
1 
 

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 

Ptičie 158, 066 01  Humenné 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA CSS GARDEN 

za rok 2019 

 

Humenné máj 2020 

 

 

 



2 
 

OBSAH 

1 IDENTIFIKÁCIA ZARIADENIA.................................................................. 4 

1.1 História zariadenia........................................................................................................................ 5 

1.2 Charakteristika zariadenia......................................................................................................... 5 

2 PREHĽAD A PLNENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB........................ 6 

2.1 Poslanie a ciele............................................................................................................................... 6 

2.2 Priestorové a ubytovacie podmienky................................................................................... 6 

2.3 Poskytované sociálne služby.................................................................................................... 9 

2.4 Aktivizácia prijímateľov a voľnočasové aktivity............................................................. 14   

2.5 Sociálna rehabilitácia a rozvoj pracovných zručností................................................... 22 

2.6 Vzdelávanie prijímateľov..................................................................................................... ...... 24 

2.7 Duchovný život prijímateľov.................................................................................................... 24 

2.8 Partnerská spolupráca........................................................................................................ ........ 25 

2.9 Dobrovoľnícka činnosť............................................................................................................... 25 

2.10 Sťažnosti a pripomienky...................................................................................................... 25 

3 ZDRAVOTNÁ A OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ.................. 26 

4 PREHĽAD A PLNENIE PERSONÁLNYCH ŠTANDARDOV................ 27 

4.1 Organizačná štruktúra................................................................................................................. 27 

4.2 Vývoj počtu zamestnancov....................................................................................................... .. 28 

4.3 Personálna a kvalifikačná štruktúra zamestnancov....................................................... 29 

4.4 Vzdelávanie zamestnancov........................................................................................................ 30 

4.5 Supervízia v zariadení.................................................................................................................. 32 

4.6 Zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb................................................................... 32 

4.7 Starostlivosť o zamestnancov................................................................................................ ... 32 

4.8 Priemerná mzda v zariadení................................................................................................... ... 33 

5 EKONOMICKÉ UKAZOVATELE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB....................................................................................................... 33 

5.1 Výdavky a príjmy rozpočtu k 31.12.2019........................................................................... 33 

5.2 Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia k 31.12.2019............................................ 37 

5.3 Záväzky a pohľadávky k 31.12.2019.................................................................................... 47 

5.4 Dary a granty k 31.12.2019....................................................................................................... 48 

5.5 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019............................................ 49 



3 
 

6 HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM.............................. 50 

6.1 Stav a pohyb neobežného majetku k 31.12.2019.............................................................. 50 

6.2 Inventarizácia majetku k 31.12.2019..................................................................................... 51 

6.3 Vyradenie majetku......................................................................................................................... 51 

6.4 Investičné akcie............................................................................................................... ................ 51 

7 KONTROLNÁ ČINNOSŤ........................................................................... 52 

8 VÍZIA A INOVÁCIE ZARIADENIA.......................................................... 53 

8.1 Vízia CSS GARDEN.......................................................................................................................... 53 

8.2 SWOT analýza zariadenia............................................................................................................ 53 

8.3 Inovácie zariadenia........................................................................................................................ 57 

  



4 
 

1 IDENTIFIKÁCIA ZARIADENIA 
 

Názov organizácie:  Centrum sociálnych služieb GARDEN 

Humenné 

Sídlo organizácie: Ptičie 158, 066 01  Humenné 

Kraj a okres: Prešovský, okres Humenné 

Štatutárny zástupca:  Ing. Jana Kulanová 

IČO:     00695424 

DIČ:     2021213711 

Právna forma:    rozpočtová organizácia 

Bankové spojenie: SK9481800000007000512251 
Počet zamestnancov: 61 
Zriaďovateľ:    Prešovský samosprávny kraj (PSK) 

Druh a miesto poskytovanej služby: Domov sociálnych služieb (DSS) 
- Ptičie 158, 066 01 Humenné  
Domov sociálnych služieb (DSS) 
Zariadenie podporovaného bývania 
(ZPB) 
- Československej armády 14, 066 01 

