
Výročná správa 2017

Dobrý deň.
Volám s Prima. Vitajte v mojej 
výročnej správe. Dovoľte mi 
sprevádzať Vás ňou a predsta-
viť Vám môj rok 2017.
Vitajte!

domov sociálnych služieb chránená dielňa

n. o.



obsah

V závere roka sme oslávili 20. výročie fungovania Primy. Bola založená už v roku 1997. Vytvorili sme slovníkovú 
publikáciu, v ktorej o Prime hovorili jej ľudia - bývalí aj súčasní - zamestnanci, klienti, riaditelia, dobrovoľníci, 
príbuzní. Autentické výroky dopĺňajú heslá ako rešpekt, samostatnosť alebo hra, ktoré ostatných 20. rokov tvorili 
ťažisko Primáckej filozofie. Prima bola postavená na ľuďoch a na myšlienke rovnocenných príležitostí pre všetkých.
Prima celých 20 rokov pracovala pre dospelých ľudí so zenvýhodnením - formou zamestnávania v chránenej dieni  
a poskytovania sociálnej služby zameranej na podporu samostatnosti a zvyšovanie zručností vedúcich k samostat-
nosti. V malej miere, ale význanmým spôsobom formovala verejnú mienku prostredníctvom partnerského divadel-
ného zoskupenia Stopy snov, ktoré predstavuje človeka so znevýhodnením ako herca. Jednoducho herca, ktorý hrá 
v divadelnej hre a nie ako postihnutého človeka nemohúceho, pasívneho, odkázaného na pomoc.

1. Nepovažujeme ich za deti - nehráme sa s nimi, nevychovávame ich, nekŕmime ich. 
2. To, čo robia, hovoria a o čom snívajú, berieme vážne.
3. Nejdeme ľahšou cestou plnej podpory a kontroly, ale posúvame ich možnosti.
4. Rozlišujeme medzi smiechom a výsmechom, rešpektom a ľútosťou, pomocou a spoluprácou.
5. Nedržíme ich za ručičku, ale stojíme za nimi.

20 rokov na trhu

stále sa riadime rovnakými pravidlami

to najzaujímavejšie z môjho roka 2017

to najzaujímavejšie z 
môjho roka 2017

highlights z Domova sociálnych služieb

spolupráca s divadlom

príjmy a výdavky, účtovná závierka, správa auditora

kontakty

ľudia roka 2017

vitajte v dielni



Chránená dielňa prešla v roku 2017 niekoľkými zásadnými zmenami.
zmena sortimentu 
Pôvodná výroba bola zameraná na tkanie a to najmä kobercov a polotovarov, z ktorých sa ručne šili módne aj 
interiérové doplnky - tašky, peračníky, batohy, vankúše, prestierania apod. V uplynulom roku sme ťažisko ponuky 
presunuli na ručne maľovaný textil. Sortiment významne doplnil aj dlhodobý kurz tkania pod vedením majsterky 
dielne Renáty Broczskej.

očarenie Oravou 
V polovici roka sme v dielni privítali Mgr. Michaelu Herdovú na pozícii office manažérky. Vďaka jej prezentácii 
výrobkov na Orave, uzavrela dielňa výhodné dlhodobé partnerstvo s logistickou firmou FTL Logistics.

VW - Medzi nové posily v dielni sa pridali aj notebooky z nadácie VW, s ktorou sme začali spolupracovať účasťou 
chránenej dielne na firemnom dni VW.
pPokračovanie úspešnej spolupráce s Leaf-om, profesnými dobrovoľníkmi
Štyria skvelí páni s nami spolupracovali od začiatku júna 2017. Cez program DELTA si nás vybrali a pomáhali nám 
so zavádzaním noviniek v dielni. Pomáhali s marketingom, nastavením obchodnej stratégie a s ponukou náhrad-
ného plnenia. Spoločne sme renovovali sortiment, pripravili sme kurz tkania, naplánovali sme online komuniká-
ciu a čo je najdôležitejšie, nasmiali sme sa pri príprave videí ku kampani 2%. 
Ďakujeme Michal, Igor, Janči a Michal! 

V lete 2017 sme rozbehli projekt vzdelávania zamestnan-
cov na chránených pozíciách. Tento program bol zamera-
ný na rozvoj soft skills, čiže jemných zručností, ktoré 
k práci potrebujeme a nepovažujeme ich za odborné ako 
komunikácia, sebaprezentácia, porozumenie. Nikdy nie je 
dôležité len to, čo povieme alebo urobíme. Kvalita výsled-
ku a kvalita skúsenosti závisí aj od toho, ako to povieme 
a urobíme. Účastnikmi tohto kurzu boli 3 zamestnanci 
a 1 stážista. Výsledkom boli merateľne zvýšené kompe-
tencie zamestnancov v komnunikácii, a to nie len v úst-
nej ale aj písomnej forme. Medzi preberanými témami sa 
objavili pravidlá, povinnosti, benefity, konflikt, dohoda 
a dohadovanie.

