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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 
 

     Poskytovateľ sociálnej služby musí mať jasno v stratégii poskytovania sociálnej služby. 

Táto stratégia musí odpovedať na otázku, čo sa dnes všeobecne očakáva od dobrej sociálnej 

služby (rozsah poskytovaných služieb, uprednostnenie niektorých druhov služieb s ohľadom 

na kvalitu a minimálne personálne štandardy vyplývajúce zo sociálnej alebo zdravotníckej 

legislatívy a iné). 

Riešenie problematiky poskytovania kvalitnej sociálnej služby je jednou s dôležitých oblastí 

poskytovateľov sociálnych služieb. Každé zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby sa 

vyznačuje určitými špecifickými rysmi, na ktorých sa podieľa umiestnenie v zemepisnom 

a spoločenskom prostredí, história zariadenia, skladba prijímateľov. Preto každá prevádzka je 

osobitá a odlišná od ostatných. Rozdielne sú aj podmienky pre realizáciu zmien v závislosti 

od druhu poskytovanej sociálnej služby. Je nutnosťou, aby poskytované sociálne služby 

vychádzali z potrieb spoločnosti, ale zároveň boli poskytované s dôrazom na individuálne 

potreby prijímateľov sociálnych služieb. Tým pádom sociálna služba zachováva a rozvíja 

dôstojný život tých, ktorí ju potrebujú, vytvára u nich pocit bezpečia a istoty. 

Centrum  sociálnych  služieb Prameň  Dolný  Kubín  je  moderné  nízkokokapacitné  

zariadenie s poskytovanou ambulantnou sociálnou službou a pobytovou sociálnou službou 

formou týždenného pobytu, s kapacitou 42 prijímateľov sociálnej služby bez vekového 

obmedzenia s celoslovenskou pôsobnosťou. Zariadenie bolo dané do prevádzky 17. 

septembra 1993 - vtedy pod názvom Stredisko sociálnej starostlivosti. Zriaďovateľom bol 

Okresný úrad v Dolnom Kubíne. 

Od 24. 7. 1996  bol zriaďovateľom Krajský úrad v Žiline a od 1. 7. 1998 bolo zariadenie 

novou zriaďovacou listinou Krajského úradu v Žiline premenované na Domov sociálnych 

služieb pre deti a dospelých. 

Od  1.1.2004  je  zriaďovateľom     Žilinský  samosprávny  kraj  v  Žiline,  ktorý  metodicky 

usmerňuje a kontroluje jeho činnosť. 

Podľa zákona 448/2008 Z.z. sa menil názov zariadenia na Domov sociálnych služieb a od 

1.3.2016 na Centrum sociálnych služieb Prameň. 

CSS je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Štatutárnym 

orgánom v majetko-právnych veciach týkajúcich sa spravovaného majetku, pracovno-

právnych vzťahov a činností zariadenia je riaditeľ zariadenia. Financovanie je zabezpečované 

prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja. 

Nevyhnutnú  sociálnu,  výchovnú,  zdravotnú  a  ďalšiu  starostlivosť  poskytuje  obyvateľom 

personál v počte 34 pracovníkov: 

1 riaditeľ 

1 ekonómka, zást. riaditeľa 

1 hospodár, administratívny pracovník 

1 mzdová účtovníčka, referent 

1 sociálna pracovníčka 

8 pracovníkov výchovného úseku 

9 zdravotníckych pracovníkov 

10 pracovníkov stravovacej prevádzky 

1 šička, práčka 

1 údržbár, vodič 

V zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov sú poskytované sociálne 

služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Poskytuje 

prijímateľom sociálnej služby odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov,  sociálna  rehabilitácia,  ošetrovateľská  starostlivosť,  pracovná  terapia.  Poskytuje 
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prijímateľom sociálnej služby obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 

pranie, žehlenie. Poskytuje a zabezpečuje ďalšie činnosti: záujmovú činnosť a 

vzdelávanie. Vzdelávaciu činnosť v značnej miere zabezpečuje Spojená škola,  ktorá  má 

sídlo v zariadení. Jej zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Žiline a pracovníci (špeciálni 

pedagógovia) sú pracovníkmi rezortu školstva. 

Zariadenie poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, 

(podľa Z.z. č. 448/2008, § 38). 

Sídlo poskytovateľa sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza blízko 

hlavného centra mesta Dolný Kubín, na ulici Matúškovej č. 1631. Je verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 485/2013 Z.z., rozpočtovou 

organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V poradovníku žiadateľov o umiestnenie 

resp. poskytovanie sociálnej služby t.č. neevidujeme žiadnu žiadosť.  

Centrum sociálnych služieb poskytuje komplexnú starostlivosť pre prijímateľov 

sociálnych služieb s telesným postihnutím, s telesným postihnutím a duševnými poruchami a 

poruchami správania. V absolútnej prevahe je zastúpená detská mozgová obrna v rôznych 

formách v závislosti od veku a stupňa vývinu, ďalej dominuje porucha hybnosti a mentálne 

postihnutie od ľahkého po najťažší stupeň (viď štruktúra prijímateľov sociálnej služby). 

Postavenie - pozícia nášho zariadenia v rámci poskytovateľov sociálnej služby 

Žilinského samosprávneho kraja sa trochu odlišuje od ostatných zariadení a to najmä v tom, 

že vzdelávanie pre našich prijímateľov sociálnej služby zabezpečuje Špeciálna  základná 

škola, ktorá má sídlo v našom zariadení. 

Ďalšie špecifiká nášho zariadenia: 
- intenzívne sa venujeme klientom (prijímateľom sociálnej služby) 

s diagnózou autizmus, 

- máme vytvorenú osobitnú výchovnú skupinu pre týchto klientov, 

- máme vytvorenú špeciálnu triedu na vzdelávanie týchto klientov v rámci 

ŠZŠ (špeciálnej základnej školy), 

- v našom zariadení a Zariadení núdzového bývania a útulku, 

poskytujeme komplexné sociálne poradenstvo našimi zamestnancami. 

 

Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení je zamerané na napĺňanie podmienok kvality 

poskytovaných sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy s dôrazom na individuálne 

potreby prijímateľov. Zámerom ďalej je poskytovanie takej pomoci a podpory, ktorá by im 

umožňovala zachovať si v čo najväčšej miere pozitívne stránky doterajšieho spôsobu života, 

podpora prirodzených vzťahov klientov, udržiavanie kontaktov so spoločenským prostredím, 

pomoc pri každodennom živote, zabránenie sociálneho vylúčenia z dôvodu telesného, 

zmyslového, zdravotného postihnutia, vytváranie priestoru pre sebarealizáciu podľa 

schopností a možností prijímateľov. V oblasti riadenia sa zameriavame na skvalitnenie 

plnenia pracovných povinností pracovníkov v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej 

starostlivosti, na poskytnutie odbornej pomoci odborníkov, tvorbou vhodných pracovných 

podmienok pre výkon kvalitnej práce, vypracovaním systému oceňovania pracovníkov 

(finančná odmena, zvyšovanie kvalifikácie, zabezpečenie školení), kontrolou pracovníkov na 

pracoviskách a využívanie pracovného času. Odborné činnosti sa orientujú na sociálne 

poradenstvo s ohľadom k mentálnym a intelektuálnym schopnostiam prijímateľov, tvorbou 

príležitostí k tomu, aby prijímatelia sociálnej služby mohli byť sami sebou ( rešpektovanie ich 

potrieb a názorov, ochrana osobnej slobody). 
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Sociálne služby musia rešpektovať právo detí a ľudí so zdravotným postihnutím najmä na: 

- nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti tak, aby mali možnosť zvoliť si 

miesto pobytu, ako aj to, kde a s kým budú žiť, na rovnakom základe s ostatnými, a 

aby neboli nútení žiť v určitom prostredí. Aby mali prístup k celému spektru podporných 

služieb, či už domácich alebo pobytových a ďalších komunitných podporných služieb 

vrátane osobnej pomoci, nevyhnutných pre nezávislý život v spoločnosti a pre začlenenie 

sa do nej a na zabránenie izolácie alebo segregácie v spoločnosti. 

- rešpektovanie domova a rodiny –poskytnutie primeranej pomoci pri výkone ich 

povinností spojených s výchovou detí. Zabezpečenie, aby deti so zdravotným 

postihnutím mali rovnaké práva, pokiaľ ide o život v rodinnom prostredí. 

- habilitáciu a rehabilitáciu –vytvoriť účinné a primerané opatrenia, a to aj cestou 

vzájomnej podpory ľudí so zdravotným postihnutím, aby umožnili osobám so 

zdravotným postihnutím dosiahnuť a udržať si maximálnu možnú samostatnosť, uplatniť 

v plnej miere telesné, duševné, sociálne a profesijné schopnosti a dosiahnuť plné 

začlenenie a zapojenie do všetkých oblastí života. 

- osobnú mobilitu - najmä uľahčenie prístupu ku kvalitným pomôckam na mobilitu, 

zariadeniam, podporným technológiám a k rôznym formám asistencie a k 

sprostredkovateľom, a to aj zabezpečením ich finančnej dostupnosti. 

- účasť na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových aktivitách a športe s cieľom 

umožniť zúčastňovať sa na rovnakom základe s ostatnými, na rekreačných, záujmových 

a športových aktivitách. 

 
2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb, outcourcing (externé 

obstarávanie predtým interne vykonaných výkonov – jednotlivé procesy 

vykonáva externý poskytovateľ služieb alebo výrobca ) 

 
Zabezpečované sú jednak na základe vlastných (interných) podmienok - 

možností a našimi zamestnancami. Jedná sa najmä o prípravu stravy, vrátane všetkých 

druhov diét, čistenie, upratovanie, dezinfekcia, pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne 

resp. zhotovovanie nových pomôcok z textilu, oprava a údržba strojových a 

vodárenských zariadení, zabezpečovanie dopravy, udržiavanie čistoty a poriadku v 

exteriéri a interiéri budovy, relaxačno-oddychovej zóne a pod. Ďalšie činnosti - 

prevádzkové podmienky sú zabezpečované dodávateľský - externými dodávateľmi. 

Zmluvne máme zabezpečené: 

- dodávky tepla od firmy TEHOS, s.r.o., Dolný Kubín pre DSS, 

- dodávky elektrickej energie od firmy Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 

- dodávky plynu od firmy Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 

- dodávky vody od firmy Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, 

- odvoz komunálneho odpadu od Mesta Dolný Kubín. 

 

Dodávateľsky, zmluvne máme ďalej zabezpečené odborné prehliadky, opravy a revízie 

výťahov, plynospotrebičov, elektrospotrebičov, bleskozvodov, hasiacich  prístrojov  a 

hydrantov, dezinsekčné a deratizačné práce, ciachovanie váh a závaží, výkon prác v 

oblasti BOZP a PO (bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany) vrátane školení 

zamestnancov z oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi. Všetky 

dodávateľsky vykonávané služby a dodávky tovaru sú ošetrené riadnymi zmluvami 

vrátane so všetkými dodávateľmi, v zmysle zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
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obstarávaní a smernice č. 101/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach ŽSK a 

organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Našou snahou je vždy dohodnúť s 

dodávateľom tovaru alebo služby čo najvýhodnejšiu cenu a najlepšiu kvalitu. Máme 

zato, že sa nám to darí. Aj napriek tomu, že prevádzkové podmienky, stav budov sú 

dobré, takmer každý rozpočtový rok ich zdokonaľujeme, zlepšujeme vybavenie 

zariadenia a inovujeme prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb. 
 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb  

 

CSS Prameň, pracovisko Matúškova 1631, Dolný Kubín má celkovú kapacitu 42 miest, 

z toho 19 miest pobytová forma a 23 miest ambulantná forma pobytu. K 31.12.2018 bola 

sociálna služba poskytovaná 44 prijímateľom,  z toho 16 prijímateľom bola sociálna služba 

poskytovaná týždennou pobytovou formou a 28 prijímateľom  ambulantnou formou.    

    

 

Rozdelenie PSS  podľa pohlavia a formy pobytu  

Celkový počet prijímateľov sociálnej služby 44 

Deti 
Chlapci 6 

Dievčatá 3 

Dospelí 
Muži 21 

Ženy 14 

Forma sociálnej služby 
Pobytová - týždenná 16 

Ambulantná 28 
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Rozdelenie podľa veku 

 

  VEK 

Počet prijímateľov 

sociálnej služby 
6 -9 r 10 - 14 r 15-18 r 19 - 25 r 

26-39 

r    40 -62 r  

3   5 3  15 13                 5 

  

 

 

 

 

 

Rozdelenie PSS podľa mobility 

Forma poskytovanej SS   Mobilní Imobilní 

Týždenná pobytová SS 
Deti 3 0 

Dospelí 5 8 

Ambulantná SS 
Deti 6 0 

Dospelí 13 9 
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Rozdelenie PSS podľa prevažujúcich diagnóz 

Diagnóza Počet prijímateľov SS 

DMO - Detská mozgová obrna 21 

Mentálna retardácia 12 

Morbus Down 6 

Autizmus 5 
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Pohyb prijímateľov DSS v roku 2018 

 

Stav k 1.1.2018 44 

Prijatí 3 

Ukončenie pobytu 3 

Zomrelí 0 

Stav k 31.12.2018 44 
 
 

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb 

V CSS PRAMEŇ pracuje celkom 42,5 zamestnancov, z toho v Domove sociálnych služieb 

37, v Zariadení  núdzového bývania  a v Útulku 5,5 zamestnanca.  

Desať zamestnancov pracuje v stravovacej prevádzke, ktorá zabezpečuje stravovanie pre PSS, 

zamestnancov zariadenia ako aj pre cudzích stravníkov a to pre ZpS a DSS Dolný Kubín.   

Výkon práce a odmeňovanie týchto zamestnancov je v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom č. 553/2003      

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vzdelávanie zamestnancov v roku 2018 bolo zabezpečené formou akreditovaného kurzu -

Inštruktor sociálnej rehabilitácie pre štyroch zamestnancov a účasťou na školeniach 

a odborných seminároch pre zamestnancov ekonomicko-prevádzkového úseku, kde si 

z dôvodu častých legislatívnych zmien majú možnosť doplniť a osvojiť nové vedomosti, 

potrebné pre ich činnosť.   
 

5. Poskytovanie sociálnych služieb 

 

V roku 2018 sme v CSS Prameň v Dolnom Kubíne   poskytovali  nasledovné druhy 

sociálnych služieb: 

- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 

veku, ktoré poskytujeme v rámci domova sociálnych služieb. 

- sociálne služby na podporu rodiny s deťmi,  konkrétne službu včasnej intervencie. 

- sociálne služby na riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, poskytujeme 

v útulku a zariadení núdzového bývania. 

  

Všetky tieto služby sme poskytovali v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách   a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

   

Domov sociálnych služieb 

 

Hlavným predmetom činnosti Domova sociálnych služieb (ďalej len DSS) je poskytovanie 

sociálnej služby fyzickým osobám  do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré: 

- sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. 

podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 

- sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. (§ 38, 

ods.1, a, b zákona o sociálnych službách) podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych 

službách. 

V priebehu roka 2018  DSS poskytovalo komplexnú starostlivosť fyzickým osobám 

odkázaným na sociálnu službu v DSS týždennou pobytovou a ambulantnou formou 
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v priemere 45 klientom.  

 

V zariadení sa pri poskytovaní sociálnych služieb riadime ustanoveniami zákona NR SR 

č.448/2008 Z. z. o sociálnych  službách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého 

poskytujeme odborné, obslužné s ďalšie činnosti: 

   

- odborné činnosti: základné   sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú 

terapiu.  

  

-  v obslužných činnostiach sme poskytovali: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, 

žehlenie a údržbu bielizne. Stravovanie bolo zabezpečované z vlastnej stravovacej prevádzky 

a bolo poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný 

stav fyzických osôb detí a dospelých podľa stravných jednotiek.  