Humenné 
Forma sociálnej služby: DSS – ambulantná 

- Ptičie 158, 066 01 Humenné  
- Československej armády 14, 066 01 

Humenné 
DSS – týždenná a celoročná 
- Ptičie 158, 066 01 Humenné  
ZPB - celoročná 
- Československej armády 14, 066 01 

Humenné 
Registrácia: - Od 1.1.2004 – DSS – forma 

ambulantná, pobytová týždenná, 
pobytová celoročná 

- Od 18. 2. 2019 – DSS – forma 
ambulantná 

- Od 1. 10. 2019 – ZPB   
Kapacita zariadenia:   94 prijímateľov z toho: 

DSS – 75 prijímateľov 

ZPB – 6 prijímateľov 

Kontakt:    tel: 0577767847,  057 7752144, 

0918538177, 

e-mail: kulanova@cssgarden.sk, 

www.cssgarden.sk 

 

mailto:kulanova@cssgarden.sk
http://www.cssgarden.sk/
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1.1 História zariadenia 

Po 2. svetovej vojne stúpol v regióne počet telesne postihnutých detí natoľko, že 

Povereníctvo sociálnej starostlivosti po dohode s Povereníctvom financií a školstva 

zriadilo Ústav telesne chybných aj v Humennom. Ústav a ústavná škola boli dané do 

prevádzky 2. apríla 1951 s počtom zverencov 22. V školskom roku 1950/51 boli 

zriadené dve triedy Národnej školy. Prvým riaditeľom ústavu a ústavnej školy bol Ján 

Demjan, ktorý mal odbornú spôsobilosť vyučovať mládež vyžadujúcu osobitnú 

starostlivosť.  

Dňom 1. 9. 1951 bola pri ústave zriadená Neúplná stredná škola s jednou triedou. Na 

Národnej škole bolo v tom čase už 27 žiakov a na Neúplnej strednej škole študovalo 14 

žiakov. V tom čase však škola nemala ani najzákladnejšie učebné pomôcky a školská 

knižnica obsahovala iba 10 kníh pre učiteľov a 1 knihu pre žiakov. V roku 1953 boli obe 

školy zlúčené a od 1. septembra 1953 niesli spoločný názov Osemročná stredná škola. 

V roku 1965 bol ústav oddelený od školy, ktorá bola v roku 1971 prediferencovaná na 

Osobitnú školu pre telesne chybných s kombinovanými vadami. Zverenci školy boli 

zadelení do novozriadenej ZDŠ pre telesne chybných v Košiciach. V zariadení zostali iba 

deti s kombinovanými vadami. 

Ústav ako samostatná rozpočtová organizácia bol zrušený 30. 6. 1974. Dňa 1. 7. 1974 bol 

zriadený OÚSS v Humennom, kde bolo zariadenie začlenené ako zložka tohto ústavu. 

V roku 1974 bola do užívania odovzdaná nová budova slúžiaca pre školu a samotný 

ústav. V uvedených priestoroch zariadenie vykonáva svoju činnosť dodnes pod názvom 

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné.  

 

1.2 Charakteristika zariadenia a predmet činnosti 

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné (neskôr len CSS GARDEN) je 

zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Poskytuje 

sociálne služby v Domove sociálnych služieb (DSS) a v Zariadení podporovaného 

bývania (ZPB). Krízové stredisko (KS) ukončilo svoju činnosť k 1. 1. 2019, Rehabilitačné 

stredisko (RS) a Zariadenie núdzového bývania (ZNB) ukončili svoju činnosť k 18. 1. 

2019.  

DSS poskytuje sociálne služby na adrese: Ptičie 158, 066 01  Humenné a 

Československej armády 14, 066 01 Humenné, ZPB poskytuje sociálne služby na adrese: 

Československej armády 14, 066 01  Humenné. CSS GARDEN je zariadením, v ktorom sa 

poskytujú sociálne služby deťom a dospelým prijímateľom sociálnych služieb. 

