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Dobrý deň, 
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Najzaujímavejšie akcie z roka 2018

Aj netradičnými výletmi Prima n.o. napĺňa ideu svojho 
poslania podpory dospelých ľudí s mentálnym 
znevýhodnením a ich príbuzných tak, aby zvládli svoj život 
a nachádzali možnosť osobnej realizácie. Spomenieme 
opakované výlety na Kuchajdu, na Zlaté piesky, na Slavín, 
vychádzky popri Dunaji a v Sade Janka Kráľa. 
Nezabudnuteľným zážitkom bola plavba loďou k Devínu. 



Aktívne sme sa zúčastnili tradičných akcií ako 
je Naše Mesto a Deň krivých zrkadiel.
Významnými akciami pre činnosť chránenej 
dielne je účasť na trhoch s rôznym 
zameraním. Prevažujú tematicky zamerané 
trhy veľkonočné a vianočné.



Tím ľudí z Primy

• správna rada: Mirjana Tureničová, Dagmar Blažeková, Jana Hostovčáková

• vedenie: Karin Horvátová – riaditeľka, Bystrík Tomly od 01.05.2018 –
riaditeľ, Eva Adameková – revízorka 

• zamestnanci domova sociálnych služieb: Zuzana Kemková, Alžbeta 
Marendiaková, Alexander Slamka, Lucia Matúšová, Lenka Váleková

• zamestnanci chránenej dielne: Renáta Broczká, Mária Šabíková, Peter 
Štrof, Darina Pomichalová, Juraj Tereštík, Katarína Vargová, Michaela 
Lorková

• prijímatelia sociálnej služby + dobrovoľníci     Ďakujeme



Domov sociálnych služieb

poskytuje  sociálne služby ambulantnou formou a je 
neoddeliteľnou súčasťou Primy. Cieľovou skupinou sú 
fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú 
tieto fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 
zákona o sociálnych službách. V DSS sa poskytuje 
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, 
zabezpečuje sa stravovanie, upratovanie.



Práca v DSS je založená na individuálnom plánovaní. To 
znamená, že prihliadame na to, čo potrebuje Milan alebo 
Anička teraz a snažíme sa spolu s nimi plánovať to, čo 
budú potrebovať neskôr. Niektorí klienti navštevujú 
partnerské divadelné zoskupenie 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.



• nepovažujeme ich za deti – nehráme sa s nimi, nekŕmime 
ich, nevychovávame ich

• čo robia, hovoria a o čom snívajú, berieme vážne

• nejdeme ľahšou cestou plnej podpory a kontroly, ale 
posúvame ich možnosti

• rozlišujeme medzi smiechom a výsmechom, rešpektom a 
ľútosťou, pomocou a spoluprácou

• nedržíme ich za ručičku, ale stojíme za nimi

Pravidlá práce sú stále rovnaké



Práca v skupine s tak rôznorodými ľuďmi sa zameriava 
na spoluprácu, na hranice a rešpekt voči druhým. 
Počas celého roka sociálne služby prijímalo jedenásť 
znevýhodnených ľudí. Niektorí z rôznych príčin prestali 
prijímať sociálne služby, iní k nám do Primy prišli.



Chránená dielňa

poskytuje zamestnanie dospelým ľuďom s mentálnym, 
resp. kombinovaným postihnutím. V tomto roku chránenú 
dielňu tvoria šiesti zamestnanci a to štyria robotníci so 
zníženou pracovnou schopnosťou a ich dvaja asistenti. 
Jedna asistentka je zároveň majsterka chránenej dielne. 
Pri vzniku chránenej dielne zakladatelia zvolili ako 
predmet činnosti dielne spracovanie zvyškového textilu 
tkaním na ručných krosnách a následné zhotovovanie 
tašiek, vankúšov a vakov z utkaného materiálu.