V roku 2017 prešla Prima výraznými personálnymi zmenami. V celom tíme sme privítali novú riaditeľku Mgr. Karin 
Horvátovú a zmenilo sa zamestnanecké aj klientské zloženie Primy. 

Program divadla sa na jeseň rozšíril o ponuku od di-
vadelníčky Dominiky, ktorá pripravila pre klientov Do-
mova sociálnych služieb štvrťročný program na rozvoj 
sociálnych zručností s využitím divadelných prvkov. 
Vďaka tomu, že si klienti niektoré situácie zahrali for-
mou etúd, boli pre nich zrozumiteľnejšie. Vyhli sme 
sa tým abstrakcii, ktorá pri vzdelávaní robí klientom s 
mentálnym znevýhodnením najväčie problémy. Me-
dzi najzaujímevejšie témy patrili napríklad vyjadrenie  
a obhájenie názoru a formy ohrozenia spolu so spôsob-
mi reakcií na ohrozenie .

 projekt soft skills

personálne zmeny

divadelné stredy s Dominikou

zemy v chránenej dielni



dámske tričká
veľkosti:  S/M/L/XL

cena: 10 €/kus

hodvábna kravata
cena: 20 €/kus

dámska a pánska zástera
cena: 12 €/kus

tkané prestieranie
rozmer: 31 x 41 cm  

cena: 5 €/kus

detské body
veľkosti:  3 - 24 mesiacov 

cena: 10 €/kus

taška s výšivkou
rozmer:   36,5 x 40,5 cm

cena: 25-30 €/kus

pánske tričká
veľkosti:  S/M/L/XL

cena: 10 €/kus

hodvábna šatka
rozmer:   74x74 cm

cena: 20 €/kus

detské tričká
veľkosti: 1 - 12 rokov

cena: 10 €/kus

taška s maľbou
rozmer: 36,5 x 40,5 cm   

cena: 5 €/kus

maľované zvieratká
výška: 12 - 20,5 cm  

cena: 5 €/kus

taška s paličkovaním
rozmer:    36,5 x 40,5 cm

cena: 25-30 €/kus

textilné výrobky

ľudia roka 
2017

workshopy maľovnia na textil 
vo firmách, v Ružinovskom DK 

 a základných školách

dlhodobý kurz tkania pre individuálnych 
záujemcov

tašky - vyšívané, maľované,  
s paličkovanou aplikáciou

tričká - ručne maľované (v rámci objednávok 
náhradného planenia aj  

s ručne maľovaným logom firmy)

naše výrobky

kurzy a workshopy

Viac info na: www.dssprima.sk/workshopy 
tel.č.: 0903 13 66 78 

facebook.com/dssprima
Banšelova 3988/4, 821 04 Bratislava-Ružinov

Ponúkame vám:  
10 lekcií + 2 náhradné.
Certi�kovaného lektora s rokmi praxe.
Individuálny prístup (max. 4 účastníci).
Platíte  za každú lekciu samostatne po jej skončení.
Možnosť kedykoľvek prerušiť kurz.
Čo si utkáte, to si zoberiete :)

kurz tkania

Chcete si oddýchnuť? 
Zrelaxovať sa? 
Naučiť sa niečo nové?
Vyskúšajte náš tkáčsky kurz.

na krosnách

nezisková organizácia

termín: 28.9.2017 - 23.11.2017
trvanie 1 lekcie: 17:00 - 19:00
cena: 8 €/lekcia
prihlášky uzatvárame: 21.9.2017

. . . podporujeme zamestnanosť, 
uchovávame tradičné remeslá 
a dôraz kladieme na kvalitu 
spracovania. Jednoducho tvo-
ríme.

+zástup dobrovoľníkov

ďakujeme!

Karin Horvátová, riaditeľka
Eva Adameková, revízorka
Danica Koblíšková, účtovníčka

výkonný tím
Renáta Broczká
Barbora Dragúňová
Michaela Herdová
Martina Lukáč Jakubcová
Alžbeta Marendiaková
Darina Pomichalová
Alexander Slamka
Mária Šabíková
Juraj Tereštík
Katarína Vargová

správna rada

vedenie

Mirjana Tureničová
Dagmar Blažeková
Jana Hostovčáková

Vitajte v mojej 
dielni, kde . . . 



Práca v Domove  
sociálnych služieb . . .

Pomenovanie klientov jednotným menom je použité len pre tento dokument a to s cieľom ochrany ich skutočnej totožnosti, podobne ako to poznáme od 
Clarka Kenta. 