Poskytovanie sociálnych služieb i úhrady za poskytovanie týchto služieb 

v zariadení je upravené Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 72/2019 o určení sumy 

úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
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Budova zariadenia 

 

 

2 PREHĽAD A PLNENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB                                                 

2.1 Poslanie a ciele  

        Poslaním CSS GARDEN je poskytovať sociálne služby v súlade so zákonom 

o sociálnych službách deťom a plnoletým fyzickým osobám, s dôrazom na ochranu 

ľudských práv a základných slobôd, ako aj na princípoch etického a odborného prístupu 

všetkých zamestnancov. 

 

Strategické ciele poskytovateľa na obdobie 2019 - 2021 

Cieľ Obsah Obdobie 

Cieľ 1 Registrácia sociálnej služby – DSS (ambulantná forma) 2019 

Cieľ 2 Zavádzanie procesného riadenia 2018 - 2019 

Cieľ 3 Implementácia vyhlášky č. 259/2008 Z. z. 2018 - 2020 

Cieľ 4 Príprava personálu a PSS na novú SS v ZpB 2019 

Cieľ 5 Registrácia novej sociálnej služby - ZpB 2019 

Cieľ 6 Presun 6 PSS do ZpB 2019 

Cieľ 7 Zníženie energetickej náročnosti budov 2019 - 2021 

Cieľ 8 Úprava areálu zariadenia 2019 - 2021 

 

2.2 Priestorové a ubytovacie podmienky 

CSS GARDEN poskytuje sociálne služby na adrese Ptičie 158, 066 01 Humenné  - 

DSS a Československej armády 14, 066 01 Humenné – DSS a ZPB. Priestory zariadenia sa 

formálne členia na štyri druhy: 

1. Priestory pre ubytovanie PSS 

2. Priestory pre vykonávanie odborných činností (terapie a pod.) a pre kultúrno 

– spoločenské a voľnočasové aktivity PSS 
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3. Administratívne a prevádzkové priestory zabezpečujúce najmä vykonávanie 

obslužných a ďalších činností a servisu pre chod zariadenia 

4. Priestory s vyhradeným právom vstupu. 

Domov sociálnych služieb 

Starostlivosť v domove sociálnych služieb je zabezpečená na adrese Ptičie 158, 066 01 

Humenné a na adrese Československej armády 14, 066 01 Humenné. Na adrese Ptičie 

158 sa nachádza rozsiahly areál, ktorý ponúka dostatočný priestor na trávenie 

voľnočasových aktivít PSS. Zastavaný je viacerými objektmi. V trojpodlažnom objekte 

A sa v suteréne nachádza práčovňa a zázemie pre prevádzkových pracovníkov, na 

prízemí sa nachádzajú priestory pre vykonávanie denných činností PSS, najmä sociálnej 

rehabilitácie a pracovnej terapie a na prvom poschodí sú umiestnené kancelárske 

priestory. V objekte B sa nachádzajú sklady a kotolňa. Objekt C je jednopodlažný a je 

využívaný PSS na denné aktivity. Nachádzajú sa v ňom priestory využívané Spojenou 

školou internátnou, Komenského 3, 066 01 Humenné. Spojená škola internátna ponúka 

vyučovací proces v troch triedach (špeciálna základná škola – variant A – 4 žiaci, variant 

C – 1 žiak, praktická škola – 2 triedy spolu s 8 žiakmi). Všetci žiaci navštevujúci uvedenú 

školu sú PSS v domove sociálnych služieb. Okrem toho jeden klient ZPB navštevuje 

praktickú školu v meste Humenné.  

V objekte C sa ďalej nachádzajú miestnosti denných aktivít PSS, priestory rehabilitácie 

s telocvičňou a bazénom, miestnosť pre vykonávanie bazálnej stimulácie, kaplnka, 

kuchyňa a jedáleň, ktorá je využívaná na stravovanie PSS a zamestnancov zariadenia.     

Objekt D je dvojpodlažný a slúži najmä na ubytovanie PSS. Na prvom podlaží sa 

nachádzajú ubytovacie priestory určené pre ženy, na druhom podlaží sa nachádzajú 

ubytovacie priestory určené pre mužov.   