 

-  v ďalších činnostiach sme poskytovali základné hygienické a iné zdravotné činnosti fyzickej 

osobe prostredníctvom zdravotno - ošetrovateľskej (rehabilitačnej) starostlivosti a záujmovú a 

vzdelávaciu činnosť prostredníctvom výchovnej a sociálno - terapeutickej starostlivosti, resp. 

špeciálnej základnej školy,  ktorá sa nachádza v budove DSS.  

 

Do DSS v priebehu roka 2018 nastúpili  traja noví prijímatelia sociálnej služby, z toho 2 na 

denný pobyt a 1 klientka na týždenný pobyt.   

V roku 2018 ukončili pobyt v našom zariadení 3  prijímatelia sociálnej služby, z toho dvaja na 

týždenný pobyt a 1 na denný pobyt. Jedna klientka sa vrátila do domáceho prostredia,  2 

klienti boli premiestnení do zariadenia sociálnych služieb s celoročným pobytom. Vo 

všetkých troch prípadoch bol pobyt ukončený na základe žiadosti prijímateľa, resp. 

zákonného zástupcu.  

  

Služba včasnej intervencie   
 

Táto služba predstavuje pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi 

s rizikovým vývinom vo veku od 0-7 rokov . 

Službu včasnej intervencie sme v roku 2018 poskytovali terénnou a ambulantnou formou. 

Formu poskytovanej služby volíme podľa potrieb a požiadaviek rodičov a ich detí. 

Terénna sociálna služba prebiehala spravidla v rodinnom prostredí dieťaťa a jeho rodiny, 

ambulantná forma prebiehala v priestoroch CSS Prameň, kde je služba realizovaná 

v miestnostiach vybavených didaktickými pomôckami a v rehabilitačných priestoroch, kde sa 

dieťaťu venuje  sociálny pracovník, špeciálny pedagóg a fyzioterapeut   pod vedením vedúcej 

sestry.  Pri poskytovaní služby včasnej intervencie sa často využívala  tiež terapeuticko-

relaxačná miestnosť Snouzelen. 

V roku 2018 bola služba včasnej intervencie  poskytovaná 5 rodinám v celkovom počte 316 

hodín. Služba bola primárne  zameraná na rehabilitačnú činnosť, masáže, perličkové kúpele, 

bazálnu stimuláciu pre deti, ako aj na  poradenstvo pre rodičov. 
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Činnosť stravovacej prevádzky CSS Prameň Dolný Kubín 

 

     Stravovanie v zariadení poskytujeme prijímateľom sociálnej služby CSS Prameň a ZPS 

a DSS Dolný Kubín v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný 

stav a hygienicko – epidemiologické  požiadavky /HACCP/.  

Jedálny lístok, pozostáva z piatich až šiestich jedál, a to: raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera a druhá večera.  

 

     Desať pracovníkov stravovacej prevádzky, vrátane vedúcej stravovania, diétnej sestry 

a hospodárky kuchyne sa podieľajú na príprave fyziologickej/normálnej, racionálnej/ stravy 

a liečebnej  výživy. Tú tvorí šetriaca diéta, neslaná diéta, diabetická diéta a diéty, ktoré 

pozostávajú z kombinácie jednotlivých typov diét.  

 

     Vybavenie kuchyne a jej ďalších priestorov máme na štandardnej úrovni, vďaka čomu 

môžeme používať pri príprave stravy vhodné technologické postupy, dodržiavať stanovené 

stravné jednotky a viesť modernú príslušnú operatívnu evidenciu o stravovaní. 

Prijímatelia sociálnej služby CSS Prameň sa stravujú v jedálňach na jednotlivých 
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poschodiach, v ktorých im kuchári a zdravotné sestry podávajú pripravované jedlá. 

Zamestnanci zariadenie konzumujú jedlo v jedálni pri kuchyni, v ktorej im obedy servírujú 

kuchári stravovacej prevádzky.  

 

     Prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci sa môžu jeden krát za štvrťrok vyjadrovať ku 

kvalite a množstvu podávanej stravy na stravovacej komisii za účasti jednotlivých členov 

komisie, ktorí majú poverenie v nej pracovať na základe menovacieho dekrétu riaditeľom 

zariadenia. 

 

     Zásobovanie potravinami zabezpečuje vedúca stravovania podľa Metodického pokynu 

1/2018, vydaného Úradom Žilinského samosprávneho kraja , ktorým sa určuje postup 

verejného obstarávania v znení Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

Firmy, ktoré boli víťazmi v jednotlivých predmetoch dodávok potravín sú: INMEDIA , spol. 

s r.o. Zvolen, Vladimír Zelník Ružomberok, Orava – Milk, záujmové združenie Leštiny, Fatra 

Tip s.r.o. Martin-Košúty, Anton Skurčák Oravská Polhora. 

 

CSS Prameň Dolný Kubín pripravilo v r. 2018 162 848 jedál. 
 

Počet pripravených jedál pre DD  a ZpS Hattalova 

 

raňajky desiata obed olovrant večera druhá 

večera 

spolu 

35 829 17 307 36 194 6 346 33 306 808 129 790 
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Počet pripravených jedál pre klientov CSS Prameň 

 

raňajky desiata obed Obed 

zamestnanci 

CSS 

Prameň 

olovrant večera spolu 

3 659 8 027 7 881 5 269 4 901 3 321  33 058 
 
 

Počet obedov pripravených pre zamestnancov CSS Prameň: 5 269 
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Správa za rok 2018 – výchovný úsek 

     V CSS PRAMEŇ v roku 2018 sociálnu službu so zameraním na výchovno-sociálnu 

činnosť bola poskytovaná 44 prijímateľom sociálnej služby, z toho 9 PSS školského veku 

a 35 dospelým PSS. Na aktivizácii PSS sa podieľali 3 ergoterapeuti, 5 vychovávateľov a 1 

sociálny pracovník.  Hlavným cieľom sociálno-výchovnej činnosti pri priamej práci s PSS bol 

adresný a individuálny prístup k prijímateľovi sociálnej služby. Vychádzali sme z 

rešpektovania a ochrany ľudských práv a slobôd, zo zachovávania ľudskej dôstojnosti, aby 

boli sociálne služby poskytované na odbornej úrovni. Prijímatelia sociálnych služieb boli 

podľa svojich schopností a možností aktivizovaní a motivovaní do pracovnej terapie, 

sociálnej terapie a sociálnej rehabilitácie. Sociálna služba bola zameraná na zachovanie, 

obnovu alebo rozvoj osobnostných a individuálnych schopností prijímateľa sociálnej služby, 

schopnosť viesť samostatný život a na podporu jeho záujmov. Vzhľadom na vek a zdravotný 

stav sme zabezpečovali prijímateľom sociálnych služieb pocit bezpečia, príjemnej atmosféry 

a zmysluplného trávenia voľného času.  Aktivitami boli PSS vedení k činnosti vhodnou a 

nenútenou formou. Cieľom vhodne zvolených zmysluplných činností bolo dosiahnuť 

maximálny stupeň funkčnosti v činnostiach bežného života. Vhodne zvolenými aktivitami 

sme zároveň odvádzali PSS od pasivity a pohodlnosti, zlepšovali ich kvalitu života, 

prispievali k ich integrácii do spoločnosti zariadenia, podporovali vzájomné stretávanie sa.   

  Činnosť prebiehala v rámci pracovných, resp. výchovných skupín. Každá skupina mala 

priradeného pracovníka výchovného úseku, ktorý zabezpečoval a plánoval program sociálno-

výchovnej činnosti. Zároveň pozitívne vplýval na PSS, jeho osobnosť, rozvoj zručností, 

schopností a pokiaľ to bolo možné aj vedomostí a podieľal sa aj na uspokojovaní ich 

základných potrieb. V spolupráci s ďalšími zamestnancami vypracovali individuálne plány 

a plány sociálnej rehabilitácie, ktoré boli stanovené podľa záujmov a želaní PSS a ak to bolo 
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možné aj za aktívnej účasti PSS. Následne sa počas roka venovali spolu so všetkými 

zamestnancami na plnení cieľov, ktoré boli stanovené. Každý PSS mal stanoveného svojho 

kľúčového pracovníka.  

Ciele boli dosahované aj prostredníctvom rôznych terapii. Medzi významné terapie 

realizované v našom zariadení patril  rozvoj pracovných zručností, ktorý vykonávali 

ergoterapeuti s PSS v individuálnej alebo skupinovej forme. Jeho cieľom bolo nielen získanie 

jednoduchých základných pracovných úkonov, išlo aj o rozvoj pracovných zručností 

a schopností, rozvoj motoriky, pocit uspokojenia a užitočnosti, radosť z vykonanej práce a 

zároveň rozvíjanie kladného vzťahu k práci. Starali sa o okolie a priestory zariadenia  

prostredníctvom sezónnych prác ako hrabanie lístia, polievanie kvetov, zametanie chodníkov, 

zbieranie papiera a podobne.  

Medzi ďalšie terapie, ktoré sa využívali pri práci s PSS patrí biblioterapia, kde hravou 

nenásilnou formou sa PSS zoznamovali so svetom kníh. V spolupráci s Oravskou knižnicou 

A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne si mali možnosť vypožičania kníh podľa vlastného záujmu, 

spoločným predčítavaním sa zoznamovali s krásou klasických rozprávok a pôsobením 

krátkych náučných príbehov sme sa zameriavali na problémy v oblasti správania či sociálnych 

vzťahov. Ďalej sa využívala artetarapia, aromaterapia, muzikoterapia aj dramatoterapia.  

Snoezelen, ktorá evokuje pocit pohody, spôsobuje uvoľnenie, privádza k relaxácii, ale tiež 

aktivizuje, prebúdza záujem, odbúrava strach a prináša istotu a radosť. Snoezelen 

predstavovala zvláštnu ponuku využitia času pre ťažko a viacnásobne postihnutých PSS. 

Vzhľadom k tomu, že sú pri vnímaní a spoznávaní svojho okolia odkázaní na primárne 

zmyslové vnemy a tie sme mohli rozvíjať v takto špeciálne upravenom prostredí, kde sa im 

podnety ponúkali  selektívne a súčasne boli redukované zbytočné podnety. V snoezelen 

miestnosti mali možnosť PSS rozvíjať zmyslové vnímanie a zmyslovú skúsenosť pomocou 

svetla, zvukov, pocitov, vône a pohybu.   

 Aktivizáciu PSS sme považovali za veľmi dôležitú, vzhľadom k tomu, že ide ruka v ruke 

spolu s ďalšími poskytovanými službami, a tak bola zabezpečovaná pre našich PSS 

komplexná starostlivosť. Počas celého roka 2018 sme sa snažili našim PSS v rámci pracovno-

sociálneho, resp. výchovného pôsobenia poskytovať komplex príjemných podnetov – 

zrakových, sluchových, taktilných, pohybových a podobne. Veľmi dôležitú úlohu zohrávalo 

striedanie aktívnej zložky a vhodnej formy uvoľnenia, čiže relaxácie. Relaxačné techniky 

umožnili psychické i somatické uvoľnenie, regeneráciu síl, odstránenie napätia a nepokoja. V 

rámci relaxačného pôsobenia sme využívali viacero relaxačných techník, ktoré sme 

umocňovali hudobným a verbálnym prejavom. 

V presne stanovených intervaloch prebiehalo vyhodnotenie individuálnych plánov a plánov 

sociálnej rehabilitácie. Interdisciplinárne sa posudzovalo či bol cieľ naplnený,  či v danom 

cieli budeme pokračovať, či je vhodný, alebo sú potrebné zmeny.  

Sociálna rehabilitácia pri práci s PSS bola zameraná najmä na oblasť sebaobsluhy, hygieny, 

samostatnosti pri bežných úkonoch podľa individuálnych schopností a možností. Veľký 

význam pre PSS malo neustále zdokonaľovanie sa v sebaobsluhe a hygiene. Bolo potrebné 

každodenné opakovanie činností, aby sa následne zautomatizovali a pomohli k adaptácii na 

pobyt v zariadení. Snažili sme sa využívať všetky prostriedky k tomu, aby sme aj u osôb s 

ťažkým mentálnym postihnutím rozvíjali ich potenciálne individuálne možnosti a schopnosti.  

Boli zapájaní rôznym spôsobom do činností. Slúžili tiež na podporu a rozvoj osobnosti, 

zachovanie schopností a zručností, aby PSS zažívali pocity užitočnosti a úspechu. 

Podporovala sa každá zmysluplná aktivita na odstránenie nudy a pocitu osamelosti. Pri PSS s 

ťažkým stupňom postihnutia bola práca zameraná na dotykové aktivity, sociálnu 

komunikáciu, udržiavanie hrubej a jemnej motoriky.   

Kultúrna a záujmová činnosť bola zameraná na záujmové, spoločenské, športové a kultúrne 

aktivity, ktoré sa organizovali počas celého roka 2018. Súviseli so spoločenskými udalosťami, 
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či aktuálnymi sviatkami, ktoré vtom čase prebiehali. Pri zabezpečovaní kultúrnych a 

spoločenských akcií v zariadení sme spolupracovali aj so špeciálnou základnou školou, 

základnou umeleckou školou, materskou školou, či inými dobrovoľníkmi. Záujmová činnosť 

bola realizovaná hrami, športovaním, cestovaním, vychádzkami, rekreáciami, zábavou, 

súťažami, a to formou individuálnou alebo skupinovou. Na všetky tieto aktivity sa využívala 

spoločenská miestnosť, na športové aktivity telocvičňa a v letných mesiacoch areál v záhrade 

s hojdačkami a lavičkami. Naši PSS využívali šport v aktívnej aj v pasívnej podobe. Športové 

aktivity boli prospešné pre udržanie fyzického zdravia a psychickej pohody, poskytovali 

podnet k novým zážitkom a skúsenostiam, ktoré v reálnom živote z dôvodu zdravotného 

postihnutia nemajú v dostatočnej miere. Šport rozvíjal a stimuloval ich zmysly, udržiaval ich 

optimálny zdravotný stav, rozvíjal talent, podporoval sebarealizáciu, zlepšoval ich 

koncentráciu, znižoval často agresívne a autoagresívne správanie, redukoval stres a 

stereotypné správanie, rozvíjal komunikačné schopnosti, cez šport mali možnosť rozvíjať 

sociálne kontakty. Šport v pasívnej podobe (sledovanie rôznych športových podujatí, 

hokejových a futbalových zápasov, povzbudzovanie hráčov...) mal tiež pozitívny prínos pre 

zmysluplné trávenie voľného času. Aktívna forma športu sa realizovala rôznymi druhmi 

športu:    

* BOCCIA, tréningy a turnaje v hre BOCCIA v zariadení, aj mimo zariadenia; 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
* SJOELLEN - holandský biliard;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* kolky, šípky, biliard, stolný tenis, hod loptou na cieľ a pod.; 
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* ranné cvičenie, ktoré sa cvičí 
pravidelne 

každý deň, a to vždy o 8:00 hod. ; 
 

* neštandardné športové disciplíny na „Parádnom dni„ v Žiline (26. 05. 2017) ; 

 
* 13. ročník Športových hier klientov zariadení sociálnych služieb v ŽSK 
„Športom k novým priateľstvám – Oživme ľudové tradície“ – Terchová – 
Vŕšky,  14. - 15. jún 2017; 
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* Junácka pasovačka; 

 
 
* „Deň bez bariér“ 07. 06. 2018 Dolný Kubín; 

 
* účasť PSS na „8. ročníku športových hier seniorov“, 05. 10. 2018, 
Ružomberok; 
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* účasť na „Stolno-tenisovom Mikulášskom turnaji“, 04. 12. 2018, CSS ORAVA 
Tvrdošín; 