Stopy snov je zoskupenie divadelných 
osobností. Jeho cieľom  je rozvíjať ľudí 
prostredníctvom divadla. Ľuďom vnútri to 
prináša . . . 

. . . rozvoj sebapoznania, sebavyjadrenia 
a sebaovládania. Ľuďom vonku to priná-
ša inšpiráciu - aha, toto dokážu ľudia so 
znevýhodnením.

15 rodinných príslušníkov
Trnávka-Ružinov-Bratislava

komunita

5 Františkovia
5 Klár

skupina

. . . je založená na individuálnom pláno-
vaní., to znamená, že prihliadame na to, 
čo potrebuje Klára alebo František teraz 
a snažíme sa spolu s ňou plánovať to, čo 
bude potrebovať neskôr.

Práca v skupine s tak rôzo-
rodými ľuďmi sa zameriava 
na spoluprácu, na hranice 
a rešpekt voči druhým.

Pozývame vás  

na vernisáž výstavy

6.12.2017 o 16:00  

v divadle Ticho a spol. na Školskej 14  

v Bratislave. 

Výstava potrvá  

do 22.12.2017.

perokresby 

Juraja Frištackého

Výstavu podporili: 

nezisková organizácia

V spolupráci  so Stopami snov sa Prime podarilo zorganizovať 3 výstavy pre výtvarne 
talentovaných autorov:

V Prime sme dlho sledovali ako sa o našich klien-
tov okolie stará - aby sa im nič nestalo, aby boli 
v bezpečí. Otázka rizika, ohrozenia a vhodnej re-
akcie naň sa stala kľúčovou v divadelno-rozvojo-
vom projekte Divadelné stredy vedenom DiS. art. 
Dominikou Vojtekovou.

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy malieb  

Michaly Jariabkovej do kaviarne kníhkupectva  

Artforum na Kozej ulici 20 v Bratislave,  
16.1.2017 o 18:30.Výstava potrvá do 4.2.2017.

Výstavu podporili:

domov sociálnych služieb a chránená dielňa

n. o.

Pozývame vás  

na vernisáž výstavy

recyklovaného  

oblečenia

 22.9.2017 o 18:00  

v divadle Ticho a spol. 

na Školskej 14  

v Bratislave. 

Výstava potrvá  

do 29.10.2017.

výstava 

recyklovaného 

oblečenia

Výstavu podporili: 

záž
itok

pôži
tok

úžit
ok

nezisková organizácia

Klára František

moja spolupráca  
s divadlom



PRÍJMY
Úrad práce
Bratislavský samosprávny kraj
Grant MČ Ružinov
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dary FO, PO a ostatné príjmy od právnických osôb
Tržby z predaja služieb
Tržby za vlastné výrobky
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Kurzové zisky, iné a osobitné výnosy  109,61 € 
Spolu

VÝDAVKY
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. poistenie
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky  67,16 € 
Iné ostatné náklady (odpisy, kurzové straty...)
Spolu

EON  536,17 € 
Priemerné mesačné EON na jedného priímateľa sociálnej služby za rok 2017 predstavovali  536,17 € 

Text k Leafu: 

Štyria skvelí páni s nami spolupracovali od začiatku júna 2017.  Cez program DELTA si nás vybrali a pomáhali nám so zavádzaním noviniek v dielni. Pomáhali s marketingom, nastavením obchodnej stratégie a s ponukou náhradného plnenia.  Spoločne sme renovovali sortiment, pripravili sme kurz tkania, naplánovali sme online komunikáciu a čo je najdôležitejšie, nasmiali sme sa pri príprave videí ku kampani 2%.  Ďakujeme Michal, Igor, Janči a Michal! 

 23 407,91 € 
 41 001,95 € 
 2 000,00 € 
 5 089,45 € 
 9 259,89 € 
 7 580,26 € 
 15 278,39 € 
 1 942,26 € 

 105 669,72 € 

 6 127,22 € 
 8 955,87 € 
 10 933,80 € 
 56 436,79 € 
 18 315,26 € 
 2 287,75 € 

 2 919,38 € 
 106 043,23 € 
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fakty o peňažných 
tokoch, veľtokoch 
i prítokoch

Príjmy Výdavky
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Priemerné mesačné EON na 
jedného priímateľa sociálnej 

služby za rok 2017 predstavovali 
536,17 €.



správa
auditora



íslo
riadku

Útovné obdobie

Hlavná innos SpoluPodnikateská
innos

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

a b 1 2 3 4

NÁKLADY

c

3 1 8 2 1 3 0 8 /

IO SID
Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2 - 01)

501 01 6 127.22 8 622.24Spotreba materiálu (501) 6 127.22

502 02 8 955.87 5 512.50Spotreba energie (502) 8 955.87

504 03Predaný tovar (504)