Na adrese Československej armády 14, Humenné sa nachádza objekt, v ktorom sa v jeho 

zadnej časti poskytuje sociálna služba v domove sociálnych – ambulantná forma. Objekt 

je dvojpodlažný, situovaný v širšom centre mesta. Na prízemí sa nachádza kuchynka 

určená na výdaj stravy a jedáleň. Na poschodí sa nachádzajú denné priestory pre PSS. 

Sociálna služba sa poskytuje pre 13 PSS. Vchod do domova sociálnych služieb je 

samostatný. 

Zariadenie podporovaného bývania 

Zariadenie podporovaného bývania sa nachádza taktiež na adrese Československej 

armády 14, Humenné. Tvoria ho dva samostatné byty a každý z bytov má svoj 

samostatný vchod. V byte č. 1 – (predná časť objektu) sa poskytuje ubytovanie pre 4 PSS 

– mužov. Ubytovaní sú v dvoch dvojlôžkových izbách. V spoločných priestoroch sa 

nachádza plne vybavená kuchyňa, obývacia miestnosť, kúpeľňa a toaleta. V byte č. 2 sa 

poskytuje ubytovanie pre 2 PSS – ženy. Byt je vybavený jednou dvojlôžkovou izbou, 

samostatnou obývačkou, kuchyňou, kúpeľňou a toaletou.  
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K 31. 12. 2019 sa v domove sociálnych služieb (Ptičie 158) nachádzali uvedené typy 

izieb PSS: 

 

 

 

 

 

Izba bez príslušenstva 

Počet lôžok na izbe Počet izieb m² na jedného PSS 

jednolôžková 9 9,31 m² 

dvojlôžková 8 9,03 m² 

trojlôžková 4 6,65 m² 

 

Z uvedeného počtu sa ku koncu sledovaného obdobia v DSS nachádzali 4 tzv. bunky, 

ktoré boli tvorené 2 izbami (spálňami), spoločnou obývačkou a spoločnou predsieňou. 

Celkovo v nich bolo ubytovaných 23 PSS.  

Objekty C a D sú takmer úplne bezbariérové, pričom na druhé poschodie v objekte D sa 

môžu PSS prepraviť krytou (uzatvorenou), vyhrievanou rampou. 

 

K 31 .12. 2019 sa v zariadení podporovaného bývania (Československej armády 14, 

Humenné) nachádzali  uvedené typy izieb PSS: 

Byt č. 1 (s príslušenstvom) 

Počet lôžok na izbe Počet izieb m² na jedného PSS 

dvojlôžková 2 30,54 m² 

Byt č. 2 (s príslušenstvom) 

Počet lôžok na izbe Počet izieb m² na jedného PSS 

dvojlôžková 1 18,08 m² 

 

Všetci PSS majú možnosť po dohovore s vedením zariadenia vybaviť si izbu vlastným 

hnuteľným majetkom, spotrebnou elektronikou a osobnými predmetmi. 

Izba s príslušenstvom 

Počet lôžok na izbe Počet izieb m² na jedného PSS 

dvojlôžková 1 12,50 m² 

trojlôžková 7 9,37 m² 
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 Spálňa v DSS  

  Obývačka v DSS 

 

2.3 Poskytované sociálne služby 

Domov sociálnych služieb 

Domov sociálnych služieb je zariadením pre deti a dospelých prijímateľov s telesným, 

mentálnym i zmyslovým postihnutím s kapacitou 88 miest. Z uvedeného počtu sa 

sociálna služba poskytuje formou celoročného pobytu pre 55 klientov, týždenného 

pobytu pre 5 klientov a ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje pre 28 klientov. 

V domove sociálnych služieb sa podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 

prílohy č. 3 alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej III podľa prílohy č. 3.  

V domove sociálnych služieb sa  

a) poskytuje:  

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 
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5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

7. osobné vybavenie, 

8. ošetrovateľská starostlivosť, 

9. výchova, 

b) zabezpečuje: 

1. rozvoj pracovných zručností, 

2. záujmová činnosť, 

c) utvárajú podmienky na: 

1. vzdelávanie, 

2. úschovu cenných vecí. 