 
V roku 2018 absolvovali naši PSS rozmanité formy  aktivít, zábavy a akcií. Z 
najúspešnejších môžeme spomenúť: 
* návštevy Oravskej galérie v Dolnom Kubíne; 

 
* tvorivé dielne  
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* karneval v maskách v MsKS v Dolnom Kubíne 12. 02. 2018; 

 
* duchovné aktivity – pravidelná organizácia bohoslužieb v zariadení CSS 
PRAMEŇ s možnosťou svätej spovede, modlenie, aktívna príprava na Biblickú 
olympiádu.  23. 05. 2017  CSS TAU Turie; 
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* aktivity s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne (návšteva 

knižnice, práca s knihou, časopisom, besedy na rôzne témy s pracovníčkou 

knižnice...); 

 
* návšteva koncertov, divadelných predstavení v Dolnom Kubíne, v Žiline; 

 
* predstavenia Trenčianskej nadácie Dr. Klaun; 
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* prezentácia výrobkov a prác PSS na výstavách s rôznym zameraním, predaj 
výrobkov a predmetov na predajných trhoch; 

 
* canisterapia v zariadení CSS PRAMEŇ;   
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V rámci kultúrno-záujmovej činnosti PSS nacvičovali programy, s ktorými 
reprezentovali naše zariadenie na rôznych kultúrnych akciách a súťažiach,  
* „Na ľudovú nôtu“ – spevácka súťaž PSS v ľudových piesňach; 

 
* Posedenie s rodičmi spojené s kultúrnym programom PSS 15. 06. 2018; 
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* účasť PSS na Biblickej olympiáde 24. 05. 2018 CSS TAU TURIE; 

 
* Žilinský Oskar 2018  (11. 10. 2018, Kultúrny dom Turie); 

 
* Katarínska zábava, 16. 11. 2018, Kultúrny dom Novoť; 
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* Slávnostná akadémia pri príležitosti 25. výročia vzniku zariadenia, 03. 12. 
2018, MsKS Dolný Kubín; 

 
* Mikulášske stretnutie 06. 12. 2018, CSS PRAMEŇ Dolný Kubín; 

 
* jednodňový výlet PSS do Zázrivej s rodičmi, spojený s gulášom, jazdou na koni 
29. 06. 2018; 

 
... a celoročne: 
* posedenie pri káve, pri čaji, voľný rozhovor; 
* práca s počítačom, tabletom, mobilom, práca na internete; 
* lúštenie krížoviek, hlavolamov, logické hry, spoločenské hry ...; 
* príjemné počasie často využívali na prechádzky po okolí, posedenie v altánku; 
*  prevencia sociálneho vylúčenia PSS (napr. pri nákupoch, cestovaní, návšteve kultúrnych 
podujatí...); 
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Mesiac Počet akcií Počet zúčastnených PSS Priemerný počet PSS 
zúčastnených na akcii 

 
JANUÁR 2018 

 
4 47 12 

FEBRUÁR 2018 
 

4 79 20 

MAREC 2018 
 

9 103 11 

APRÍL 2018 
 

6 83 14 

MÁJ 2018 
 

7 92 13 

JÚN 2018 
 

9 161 18 

JÚL 2018 
 

4 46 11 

AUGUST 2018 
 

5 55 11 

SEPTEMBER 
2018 

 

6 56 9 

OKTÓBER 2018 
 

7 52 7 

NOVEMBER 2018 
 

6 81 14 

DECEMBER 2018 
 

11 220 20 
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Zdravotno-ošetrovateľskú starostlivosť v roku 2018 v  CSS v Dolnom Kubíne 

zabezpečovali 4 sestry, 4  opatrovateľky v trojsmennej  prevádzke,  v  jednosmennej 

prevádzke vedúca sestra, 1 opatrovateľka, 1 masérka , 1 fyzioterapeutka,  práčka – šička.  

ktorá zabezpečuje starostlivosť o pranie posteľnej bielizne PSS, žehlenie, pranie znečistenej 

osobnej bielizne PSS, šitie roztrhaných častí odevov a pod. Diagnostická skladba   PSS - 

prevažuje stredný stupeň mentálneho postihu: Downov syndróm,  detská mozgová obrna, 

hemiparéza, epilepsia,  poruchy správania, sluchový a zrakový postih,  autizmus. 

Počas roka 2018 sa vyskytli vírusové ochorenia, ale aj chrípkové ochorenia u 29 prijímateľov 

sociálnych služieb ( ďalej len PSS). Z celkového počtu 44 PSS boli v roku 2018 preočkovaní 

5 PSS proti chrípke. PSS boli ošetrení u svojho obvodného lekára v sprievode rodiča 

a liečenie prebiehalo v domácom prostredí, čím sa zamedzuje šíreniu viróznych a chrípkových 

ochorení.  PSS majú dohody s praktickými a odbornými lekármi uzavreté podľa výberu 

svojich rodičov, čím je zabezpečená   liečebno  – preventívna starostlivosť. 

Lieky na denný a týždenný pobyt pre PSS počas roka 2018 zabezpečovali rodičia podľa 

ordinácie praktických a odborných lekárov, čím nevznikajú zásoby v CSS. Lieky sú 

uzamknuté v ambulancii a podľa rozpisu a ordinácie, sú sestrou aplikované všetkými 

dostupnými formami, s následným sledovaním ich účinkov, pozitívnych, či negatívnych.  

V roku 2018 RZP nebola privolaná. O akejkoľvek závažnej zmene zdravotného, alebo 

psychického stavu ihneď boli informovaní  rodičia a vedúca sestra zariadenia. Pri príjme PSS 

do zariadenia sa realizoval vstupný filter  - konzultácia a podpis prehlásenia o zdravotnom 

stave,  preberanie liekov,   plienok na jedno použitie, osobného ošatenia, hygienických 

potrieb, dokumentácie. Pri odchode PSS domov  sestra informuje rodičov o zdravotnom 

a psychickom stave PSS počas pobytu v zariadení. 

Sestry  počas roka 2018 nepretržite sledovali a zabezpečovali uspokojovanie biologických, 

psychických, sociálnych a duchovných potrieb prijímateľov sociálnych služieb   súvisiacich 

so zdravím, postihom, chorobou,  rešpektovaním ľudskej dôstojnosti a udržiavaním kvality 

života v CSS.  Dbali na správnu životosprávu,  dodržiavanie režimu dňa,  bezpečnosť, 

ochranu imunity a komfort pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Počas roka 2018 

nedošlo v zariadení k vážnemu úrazu PSS, či jeho poškodeniu na zdraví. Sestry 

a opatrovateľky  počas roka zabezpečovali vysoký štandard hygieny  v celom zariadení 

(realizácia rannej a večernej toalety, starostlivosť o osobné prádlo, dezinfekcia použitých 

osobných pomôcok a potrieb, prezliekanie posteľnej bielizne podľa plánu a potreby,  výmena 

uterákov, sprchovanie, celkový kúpeľ, perličkový kúpeľ, umývanie vlasov, dezinfekcia 

ambulancie a všetkých pomôcok.) 

Pod vedením vedúcej sestry pracovali podľa harmonogramu práce a organizačných pokynov 

a tak zabezpečovali vysoký štandard ošetrovateľského procesu. Denne sestry realizovali pri 

preberaní a odovzdávaní služby hlásenie o stave  na oddelení ústne aj písomne. 

Svoje vedomosti a odborný rast si pravidelne dopĺňali a rozširovali formou individuálneho 

štúdia a pasívnou účasťou na odborných seminároch.    

V rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti sa snažili u  PSS vypestovať čo 

najkvalitnejšie hygienické návyky (osobná hygiena, stolovanie, obliekanie, výkon 

fyziologických potrieb, starostlivosť o svoje okolie a pod.), pri týchto úkonoch  sestra 

pomáhala nesamostatným PSS  a kontrolovala ako  vykonávajú úkony i podľa správnosti 

v rámci svojich možností. Sestry ošetrovateľskou rehabilitáciou zabezpečovali prevenciu 

vzniku dekubitov,  imobility,  hospitalizmu.   

Sestry počas roka spolupracovali s výchovnými pracovníkmi a sociálnou pracovníčkou 

zariadenia. Aktívne sa zúčastňovali pri realizácii výchovného procesu, kultúrnych 

a spoločenských akcii, zabezpečovali denné pobyty vonku a športové aktivity. 

Masérka a fyzioterapeutka  pracovali podľa  harmonogramu práce pod vedením vedúcej 

sestry CSS. Denné výkony (masáže, parafín, chôdza za chodákom, perličkový kúpeľ, 
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naloženie dláh na končatiny, športové aktivity, pobyt vonku, a pod.),  boli zaradené do plánu 

rehabilitačnej činnosti po vzájomnej dohode s výchovným pracovníkom a špeciálnym 

pedagógom.   

Dňa 17.12.2018 navštívila zariadenie MUDr. Horná–primárka fyziorehabilitačného oddelenia,  

ktorá  urobila ordináciu rehabilitácie u PSS v zariadení. Naordinované boli masáže, 

perličkové kúpele,vírivkové kúpele, parafín, chôdza za chodákom.  Každému  PSS sa 

poskytovala rehabilitačná starostlivosť 2x týždenne . 

Fyzioterapeutka pod vedením vedúcej sestry zariadenia svoje odborné vedomosti plne 

využívala aj pri práci s klientmi služby včasnej intervencie.  

Naďalej v roku 2018 sme v zariadení  realizovali bazálnu stimuláciu u imobilných PSS. 

Prijímatelia sociálnych služieb  sú pravidelne počas dňa polohovaní v zmysle zásad bazálnej 

stimulácie. Využíva sa hlavne poloha hniezdo, táto poloha umožňuje PSS odpočinúť si 

a navodzuje u nich príjemné pocity. Zároveň im táto poloha poskytne pocit istoty, bezpečia 

a zlepšuje vnímanie hraníc svojho tela.  

Klasická masáž  
Je základom všetkých masáží, aktivuje celkový krvný a lymfatický obeh, ktorý následne 

zlepšuje okysličenie organizmu a odlev škodlivých látok z tela. Zlepšuje prekrvenie pokožky, 

podkožia a svalov, pomáha uvoľňovať stuhnuté a bolestivé svaly a podieľa sa na lepšom 

vyplavovaní odpadových látok z organizmu. Pomáha aj pri rekonvalescencii svalov a kĺbov 

po dlhom znehybnení. Slúži na uvoľnenie stuhnutého svalstva.  

 

 
Obr. Klasická masáž chrbta 
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Obr. Masáž dolných končatín 

 
Individuálne cvičenie horných a dolných končatín 
Jedná sa o cielené cvičenia a liečenie pohybom za účelom zväčšenia svalovej sily, alebo 

aktívne asistované a aktívne cvičenia slúžiace k obnove pohybu tela 

Aktívne pohyby – sú také pohyby, ktoré vykonáva klient sám. Môže byť  aktívny 

pohyb s dopomocou alebo asistovaný – využíva sa kde sval nedokáže vykonať pohyb proti 

zemskej tiaži a môže sa cvičiť v horizontálnej polohe alebo vo vodnom prostredí. Ďalšou 

dopomocou môže byť fyzioterapeut, ktorý pomáha pri vykonávaní pohybu alebo je to šikmá 

plocha. 

 

  

Obr. Aktívne cvičenie 
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Obr. Aktívne cvičenie – pri rebrinách  
 
 

 
Obr. Aktívne asistované cvičenie 
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Obr. Aktívne asistované cvičenie 

Parafínový zábal  
Lokálna aplikácia tepla pôsobí na kostrové svalstvo relaxačne, predovšetkým uvoľňuje kŕče a 

fixované držanie častí tela spôsobené skráteným svalu, zmenšuje chronickú bolesť, zvyšuje 

lokálne prekrvenie, zlepšuje výživu i hojenie tkanív. 

Parafínové zábaly napomáhajú nielen na uvoľnenie  a zníženie bolesti pohybového aparátu, 

ale majú blahodarný účinok na celé telo. Parafín sa využíva pri problémoch pohybového 

systému, ďalšie postihnutia, predovšetkým drobných kĺbov končatín, 
 

 
Obr. Parafínový zábal na chrbát 
 
 

 
G-aparát prestavuje pomôcku, ktorá sa používa pre klientov, ktorí majú pohybový deficit. 

Rehabilitačné pomôcky na podporu pohybu sú určené pre pacientov s pohybovými 

ťažkosťami, ktorí majú problémy samostatne vstať alebo chodiť. Chodítka a iné rehabilitačné 

pomôcky umožňujú pacientom udržanie rovnováhy pri prirodzenej chôdzi. 
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Obr. Nácvik chôdze v G-aparáte  

 

Hydroterapia -  najčastejšie využívaná vo forme hydromasážnych vaní. Účinky:  lepšie 

prekrvenie končatín, lepšie rozvádzanie okysličenej krvi do organizmu, rýchlejšia látková 

výmena, aktivácia kožných receptorov, odvod škodlivín z tela, uvoľnenie svalovej a kĺbovej 

stuhnutosti. Aplikáciou vodoliečby sa dosahuje zlepšenie rozsahu telesného pohybu a svalovej 

zložky. HYDROTERAPIA ZAHRŇA : Perličkové kúpele, Vírivý kúpeľ (jemná masáž kože s 

pomocou vzduchových bublín), vírivá masáž celotelová,

 
Obr .perličkový kúpel 
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Obr. elektroterapia 
 

 

Podiel jednotlivých druhov terapií: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LTV- cvičenie
40%

Masáž
20%

Parafín
21%

Hydroterapia
19%

štatistika rok 2018

LTV- cvičenie Masáž Parafín Hydroterapia
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Zariadenie núdzového bývania a útulok Dolný Kubín, Záskalická č. 907  
Zariadenie je organizačnou súčasťou Domova sociálnych služieb, ul. Matúškova 1631 v 

Dolnom Kubíne. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ Domova sociálnych služieb a 

zariadenia núdzového bývania. Zariadenie riadi a kontroluje vedúca zariadenia, v čase jej 

neprítomnosti ňou poverený pracovník. Prevádzka zariadenia je zabezpečená nepretržitými 

službami, ktoré vykonávajú sociálni pracovníci. Zariadenie núdzového bývania sídli v 

prímestskej časti Dolného Kubína, časť Záskalie.  

V prevádzke je od 04.03. 2002. Zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Kapacita 

zariadenia je 32 prijímateľov sociálnych služieb. Od 01.07. 2014 je ZNB rozdelené na útulok 

s kapacitou 16 miest a ZNB s kapacitou 16 miest.  

 

Do ZNB môžu byť prijímané:  

- fyzické osoby, na ktorých je páchané násilie, alebo fyzickej osobe, ktorá je obeťou 

obchodovania s ľuďmi.  

 

Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby, na ktorej je páchané domáce násilie, 

zabezpečuje sa v ZNB jej utajenie miesta a jej anonymita.  

V ZNB sa môže poskytnúť ubytovanie aj klientom s trvalým pobytom z iného samosprávneho 

kraja, ak nie je zariadenie kapacitne vyťažené. Ubytovanie sa poskytuje na základe písomnej 

žiadosti prijímateľa sociálnej služby a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.  

 

V ZNB sa poskytuje:  

- ubytovanie na určitý čas  

- sociálne poradenstvo  

- a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  

 

a vytvárajú sa podmienky:  

- na prípravu stravy  

- výdaj stravy alebo výdaj potravín  

- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny  

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva  

- záujmová činnosť  

 

Prijímatelia sociálnej služby v ZNB sú povinní platiť úhradu za poskytovanú službu, za 

obslužné činnosti – ubytovanie a to za 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti na 

prijímateľa sociálnej služby.  

 

Do útulku môžu byť prijímané:  

 

- osamelé tehotné ženy a matky s deťmi, ktoré sa ocitli v zlej ekonomickej situácii, nemajú 

zabezpečené ubytovanie, nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie,  

- fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, alebo ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby a nemajú zabezpečené ubytovanie,  

 

Prijímatelia sociálnej služby v útulku platia za ubytovanie 0,70 eur na deň a osobu. 