511 04 100.00Opravy a udržiavanie (511)

512 05 116.68Cestovné (512)

513 06Náklady na reprezentáciu (513)

518 07 10 933.80 12 791.80Ostatné služby  (518) 10 933.80

521 08 56 436.79 56 179.80Mzdové náklady (521) 56 436.79

524 09 18 315.26 18 562.15Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie (524)

18 315.26

525 10Ostatné sociálne poistenie (525)

527 11 2 287.75 2 435.27Zákonne sociálne náklady (527) 2 287.75

528 12Ostatne sociálne náklady (528)

531 13Da z motorových vozidiel  (531)

532 14Da z nehnuteností (532)

538 15 67.16 49.50Ostatné dane a poplatky (538) 67.16

541 16Zmluvné pokuty a penále (541)

542 17 90.00Ostatné pokuty a penále (542)

543 18 0.01Odpísanie pohadávky (543) 0.01

544 19 0.05Úroky (544) 0.05

545 20 35.41 0.92Kurzové straty (545) 35.41

546 21Dary (546)

547 22 76.68Osobitné náklady (547)

548 23Manká a škody (548)

549 24 891.72 791.11Iné ostatné náklady (549) 891.72

551 25 1 992.19 664.06Odpisy DNM a DHM (551) 1 992.19

552 26Zostatková cena predaného NM a HM (552)

553 27Predané cenné papiere (553)

554 28Predaný materiál (554)

555 29Náklady na krátkodobý finanný majetok (555)

556 30 1 408.00Tvorba fondov (556)

557 31Náklady na precenenie cenných papierov (557)

558 32Tvorba a zútovanie opravných položiek (558)

559 33Tvorba a zútovanie zákonných opravných
položiek (559)

561 34Poskytnuté príspevky organizaným zložkám
(561)

562 35Poskytnuté príspevky iným útovným jednotkám
(562)

563 36Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (563)

567 37Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky (567)

Útová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 106 043.2338 106 043.23 107 400.71

Kontrolné íslo r. 01 až r. 38 994

601 39 15 278.39 17 551.06Tržby za vlastné výrobky (601) 15 278.39

Strana   5

íslo
riadku

Útovné obdobie

Hlavná innos SpoluPodnikateská
innos

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

a b 1 2 3 4

VÝNOSY

c

3 1 8 2 1 3 0 8 /

IO SID
Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2 - 01)

Kontrolné íslo       r. 39 až r. 78 995

Strana   7

íslo
riadku

Útovné obdobie

Hlavná innos SpoluPodnikateská
innos

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

a b 1 2 3 4

VÝNOSY

c

3 1 8 2 1 3 0 8 /

IO SID
Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2 - 01)

602 40 7 580.26 6 322.80Tržby z predaja služieb (602) 7 580.26

604 41Tržby za predaný tovar (604)

611 42Zmena stavu zásob nedokonenej výroby (611)

612 43Zmena stavu zásob polotovarov (612)

613 44Zmena stavu zásob výrobkov (613)

614 45Zmena stavu zásob zvierat (614)

621 46Aktivácia materiálu a tovaru (621)

622 47 1 942.26 3 486.40Aktivácia vnútroorganizaných služieb (622) 1 942.26

623 48Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
(623)

624 49Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (624)

641 50Zmluvné pokuty a penále (641)

642 51Ostatné pokuty a penále (642)

643 52Platby za odpísané pohadávky (643)

644 53 0.01Úroky (644)

645 54 0.04Kurzové zisky (645) 0.04

646 55 1 992.19 664.06Prijaté dary (646) 1 992.19

647 56 87.49 48.48Osobitné výnosy (647) 87.49

648 57Zákonné poplatky (648)

649 58 22.08 0.50Iné ostatné výnosy (649) 22.08

651 59 80.00Tržby z predaja DNM a DHM (651)

652 60Výnosy z dlhodobého finanného majetku (652)

653 61Tržby z predaja cenných papierov a podielov
(653)

654 62Tržby z predaja materiálu (654)

655 63Výnosy z krátkodobého finanného majetku
(655)

656 64 1 426.40Výnosy z použitia fondu (656)

657 65Výnosy z precenenia cenných papierov  (657)

658 66Výnosy z nájmu majetku (658)

661 67Prijaté príspevky od organizaných zložiek
(661)

662 68 3 537.70 3 152.00Prijaté príspevky od iných organizácií (662) 3 537.70

663 69 3 730.00 1 684.40Prijaté príspevky od fyzických osôb (663) 3 730.00

664 70Prijaté lenské príspevky (664)

665 71 5 089.45 6 321.87Príspevky z podielu zaplatenej dane (665) 5 089.45

667 72 1 436.00Prijaté príspevky z verejných zbierok (667)