 

Zariadenie podporovaného bývania 

V zariadení podporovaného bývania sa podľa § 34 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. 

roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť 

samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej 

služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj 

naďalej. Kapacita zariadenia podporovaného bývania je 6 miest.  

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu 

a) poskytuje: 

1. ubytovanie, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

b) utvárajú podmienky na: 

1. prípravu stravy, 

2. upratovanie, 

3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

c) vykonáva sociálna rehabilitácia. 
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 Budova DSS, ZPB 

Interiér ZPB 
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Stav a pohyb obyvateľov v Centre sociálnych služieb GARDEN Humenné                   

za rok 2019 

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 

Forma sociálnej služby:  

celoročná pobytová forma Ptičie – 55 miest 

týždenná pobytová forma Ptičie – 5 miest 

ambulantná forma Ptičie – 15 miest 

ambulantná forma Humenné – 13 miest (začiatok poskytovania služby od 18. 2. 2019) 

Druh sociálnej služby: zariadenie podporovaného bývania Humenné – 6 miest (začiatok 

poskytovania služby od 1. 10. 2019) 
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Kapacita zariadenia podľa pobytov Stav k 31.12.2019 Percentuálny stav 

Podporované bývanie, začiatok služby 

01.10.2019                                              6 

6 100 % 

Ambulantná forma Humenné, začiatok 

služby 18.02.2019                                13 

12 92,31 % 

Ambulantná forma Ptičie                   15  8 53,33 % 

 

Týždenná soc. služba                            5 4 80,00 % 

Celoročná soc. služba                           55 47 85,45  % 

 

Kapacita zariadenia celkom               94  

 

78 

 

83,00  % 

 

 

 

 

TEXT  

TPF 

Ptičie

CPF 

Ptičie 

AF 

Ptičie

AF 

Humenné 

začiatok 

služby  

18.02.2019

Podp.býv. 

Humenné 

začiatok 

služby 

01.10.2019

Plán miest - kapacita DSS 5 55 15 13 6

Obyvatelia koncu predchádzajúceho obdobia, k 31.12.2018 3 53 11 0 0

V hodnotenom  štvrťroku :     

prijatých do CSS 0 4 0 13 0

Skončené poskytovanie starostlivosti v DSS: 

 prepustenie späť do vlastnej rodiny: 0 -2 -1 0 0

prijatie do iného zariadenia:  0 -1 -2 -1 0

1 0 0 0 6

0 -7 0 0 0

počet zomrelých  0 0 0 0 0

Obyvatelia ku koncu vykazovaného obdobia: 4 47 8 12 6

muži 2 27 4 7 4

ženy 2 20 4 5 2

Počet evidovaných žiadostí o poskytnutie starostlivosti v 

CSS ku koncu roka 2019 0 1 0 0 0

Veková skladba obyvateľov k 31.12.2019: 4 47 8 12 6

od 0 - 3 rokov 0 0 0 0 0

od 3 - 6 rokov 0 0 0 0 0

od 6 - 10 rokov 0 1 0 0 0

od 10 - 15 rokov 1 4 0 0 0

od 15 do 18 rokov 0 2 2 0 0

nad 18 rokov 3 40 6 12 6

zmena formy sociálnej služby : 
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Veková štruktúra prijímateľov soc. služby k 31.12.2019 
Vek 
kategórie 

Týždenná 
soc. 
služba 

Celoročná 
soc. 
služba 

Ambulantná 
forma Ptičie 

Ambulantná 
forma 
Humenné 

Podporované 
bývanie 
Humenné 

Spolu 

0-3 0 0 0 0 0 0 
3-6 0 0 0 0 0 0 
6-10 0 1 0 0 0 1 
10-15 1 4 0 0 0 5 
15-18 0 2 2 0 0 4 
nad 18 r. 3 40 6 12 6 67 

spolu 4 47 8 12 6 77 

 

Rozdelenie PSS podľa stupňa odkázanosti k 31. 12. 2018 

 I. II. III. IV. V. VI. 

Počet PSS 0 5 1 0 1 70 

 

2.4 Aktivizácia prijímateľov a voľnočasové aktivity  

CSS GARDEN ponúka pre PSS širokú paletu činností, krúžkov a možností aktívneho 

trávenia voľného času. Každý PSS má vytvorený individuálny plán s programom 

sociálnej rehabilitácie.  

