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Čo sme zažili v roku 2019

Prima svojou každodennou činnosťou napĺňa ideu svojho poslania 
podpory dospelých znevýhodnených ľudí a ich príbuzných tak, aby 
zvládli svoj život a nachádzali možnosť osobnej realizácie. Celoročne 
sa realizujú denné terapeutické a záujmové aktivity, kreatívne 
programy, hry. Absolvovali sme spoločné výlety a prechádzky, ako 
napr. pri Dunaji, Sad Janka Krála, pri jazere Kuchajda a Zlaté Piesky. 
Ďalej to boli návštevy obchodných centier, kaviarní, cukrární, 
reštaurácií, kultúrnych podujatí, kino, divadlo. Aktívne sme sa 
zúčastnili na podujatiach ako je Naše Mesto, Deň krivých zrkadiel. 



V rámci rozvoja pracovných zručností sme zveľaďovali okrasnú záhradku 
v areáli zariadenia, sadili okrasné rastliny, orezávali kríky. Sme pyšní na 
práce v záhrade, starostlivosť o pestovanie zeleniny (paprika, paradajky), 
kosenie trávy, zametanie a hrabanie lístia. Začali sme kompostovať. 
V letných mesiacoch sa realizovalo maľovanie a vynovenie spoločných 
terapeutických miestností, (nová sedačka, nové TV, záclony, skrine, 
obrazy, nástenka, atď.). V našej kuchynke sme si piekli rôzne dobroty, 
ako napr. koláče, medovníky, langoše.



Aktívne sme spolupracovali s rodinnými príslušníkmi a blízkou 
komunitou, dobrovoľníci nám pomáhali pri rôznych aktivitách. V Prime 
sa realizovala aj odborná študentská prax študentiek z Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Navštívili sme Domov 
sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža kde sme sa výborne 
zabavili pri spoločnej opekačke. Spoločne sme slávili sviatky a jubileá 
(Veľká noc, Vianoce, narodeninové a meninové oslavy klientov 
a zamestnancov). V decembri nás poctil svojou návštevou Mikuláš 
a rok sme ukončili vianočným posedením pri kapustnici.



Tím ľudí z Primy

Správna rada: Karin Horvátová, Dagmar Blažeková, Zdeno Broczký
Vedenie: Bystrík Tomly – riaditeľ 
Zamestnanci domova sociálnych služieb: Renáta Broczká, Lucia Kouřilová, 
Lenka Váleková
Zamestnanci chránenej dielne: Darina Pomichalová, Kristína Fojtová, Michaela 
Lorková, Peter Štrof
Prijímatelia sociálnej služby a dobrovoľníci



Domov sociálnych služieb a chránená dielňa

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby ambulantnou formou. 
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, stravovanie. Zabezpečuje sa rozvoj 
pracovných zručností a záujmová činnosť. Práca v DSS je založená na 
individuálnom plánovaní. To znamená, že prihliadame na to, čo potrebuje 
prijímateľ sociálnej služby teraz a snažíme sa spolu s nimi plánovať to, čo budú 
potrebovať neskôr.



Pravidlá práce sú stále rovnaké: 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. Práca 
v skupine s tak rôznorodými ľuďmi sa zameriava na spoluprácu, 
na hranice a rešpekt voči druhým. Počas celého roka sociálne 
služby prijímalo 9 znevýhodnených ľudí.



Chránená dielňa poskytuje zamestnanie dospelým ľuďom 
s mentálnym znevýhodnením. V roku 2019 chránenú dielňu tvorili 
traja zamestnanci a to dvaja robotníci so zníženou pracovnou 
schopnosťou a ich jeden asistent. 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.primataska.sk a sociálnych sieťach. Jednoducho tvoríme, 
podporujeme zamestnanosť, uchovávame tradičné remeslá a dôraz 
kladieme na kvalitu spracovania.



Ročná účtovná závierka





Príjmy

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 9 691,43 € 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 36 295,87 € 

Hlavné mesto Bratislava 350,00 € 

Bratislavský samosprávny kraj 37 159,87 € 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 5 074,87 € 

Dary FO, PO a ostatné príjmy od právnických osôb 7 195,04 € 

Tržby z predaja služieb 391,00 € 

Tržby za vlastné výrobky 9 430,00 € 

Iné ostatné výnosy 1 146,97 € 

Spolu 106 735,05 € 



Výdavky

Spotreba materiálu
4 426,84 € 

Ostatné služby
16 254,40 € 

Mzdové náklady
58 243,56 € 

Zákonné soc. poistenie
19 894,87 € 

Zákonné sociálne náklady
1 530,60 € 

Dane a poplatky
328,36 € 

Iné ostatné náklady (odpisy, kurzové straty...)
1 019,32 € 

Spolu
101 697,95 € 



Ekonomicky 
oprávnené
náklady 



... na záver komix



nájdete nás v Ružinove na Trnávke, Banšelova 3988/4, 821 04 Bratislava, 

Číslo účtu: SK91 1100 0000 0026 2334 0780

02 434 11 813 dssprima@dssprima.sk   www.dssprima.sk 

https://www.instagram.com/dssprima

https://www.facebook.com/dssprima        https://www.facebook.com/chdprima  

Kontakty