691 73 66 409.86 66 859.39Dotácie (691) 66 409.86

Útová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 105 669.7274 105 669.72 109 033.37

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 -
r. 38

- 373.5175 - 373.51 1 632.66

591 76 7.00Da z príjmov (591) 7.00

595 77Dodatoné odvody dane z príjmov (595)

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.
76 + r. 77) ) (+/-)

- 380.5178 - 380.51 1 632.66

Strana   6

Účtovná 
závierka
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Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

ÁNO  NIE  

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, 
základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

Druh zmeny Dôvod Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, 
základného imania a výsledku hospodárenia 

   
 
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

Majetok a záväzky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou  Obstarávacia cena 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  Žiaden 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom  Žiaden 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou  Obstarávacia cena 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  Priame náklady 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom  Žiaden 

g) dlhodobý finančný majetok  Žiaden 

h) zásoby obstarané kúpou  Obstarávacia cena 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou  Žiaden 

j) zásoby obstarané iným spôsobom  Žiaden 

k) pohľadávky  Nominálna hodnota pri vzniku pohľadávky 

l) krátkodobý finančný majetok  Obstarávacia cena 

m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy  Nominálna hodnota 

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov Nominálna hodnota 

o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Nominálna hodnota 

p) deriváty Žiaden 

q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi Žiaden 

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu Žiaden 
 
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza 

doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.  

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Sadzby odpisov Odpisová metóda 

Dlhodobý hmotný majetok Podľa daňových odpisov Podľa daňových odpisov  
 
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:  

Opravné položky Rezervy 

 nie  nie 
 

Čl. III 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie: 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom 
ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; 
uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas 
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia. 
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prírastky                         

úbytky                        
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia                       

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

0  0  0  0  1992,19  0  0  -0  0  0  1992,19  

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

            
(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním 

nakladať: 

Prehľad dlhodobého majetku Výška majetku 

  
 
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia Výška poistenia 

Hnuteľný majetok a všeobecná zodpovednosť 16 597  
 
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré 

sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  finančného  majetku. 

Tabuľka k čl. III ods. 4  o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku: 

  

Podielové 
cenné 

papiere 
a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 
v ovládanej 

osobe 

Podielové 
cenné 

papiere 
a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové 
cenné 

papiere 
držané do 
splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné 
pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 
Stav  na začiatku bežného 
účtovného obdobia                 

Prírastky                 

Úbytky                 

Presuny                 
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia                 

Opravné položky 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia                 

Prírastky                 

Úbytky                 
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia                 

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia                 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia                 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 1 8 2 1 3 0 8 /SID     
 
 

Čl. I. 
Všeobecné údaje 

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Údaje o zakladateľovi alebo 
zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom 
účtovnej jednotky 
ZPMP Bratislava 2; ECHO – ZPMP Bratislava 

Tatranská 73, Bratislava 84106; Zrinskeho 11, Bratislava 81103 

 
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej 
jednotky 28.12.1999 

 
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov 

štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 

Štatutárne orgány: 
(Štatutár, správna rada, predsedníctvo) 

Mgr. Karin Horvátová - riaditeľka 

Mgr. Mirjana Tureničová – predsedníčka správnej rady 

Mgr. Jana Hostovčáková – členka správnej rady 

Ing. Dagmar Blažeková – členka správnej rady 

 

 

 

Dozorný orgán: 
(Dozorná rada, revízor) 

Ing. Eva Adameková – revízorka 

 

 
 
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva. 

Hlavná činnosť: 

Poskytovanie služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  

Zamestnávanie občanov s mentálnym postihnutím v chránenej dielni 

 

 

 

Podnikateľská činnosť: 

žiadna 

 

 
 
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje 

účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 
jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.  

Tabuľka k čl. I ods. 4  o počte zamestnancov a dobrovoľníkov: 

 Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 9 8 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 1 1 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas účtovného obdobia 17 13 

 

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  
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Tabuľka k čl. III ods. 1  o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: 

Tabuľka č. 1 

  

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér Oceniteľné 
práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

0 491 0  0  0  0  491 

prírastky   0  0  0  0  0  0  0  

úbytky  0  0  0  0  0  0  0  

presuny               
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 0  491  0  0  0  0  491  

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 0  491  0  0      491  

prírastky   0  0  0  0      0  

úbytky  0  0  0  0      0  
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 0  491  0  0      491  

Opravné položky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia        

prírastky                 

úbytky                
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia               

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 0  0  0  0  0  0  0  

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 0  0  0  0  0  0  0  

 