V roku 2019 zariadenie pripravilo, resp. zabezpečilo viacero aktivít s cieľom čo 

najväčšieho zapojenia PSS do života komunity.  

Domov sociálnych služieb - Ptičie 

     Začiatkom roka sa PSS pripravovali na jednu z najobľúbenejších akcií v DSS – na  

fašiangovú zábavu. Vo februári 2019 CSS GARDEN zorganizovalo celodennú akciu -  ples 

prijímateľov soc. služby zo 7. zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

Aktivita bola zrealizovaná v kultúrnej sále obce Ptičie a zúčastnilo sa jej 

vrátane účinkujúcich 148 osôb. V rámci činnostnej terapie PSS zhotovovali výrobky na 

Veľkonočné trhy v CSS Vita Vitalis  v Prešove, ktorých sa aj aktívne zúčastnili. 

Prebiehala intenzívna príprava PSS umiestnených v DSS, s ktorými sa počítalo do 

plánovaného ZPB. 

V exteriéri DSS prebehlo veľké jarné upratovanie areálu a nová výzdoba vnútorných 

priestorov. 

V zariadení vykonávali odbornú prax študenti Sociálno-pedagogickej akadémie 

Humenné, študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Košice 

a Prešovskej univerzity Prešov.  

PSS navštevovali mesto Humenné, realizovali nákupy podľa vlastných potrieb,  návštevy 

cukrárne, či pizzérie.   
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    Druhý štvrťrok 2019 bol charakterizovaný vyšším počtom aktivít realizovaných vo 

vonkajších priestoroch CSS GARDEN. PSS využívali denne možnosť stráviť čas na  

lavičkách, hojdačkách, v dvoch  altánkoch, hraním futbalu na ihrisku, bicyklovaním či 

prechádzkami do okolia zariadenia. 

Futbalové družstvo chlapcov sa už tradične zúčastnilo Medzinárodného futbalového 

turnaja SeniCup v Žiarskej doline, kde obhájili víťazstvo z minulého roku v rámci svojej 

skupiny. 

Mesiac máj začal Majálesom v CSS GARDEN, kde vystúpili naši PSS, zatancovali si  pri 

živej hudbe skupiny Gerock a zapojili sa do zaujímavých súťaží v prestávkach 

jednotlivých tanečných kôl. 

V mesiaci máj sa uskutočnil aj celodenný výlet PSS do Bachledovej doliny na náučný 

chodník v korunách stromov. Klienti navštívili  Galériu Poliankovo vo Vysokých Tatrách.   

V júni na pozvanie farára predtým pôsobiaceho v CSS GAQRDEN sa 14 PSS zúčastnilo 

návštevy fary vo Vysokej nad Uhom, ako aj miesta posledného odpočinku blahoslavenej 

Anky Kolesárovej. 

Štyria PSS absolvovali v rámci ďalšieho vzdelávania prijímacie skúšky do Praktickej 

školy.  

Dvaja PSS odišli po predchádzajúcej dlhodobej spolupráci s rodinou a príslušnými 

komunitnými pracovníkmi do rodinného prostredia natrvalo. 

V tomto období vrcholí príprava 6 PSS do Podporovaného bývania, podarilo sa zvýšiť ich 

mieru samostatnosti v úkonoch sebaobsluhy aj sociálnych zručností v rámci 

tréningového bytu. 

V zariadení sa pravidelne realizuje bazálna stimulácia a prvky snoezelen podľa záujmu 

PSS a vypracovaného harmonogramu.  Zodpovedná odborná pracovníčka vedie 

príslušnú  dokumentáciu. 

Podľa  plánov soc. rehabilitácie  a individuálnych plánov PSS navštevovali mesto 

Humenné, realizovali nákupy podľa vlastných potrieb,  návštevy cukrárne, či pizzérie.  