V súčasnosti sme ťažisko ponuky presunuli na ručne 
maľovaný textil. Sortiment významne doplnil aj dlhodobý 
kurz tkania pod vedením majsterky dielne Renáty Broczskej. 
Naše aktuálne výrobky sú tašky – vyšívané, maľované, s 
paličkovanou aplikáciou, tričká – ručne maľované (v rámci 
objednávok náhradného plnenia aj s ručne maľovaným 
logom firmy). Sortiment je dostupný na 
www.facebook.com/chdprima a samotné tašky sú 
dostupné na www.primataska.sk. Jednoducho tvoríme, 
podporujeme zamestnanosť, uchovávame tradičné remeslá 
a dôraz kladieme na kvalitu spracovania.



Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, prehľad rozsahu príjmov 
(výnosov) v členení podľa zdrojov a stav a pohyb majetku a záväzkov  

PRÍJMY

Úrad práce 19 344,07 € 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 21 236,56 € 

Bratislavský samosprávny kraj 22 903,68 € 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 3 758,93 € 

Dary FO, PO a ostatné príjmy od právnických osôb 5 671,46 € 

Tržby z predaja služieb 8 336,60 € 

Tržby za vlastné výrobky 16 683,45 € 

Spolu 97 934,75 € 



VÝDAVKY
Spotreba materiálu 3 763,30 € 
Ostatné služby 22 664,94 € 
Mzdové náklady 62 458,40 € 
Zákonné soc. poistenie 21 137,80 € 
Zákonné sociálne náklady 828,21 € 
Dane a poplatky 390,16 € 
Iné ostatné náklady (odpisy, kurzové straty...) 1 041,45 € 
Spolu 112 284,26 € 



Ročná účtovnú závierka a zhodnotenie základných údajov, Stav a pohyb 
majetku a záväzkov

Priemerné mesačné 
EON za rok 2018 

predstavovali 644,08 €



Nezisková organizácia  má k 31.12.2018 majetok v hodnote 5 182,25 EUR. Najvyššou 
položkou majetku je zostatok na bankových účtoch vo výške 2 038,57 EUR. Oproti 
minulému obdobiu majetok neziskovej organizácie poklesol o 2 872,34 EUR.

Nezisková organizácia  má k 31.12.2018 záväzky vo výške 15 504,23 EUR. Najväčšou 
položkou záväzkov sú krátkodobé záväzky, konkrétne záväzky voči zamestnancom vo 
výške 4 222,42 EUR. Oproti minulému obdobiu záväzky združenia vzrástli o 10 378,60 
EUR.

Vlastné imanie neziskovej organizácie je k 31.12.2018 vo výške - 11 975,65 EUR.  
Najvýznamnejšia  hodnota vlastného imania je  výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie vo výške - 14 349,61 EUR. Oproti minulému obdobiu vlastné imanie kleslo 
o 14 349,61 EUR.



Na celkových výnosoch sa v najväčšej miere podieľali výnosy z prijatých 
dotácií čomu zodpovedá aj charakter neziskovej organizácie.

Celkové výnosy neziskovej organizácie sú vo výške 97 934,65 EUR, čo 
znamená, že oproti roku 2017 klesli  o 7 735,07 EUR.

Celkové náklady neziskovej organizácie dosiahnuté v roku 2018 predstavujú 
výšku 112 284,26 EUR, čo znamená, že oproti roku 2017 vzrástli o 6241,03 
EUR.





















Výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke





Kontakty

• obchodné meno: PRIMA n.o.

• sídlo: Banšelova 3988/4, 821 04 Bratislava – Ružinov

• právna forma: nezisková organizácia

• IČO: 31 82 13 08

• DIČ: 202 151 32 74

• telefón: +421 2 43 41 18 13

• web: www.dssprima.sk a www.primataska.sk

• e-mail: dssprima@dssprima.sk

• fb: www.facebook.com/dssprima a www.facebook.com/chdprima

• č. účtu: SK91 1100 0000 0026 2334 0780

Ďakujem 
za 

pozornosť