 

V útulku sa poskytuje:  

- ubytovanie na určitý čas  

- sociálne poradenstvo  

- nevyhnutné ošatenie a obuv  
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a vytvárajú sa podmienky na :  

- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny  

- na prípravu stravy alebo výdaj potravín  

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva  

- záujmovú činnosť  

 

Ubytovanie sa poskytuje na základe písomnej žiadosti prijímateľa sociálnej služby, prípadne 

na základe odporučenia obce, resp . úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta 

trvalého pobytu.  Poskytujeme sociálne služby v plnom rozsahu vyplývajúce zo zákona č. 

448/2008 o sociálnych službách. Poverený zamestnanec zariadenia pri prijímaní oboznámi 

prijímateľa sociálnej služby zo všetkými normami a predpismi zariadenia, o čom vyhotoví 

písomný záznam, pridelí izbu a vyhotoví písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. 

Sociálna služba sa poskytuje na 6 mesiacov – popr. 1 rok, výnimočne 3 roky.  

 

Prijímateľom sociálnej služby zaisťujeme všetky ľudské práva, zvlášť právo 

rozhodovať o svojom živote v konkrétnych situáciách.  

 

Pri prijatí sa zakladá každej rodine spisová dokumentácia, ktorá obsahuje:  

- žiadosť o poskytovanie sociálnej služby  

- záznam o prijatí do ZNB a útulku  

- žiadosť o umiestnenie do ZNB a útulku  

- vnútorná smernica ZNB a útulku  

- zmluva o poskytovaní sociálnej služby  

- potvrdenie lekára o zdravotnom stave  

- potvrdenie o príjme  

- fotokópie osobných dokladov  

- individuálny plán prijímateľa sociálnej služby  

- súhlas so spracovaním osobných údajov rodiny  

 

Individuálne plánovanie závisí od zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby, od jeho 

schopností a možností. Stanovené úlohy v IP sa kontrolujú pravidelne mesačne, pričom sa 

využíva aktivita prijímateľa sociálnej služby  a jeho rozhodnutie na ďalšie obdobie.  

V roku 2018 bolo zariadenie kontaktované úradmi práce, mestami, ako aj samotnými 

potenciálnymi prijímateľmi sociálnej služby v  138 prípadoch. Často krát nás kontaktujú  

úrady z iných krajov. V danom roku sme poskytli sociálnu službu v ZNB 10 prijímateľom 

sociálnej služby a v útulku 41 prijímateľom sociálnej služby.  V roku 2018 odišli zo ZNB tri 

rodiny – spolu 10 prijímateľov sociálnej služby, z toho jedna rodina odišla do podnájmu 

v Dolnom Kubíne, v zostávajúcich rodinách tri deti boli odobraté do ústavnej starostlivosti, 

dve deti z dôvodu zanedbávania starostlivosti a jedno dieťa bolo odobraté z dôvodu týrania zo 

strany starej matky, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti. .  

Z útulku v priebehu roka 2018 odišli štyri deti, ktoré boli súdnou cestou zverené do 

starostlivosti otca, matka s jedným dieťaťom zostala v zariadení. 

Tri rodiny odišli do podnájmu v mieste trvalého bydliska a jedna rodina odišla do zariadenia 

mimo žilinský kraj.  Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme ubytovanie a sociálne 

poradenstvo.  

V rámci poradenstva poskytujeme sociálnu terapiu za účelom socializácie a resocializácie 

rodiny. Počas pobytu sa snažíme rodinu viesť tak, aby po odchode zo zariadenia bola schopná 

zaradiť sa do bežného života. V mnohých prípadoch sa nám to však nedarí, pretože 
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prijímateľky sociálnej služby nie sú ochotné spolupracovať a počas pobytu sú často krát 

v odpore a nestotožňujú sa s pravidlami zariadenia.  

Zabezpečujeme spoluprácu s orgánmi a organizáciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení 

problémov rodín, ktorým poskytujeme sociálnu službu. Ide hlavne o mestá a obce, z ktorých 

prijímatelia sociálnej služby pochádzajú a príslušné sociálne úrady. Sme v úzkom kontakte 

s pediatrom, praktickým lekárom pre dospelých, psychológom, logopédom, psychiatrom, ako 

aj s príslušnou materskou škôlkou a základnou školou, ktoré naše deti navštevujú.  

Ako príklad chceme aspoň v krátkosti priblížiť prácu s prijímateľom sociálnej služby 

v ZNB a útulku.  

 

1. rodina 

 V novembri 2016 nastúpila na základe odporučenia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  do 

zariadenia núdzového bývania matka so štyrmi maloletými deťmi. Bola obeťou domáceho 

násilia (fyzického, psychického a ekonomického) zo strany terajšieho partnera. U najstaršej 

dcéry bolo podozrenie na sexuálne zneužívanie zo strany otčima, ktoré však nebolo 

potvrdené. Pani už v minulosti absolvovala pobyty v zariadeniach núdzového bývania 

z rovnakého dôvodu. Požiadala o zabezpečenie utajeného bývania, no napriek tomu sa 

partnerovi podarilo zistiť miesto terajšieho pobytu. Počas individuálnej vychádzky ju fyzicky 

napadol a vyhrážal sa jej smrťou. Zo strany zariadenia jej bolo odporučené podať trestné 

oznámenie. Zo začiatku sa tomu bránila, napokon k podaniu trestného oznámenia pristúpila. 

Na menovaného bolo vyhlásené celoštátne pátranie pre týranie, ublíženie na zdraví 

a neplnenie si vyživovacej povinnosti. Po viac ako roku sa polícii menovaného podarilo 

zadržať a umiestniť  do výkonu trestu. Taktiež s ňou bol spísaný návrh o úpravu práv 

a povinností voči najmladšej dcére, ktorá pochádza z ich spoločného vzťahu. Pri vybavovaní 

rôznych záležitostí sme z dôvodu bezpečnosti poskytovali doprovod pracovníkov zariadenia. 

Nakoľko celá rodina bola dlhodobo traumatizovaná, bola jej poskytnutá odborná 

psychologická a právna pomoc. Vzhľadom k tejto vážnej situácii s menovanou prebiehali 

intenzívne poradenské rozhovory. Najmladšia dcéra nastúpila začiatkom roka 2018 do 

materskej škôlky a matka sa zamestnala, najprv na dohodu, potom na pracovnú zmluvu. 

Prostredníctvom právnej pomoci si požiadala o osobný bankrot,  ktorý jej bol schválený. Pani 

si našetrila menšiu hotovosť a zabezpečila si bývanie v podnájme v Dolnom Kubíne. Zatiaľ sa 

rodine darí, sme v úzkom kontakte s rodinou.  
  

2. rodina 

 

Do útulku nastúpila matka s 3 maloletými deťmi a štvrté dieťa sa narodilo  začiatkom roka . 

Dôvodom poskytovania sociálnej služby boli dlhodobo nevyhovujúce bytové pomery 

a nedostatočný príjem. Tri deti pochádzali z predchádzajúceho vzťahu a dieťa, ktoré sa 

narodilo začiatkom januára 2018 pochádzalo z ďalšieho vzťahu. Otec dieťaťa však otcovstvo 

neuznal.   

Zo strany zariadenia  bolo rodine poskytnuté ubytovanie, pre dve školopovinné deti 

zabezpečené dotácie na stravu, ako aj školské pomôcky a pre mladšieho syna sa nám podarilo 

vybaviť umiestnenie v predškolskom zariadení. Zabezpečili sme pre deti, ako aj pre matku 

zdravotnú starostlivosť. Pani pochádzala z problémovej rodiny, matka, ako aj otec boli 

alkoholici a ona sa starala o svojich mladších súrodencov. Keď to už nezvládala, deti boli 

umiestnené v detskom domove a ona už ako 17 ročná porodila svoje prvé dieťa. Keď prišli do 

zariadenia, matka vyžadovala dlhodobé usmerňovanie pri výchove detí, minimálne zvládala 

prácu v kuchyni. Bola však snaživá a postupne zvládla prácu v kuchyni aj sama. Problém bol 

v tom, že v rodine nefungovali pravidlá a režim. Pri rozhovoroch čo do budúcna, hovorila, že 

by zostala bývať v podnájme v Dolnom Kubíne, našla by si prácu a vychovávala by deti 
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sama. Zo začiatku nemala záujem vrátiť sa do miesta trvalého pobytu z dôvodu nevhodného 

prostredia pre deti. Koncom roka 2018 sa kontaktovala prostredníctvom sociálnych sietí 

s bývalým známym a nakoniec odišla naspäť do miesta trvalého pobytu , aj napriek tomu že 

túto možnosť odmietala.      

 

     V roku 2018 sme podali žiadosť na MPSVR SR o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja 

sociálnych služieb – výmena podlahovej krytiny v spoločných priestoroch zariadenia 

núdzového bývania a útulku. Zrealizovali sme projekt z predchádzajúceho roka, v ktorom sme 

požiadali MPSVaR o finančný príspevok na zakúpenie šatníkových skríň, stolíkov a stoličiek 

na izby prijímateľov sociálnej služby.  

Pani, ktorej  bola poskytovaná sociálna služby v ZNB požiadala o finančnú pomoc  nadáciu 

Volkswagen Bratislava. Podľa jej vyjadrenia zariadenie jej veľmi pomohlo posunúť sa 

v živote, našla si prácu a bývanie, za čo je veľmi vďačná a aspoň takouto formou sa chcela 

poďakovať. Z nadácie nám bola poskytnutá finančná pomoc vo výške 500,00 eur. Zakúpili 

sme televízor do spoločenskej miestnosti.  

Sieť kníhkupectiev Panta Rhei a nezisková organizácia Panta Rhei, n. o. Bratislava vyhlásila 

projekt „ Čítajme viac“ pre deti z krízových centier, resp. zariadení pre matky a deti. Aj naše 

zariadenie sa zapojilo do uvedeného projektu a boli sme úspešní. Cieľom projektu bolo 

motivovať deti, aby viac čítali.  Vhodne zvolené knihy u detí rozvíjajú schopnosť stať sa 

vnímavými a premýšľajúcimi čitateľmi. Zároveň sa buduje u detí pozitívny vzťah k čítaniu 

a knihám. Každé dieťa dostalo knihu, ktorú si želalo.       

Pracovníci z obchodného reťazca Tesco Dolný Kubín nás pravidelne zásobovali potravinami, 

oblečením a rôznym spotrebným tovarom.     

 

Organizácie s ktorými sme spolupracovali počas celého roka 2018 

 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka: 

 
 Ako i v minulosti, tak aj v roku 2018 sme sa zapojili do podujatia s názvom Celé Slovensko 

číta deťom. Okrem čítania boli pre deti počas roka pripravené rôzne tvorivé aktivity. Prínos 

vidíme najmä v prehlbovaní komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom kníh 

a spoločného čítania. 

 

 



39 

 

            
 

 

EDUKOS  
 

V spolupráci s Komunitným centrom Edukos sa počas roka realizovalo doučovanie detí ako aj 

rôzne voľnočasové aktivity. 

 

O.z. Misia mladých Tvrdošín 

S uvedeným občianskym združením má naše zariadenie veľmi dobrú spoluprácu už viac  

rokov. Aj v roku 2018 sa dobrovoľníci tohto občianskeho združenia venovali našim deťom a 

matkám a pripravili pre nich tieto zaujímavé aktivity: 

Stavanie fóliovníka 

 
 

http://www.cpppapdk.sk/
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Sadenie byliniek 

 
 

S Beátkou v kuchyni 
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Osadenie a montáž hojdačky 
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Skladanie 3 D puzzlí 

 
Výroba mapy 
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Cviklový festival 

 

 

Letný tábor v Novoti 
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Oprava lavičky a stola 
 

 
 

     Aj tento rok bol deťom z nášho zariadenia dopriaty týždeň plný zážitkov, smiechu, výletov 

a hier. Vďaka p. Ing. Pavlovi Matlákovi prežili v dňoch 13.-17.8.2018 radostné 

a  nezabudnuteľné chvíle v dennom tábore. 

V pondelok navštívili kontaktnú ZOO v Liptovskom Mikuláši, v ktorej ich očarila 

pestrofarebná motýlia záhrada. V utorok sa ochladili a vyšantili  v Aquaparku, osviežili sa 

zmrzlinovým pohárom. V stredu bol pre deti pripravený výlet do Klina, kde si zblízka pozreli 

kópiu slávnej brazílskej sochy Ježiša Krista. Po výbornom obede navštívili Kinderland, 

v ktorom bolo kopec zábavy pre všetkých. Športový deň bol na programe vo štvrtok. Strávili 

ho na Kubínskej holi, zasúťažili si v rôznych disciplínach a svoju zručnosť vyskúšali na 

prekážkach v lanovom parku. 

V piatok sa všetci stretli v záhrade a ukončili toto krásne letné dobrodružstvo. 
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Okrem hore uvedených projektov a spolupráce s inými organizáciami pravidelne 

organizujeme vychádzky do okolia. Voľnočasové aktivity plánujeme viac menej na víkendy, 

kedy majú deti viac voľného času. Cez týždeň sa pracovníci s deťmi doučujú a pomáhajú im 

pri príprave na školské vyučovanie. Aktivity plánujeme na jednotlivé mesiace, 

prispôsobujeme ich ročnému obdobiu. Medzi pravidelné aktivity môžeme zahrnúť privítanie 

Nového roka, polročná diskotéka pre deti pri príležitosti odovzdania polročného vysvedčenia, 

tvorivé dielničky, príprava veľkonočných a vianočných ozdôb, valentínskych darčekov, 

pečenie zákuskov na veľkonočné a vianočné sviatky a na narodeninové oslavy, úprava okolia 

zariadenia, deň matiek, MDD, záver školského roka, športové popoludnia, vianočné 

posedenie..  

Na spoločnú vianočnú večeru sme pozvali dobrovoľníkov a sponzorov, ktorí nám po celý rok 

pomáhali, venovali svoj čas, finančné prostriedky i úsilie, aby sme im aspoň touto cestou 

vyjadrili svoju vďaku.  

 

Formou pracovnej terapie počas celého roku sa snažíme matky a deti zapájať do úprav, 

skrášľovania, upratovanie zariadenia, jeho okolia a taktiež do varenia a pečenia. 
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Počas celého roka 2018 sme sa snažili deťom vyplniť voľný čas prácou v tvorivých  

dielňach: 
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PRACOVNÍCI  ZARIADENIA PRE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY V 2018 PRIPRAVILI A 

ZREALIZOVALI NASLEDOVNÉ AKTIVITY: 

 

  

Opekačka pod Kubínskou hoľou 

 

 

Preventívna aktivita – beseda s preventistom Mgr. T. Šándorom na tému  Predchádzanie 

sociálno-patologickým javom 
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           Jazda na koníkoch 

 

 

  

     Opekačka v záhrade Pri vode 

 

 

  

 

 

 

 



53 

 

Lanový park na Kubínskej holi 

 

 

 
 

 

Plážový volejbal 
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      Samozber jahôd

 
 
 

Samozber malín
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 Zimné radovánky 

 
 
     Mikuláš 2018 
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Spoločná večera – Vianoce 2018 

 

 
 

6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu v roku 2018 

 

          CSS PRAMEŇ hospodáril s rozpočtom schváleným  Zastupiteľstvom ŽSK dňa 29. 

januára 2018 a následných rozpočtových opatrení. 