    V treťom štvrťroku 2019 sa aktivity zamerali na exteriérové činnosti a prázdninové 

pobyty PSS. Vzhľadom k priaznivému počasiu v sledovanom štvrťroku maximum 

denného programu trávili vonku, k dispozícii mali trampolínu, bicykle, športové náčinie 

na futbal, vybíjanú, bedminton, stolný tenis a pod., čo v hojnej miere využívali. Relaxovali 

v dvoch altánkoch, na hojdačkách, preliezačkách a detskom drevenom ihrisku. Na dvore 

DSS bol postavený vonkajší bazén na letné kúpanie, ktorý PSS hojne využívali.  

Väčšina PSS sa zúčastnila  týždenného pobytu na Zemplínskej Šírave v dvoch  turnusoch 

za sebou, kde sa  denne aktívne zúčastňovali na pestrom a atraktívnom programe. 

V mesiaci august sa PSS, členovia ZPMP Krtkovčatá zúčastnili trojdňového víkendového 

pobytu v poľskom kúpeľnom meste Rymanów Zdroj.  

V tom istom mesiaci organizoval DSS Jabloň súťaž vo varení guľášu. Za naše zariadenie 

súťaž absolvovalo 6-členné družstvo, ktoré zvíťazilo. Na lokálnej prehliadke v rámci 

koncertov bez bariér Krídla túžby,  konanej v CSS Ametyst Továrne, za CSS GARDEN 

Humenné predviedli svoj talent tanečníci. 
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V septembri sa PSS zúčastnili pobytu v Malatinách. Počas 3 dní podnikali výlety do 

okolia, napr. MiniSlovensko v Liptovskom Jáne, Demänovská jaskyňa, Dom hore nohami, 

Triclandia v Smokovci, Štrbské pleso a pod.         

Od septembra 2019 pôsobili v rámci DSS 4 pracovné skupiny a jedna výchovná skupina 

PSS. V rámci sociálnej rehabilitácie PSS navštevovali mesto Humenné, realizovali nákupy 

podľa vlastných potrieb,  návštevy cukrárne, či pizzérie.  

Zároveň bola ukončená príprava 6 PSS pre zníženie miery poskytovanej sociálnej služby. 

Od 1. 10. 2019 sa im začala poskytovať menej intenzívna forma sociálnej služby 

v zariadení podporovaného bývania. 

     Štvrtý štvrťrok roku 2019  bol na úseku sociálnej práce a výchovy charakterizovaný 

prípravami na Vianoce, výzdobou interiéru zariadenia, ale predovšetkým zhotovením 

prezentačných výrobkov na vianočné trhy.  

V mesiaci október sa PSS zúčastnili benefičného koncertu Krídla túžby v Divadle Jonáša 

Záborského v Prešove. 

Aktivity na úseku boli v poslednom štvrťroku  zamerané aj na nácvik programu na 

predvianočné obdobie plné rôznych akcií. V mesiaci december prebehlo  množstvo 

tématických aktivít, ako napríklad Mikulášske odpoludnie s kresťanskými rodinami, 

Mikuláš v CSS GARDEN s hudobnou skupinou GEROCK,  vianočné trhy a pod. 

Podľa programov sociálnej rehabilitácie inštruktorov prijímatelia soc. služby 

navštevovali mesto Humenné, realizovali nákupy podľa vlastných potrieb,  návštevy 

cukrárne, či pizzérie, hokejové zápasy na humenskom zimnom štadióne.  

