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1, Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a prehľad činností 
vykonávaných RSP millhill s.r.o v kalendárnom roku 2020. 

Registráciu všeobecne prospešného a registrovaného sociálneho podniku sme dostali z MPSVR – 
SR ku dňu 30.10.2020. Dovtedy sa obchodná spoločnosť venovala svojmu pracovnému programu 
výroby. 

 

Opis, ako tovary alebo služby, ktoré spoločnosť vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo 
spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu: 

- V zmysle poskytovania vzdelávania a výchovy Spoločnosť školí a zároveň rekvalifikuje 
na nových technologických zariadeniach znevýhodnených, zraniteľných, nezamestnaných, 
absolventov stredných a vysokých škôl. Týmito školeniami rekvalifikanti nadobúdajú nové 
zručnosti a vedomosti, ktoré môžu následne aplikovať v praxi. Rekvalifikanti získajú aj možnosť 
oboznámiť sa s najnovšími vedecko-technickými poznatkami a získať zručnosti na týchto 
inovatívnych zariadeniach aj zapojením sa do konkrétnej výrobnej činnosti spoločnosti, čím sa 
im tiež zväčší šanca na trvalo udržateľné a lepšie platené zamestnanie a kvalita výrobkov bude 
mať tiež potenciál lepšej konkurencieschopnosti a obchodovateľnosti. Od 30.10.2020 prešli 
procesom rekvalifikácie dvaja naši noví zamestnanci. 
 

       
Školenia zamestnancov v našom r.s.p. 
 
- V zmysle vývoja a informačných služieb Spoločnosť poskytuje možnosť aplikovať 
vedecké poznatky v praxi počas pracovného procesu prostredníctvom účasti na vývoji 
a sprostredkovaní informácií o najnovších technológiách pre cieľové skupiny a ich využití pri 
realizácií prototypov.  
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Nové technológie v našom r.s.p. CNC – fréza a laser 

 
- Výsledné prototypy a výrobky Spoločnosti budú spĺňať kritéria nielen estetické a 
ekologické ale aj praktické, budú na technickej úrovni zodpovedajúcej súčasným trendom. 
Budú cenovo dostupné a zvýšia absolventom reálnu možnosť trvalého pracovného uplatnenia. 
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Pridanou hodnotou bude osobný a individuálny prístup ku každému zamestnancovi. Informačné 
a prezentačné stretnutia budú každoročne sprístupňovať trendy vývoja prototypov vyvinutých 
a vyrobených v našej Spoločnosti. V období od registrácie RSP, teda od 30.10.2020 do 
31.12.2020 sa podarilo vytvoriť tri prototypy našich výrobkov, ktoré aj boli následne 
realizované na predaj pre zákazníkov (pánska peňaženka, dezertný stolík a zrkadlo)  
 

       
      

 
 

- V zmysle poskytovania služby na podporu zamestnanosti Spoločnosť zamestnáva 
znevýhodnené osoby. Ich zamestnávaním Spoločnosť sleduje cieľ ich (opätovného) sociálneho 
začlenenia. Ku dátumu registrácie sme mali zamestnaného jedného znevýhodneného 
zamestnanca, čo bolo 30% z celkového počtu zamestnaných v RSP a tento stav 
pretrvával aj do konca roku 2020. 
 

Konkrétne merateľné výsledky pozitívneho sociálneho vplyvu RSP - millhill s.r.o 

Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešných služieb podľa 
spoločenskej zmluvy čl. 4, bod 4.1 nasledovne: 

- Vzdelávanie a výchova sa bude merať počtom vyškolených a rekvalifikovaných 
znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za 
dosiahnutý, ak Spoločnosť rekvalifikuje minimálne 6 znevýhodnených, študentov, 
absolventov, alebo zraniteľných za kalendárny rok. V porovnaní s ponukou bežného 
podnikateľa Spoločnosť touto činnosťou dosiahne väčší pozitívny sociálny vplyv najmä 
spôsobom: individuálneho, osobného a originálneho prístupu ku každému zraniteľnému,  
znevýhodnenému, alebo študentom a absolventom a v umožnení praxe na inovatívnych 
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zariadeniach a s možnosťou dostatočne dlhej praxe potrebnej k získaniu predpokladov 
ku trvalej udržateľnosti na pracovnom trhu. Od 30.10.2020 boli rekvalifikovaní dvaja 
naši noví zamestnancami. 
 