Tabuľka č. 2 

  Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samost. 
hnuteľné 

veci 
a súbory 
hnut. vecí 

Dopravné 
prostried-

ky 

Pestova-
teľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obst. 
dlhodob

. 
hmotné

ho 
majetku 

Poskyt 
predd. 

na dlho-
dobý 

hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

0  0  0  7780,7  2656,25  0  0  7675,65  0  0  18112,6  

prírastky   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4817,46  

úbytky  0  0  0  0  2656,25  0  0  2161,21  0  0  0  

presuny                       
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 0  0  0  7780,7  0  0  0  5514,44  0  0  13295,14  

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

    0  7780,7  664,06  0  0  7675,65      16120,41  

prírastky       0  0  1992,19  0  0  0      1992,19  

úbytky      0  0  2656,25  0  0  2161,21      4817,46  
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia     0  7780,7  0  0  0  5514,44      13295,14  

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 
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a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, 
zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie 
predpokladaný rok použitia rezervy 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného 

obdobia 
Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 

zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných 
rezerv 0 0 0 0 0 

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných 
rezerv      

Zákonné rezervy spolu 0 0 0  0 
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných 
rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu 0 0 0  0 

Rezervy spolu 0 0 0  0 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný 
zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov, 

Významné položky ostatných a iných záväzkov  Začiatočný stav Prírastky Úbytky Konečný zostatok 

     

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky do lehoty splatnosti 5125,63 7707,36 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky spolu 5125,63 7707,36 
 
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

1. do jedného roka vrátane, 
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
3. viac ako päť rokov 
 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného  roka 5116,87 7742,36 

Krátkodobé záväzky spolu 5116,87 7742,36 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 8,76 194,43 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 5125,63 7936,79 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok 
na konci účtovného obdobia, 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné  
obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 194,43 28,53 

Tvorba na ťarchu nákladov 330,73 487,23 

Tvorba zo zisku   
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Tabuľka k čl. III ods. 7  o vývoji opravných položiek k zásobám  

Druh zásob 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 0 0 0  0 

Výrobky  0 0 0  0 

Zvieratá 0 0 0  0 

Tovar 0 0 0  0 

Poskytnutý preddavok na zásoby      

Zásoby spolu 0 0 0  0 
 

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

Významné pohľadávky Opis  Suma 

   
 
(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie 

opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania 
opravných položiek k pohľadávkam. 

Tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  
opravnej položky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Pohľadávky z obchodného styku      

Ostatné pohľadávky      
Pohľadávky voči účastníkom 
združení      

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 0 0 0  0 
 
(10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 1749,11 1395,47 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 1749,11 1395,47 
 
(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Významné položky časového rozlíšenia 
nákladov  Opis Suma 

 časové rozlíšenie nákladov  0,00 

 príjmy budúcich období UP – úhrada mzdy asistenta 12/2017 
UP – úhrada prevádzkových nákladov – 4. štvrťrok 2017 

720,00 
2620,00 

 

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to  

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa 
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny 
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  

  

11 

 

Tabuľka k čl. III ods. 4  o štruktúre dlhodobého finančného majetku  

Názov spoločnosti 
Podiel na 

základnom 
imaní (v %) 

Podiel 
účtovnej 

jednotky na 
hlasovacích 

právach 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

(v %) bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

              
 

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia 
a zúčtovania. 

Dlhodobý finančný 
majetok 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky 

(zvýšenie) 
Zníženie 

opravnej položky 
Zúčtovanie  

opravnej položky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Opis dôvodu ich tvorby, 
zníženia a zúčtovania 

 0 0 0  0  
 
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

Tabuľka k čl. III ods. 6  o položkách krátkodobého finančného majetku 

Tabuľka č. 1 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pokladnica 42,35 46,61 

Ceniny 0 91 

Bežné bankové účty 2923,13 5765,74 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok   

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 2965,48 5903,35 
 
Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie 0 0 0 0 

Dlhové cenné papiere na obchodovanie  0 0 0 0 
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného 
roka držané do splatnosti  0 0 0 0 

Ostatné realizovateľné cenné papiere 0 0 0 0 

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku 0 0 0 0 

Krátkodobý finančný majetok spolu 0 0 0 0 
 
Tabuľka č. 3 

Krátkodobý finančný  majetok Zvýšenie/ zníženie hodnoty 
(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok 
hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 
Vplyv ocenenia na vlastné 

imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    
 
(7) Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie 

opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania 
opravných položiek k zásobám. 
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Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 2057,96 0 0  2057,96 
z toho:  
 nadačné imanie v nadácii      

 vklady zakladateľov      

 prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 0 0 0  0 

Fond reprodukcie 0 0 0  0 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0  0 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 0 0 0  0 

Fondy tvorené zo zisku 0 0 0  0 

Ostatné fondy 0 0 0  0 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -936,15 1632,66 0  696,51 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1632,66    -380,51 

Spolu 2754,47 1632,66   2373,96 
 
(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 1632,66 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 1632,66 

Iné   

Účtovná strata 0 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 
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(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška 
a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 
b) povinnosť z opčných obchodov, 
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 
e) iné povinnosti.  