 

VÝDAVKY – kód zdroja 41,46,111,72f,   

 

Kategória 

 

Názov 

Schválený 

 rozpočet  

  r. 2018   

   v EUR 

Upravený 

 rozpočet 

 r. 2018  

  v EUR 

Čerpanie 

rozpočtu 

r.2018 

v EUR 

Čerpanie 

rozpočtu 

  v  % 

610 Mzdy, platy 423 333,00 432 623,00 432 623,00 100,00 

620 Poistné a príspevok do 

poisťovní 

157 785,00 158 832,00 158 448,98 99,76 

630 Tovary a služby 127 536,00 231 041,00 231 010,79 99,99 

Z toho:      

        631 Cestovné náhrady 450,00 302,00 302,70 100,23 

        632 Energie, voda a 

komunikácie 

71 790,00 62 507,00 62 473,70 99,95 

        633 Materiál 28 690,00 117 407,00 117 407,56 100,00 
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Z toho:      

       633 72f   89 652,00 89 651,69 100,00 

        634 Dopravné 1 276,00 1315,00 1 314,73 99,98 

        635 Rutinná a štandardná 

údržba 

4 350,00 20 939,00 20 939,30 100,00 

        636 Nájomné za nájom  90,00 90,00 100,00 

        637         Služby 20 980,00 28 481,00 28 482,80 100,01 

Z toho:      

       637 72f   3 089,00 3 089,61 100,01 

640 Bežné transfery 5 175,00 2 675,00 2 069,12 77,35 

Z  toho: 642 Transfery jednotlivcom a 

... 

5 175,00 2 675,00 2 069,12 77,35 

 600        Bežné výdavky spolu 713 829,00 825 171,00 824 151,89 99,88 

700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Výdavky celkom 713 829,00 825 171,00 824 151,89 99,88 

 

 

Vrátené finančné prostriedky nevyčerpané /bežné, KZ 41/ k 31.12.2018: 1 019,41 EUR. 

 

 

o Tovary a služby 

 

 Aj v rozpočtovom roku 2018 bolo  hlavnou úlohou zabezpečiť z pridelených finančných 

prostriedkov kvalitné sociálne služby, čo sa nám podarilo aj naplniť. 

Finančné prostriedky boli v priebehu roka použité v budove DSS aj na nákup dvoch kresiel 

pre ťažko postihnutých PSS vo výške 485,00 EUR (masážne kreslo 265,00 EUR, kreslo 

rozkladacie 220,00 EUR), nábytok do herne pre autistov vo výške 554,00 EUR, 12 kusov 

nočných stolíkov do izieb PSS v hodnote 1 776,00 EUR, 15 kusov rozkladacích matracov do 

herní v hodnote 900,00 EUR.  

V budove bola prevedená  výmena dvoch kusov nových hliníkových dverí vo vestibule 

zariadenia, ktoré oddeľujú vstup do stravovacej prevádzky a do práčovne so sušiarňou 

v celkovej hodnote 3 539,30 EUR vrátane murárskych a búracích prác. 

Bola prevedená celková oprava fyzioterapeuticko – rehabilitačnej miestnosti pre rehabilitáciu 

PSS, kde boli vymenené obklady, protišmyková dlažba, zabudovaná hydromasážna vaňa 

vrátane obkladu, umývadlo, vodoinštalačné práce, oprava odtoku vody z vane do kanalizácie 

a vymaľovanie miestnosti v celkovej hodnote 11 386,18 EUR. 

Ďalej bol prevedený náter šikmej plechovej strechy, náter atiky rovnej strechy, výmena 

žľabov a zvodov na budove v celkovej výške finančných prostriedkov -  2 883,00 EUR. 

Do priestorov WC na prvom podlaží boli zakúpené Oxford koľannice na darované zdvíhacie 

zariadenie pre PSS vo výške 1 529,00 ER, vrátane zabudovania koľajníc a zdvíhacieho 

zariadenia. 

Do budovy Zariadenia núdzového bývania a Útulku, Záskalická 907 bol zakúpený nábytok 

v hodnote 2 936,00 EUR do izieb klientov ( 5 kusov skríň, 9 kusov stolov a 9 kusov 

stoličiek). Na nábytok boli použité viaczdrojové finančné prostriedky a to vo výške 1 962,00 

EUR z prostriedkov ŠR cez projekt. 

V budove boli prevedené opravy v celkovej výške 1 127,08 EUR, boli opravené 4 kusy 

elektrických sporákov (výmena ohrievacích telies v rúrach), oprava automatickej práčky, 

elektrickej inštalácie, vodoinštalačné práce (výmena troch kusov WC, oprava dvoch kusov 

WC, výmena dvoch kusov vodovodných batérií, sprchových batérií). 
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    Kapitálové výdavky 

      

Pre rok 2018 sme nemali v rozpočte schválené finančné prostriedky na kapitálové           

výdavky.  

 

          Úhrada za sociálne služby bola stanovená VZN ŽSK  č. 31/2014 . Výška úhrady 

závisela  od formy pobytu, od veľkosti užívanej podlahovej plochy, druhu poskytovanej 

stravy a  sumy úhrady za užívanie vlastných elektrospotrebičov. 

 

 Výška úhrady v roku 2018   

 

v DSS priemerná mesačná úhrada PSS podľa druhu poskytovanej služby: 

- ambulantná  forma do  4 hodín -   45,11 EUR 

- ambulantná  forma nad 4 hodiny - 71,33 EUR 

- týždenná pobytová forma -          169,18 EUR  

 

v ZNB celoročná pobytová forma -    26,71 EUR.  

      v Útulku  celoročná pobytová forma- 21,13 EUR.    

 

 Ekonomicky oprávnené náklady v CSS PRAMEŇ na l klienta mesačne v roku 2018 

 boli    podľa jednotlivých zariadení nasledovné : 

 

           DSS celkom                                                                                          1 005,25 EUR 

           z toho:  

                       ambulantný pobyt                                                                         950,60 EUR 

                       týždenný pobyt                                                                          1 098,46 EUR 

 

           Služba včasnej intervencie  na jednu hodinu poskytnutej služby              13,10 EUR 

 

            ZNB celoročný pobyt                                                                              324,97 EUR 

            Útulok  celoročný pobyt                                                                          311,81 EUR 

 

 K uvedeným EON za DSS, Matúškova, týždenný a ambulantný pobyt uvádzame, že naše 

zariadenie pripravuje stravu aj pre ZpS a DSS, M. Hattalu, Dolný Kubín. Nakoľko všetky 

režijné náklady na prípravu jedál (energie, voda, materiál, údržba, služby, mzdy, odvody) 

máme v našom rozpočte a ZpS a DSS fakturujeme len potravinovú zložku pripravenej stravy, 

sú naše EON skreslené a nevyjadrujú skutočnosť v prepočte na jedného klienta za rok, 

prípadne na mesiac, nakoľko z celkového počtu 162 848 porcií pripravených jedál v roku 

2018 bolo pre naše zariadenie pripravených len 33 058 porcií a pre ZpS a DSS až 129 790 

porcií. Z tohto dôvodu máme v našich EON zahrnuté aj náklady cudzieho zariadenia s viac 

ako 100 poberateľmi sociálnych služieb. 
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DSS Matúškova 1631 
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Obsadenosť ZNB a Útulok Záskalie v r. 2018 

 
 
EON Záskalie – ZNB a útulok 
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Plnenie príjmov za rok 2018 – kód zdroja 46, 72f 

 

Kategória 

 

Názov 

 

Rozpočet 

pôvodný 

  v EUR 

 

 Rozpočet 

 upravený 

  v EUR 

 

Plnenie 

príjmov 

 v EUR            

 

Plnenie 

v % 

 

210 

 

Príjmy z prenájmu 

  

            

0,00 

       

 0,00 

            

0,00 

    

 0,00 

 

220 

 

Z predaja služieb 

 

92 489,00 

     

185 230,00 

 

149 354,52 

     

80,63 

 

Z toho: 

 

 

     

 

      220 72f 

  

0,00 

 

92 741,00 

 

92 741,30 

 

100,00 

 

240 

 

Úroky z vkladov 

 

       0,00 

 

0,00 

                

0,00 

 

 

 

290 

 

Iné nedaňové príjmy 

 

0,00 

 

972,00 

 

2 082,01 

 

214,20 

  

Celkom 

 

92 489,00 

   

186 202,00 

      

151 436,53 

 

81,33 

 
 

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2018 
 

a) Úvod 

 

    Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Matúškova 1631, 026 01 Dolný Kubín   poskytuje 

sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

podľa zákona NR SR  č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 448/2008 Z.Z o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov.  CSS Prameň  ako poskytovateľ sociálnej služby je 

zaregistrovaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb VÚC Žilinského  samosprávneho 

kraja pod č. 38/2009 – OSV, ako verejný poskytovateľ. Zariadenie bolo dané do prevádzky 

17. septembra 1993. Nevyhnutnú  sociálnu,  výchovnú,  zdravotnú  a  ďalšiu  starostlivosť  

poskytuje  obyvateľom  personál v počte 43 pracovníkov.  

  Organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnej služby zahŕňa dve zariadenia (DSS,  ZNB -    

  Útulok).  

       Poskytuje prijímateľom sociálnej služby odborné činnosti,  obslužné činnosti, ďalšie     

 činnosti a  vzdelávaciu činnosť. Ďalej CSS poskytuje sociálne služby na    podporu  rodiny    

  s deťmi,  konkrétne službu včasnej intervencie. 

        Zariadenie núdzového bývania a útulok Dolný Kubín, Záskalická č. 907  

- je organizačnou súčasťou Centra sociálnych služieb Prameň. V prevádzke je od 4.3.2002. 

Kapacita zariadenia je 32 prijímateľov sociálnych služieb. Od 1. 7. 2014 je  rozdelené na 

útulok s kapacitou 16 miest a ZNB s kapacitou 16 miest.  

Do ZNB môžu byť prijímané fyzické osoby na ktorých je páchané násilie alebo fyzickej 

osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi.  

Do útulku môžu byť prijímané osamelé tehotné ženy a rodičia s deťmi, ktoré sa ocitli v zlej 

ekonomickej situácii, nemajú zabezpečené ubytovanie, nemôžu z vážnych dôvodov užívať 
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bývanie a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo ktoré sú odkázané na pomoc 

inej fyzickej osoby a nemajú zabezpečené ubytovanie.   

 

b) Zameranie  

Poskytovateľ sociálnej služby musí mať jasno v stratégii poskytovania sociálnej 

služby. Táto stratégia musí odpovedať na otázku, čo sa dnes všeobecne očakáva od dobrej 

sociálnej služby (rozsah poskytovaných služieb, uprednostnenie niektorých druhov služieb s 

ohľadom na kvalitu a minimálne personálne štandardy vyplývajúce zo sociálnej alebo 

zdravotníckej legislatívy a iné). Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zaviedol 

povinnosť poskytovateľa sociálnej služby plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej 

služby, podrobne určuje kritériá, štandardy a indikátory kvality poskytovanej sociálnej služby 

členené do štyroch oblastí (dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, procedurálne 

podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky). 

Zavedenie, plnenie a hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby je jedným 

zo základných nástrojov zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb, ich 

sociálneho začlenenia a odborného poskytovania sociálnych služieb s posilnením ľudsko-

právneho rozmeru a orientácie na potreby a preferencie prijímateľa. 

Centrum sociálnych služieb poskytuje komplexnú starostlivosť pre prijímateľov sociálnych 

služieb s telesným postihnutím, s telesným postihnutím a duševnými poruchami a 

poruchami správania. V absolútnej prevahe je zastúpená detská mozgová obrna v 

rôznych formách v závislosti od veku a stupňa vývinu, ďalej dominuje porucha hybnosti a 

mentálne postihnutie od ľahkého po najťažší stupeň. 

Ďalšie špecifiká nášho zariadenia: 

- intenzívne sa venujeme klientom (prijímateľom sociálnej služby) s     

  diagnózou autizmus, 

- máme vytvorenú osobitnú výchovnú skupinu pre týchto klientov, 

- máme vytvorenú špeciálnu triedu na vzdelávanie týchto klientov v    rámci ŠZŠ  

- v našom zariadení a Zariadení núdzového bývania a útulku, poskytujeme komplexné   

   sociálne poradenstvo našimi zamestnancami. 
 

c) Analýza súčasného stavu 

 

CSS PRAMEŇ poskytuje sociálne služby zodpovedajúce individuálnym schopnostiam 

prijímateľov sociálnych služieb a poskytovanie sociálnej služby plánoval podľa 

individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viedol písomné 

individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a polročne hodnotil priebeh 

ich poskytovania. Každý prijímateľ sociálnej služby mal svojho kľúčového pracovníka.  

Súčasťou individuálneho plánu bol aj program sociálnej rehabilitácie.   

Sociálna rehabilitácia  sa poskytovala v súlade s programom sociálnej rehabilitácie a 

individuálnym plánom. Prijímatelia si precvičovali nadobudnuté zručnosti v rámci 

sebaobsluhy a učili sa vykonávať denné činnosti, ktoré podporujú ich samostatnosť 

a sebestačnosť, ktoré smerovali k dosiahnutiu čo najväčšej miery sebestačnosti a 

samostatnosti s ohľadom na ich zdravotné postihnutie. S prijímateľmi sociálnej služby sa 

pracovalo individuálnou alebo skupinovou formou. Najväčší dôraz bol kladený na rozvoj 

komunikačných zručností, na rozvíjanie sociálnych zručností, podporu v kognitívnej oblasti, v 

percepčnej oblasti, v oblasti mobility a fyzického vývinu.  

Nízke finančné ohodnotenie, nedostatočná podpora a supervízia zamestnancov a nízky status 

zamestnancov sociálnych služieb je rizikovým faktorom, ktorý môže veľmi ovplyvniť 

obsahové zmeny a prístup k osobám so zdravotným postihnutím. Nedostatočný dôraz na 
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etické princípy a vzťahy medzi poskytovateľmi a prijímateľmi môžu viesť iba ku drobným 

zmenám a humanizácii, 

 

SWOT analýza: 
 

SILNÉ STRÁNKY 

Obyvatelia v meste 

- Vysoká vzdelanostná úroveň a sociálna 
skladba občanov mesta 

 

 

 

 

Sieť služieb 

- Zabezpečená sieť zdravotníckych zariadení  

- Široká záchytná sieť sociálnych služieb  

- Rozvoj služieb podporovaného 
zamestnávania pre marginalizované skupiny 
obyvateľov  

 

Inštitúcie, skúsenosti, spolupráca 

- Skúsenosti a profesionalita ľudí, ktorí v tejto 
oblasti pracujú 

- Silné zastúpenie mimovládnych, 
charitatívnych a občianskych organizácií 

- Existuje sieťovanie (vzájomná 
informovanosť, komunikácia, spolupráca) 
existujúcich subjektov poskytujúcich 
sociálnu pomoc 

- Začala sa komplexne riešiť bezbariérovosť 
v meste spoluprácou rôznych inštitúcií 

-  „Silná“, aktívna cirkev v meste 

- V D.Kubíne pôsobia aj zamestnávatelia 
s dobrou sociálnou a kultúrnou 
zamestnaneckou politikou 

- Dolný Kubín je lídrom v sociálnej oblasti 

- D.Kubín je prirodzeným centrom regiónu 

 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

Obyvatelia v meste 

- Existencia ohrozenej skupiny občanov 
s nízkym vzdelaním a nízkym sociálnym 
štandardom 

- Vysoké percento rozvodovosti s následným 
generovaním sociálnych problémov 

- Nedostatok solidarity (horizontálnej i 
vertikálnej) u dospelých i  detí 

Sieť služieb 
- Absencia náväzných riešení po vystúpení zo 

sociálnej siete  

- Absencia alternatívnych služieb 
zamestnanosti, zamestnateľnosti 
a participácie 

- Nedostatočná flexibilita zabezpečovania 
potrieb špecifických cieľových skupín 

Inštitúcie, skúsenosti, spolupráca  

- Chýba informovanosť, spolupráca inštitúcií 
so zamestnávateľmi pri zamestnávaní 
zdravotne ťažko postihnutých občanov, ako 
aj informovanosť o dobrých príkladoch 
v tejto oblasti 

- Nedostatočná prepojenosť inštitúcií 
informačno-komunikačnými technológiami 
a prepojenosť databázových systémov 
v sociálnej oblasti 

- Nedostatočná informovanosť o realizácii 
projektov v sociálnej oblasti v rámci celého 
mesta (individuálna, aj spoločná prezentácia 
inštitúcií) 

- Nedostatok finančných prostriedkov na 
sociálnu pomoc 

- Neefektívne využívanie existujúceho 
potenciálu ľudských zdrojov v sociálnej 
oblasti 

- Chýba chápanie stránky ako klienta 

- V školách nie vždy podporujú návyky detí, 
ktoré nemajú možnosť získať ich v rodine 
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Komunitný rozvoj 

- Dostatok voľných priestorov na stretávanie 
sa ľudí v komunitách (školy, škôlky, 
telocvične...) 