     
    Školenie zamestnancov v našom r.s.p. 

 
- Vývoj a informačné služby sa budú merať: počtom prototypov, ktoré spoločnosť vyvinie 

a počtom informačných prezentácií o činnosti spoločnosti ako sociálneho podniku za 
kalendárny rok. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý ak spoločnosť vyvinie 
najmenej 2 prototypy za jeden kalendárny rok a zorganizuje najmenej 1 informačnú 
prezentáciu za kalendárny roky. V porovnaní s ponukou bežného podnikateľa spoločnosť 
touto činnosťou zabezpečí väčší pozitívny sociálny vplyv najmä zabezpečením 
inovatívnych IT zariadení a softwarov potrebných na vývoj a používanie 
poloautomatických a plnoautomatických obrábacích strojov, simulátorov, 3D tlačiarní ap., 
ale aj poskytnutím dostatku priestoru, času, materiálov a individuálneho vedenia cieľovej 
skupine pre úspešný vývoj prototypov. Úspechom a dosiahnutím PSV bude zaradenie 2 
vyvinutých prototypov do riadneho výrobného procesu. Na rozdiel od bežných prezentácií 
a informácií o výrobku budú mať účastníci týchto informačných stretnutí možnosť sa 
interaktívne zapojiť do sledovania procesu výroby prototypu, čím sa zvýši aj záujem o tieto 
prototypy a výrobky. Tieto informačné stretnutia môžu mať aj veľký propagačný 
a marketingový význam.  
 
V období od 30.10. do 31.12.2020 boli navrhnuté tri prototypy našich výrobkov 
a následne aj vyrobené pre zákazníkov. Vzhľadom na začínajúce sa pandemické 
opatrenia neboli v tomto období zrealizované prezentačné ani informačné 
stretnutia v reáli. Využili sme však ponuku ASES (asociácie, združujúcej sociálne 
podniky), ktorá pripravila e-shop s názvom Kupuj zodpovedne pre produkty 
sociálnych podnikov. Naše prototypy boli a sú publikované na tomto e-shope: 
https://kupuj-zodpovedne.sk/profil/millhill/ čím sme podľa našich možností 
čiastočne splnili aj naše informačné a propagačné kritéria. 
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                 e- shop: Kupuj zodpovedne – podstránka produkty  millhill s.r.o., r.s.p. 
 

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti sa budú merať: percentom 
zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu 
zamestnancov Spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. 
Pozitívny sociálny vplyv považujeme za dosiahnutý, lebo Spoločnosť 
zamestnávala v období od 30.10.2020 do 31.12.2020 30% percent znevýhodnených 
osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z..  
 

2, Účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov. 

Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.  Zákona o 
účtovníctve. Ročná závierka účtovníctva roku 2020 bola vypracovaná a podaná v mesiaci jún 2021. 
Ročná závierka RSP millhill s.r.o. nepodlieha povinnosti overovania prostredníctvom auditu. 

Celkové výnosy spoločnosti za rok 2020 boli vo výške 62.577, 24 €, ktoré tvorili tržby spoločnosti z 
predaja služieb a tovarov a ostatné výnosy. 

Celkové náklady spoločnosti za rok 2020 boli vo výške 61.914,13€, ktoré tvorili náklady na materiál, 
služby a mzdové náklady. 

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2020 bol zisk pred zdanením vo výške 663,11€, ktorý 
vedenie spoločnosti predložilo na vysporiadanie valnému zhromaždeniu spoločnosti. 

3, Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch. 

Rozpis výnosov 

Tržby za vlastné výrobky, služby a tovar 31.907,69 € 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – 
dotácie na zamestnanosť z UPSVaR 

7.635,03 € 
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Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – 
ponechané vklady spoločníka v spoločnosti 

22.900 € 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 134,52 € 

Výnosy spolu 62.577,24 € 

 

Rozpis nákladov 

Spotreba materiálu, energií a tovaru 23.012,01 € 

Služby 10.097,88 € 

Mzdové a zákonné sociálne náklady 20.824,81 € 

Dane a poplatky 359,04 € 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 128,89 € 

Odpisy majetku 5.640,00 € 

Úroky nákladové – z úverov 1.439,34 € 

Kurzové straty 6,06 € 

Ostatné finančné náklady 406,10 € 

Náklady spolu 61.914,13 € 

Splatná daň z príjmov za zdaňovacie obdobie 145,92 € 

Náklady spolu 62.060,05 € 

 

4, Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov. 