Opis významných položiek ostatných finančných povinností Výška Spriaznené osoby 

   
 
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 
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Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov vrátane     

viac ako päť rokov     

 
 

Čl. IV 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb 
hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

22858,65 22858,65 0 
 
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.  

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov Suma 

 1992,19 
 
(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

Prehľad dotácií a grantov Suma 

Dotácia BSK na prevádzku 41001,95 

Dotácia UPSVaR na prevádzku 10419,56 

Dotácia UPSVaR na asistenciu 12988,35 

MČ Ružinov 2000,00 
 
(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa uvádza hodnota kurzových 

ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Opis významných položiek finančných výnosov Suma 

 celková hodnota kurzových ziskov  

 hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky  

 ostatné  
 
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.  

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady Suma 

Spotreba materiálu 6127,22 

Spotreba energie 8955,87 

Ostatné služby 10933,80 

Mzdové náklady 56436,79 

Zákonné soc. poistenie 18315,26 

Zákonné sociálne náklady 2287,75 

Dane a poplatky 67,16 

Kurzové straty 35,41 

Iné ostatné náklady 891,72 
 
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

Materiál  405,33 

Energie  2426,16 
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Čerpanie 516,4 321,33 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 8,76 194,43 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty 
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 

Druh cudzieho zdroja Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma 
zabezpečenia 

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia 

Suma istiny na 
konci 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

Krátkodobý bankový úver     0 0 

Pôžička       

Návratná finančná výpomoc     0 0 

Dlhodobý bankový úver     0 0 

Spolu     0 0 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

Významné položky časového rozlíšenia 
výdavkov budúcich období Opis  Suma 

   
 
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z dôvodu 
Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku 1992,19  1992,19 0,00 

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie     

dlhodobého majetku  obstaraného z finančného daru     

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z prostriedkov Európskej únie     

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku     

grantu 0,00 555,00  555,55 

podielu zaplatenej dane     

dlhodobého  majetku  obstaraného z podielu zaplatenej dane     
 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 

Suma istiny Finančný náklad 

0  
 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  
1. do jedného roka vrátane, 
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
3. viac ako päť rokov. 

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok 
Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Istina Finančný náklad 
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 
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Ostatné služby  1369,42 

Mzdové náklady  1046,24 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0,00 
 
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových 

strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Opis významných položiek finančných nákladov Suma 

 celková hodnota kurzových strát  

 hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky  

 ostatné   
 
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení 

na náklady za 

a) overenie účtovnej závierky, 
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 
c) súvisiace audítorské služby, 
d) daňové poradenstvo, 
e) ostatné neaudítorské služby. 

 

Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 600,00 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 600,00 
 
 

Čl. V 
Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 

Významné položky Hodnota majetku 

  
 

Čl. VI 
Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či 
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo 
servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 

Opis iných aktív Hodnota  

  
 
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých 

druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v 
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude 
potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

Opis iných pasív Hodnota  

  
 



íslo
riadku

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

a b 5 6

STRANA PASÍV Útovné obdobie

3 1 8 2 1 3 0 8 /

IO SID
Súvaha (Ú NUJ 1 - 01)

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 061 2 373.96 2 754.47

1. Imanie a peažné fondy 062 2 057.96 2 057.96

Základné imanie 063 2 057.96 2 057.96

Peažné fondy tvorené poda osobitného predpisu 064

Fond reprodukcie 065

Oceovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066

Oceovacie rozdiely z precenenia kapitálových úastín 067

2. Fondy tvorené zo zisku 068

Rezervný fond 069

Fondy tvorené zo zisku 070

Ostatné fondy 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 696.51 - 936.15

4. Výsledok hospodárenia za útovné obdobie 073 - 380.51 1 632.66

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 074 5 125.63 7 936.79

1. Rezervy 075

Rezervy zákonné 076

Ostatné rezervy 077

Krátkodobé rezervy 078

2. Dlhodobé záväzky 079 8.76 194.43

Záväzky zo sociálneho fondu 080 8.76 194.43

Vydané dlhopisy 081

Záväzky z nájmu 082

Dlhodobé prijaté preddavky 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky 084