 

- Nepripravenosť malých občianskych 
združení v meste na vypracovanie 
kvalitných projektov 

- Neplní sa percento týkajúce sa 
zamestnávania zdravotne postihnutých 
občanov zo strany zamestnávateľov 

- Nie je záujem, motivácia zo strany 
zamestnávateľov v meste zamestnávať 
zdravotne postihnutých občanov 

Komunitný rozvoj 
- Malé skúsenosti s komunitným plánovaním 

v meste 

 

PRÍLEŽITOSTI 

- Vláda bude v rámci politiky zamestnanosti 
posilňovať riešenie sociálnej inklúzie, 
predchádzanie vylúčeniu z trhu práce 
a podporu znevýhodnených skupín do 
zamestnania, najmä absolventov škôl, osôb 
so zdravotným postihnutím, matiek s deťmi,  

- Vláda sa bude snažiť vytvoriť podmienky pre 
rozvoj sociálneho podnikania v oblasti 
sociálnych služieb  

- Pôsobenie Európskeho sociálneho fondu 

- Programy EÚ podporujúce medzinárodnú 
spoluprácu 

- Vonkajšie zdroje pre spracovanie 
komunitného plánu (Úrad 
splnomocnenkyne vlády) 

- Dostupnosť moderných informačných 
technológií 

- Existencia príkladov dobrých aktivít 
i systémov v oblasti sociálneho rozvoja 

- Trend ku klientskemu poskytovaniu služieb 
vo verejnej správe, ktorý sa prejavuje už aj 
v slovenských samosprávach (občan ako 
klient, úrad ako služba) 

- Množstvo informácií z rôznych zdrojov 
a oblastí dostupných čoraz menším deťom 

- Možnosti motivácie zamestnávateľov 
k dobrej sociálnej politike  

OHROZENIA 

- Postupný zánik pracovných príležitostí pre 
ľudí s nižším vzdelaním 

- Neprehľadnosť a nevyhovujúca škála 
nástrojov pre zamestnávateľov, ktoré majú 
podporovať zamestnávanie zdravotne 
postihnutých občanov 

- Nárast depresívnych stavov, návykov, 
sociálneho vylúčenia 

- Nedostatočné zabezpečenie finančnými 
prostriedkami od štátu na presun 
kompetencií zo štátu na samosprávu 
v oblasti sociálnej pomoci 

- Nedostatočná účasť štátu na financovaní 
úloh, ktoré sú celospoločenským záujmom 

- Dlhé lehoty rozhodovania na súdoch, 
nevymožiteľnosť práva 

- Nižšie platy v sociálnej oblasti spôsobujú 
odliv pracovných síl do iných, lukratívnejších  
odvetví 

- Absencia aplikácie viaczdrojového 
financovania spôsobuje závislosť 
poskytovateľov sociálnych služieb od 
vonkajších zdrojov (hlavne štátu a VÚC) 

- Podnikateľské prostredie nepôsobí smerom 
k zvyšovaniu miezd 

- Neočakávané systémové zmeny podmienok  
sociálneho rozvoja v SR alebo EÚ  
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d) Východiská  

Východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s: 

-Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

-Dohovor oprávach dieťaťa 

-Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia aboja proti chudobe (2015) 

-Zákon osociálnych službách 

-Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 

-Národný program aktívneho starnutia na roky 2015-2020 

-Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky   

 2014-2020 

-Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb anáhradnej starostlivosti vSR  

 (2011) 

-Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na 

roky 2014 – 2020 (ďalej len NPRŽPOZP) je strategickým dokumentom pre implementáciu 

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v SR. Bol schválený uznesením 

vlády SR č. 25 z 15. januára 2014. 
 
Názov opatrenia Šíriť povedomie o Dohovore OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím 

Stav plnenia Úloha sa plní priebežne 

Odpočet: Informácie o Dohovore sa zabezpečovali najmä formou 
poradenstva, kde sa PSS, resp. ich zákonní zástupcovia 
zrozumiteľnou formu oboznamovali o právach osôb so 
zdravotným postihnutím. Tiež sa s dohovorom oboznámili 
vedúci zamestnanci zariadenia a následne na úsekových 
poradách všetci zamestnanci zariadenia. Aby sa s dohovorom 
oboznámila čo najširšia skupina ľudí – Dohovor v plnom znení 
máme vyvesený na informačnej tabuli pri vstupe do 
zariadenia. 

Hlavné aktivity/výstupy/  Prezentácia, pravidelné oboznamovanie sa zamestnancov 
zariadenia,  PSS, resp ich zákonných zástupcov. 

 
Názov opatrenia Zabezpečiť bezbariérovosť budov štátnej správy samosprávy 

a verejnoprávnych inštitúcií 

Stav plnenia Úloha sa plní  priebežne 

Odpočet: V rámci riešenia bezbariérovosti v organizácii CSS PRAMEŇ sa 
neustále snažíme o znižovanie, resp. minimalizovanie 
bariérovosti budovy a jej okolia. V prevádzke DSS bola počas 
tohto obdobia vykonaná úprava dvoch osobných výťahov 
s automatickými dverami, nainštalovaná šikmá schodisková 
plošina. Vstupné dvere do budovy boli vymenené za 
automatické lineárne dvojkrídlové dvere z dôvodu vylepšenia 
bezbariérového vstupu do budovy. Postupne sme zabezpečili 
nainštalovanie 11 ks stropných vakových zdvihákov v interiéry 
zariadenia.  Zabezpečili sme výmenu   nevyhovujúcich (úzkych) 
vstupných dverí na jednotlivé poschodia v DSS. Výmenou dverí 
sme uľahčili vstup najmä imobilných klientov na jednotlivé 
poschodia. 
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Hlavné aktivity/výstupy/ Všetky práce súvisiace s debariérizáciou v zariadení boli 
realizované zhotoviteľmi na základe výberového konania. 
Finančné krytie bolo zabezpečené čiastočne s prostriedkov 
získaných z dotácií v  rámci zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach 
a čiastočne z rozpočtu CSS Prameň.  

 
Názov opatrenia Podporiť realizáciu procesu deinštitucionalizácie  

a transformácie systému sociálnych služieb. 

Stav plnenia Úloha sa podľa  NPRŽPOZP plní priebežne 

Odpočet: V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov boli stanovené kapacity počtov klientov 
tak, aby nepresiahli prístupné maximá. V prevádzke DSS 
poskytujeme sociálne služby prevažne ambulantnou formou. 
Týždenná pobytová forma sa poskytuje prevažne PSS s ťažkým 
mentálnym a telesným postihnutím, ktorí si vyžadujú vysokú 
mieru podpory, celodenný dohľad a starostlivosť. PSS nášho 
zariadenia sú súčasťou prirodzeného prostredia komunity 
a môžu sa plnohodnotne začleniť do spoločnosti. 

Hlavné aktivity/výstupy/ Kapacita zariadenia: 
Týždenná forma – 19 PSS 
Ambulantná forma – 23 PSS 
Pravidelný kontakt s rodinou, komunitou odkiaľ PSS pochádza. 
Denné vychádzky do mesta, obchodu,  pravidelná návšteva 
kultúrnych podujatí, neobmedzený prístup návštev, atď. 

 

Násilie na deťoch 

Právo nebyť vystavovaná či vystavovaný násiliu alebo hrozbe násilia je základným a 

univerzálnym ľudským právom. Pretrvávanie násilia páchaného na ľudských bytostiach je 

porušovaním ich ľudských práv. Základným cieľom sociálneho programu je eliminovať 

násilie páchané na deťoch, na ženách a v rodinách tak, aby nik nemusel čeliť porušovaniu 

svojich základných ľudských práv a všetci mohli žiť svoj život bezpečne, slobodne, dôstojne a 

bez akéhokoľvek ohrozenia (Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia 

páchaného na ženách a v rodinách). 

Konkrétne opatrenia na zabezpečovanie práv detí a prevenciu sociálno-patologických javov, 

vrátane predchádzania násilia v rodinách, týrania a zneužívaniadetí sú obsiahnuté v 

„Národnom akčnom pláne pre deti“ (NAPD), prijatého uznesením vlády SR č. 

837/2002). NAPD stanovuje úlohy pre jednotlivé rezorty, s tým, že osobitná pozornosť sa 

venuje najmä deťom, ktorým je potrebné poskytnúť ochranu pred akýmkoľvek telesným, či 

duševným násilím, zanedbávaním, zneužívaním alebo vykorisťovaním. 

 

Prihliadať na vytýčené priority a ciele EÚ na obdobie rokov 2010 – 2020: 

 bezbariérovosť - princíp bezbariérovosti znamená, že ľudia so zdravotným 

postihnutím majú, rovnako ako iní ľudia, prístup k „fyzickému“ prostrediu, doprave, 

informáciám a komunikačným technológiám a systémom (IKT), ako aj k iným 

prostriedkom a službám 

 zapojenie - odstránenie prekážok, ktoré ľuďom so zdravotným postihnutím bránia 

v plnom výkone  ich  základných  práv – vrátane  ich  občianskych  práv  v  Únii – 

a obmedzujú ich možnosť zapojiť sa do spoločnosti rovnakým spôsobom ako iní 

ľudia 

.  rovnosť - zabezpečiť aktívny výkon práva a implementovať aktívnu politiku na boj 
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proti diskriminácii vrátane ošetrenia kumulatívneho vplyv diskriminácie, ktorú ľudia 

so   zdravotným   postihnutím   môžu   pociťovať   aj   v súvislosti   s ich štátnou 

príslušnosťou,  vekom,  rasou  alebo  etnickým  pôvodom,  pohlavím, náboženstvom  

alebo vierou, príp. ich sexuálnou orientáciou, 

 zamestnanosť - podpora tvorby kvalitných pracovných miest pre zdravotne 

postihnutých a zamestnať viac ľudí so zdravotným postihnutím v platených pozíciách 

na otvorenom trhu práce, 

 vzdelávanie a odborná príprava - podporovať dosiahnutie inkluzívneho, kvalitného 

vzdelávania a odbornej prípravy, odstrániť právne a organizačné bariéry v systémoch 

všeobecného a celoživotného vzdelávania, poskytovať včasnú podporu pre inkluzívne 

vzdelávanie a individuálne učenie a na skorú identifikáciu špeciálnych potrieb 

 sociálna  ochrana   -   aktívne   využívať   výhody   systémov   sociálnej   ochrany 

a programov na znižovanie chudoby,, pomoci súvisiacej so zdravotným postihnutím, 

programov sociálneho bývania a iných pomocných služieb, ako aj z dôchodkových 

schém a schém podpory pre zdravotne postihnutých 

 zdravie - zabezpečiť rovnaký prístup k zdravotnej  starostlivosti  vrátane 

preventívnych zdravotných prehliadok a k špecializovaným kvalitným zdravotníckym 

a rehabilitačným službám, v ktorých sú zohľadnené ich potreby, vrátane rodových 

potrieb 

 externá činnosť - aktívne zapojenie EÚ a členských štátov do presadzovania práva 

ľudí so zdravotným postihnutím pri svojej externej činnosti vrátane rozširovania EÚ, 

susedských a rozvojových programov 

 

e) Ciele  a  vízie  

 

     Hlavnou prioritou ŽSK v oblasti poskytovania sociálnych služieb je zvýšiť kvalitu 

sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie v reálnych časových 

horizontoch s cieľom postupného približovania sa úrovni súčasnej štandardnej kvality krajín 

európskeho spoločenstva. Cieľom tejto priority je zabezpečiť variabilnú a flexibilnú ponuku 

služieb zodpovedajúcu potrebám obyvateľstva Žilinského samosprávneho kraja, pričom 

vnímame súčasnú tendenciu orientovať služby na potreby klienta ako pozitívne riešenie 

problému obyvateľstva nášho regiónu. Preto hlavným cieľom koncepcie v oblasti zvyšovania 

kvality poskytovania sociálnej pomoci je zvýšiť kvalitu sociálnej pomoci pre obyvateľstvo 

nášho regiónu s prihliadnutím na špecifické nároky a štruktúru služieb. 

Hlavným cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb klientom so zameraním na 

uspokojovanie ich požiadaviek a potrieb, prostredníctvom jasne definovaných procesov a 

postupov so zameraním na spokojnosť klientov, neustále zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov a modernizáciu domova. 

Zabezpečiť bezpečnosť prijímateľa sociálnych služieb, odborné, na klienta orientované 

služby, udržať úroveň vedomostí a zručností zamestnancov, efektívne využívať finančné 

zdroje. 

 
- primeraným spôsobom vytvárať cieľové skupiny prijímateľov sociálnej služby - 

dispozičné riešenie priestorov zariadenia prispôsobiť poskytovaniu sociálnych služieb 

podľa cieľových skupín (prijímatelia sociálnej služby školského veku, prijímatelia 

sociálnej služby školského veku s autizmom, prijímatelia sociálnej služby dospelého 

veku); transformácia na centrum poskytujúce kvalitnú sociálnu službu, resp. sociálnu 

rehabilitáciu; 

- spolupráca s inštitúciami, špeciálnou základnou školou, mestom, dobrovoľníkmi, 

zvyšovanie úrovne spolupráce s rodinnými príslušníkmi a zákonnými zástupcami 
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prijímateľov sociálnej služby, nadväzovanie novej spolupráce – možnosti rozšírenia 

a spestrenia poskytovania sociálnej služby, cieľavedomé vytváranie dlhodobých 

pozitívnych vzťahov prijímateľov sociálnej služby s vonkajším prostredím, 

- vytváranie mechanizmov zameraných na vyššiu mieru samostatnosti prijímateľov 

sociálnej služby – v oblasti rozhodovania sa, prezentovania návrhov, podnetov, 

pripomienok   ku   skvalitňovaniu   poskytovaných   služieb;   systematické    rozvíjanie 

schopností, vedomostí a zručností a pracovných návykov prijímateľov  sociálnej 

služby; dosiahnuť u každého prijímateľa sociálnej služby čo možno najvyššiu mieru 

samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti v každej oblasti psychomotorického vývoja; 

napĺňanie procesu obnovy, udržania alebo rozvoja psychických, mentálnych, 

fyzických a pracovných schopností prijímateľov sociálnej služby a ich začleňovanie 

do života;      rešpektovanie   individuálnych   potrieb   prijímateľov   sociálnej   služby 

a pružné prispôsobovanie poskytovaných služieb špecifickým potrebám konkrétneho 

prijímateľa sociálnej služby. 

- orientovať sa na pomoc malým deťom so zdravotným postihnutím a rodinám, sociálne 

služby orientovať na aktuálnu a účinnú pomoc dieťaťu, podľa jeho individuálnych 

potrieb, pri dodržiavaní princípu ich rešpektovania a podpory ich nezávislosti (služba 

včasnej intervencie); využiť odborný a ľudský potenciál vedenia CSS (vedúcich 

úsekov a samostatných odborných zamestnancov) na ďalší kvalitatívny a kvantitatívny 

rast poskytovaných služieb; 

- snažiť sa podnecovať  a podporovať  čo  najširšiu  účasť  osôb  so zdravotným 

postihnutím na športových aktivitách, aby osoby so zdravotným postihnutím mali 

možnosť organizovať a rozvíjať špeciálne športové a záujmové aktivity a zúčastňovať 

sa na nich a na tento účel podporovať poskytovanie primeraného výcviku a tréningu. 