Ostatné kapitálové fondy 60.000,00 € 

Tržby z predaja výrobkov 11.700,00 € 
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Tržby z predaja služieb 16.145,19 € 

Tržby za tovar 4.062,50 € 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – 
dotácie z UPSVaR na zamestnanosť 

7.635,03 € 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – 
ponechané vklady spoločníka v spoločnosti 

22.900 € 

Ostatné výnosy 134,52 € 

 

5, Stav a pohyb majetku a záväzkov. 

Rozpis majetku 

MAJETOK STAV K 
31.12.2019 

PRÍRASTKY ÚBYTKY STAV K 
31.12.2020 

Dlhodobý 
majetok - netto 

50.720,72 € - - - 5.639,99 € 45.080,73 € 

Obstaranie DHIM 
– zhodnotenie 
stavby 

84.850,88 € 55.360,15 € - - - 140.211,03 € 

Pokladnica 3.111,28 € 11.932,55 € 12.360,15 € 2.683,68 € 

Banka 8.720,35 € 163.073,49 € 157.000,46 € 14.793,38 € 

Ceniny  1.328,00 € 1.208,00 € 120,00 € 

Pohľadávky a 
časové rozlíšenie 

5.751,39 € 51.631,13 € 53.888,96 € 3.493,56 € 

Dotácie zo 
štátneho 
rozpočtu 

1.648,35 € 13.748,73 € 13.908,53 € 1.488,55 € 

Majetok spolu 154.802,97 € 297.074,05 € 244.006,09 € 207.870,93 € 
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Rozpis záväzkov 

ZÁVäZKY STAV K 
31.12.2019 

PRÍRASTKY ÚBYTKY STAV K 
31.12.2020 

Záväzky z 
obchodného 
styku 

533,76 € 52.707,35 € 49.769,97 € 3.471,14 € 

Záväzky voči 
zamestnancom 

971,83 € 15.358,46 € 13.205,81 € 3.124,48 € 

Záväzky voči 
poisťovniam 

438,47 € 6.817,62 € 5.495,64 € 1.760,45 € 

Záväzky voči 
Finančnej správe 

656,35 € 28.942,29 € 29.372,92 € 225,72 € 

Záväzky zo 
sociálneho fondu 

16,19 € 73,22 € - - - 89,41 Eur 

Záväzky voči 
spoločníkom 

112.300,00 € 27.650,00 € 42.890,00 € 97.060,00 € 

Bankové úvery 29.799,50 € 330,83 € 4.708,37 € 25.421,96 € 

Záväzky spolu 144.716,10 € 131.879,77 € 145.442,71 € 131.153,16 € 

 

6, Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v 
priebehu kalendárneho roka. 

Ku dňu registrácie 30.10.2020 konateľka spoločnosti millhill s.r.o PhDr. Margita Marková na základe 
smernice 1/2020 menovala dočasný poradný výbor (ďalej len DPV) podľa doporučenej štruktúry 
príslušnej smernice. Za dočasného predsedu menovala: 

1. nepriamo zainteresovanú osobu - člena občianskeho združenia 

2.  znevýhodnenú osobu - zamestnanca millhill. s.r.o r.s.p.  

3. priamo zainteresovanú osobu, občianku mesta Banská Štiavnica. 
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7, Údaje vydané valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom 
registrovaného sociálneho podniku. 

Interný dokument 1/2020 - Smernica pre menovanie dočasného Poradného výboru 

Interný dokument 2/2020 - Zápisnica zo zasadnutia dočasného Poradného výboru 
z 30.10.2020 

 

Správu pripravili:  
PhDr. et Mgr. Margita Marková, konateľka spoločnosti millhill s.r.o., r.s.p.  
a Mgr. Ľubica Dubovská, účtovníčka 
 
 

 