Dlhodobé zmenky na úhradu 085

Ostatné dlhodobé záväzky 086

3. Krátkodobé záväzky 087 5 116.87 7 742.36

Záväzky z obchodného styku 088 2 720.24 1 500.22

Záväzky voi zamestnancom 089 2 134.66 3 763.82

Zútovanie so Sociálnou poisovou a zdravotnými poisovami 090 2 173.69

Daové záväzky 091 261.97 304.63

Záväzky z dôvodu fin. vzahov k štátnemu rozpotu a rozp. ÚS 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 093

Záväzky voi úastníkom združení 094

Spojovací úet pri združení 095

Ostatné záväzky 096

4. Bankové výpomoci a pôžiky 097

Dlhodobé bankové úvery 098

Bežné bankové úvery 099

Prijaté krátkodobé finanné výpomoci 100

C. ASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 101 555.00 1 992.19

Výdavky budúcich období 102

Výnosy budúcich období 103 555.00 1 992.19

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 104 8 054.59 12 683.45

Kontrolné íslo 993

Strana   4

íslo
riad.

Útovné obdobie

Brutto NettoKorekcia

Bezprostr.
predch.
ú. obd.

a b 1 2 3 4

STRANA AKTÍV

3 1 8 2 1 3 0 8 /
IO SID

Súvaha (Ú NUJ 1 - 01)

Materiál 031

Nedokonená výroba a polotovary vlastnej výroby 032

Výrobky 033

Zvieratá 034

Tovar 035

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby 036

2. DLHODOBÉ POHADÁVKY 037

Pohadávky z obchodného styku 038

Ostatné pohadávky 039

Pohadávky voi úastníkom združení 040

Iné pohadávky 041

3. KRÁTKODOBÉ POHADÁVKY 042 1 749.11 1 749.11 1 395.47

Pohadávky z obchodného styku 043 219.50 219.50 37.00

Ostatné pohadávky 044 140.00 140.00 115.50

Zútovanie so Sociálnou poisovou a zdravotnými poisovami 045

Daové pohadávky 046

Pohadávky z dôvodu fin. vzahov k štátnemu rozpotu a rozp.
ÚS

047 1 194.91 1 194.91 1 242.97

Pohadávky voi úastníkom združení 048

Spojovací úet pri združení 049

Iné pohadávky 050 194.70 194.70

4. FINANNÉ ÚTY 051 2 965.48 2 965.48 5 903.35

Pokladnica 052 42.35 42.35 137.61

Bankové úty 053 2 923.13 2 923.13 5 765.74

Bankové úty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 054

Krátkodobý finanný majetok 055

Obstaranie krátkodobého finanného majetku 056

C ASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 057 3 340.00 3 340.00 3 392.44

1. Náklady budúcich období 058 202.00

Príjmy budúcich období 059 3 340.00 3 340.00 3 190.44

MAJETOK SPOLU 060 21 840.73 13 786.14 8 054.59 12 683.45
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Kontrolné íslo 992
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Brutto NettoKorekcia

Bezprostr.
predch.
ú. obd.

a b 1 2 3 4

STRANA AKTÍV

3 1 8 2 1 3 0 8 /
IO SID

Súvaha (Ú NUJ 1 - 01)

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 001 13 786.14 13 786.14 1 992.19

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 002 491.00 491.00

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 003

Softvér 004

Ocenitené práva 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 006 491.00 491.00

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný  majetok 008

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 009 13 295.14 13 295.14 1 992.19

Pozemky 010

Umelecké diela a zbierky 011

Stavby 012

Samostatné hnutené veci a súbory hnutených vecí 013 7 780.70 7 780.70

Dopravné prostriedky 014 1 992.19

Pestovateské celky trvalých porastov 015

Základné stádo a ažné zvieratá 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 017 5 514.44 5 514.44

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 020

3. DLHODOBÝ FINANÝ MAJETOK 021

Podielové CP a podiely v obchod.splo. v ovládanej osobe 022

Podielové CP a podiely v obch.spolonostiach s podst.vplyvom 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 024

Pôžiky podnikom v skupine a ostatné pôžiky 025

Ostatný dlhodobý finanný majetok 026

Obstaranie dlhodobého finanného majetku 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finanný majetok 028

Kontrolné íslo 991

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 029 4 714.59 4 714.59 7 298.82

1. ZÁSOBY 030
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obchodné meno
sídlo

právna forma
IČO
DIČ

telefón
web

e-mail
facebook

č. účtu

PRIMA n.o. 
Banšelova 4, 821 04 Bratislava
nezisková organizácia
31 82 13 08
202 151 32 74
+421 2 43 41 18 13
www.dssprima.sk
dssprima@dssprima.sk
www.facebook.com/dssprima
SK 91 1100 0000 0026 2334  0780

Ak som Vás zaujala, tu je niekoľko  
kontakto, ak by ste chceli vedieť viac:

Ďakujem za pozornosť!