(boccia, sjulen, športové hry). 

- zabezpečovanie dôstojných podmienok každodenného života prijímateľov sociálnej 

služby; dodržiavanie ľudských práv a rešpektovanie individuality ich osobnosti; 

individuálny prístup; 

- realizácia  postupov,  ktoré  prispejú  k rozvoju  kvality komplexnej  sociálnej  služby 

a spokojnosti prijímateľov sociálnej služby; 

- uplatňovanie rôznych foriem sociálnej integrácie prijímateľov sociálnej služby podľa 

ich možností a schopností do bežného spoločenského života s cieľom dosiahnuť 

najvyššiu mieru samostatnosti - zapájanie prijímateľov sociálnej služby do 

spoločenských aktivít v rámci mesta, resp. kraja; poskytovanie podporných služieb, 

sociálnej rehabilitácie a sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právo 

chránených záujmov; propagačná, publikačná, voľnočasová a spoločensko-kultúrna 

činnosť, výchova a vzdelávanie detí v CSS; 

- v spolupráci   so   ŠZŠ   vypracovať   plán   adaptácie   prijímateľa   sociálnej   služby 

s autizmom  na nové podmienky; 

- priebežné mapovanie a následné vyhodnocovanie požiadaviek a očakávaní 

prijímateľov sociálnej služby vedúce k účelnému dosahovaniu súladu medzi 

ponukou  služieb v korelácii s ich potrebami a požiadavkami, zabezpečovanie 

podmienok  štandardov poskytovaných sociálnych služieb; 

- koncepciu výchovnej a sociálnej starostlivosti plánovať a rozvíjať podľa 

individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľov sociálnej služby, podľa s ním 

vypracovaného individuálneho plánu akceptujúceho silné stránky jeho osobnosti 

vzhľadom k zdravotnému stavu; vytvoriť špeciálne tímy zamestnancov zamerané na 

tvorbu a realizáciu individuálnych plánov prijímateľov sociálnej služby v zariadení; 

zaviesť programy zamerané na sebarealizáciu prijímateľov sociálnej služby v internom 

prostredí CSS i v externom prostredí mimo CSS. 
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- pri práci s prijímateľom sociálnej služby pristupovať flexibilne, realizovať zmeny, 

vyplývajúce  z individuálnych  potrieb   prijímateľov   sociálnej    služby.    Reagovať 

na aktuálny psychosomatický stav prijímateľa sociálnej služby, na zmeny správania, 

na aktivitu či pasivitu, na sociálne správanie... 

- skvalitňovanie materiálno–technického vybavenia a prostredia prijímateľov sociálnej 

služby, 

- narastajúcim  vekom  prijímateľov  sociálnej  služby  a  meniacim  sa  zložením  skupín 

prispôsobovať sociálnu službu potrebám prijímateľov sociálnej služby; potreba 

aktualizácie a rozširovania výchovno-vzdelávacej činnosti a sociálnych, resp. 

rehabilitačných aktivít a služieb súvisiacich s bežným životom. 

- zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím, na rovnakom základe s ostatnými, 

prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii, vrátane 

informačných  a  komunikačných   technológií   a systémov   –   odstraňovanie   bariér 

v zariadení a areáli. 

- v zariadení poskytovať v Spojenej škole vzdelávanie zamerané na plný rozvoj 

ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie 

rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti; rozvoj 

osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných a 

telesných schopností, v maximálnej možnej miere. 

- v spolupráci s rodinou formou včasnej intervencie osobám so  zdravotným 

postihnutím zabezpečovať prístup k zdravotnej starostlivosti  vrátane  rehabilitácii, 

ktorú osoby so zdravotným postihnutím špecificky potrebujú v dôsledku svojho 

zdravotného postihnutia, a služby určené na minimalizáciu alebo prevenciu ďalšieho 

zdravotného postihnutia. 

- oboznamovať a podporovať dostupnosť, poznanie a používanie  asistenčných 

zariadení a technológií určených pre osoby so zdravotným postihnutím,  ktoré  sú 

určené na habilitáciu a rehabilitáciu. (spolupráca s fi. poskytujúcimi zdravotnícke 

pomôcky a zariadenia) 

- uznávať právo osôb so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa, na rovnakom základe 

s ostatnými, na kultúrnom živote a prijímať príslušné opatrenia, aby osoby so 

zdravotným postihnutím mali prístup ku kultúrnym materiálom, mali prístup k 

televíznym programom, filmom, divadlu a iným kultúrnym aktivitám, mali prístup k 

miestam určeným pre kultúrne predstavenia alebo služby, ako sú divadlá, múzeá, kiná, 

knižnice a  služby  cestovného   ruchu,   a v najväčšej   možnej   miere,   mali   prístup 

k historickým pamiatkam a k významným miestam národného kultúrneho dedičstva, 

rozvíjali a využívali svoj tvorivý, umelecký a intelektuálny potenciál nielen na svoj 

vlastný prospech, ale aj na obohatenie celej spoločnosti.  

- pripraviť zariadenie  v  rámci  metodiky  prijatými  opatreniami  na  dosiahnutie  

požadovaných štandardov v priebehu nasl. obdobia. Metodika  zavádzania  štandardov  

kvality (MZŠK)  -     súbor  odporúčaných  praktík a postupov, ktoré sa využívajú v 

rámci prípravy na zavádzanie a v procese samotného zavádzania štandardov kvality 

do praxe poskytovateľov sociálnych služieb.  

- šíriť povedomie o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

- podporiť realizáciu procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych 

služieb. 

- supervízia 

- včasná intervencia - odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne 

znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku. 
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Ciele vo vzťahu ku klientovi 

 cieľavedome vytvárať dlhodobé väzby s vonkajším prostredím, osobitne so 

subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné 

 poznať individuálne potreby každého klienta a tie osobným prístupom riešiť. Na 

uspokojovaní potrieb klienta sa zúčastňujú všetci zamestnanci CSS Prameň 

 neizolovať klientov v prostredí zariadenia, ale vytvárať aktívne väzby s okolím 

 neustále monitorovať spokojnosť klientov 

 pri všetkých činnostiach zaistiť bezpečnosť klienta 

 rešpektovať práva klientov 

Vo vzťahu k zamestnancom 

 všetky činnosti v zariadení musia byť vykonávané kompetentným  a 

kvalifikovaným personálom. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu 

zamestnancov 

 riadiť sa platnými zákonmi a normami 

 sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie aplikovať na 

podmienky nášho zariadenia 

 neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo udržiavať vysoký 

štandart poskytovaných služieb 

 

f) spôsob hodnotenia plnenia prijatých ooopatrení, kritérií... 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ  

Do akej miery prispieva projekt k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa a k rastu jeho 

pridanej hodnoty?  

Do akej miery podporuje projekt trvalo udržateľný rozvoj?  

Do akej miery existuje silný predpoklad, že realizácia projektu prispeje k vyššej kvalite?  

Do akej miery rieši projekt nároky na implementáciu nových štandardov manažérstva kvality 

alebo nových metód riadenia alebo zvyšovania kvalifikácie alebo rekvalifikácie 

zamestnancov?  

Metódy hodnotenia sociálnych služieb sa delia: 

 Procesuálna metóda kvality sociálnych služieb - je založená na porovnávaní a 

definovaní kritérii indikátorov progresu kvality sociálnych služieb a štandardov pre 

kvalitné sociálne služby s realizovanými sociálnymi službami a projektmi.  

 Kvalitné soc. služby vychádzajú z ponuky a dopytu. 

 Procesuálna metóda je nedirektívna metóda a je založená na úcte, akceptácii, empatii. 

3 nástroje procesuálnej metódy kvality soc. služieb: 

 kritéria, hľadiská, východiska progresu kvality soc. služieb 

 štandardy, indikátory, škály pre konkrétne formy kvality soc. služieb 

 evalvácia (vyhodnotenie), ktorej obsahom je definovanie pozorovaného rozdielu 

medzi kritériami progresu kvaliy soc. služieb a reálnym stavom soc. služieb v 

konkrétnom prostredí  
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Poradenstvo a supervízia ako metóda hodnotenia kvality sociálnych služieb  

- Poradenstvo je poskytovanie informácii, pomoc pri riešení problémov vo vzťahu ku  

klientovi. Supervízia je profesionálne poradenstvo pre sociálnych pracovníkov 

Hodnotenie manažmentom 

     Spomínané ciele a aktivity ktoré sú zamerané na kvalitu poskytovaných služieb budú 

realizované s ohľadom na prevádzkové potreby organizácie s ohľadom na finančné krytie 

organizácie. Vyhodnocovanie projektu bude prebiehať v čiastkových bodoch priebežne, 

komplexné vyhodnocovanie bude polročne. 

 
Hodnotenie verejnosťou     

 

 Dôležitosť pri hodnotení   sociálneho zariadenia sa prikladá orientácii na posilnenie 

prevencie a ponuky služieb nad rámec. Prevencia tu  zahŕňa ochranu a zachovanie zdravia,  

výchovu a vzdelávanie, podporu zdravia prijímateľa spočívajúca v regenerácii a relaxácii 

organizmu - pre obnovu fyzických a duševných síl má nezastupiteľné miesto. 

     Z vykonanej analýzy vieme, že mimoriadnej obľube u klientov sa teší termoliečba – 

parafín, elektroliečba, nácvik správnych stereotypov, rôzne mobilizačné techniky, masáž, 

rehabilitačné cvičenia.  
 

Výchova, vzdelávanie a osveta 
 

      Sociálne  zariadenie sa musí orientovať na výchovu, vzdelávanie a osvetu, na posilnenie 

významu prevencie a starostlivosti o zdravie. Tradičnými formami sú  poradenstvo,  vlastná 

informačná činnosť i vlastné osvetové materiály, resp. prevzaté z iných zdrojov a vysvetlené 

rodičom s doporučením  vhodnosti pre klienta, ktorý je počas pobytu posúdený odborným 

personálom.  Pri tomto spolupracujeme s firmami zabezpečujúcimi rôzne zariadenia, doplnky 

a pomôcky – kočíky, polohovacie zariadenia, vozíky, chodítka 

 

Hodnotíme potrebnosť sociálnej služby v danom území vychádzajúc z normatívnych 

ukazovateľov k danému počtu obyvateľov zohľadňujúc pritom normatívne prepočty, výsledky 

prieskumov od poskytovateľov SS, od prijímateľov SS ako aj od občanov ( potencionálnych 

užívateľov SS), ako aj reálne preukázané potreby – poradovníky, požiadavky na riešenie 

určitých sociálnych javov a pod....  V špecifikách SS sa skúma dostupnosť v území, flexibilita 

prevádzky, inovatívny prístup, .... Čím je služba oproti ostatným špecifická/výnimočná?  

g) Očakávaný prínos po realizácii opatrení 

- Prioritou snaženia je dlhodobo plniť požiadavky a očakávania našich klientov v oblasti 

poskytovaných sociálnych služieb.    

- Pre trvalé zabezpečenie spokojnosti našich klientov sa neustále zlepšujeme vo všetkých 

činnostiach. 

- Spolupracujeme s našimi klientmi na optimalizácii nami poskytovanej sociálnej 

starostlivosti. 

- Dlhodobú úspešnosť v poskytovaní sociálnej starostlivosti zakladáme na profesionalite 

našich pracovníkov a ich trvalom odbornom i osobnom rozvoji. 
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- Optimalizáciu a dlhodobú spôsobilosť našich dodávateľov pokladáme za významný 

nástroj v kvalite nami poskytovanej sociálnej starostlivosti.  

- Bezpečnosť a ochrana zdravia, ako aj vzťah k udržovaniu a rozvoju životného prostredia 

je v trvalej pozornosti manažmentu nášho zariadenia. 

- Politika otvorených dverí“ (poskytnúť prijímateľom sociálnej služby a ich rodinám 

možnosť kedykoľvek navštíviť buď kľúčového pracovníka sociálnej služby alebo inú 

osobu a vyjadriť sa k vybraným otázkam poskytovania sociálnej služby). 

- Kultúru nášho zariadenia pokladáme za významnú funkciu v rozvoji a dlhodobej 

schopnosti plniť požiadavky a ciele v prospech klientov a našich zamestnancov využívajúc 

nástroje :  

 motivácie a stimulácie, 

 efektívnej komunikácie, 

 vzájomnej dôvery a otvorenosti. 

- Rozvoj nášho zariadenia zakladáme na investovaní  predovšetkým do: 

 rozširovania a skvalitňovania infraštruktúry (budova), 

 vybavenia ubytovacích a spoločenských priestorov (izby, kuchynky a herne) 

 technologického a technického vybavenia prevádzkových priestorov 

(kancelárie personálu, kuchyňa, jedáleň, sklady),  

 profesionálneho, odborného i osobného rozvoja zamestnancov. 

 

... smerom ku klientom... 
Hlavným prínosom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb klientom so zameraním na 

uspokojovanie ich požiadaviek a potrieb, prostredníctvom jasne definovaných procesov a 

postupov so zameraním na spokojnosť klientov,  neustále zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov a modernizáciu zariadenia. 

Klienti sú pri poskytovaní sociálnych služieb rovnocennými partnermi so zamestnancami  

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú nástrojom na hodnotenie a zároveň 

zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sú cestou na zlepšenie toho, čo v 

sociálnych službách dobre nefunguje. Kvalitné sociálne služby sú také, ktoré umožnia 

prijímateľom sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Konkrétne ide o to, aby 

prijímatelia boli tí, ktorí rozhodujú o tom, čo potrebujú a ľudia, ktorí s nimi pracujú im 

pomáhali hľadať cestu, ako to naplniť. 

 

... smerom k zamestnancom... 

Zamestnanec by mal vnímať vlastnú nedokonalosť vo svojej práci a snažil sa o zlepšenie 

stavu. Uskutočňovať sebareflexiu nedostatkov, hľadať cesty na ich prekonanie, v prípade 

nezdaru požiadať o výmenu plnenia úloh konkrétneho prípadu. Uplatňovať zmysel pre 

tímovosť a spoluprácu, ak práca a intervencie jednotlivca nestačia. Vážiť si klientov, 

rešpektovať ich osobnosť, chrániť dôstojnosť a práva, porozumieť im, nenanucovať vlastné 

hodnotenie, ponechať klientovi možnosť sebaurčenia, možnosť zúčastňovať sa na 

rozhodovaní a stanovení služieb, nepripustiť nijaké násilie a diskrimináciu. V správaní voči 

klientom a komunikácii s nimi byť taktní, slušný, zdvorilý, vytvárať vzťah plný dôvery, a tým 

vytvárať pocit istoty a bezpečia. Prejavovať o klientov trvalý záujem. Dodržiavať zásadu 

diskrétnosti, dôvernosti informácií o klientoch, zverejňovať ich len s ich súhlasom, 

výnimočne bez súhlasu v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia. 
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... smerom k manažmentu... 
 Získať verejnosť na spoluprácu. Zabraňovať zbyrokratizovaniu služieb, čím by sa potlačil ich 

humánny cieľ. Chrániť nedotknuteľnosť finančných prostriedkov. 

V poskytovaní sociálnych služieb podporovať formy a metódy akceptujúce etnické a kultúrne 

odlišnosti, netolerovať a prekonávať predsudky založené na pôvode, rase, spoločenskom 

postavení, statuse, pohlaví, sexuálnej orientácií, veku, zdravotnom postihnutí, presvedčení, 

prínosu pre spoločnosť. Na pracovisku vytvárať podmienky umožňujúce dodržiavať tieto 

princípy profesionálnej etiky. Zamestnanci majú zodpovednosť vo svojej práci vychádzajúcu 

z viacerých pohľadov. Je to ich postavenie v rámci systému štátu, ale i v rámci ich 

nezávislého postavenia, zároveň zaujímajú postavenie stredu medzi štátom a občanom. Z 

pohľadu systému sú nútení konať strategicky, z pohľadu života klienta komunikatívne, preto 

musia ovládať prechody medzi nimi a dodržiavať, v rámci možnosti, základne hodnoty 

profesie.  

h). Záver     

     Základom práce  pracovníka s klientom je práca s dôstojnosťou klienta ako vyjadrenie 

predstavy o osobnej a sociálnej hodnote každého človeka, ktorej predpokladom je 

rešpektovanie jedinečnosti človeka s právom na osobnú autonómiu v oblasti realizácie 

hodnôt, sebarealizácie. Vychádza z identifikácie jeho silných stránok, práva na sebaurčenie s 

spoluúčasti na riešení svojej sociálnej situácie tým, ale aj vymedzenie starostlivosti tak, aby sa 

nezneužila v neprospech klienta, neuprednostňovanie jedného klienta pred druhým, 

poskytnutie pomoci a starostlivosti každému bez akejkoľvek diskriminácie či vylučovania.      

Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení je zamerané na napĺňanie podmienok kvality 

poskytovaných sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy s dôrazom na individuálne 

potreby prijímateľov. Zámerom ďalej je poskytovanie takej pomoci a podpory, ktorá by im 

umožňovala zachovať si v čo najväčšej miere pozitívne stránky doterajšieho spôsobu života, 

podpora prirodzených vzťahov klientov, udržiavanie kontaktov so spoločenským prostredím, 

pomoc pri každodennom živote, zabránenie sociálneho vylúčenia z dôvodu telesného, 

zmyslového, zdravotného postihnutia, vytváranie priestoru pre sebarealizáciu podľa 

schopností a možností prijímateľov. V oblasti riadenia sa zameriavame na skvalitnenie 

plnenia pracovných povinností pracovníkov v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej 

starostlivosti, na poskytnutie odbornej pomoci odborníkov, tvorbou vhodných pracovných 

podmienok pre výkon kvalitnej práce, vypracovaním systému oceňovania pracovníkov 

(finančná odmena, zvyšovanie kvalifikácie, zabezpečenie školení), kontrolou pracovníkov na 

pracoviskách a využívanie pracovného času. Odborné činnosti sa orientujú na sociálne 

poradenstvo s ohľadom k mentálnym a intelektuálnym schopnostiam prijímateľov, tvorbou 

príležitostí k tomu, aby prijímatelia sociálnej služby mohli byť sami sebou ( rešpektovanie ich 

potrieb a názorov, ochrana osobnej slobody). 

     Ľudský prístup, dôveryhodnosť, zodpovednosť, zachovávanie dôstojnosti, skutočný a 

nefalšovaný záujem o klienta je cesta k tomu, aby sa klient v zariadení sociálnej starostlivosti 

cítil dobre. Uvedené nám hovorí, že u klientov, „ktorí sa už spoločenský uplatniť nemôžu, 

podporuje sociálna práca čo najdôstojnejší spôsob života“. 

 

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2019 

          CSS PRAMEŇ hospodári s rozpočtom príjmov a výdavkov schváleným  

Zastupiteľstvom ŽSK dňa 19. novembra 2018. 

Aj pre rok 2019 je prioritou  hospodárnosť v rozsahu pridelených finančných prostriedkov od 
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zriaďovateľa a získanie finančných prostriedkov z iných zdrojov. 
 
Členenie schváleného rozpočtu na rok 2019, kód zdroja 41,46 
 

 

Kategória 

 

Názov 

 

Schválený rozpočet v EUR 

 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                     0,00 

220 Administratívne popl.a iné poplatky a platby            58 949,00 

290 Iné nedaňové príjmy            1 109,00 

  

Príjmy celkom 

            

60 058,00 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV          474 444,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní          177 130.00 

630 Tovary a služby 131 307,00 

640 Bežné transfery              6 994,00 

 Bežné výdavky spolu 789 875,00 

700 Kapitálové výdavky 5 007,00 

  

Výdavky celkom 

          

794 882,00 

 

 
 

9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb 

Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 
 

Adresa: Matúškova 1631, 

026 01 Dolný Kubín 

Tel.: +421 (43) 586 41 54, 55 

E-mail: mailto:dssdk@vuczilina.sk 

Web: http://matuskova.dsszsk.sk/ 

 

Zariadenie núdzového bývania a útulok 
 

Adresa: Záskalická 907, 026 01 Dolný Kubín 

Tel.: +421 (43) 586 23 50 

E-mail: znb.dkubin@gmail.com 
 
 
 
 

10. Prílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dssdk@vuczilina.sk
http://matuskova.dsszsk.sk/
mailto:znb.dkubin@gmail.com
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Úsek ekonomicko-
hospodársky

Ved. úseku-ekonóm, zást. 
riaditeľa-1

Vedúca úseku stravovania-
1

Hospodár-1

Hlavný kuchár-2

Kuchár-6Vodič, údržbár-1

Mzdový účtovník, 
referent-1

Hospodár, administratívny 
pracovník-1

Úsek sociálny Sociálna pracovníčka-1
Poradca včasnej 

intervencie-1

Úsek zdravotno-
rehabilitačný

Referent výkonu 
opatrovateľskej služby-1

Zdravotná sestra-4

opatrovateľka-5

Práčka, šička-1

fyzioterapeut-1

zadravotnícky asistent-1

Úsek výchovy Vedúca -1

Vychovávateľka-4

Ergoterapeut-3

Sociálny pracovník-1

Zariadenie núdzového 
bývania, útulok

Vedúca-1

Ergoterapeut-1

Asistent sociálnej práce-1

Sociálny pracovník-2,5



k 31.12.2018

0 0 6 2 2 1 4

0 1 2 0 81

e n t r u m s o c i á l n y c h s l u ž i e b P R A MC
E Ň

t ú š k o v a 1 6 3 1M a

6 0 1 D o l n ý K u b í n0 2

IČO:

E-mailová adresa

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

PSČ

Mesiac Rok

Telefónne číslo Faxové číslo

Názov obce

1

Názov účtovnej jednotky

2

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Od: 1 2 2 0 81
Mesiac Rok

Do:

Za obdobie

Účtovná závierka

riadna

mimoriadna

Príloha k opatreniu č. MF/21227/2014-31

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Priložené súčasti

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Poznámky

Úč  ROPO SFOV 1 - 01

Úč  ROPO SFOV 2 - 01

X

X

X



Číslo
účtu
alebo

skupiny

b c

Hlavná činnosť

1 2A 3

Podnikateľská
činnosť Spolu:

2017

4

Číslo
riadku

2018

náklady

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 001 175 894,89 0,00 175 894,89 179 392,83

501 Spotreba materiálu 002 121 685,16 0,00 121 685,16 124 608,56

502 Spotreba energie 003 54 209,73 0,00 54 209,73 54 784,27

503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

004 0,00 0,00 0,00 0,00

504,507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Služby (r.007 až r.010) 006 42 366,15 0,00 42 366,15 25 208,19

511 Opravy a udržiavanie 007 21 215,15 0,00 21 215,15 7 379,05

512 Cestovné 008 302,70 0,00 302,70 436,60

513 Náklady na reprezentáciu 009 0,00 0,00 0,00 0,00

518 Ostatné služby 010 20 848,30 0,00 20 848,30 17 392,54

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 011 605 060,09 0,00 605 060,09 552 538,90

521 Mzdové náklady 012 433 063,00 0,00 433 063,00 395 483,43

524 Zákonné sociálne poistenie 013 149 887,22 0,00 149 887,22 136 827,23

525 Ostatné sociálne poistenie 014 8 561,76 0,00 8 561,76 7 693,54

527 Zákonné sociálne náklady 015 13 548,11 0,00 13 548,11 12 534,70

528 Ostatné sociálne náklady 016 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 017 729,92 0,00 729,92 729,92

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00

532 Daň z nehnuteľnosti 019 18,62 0,00 18,62 18,62

538 Ostatné dane a poplatky 020 711,30 0,00 711,30 711,30

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r.022 až r.028) 021 0,00 0,00 0,00 1 045,00

541
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku

022 0,00 0,00 0,00 0,00

542 Predaný materiál 023 0,00 0,00 0,00 0,00

544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

024 0,00 0,00 0,00 0,00

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 0,00 0,00 0,00 1 045,00

546 Odpis pohľadávky 026 0,00 0,00 0,00 0,00

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 0,00 0,00 0,00 0,00

549 Manká a škody 028 0,00 0,00 0,00 0,00

55

Odpisy,rezervy a opravné položky  z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia
(r.030+r.031+r.036+r.039)

029 19 250,52 0,00 19 250,52 18 191,26

551
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku

030 19 250,52 0,00 19 250,52 18 191,26

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti (r.032 až r.035) 031 0,00 0,00 0,00 0,00

552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej
činnosti

032 0,00 0,00 0,00 0,00

553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

033 0,00 0,00 0,00 0,00

557
Tvorba zákonných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti

034 0,00 0,00 0,00 0,00

558
Tvorba ostatných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti

035 0,00 0,00 0,00 0,00
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Číslo
účtu
alebo

skupiny

b c

Hlavná činnosť

1 2A 3

Podnikateľská
činnosť Spolu:

2017

4

Číslo
riadku

2018

náklady

Rezervy a opravné položky z finančnej
činnosti (r.037+r.038) 036 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti

038 0,00 0,00 0,00 0,00

555
Zúčtovanie komlexných nákladov budúcich
období

039 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 040 1 398,27 0,00 1 398,27 1 414,65

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00

562 Úroky 042 0,00 0,00 0,00 0,00

563 Kurzové straty 043 0,00 0,00 0,00 0,00

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00

568 Ostatné finančné náklady 047 1 398,27 0,00 1 398,27 1 414,65

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoriadne náklady (r.050 až r.053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Škody 050 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00

578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov (r.055 až r.063 054 151 485,28 0,00 151 485,28 150 793,81

581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do
štátnych rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií

055 0,00 0,00 0,00 0,00

582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu
ostatným subjektom verejnej správy

056 0,00 0,00 0,00 0,00

583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu
subjektom mimo verejnej správy

057 0,00 0,00 0,00 0,00

584

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku do
rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

058 0,00 0,00 0,00 0,00

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
vyššieho územného celku ostatným subjektom
verejnej správy

059 0,00 0,00 0,00 0,00

586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
vyššieho územného celku subjektom mimo
verejnej správy

060 0,00 0,00 0,00 0,00

587 Náklady na ostatné transfery 061 0,00 0,00 0,00 0,00

588 Náklady z odvodu príjmov 062 143 799,45 0,00 143 799,45 143 156,73

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 7 685,83 0,00 7 685,83 7 637,08

Účtové skupiny 50-58 celkom súčet
(r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+
r.040 +r.049+r.054)

064 996 185,12 0,00 996 185,12 929 314,56

Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064) 994 2 988 555,36 0,00 2 988 555,36 2 787 943,68
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Číslo
účtu
alebo

skupiny

b c

Hlavná činnosť

1 2A 3

Podnikateľská
činnosť Spolu:

2017

4

Číslo
riadku

2018
Výnosy, daň z príjmov a výsledok

hospodárenia

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až
r.068) 065 146 282,15 0,00 146 282,15 143 948,09

601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z predaja služieb 067 146 282,15 0,00 146 282,15 143 948,09

604,607 Tržby za predaný tovar, Výnosy z nehnuteľnosti
na predaj

068 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r.070 až r.073) 069 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Aktivácia (r.075 až r.078) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r.080 až r.082) 079 0,00 0,00 0,00 0,00

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Daňové výnosy samosprávy 081 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Výnosy z poplatkov 082 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r.084 až r.089) 083 1 821,51 0,00 1 821,51 3 590,82

641 Tržby z predaja DNM a DHM 084 0,00 0,00 0,00 0,00

642 Tržby z predaja materiálu 085 0,00 0,00 0,00 0,00

644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

086 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 0,00 0,00 0,00 0,00

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 1 821,51 0,00 1 821,51 3 590,82

65 Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ
(r.091+r.096+r.099) 090 0,00 0,00 0,00 0,00

Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti (r.092
až r.095) 091 0,00 0,00 0,00 0,00

652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej
činnosti

092 0,00 0,00 0,00 0,00

653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti

093 0,00 0,00 0,00 0,00

657
Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej
činnosti

094 0,00 0,00 0,00 0,00

658
Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej
činnosti

095 0,00 0,00 0,00 0,00

Zúčtov.rezerv a opr.pol. z finan.činnosti
(r.097 až r.098) 096 0,00 0,00 0,00 0,00
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Číslo
účtu
alebo

skupiny

b c

Hlavná činnosť

1 2A 3

Podnikateľská
činnosť Spolu:

2017

4

Číslo
riadku

2018
Výnosy, daň z príjmov a výsledok

hospodárenia

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčtovanie OP z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00

655
Zúčtovanie komplex.nákladov budúcich období

099 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finančné výnosy (r.101 až r.108) 100 0,39 0,00 0,39 0,88

661 Tržby z predaja CP a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Úroky 102 0,00 0,00 0,00 0,00

663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00

664 Výnosy z precenenia CP 104 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0,00 0,00 0,00 0,00

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00

667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00

668 Ostatné finančné výnosy 108 0,39 0,00 0,39 0,88

67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00

68

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v štátnych rozpočtových organizáciách a
príspevkových organizáciách ( r.115 až r.123) 114 0,00 0,00 0,00 0,00

681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu

115 0,00 0,00 0,00 0,00

682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho
rozpočtu

116 0,00 0,00 0,00 0,00

683
Výnosy z bežných transferov od ostatných
subjektov verejnej správy

117 0,00 0,00 0,00 0,00

684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov verejnej správy

118 0,00 0,00 0,00 0,00

685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie

119 0,00 0,00 0,00 0,00

686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej
únie

120 0,00 0,00 0,00 0,00

687
Výnosy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

121 0,00 0,00 0,00 0,00

688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

122 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, vyšších územných celkoch a
rozpočtových org. a prispevkových org.
zriadených obcou alebo vyšším územným
celkom (r.125 až r.133)

124 843 402,41 0,00 843 402,41 775 855,07

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

125 822 189,89 0,00 822 189,89 754 263,81
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Číslo
účtu
alebo

skupiny

b c

Hlavná činnosť

1 2A 3

Podnikateľská
činnosť Spolu:

2017

4

Číslo
riadku

2018
Výnosy, daň z príjmov a výsledok

hospodárenia

692

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu
obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku
v rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

126 19 250,52 0,00 19 250,52 18 191,26

693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej
správy

127 1 962,00 0,00 1 962,00 1 400,00

694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej
správy

128 0,00 0,00 0,00 0,00

695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od
Európskej únie

129 0,00 0,00 0,00 0,00

696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
Európskej únie

130 0,00 0,00 0,00 0,00

697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy

131 0,00 0,00 0,00 2 000,00

698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 0,00 0,00 0,00 0,00

699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov

133 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtová trieda 6
celkom(065+069+074+079+083+090+100
+109+114+124)

134 991 506,46 0,00 991 506,46 923 394,86

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134
- r.064) (+/-) 135 -4 678,66 0,00 -4 678,66 -5 919,70

591 Splatná daň z príjmov 136 0,00 0,00 0,00 0,00

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136,
r.137) (+/-) 138 -4 678,66 0,00 -4 678,66 -5 919,70

Kontrolné číslo súčet ( r.065 až r.138 ) 995 2 983 876,70 0,00 2 983 876,70 2 782 023,98
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