V CSS GARDEN – prevádzka Ptičie majú PSS možnosť výberu z troch voľnočasových 

krúžkov: 

 Spevácky 

 Tanečný 

 Športový  

Domov sociálnych služieb - Humenné 

   Sociálna služba v Domove sociálnych služieb Humenné sa začala poskytovať od 
18.02.2019. Prevádzka domova sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu 
v pracovných dňoch od 6,30 hod. do 16,00 hod. 
   PSS na začiatku prevádzky sociálnej služby prechádzali adaptačným procesom na nové 
prostredie. Adaptačné obdobie trvalo 6 týždňov, prebiehalo bez výraznejších problémov, 
v závere sme konštatovali, že všetci PSS sa úspešne adaptovali.  
    V oblasti sociálnej rehabilitácie boli všetky úlohy  zamerané na všestranný fyzický, 
psychický a sociálny rozvoj PSS, vykonávané v rámci plnenia konkrétnych činností. PSS 
denne podľa svojich možností a schopností vykonávali aktivity zamerané najmä na 
rozvoj jemnej a hrubej motoriky, ale aj na rozvoj sociálnych zručností. PSS získavali 
predovšetkým dôležité  pracovné návyky,  obnovovali  a zdokonaľovali sa v zručnostiach 
jemnej a hrubej motoriky, rozvíjali a upevňovali si aj estetické cítenie. Svojimi dennými 
činnosťami si obnovovali a upevňovali svoje pracovné návyky, ktoré sú dôležité pre 
bežný denný život. Taktiež si cvičili tak potrebnú trpezlivosť pri činnostiach, ak chceli 
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svoju prácu aj dokončiť. Získavali svojimi činnosťami dôležitý  pocit sebarealizácie, 
dôležitosti a užitočnosti.  
       Činnosti, ktoré vykonávali PSS: 
Mesiac Február:   
- Komunikácia v skupine – komunitné stretnutie zamerané na komunikáciu 

v skupine a vzájomné oslovovanie 
- Prvky muzikoterapie – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Hra spoločenských hier zameraných na tréning pamäte a schopnosti 

koncentrácie -  rozvoj trpezlivosti,  podpora sociálnej komunikácie a myslenia u PSS  
- Rozvoj počítačových zručností – práca s PC, učenie základným úkonom (zapnutie, 

vypnutie, otvorenie internetového prehliadača apod.) 
- Výroba svietnikov – dekorácia fliaš škrupinkami z vajíčok, rozvoj jemnej motoriky 

a estetického cítenia  
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
Mesiac  Marec: 
- Sviatok MDŽ – komunitné stretnutie, rozhovor o sviatku a jeho histórii 
- Výroba darčeka k sviatku MDŽ – výroba papierového srdiečka, strihanie lepenie, 

rozvoj jemnej motoriky 
- Pôstne obdobie -  beseda o začínajúcom pôstnom období, zvyky a tradície, čítanie 

biblických príbehov vzťahujúcich sa k pôstnemu obdobiu 
- Prvky muzikoterapie – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Marec – mesiac knihy – rozvoj komunikácie a rečového prejavu, čitateľský maratón 
- Vajíčko – strihanie, lepenie, kreslenie veľkonočného vajíčka, rozvoj jemnej motoriky 
- Svetový deň vody – beseda o dôležitosti vody pre život na zemi  
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
Mesiac  Apríl: 
- Voľba prezidenta – komunitné stretnutie, rozhovor o voľbách, o funkcii prezidenta 
- Výroba veľkonočných ozdôb – výroba veľkonočnej ozdoby, strihanie lepenie, rozvoj 

jemnej motoriky 
- Deň Zeme -  beseda o medzinárodnom dni, rozhovor ako by sme my mohli prispieť 

k ochrane Zeme 
- Práca s odpadovým materiálom – výroba dekoračného predmetu z odpadového 

materiálu 
- Prvky muzikoterapie – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Presádzanie kvetov – skrášľovanie zariadenia 
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
Mesiac  Máj: 
- Deň matiek – komunitné stretnutie, rozhovor o sviatku, učenie sa básničky pre 

mamičku 
- Výroba darčeka pre mamičku – výroba darčeka ku Dňu matiek, strihanie lepenie, 

rozvoj jemnej motoriky 
- Prvky muzikoterapie – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
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- Strom – výroba listov, kvetov a ovocia na drevený strom 
- Svetový deň čistých rúk – beseda o dôležitosti hygieny a správneho umývania rúk   
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
Mesiac  Jún: 
- Svalová dystrofia – komunitné stretnutie, rozhovor o chorobe 
- Belasý motýľ – výroba loga belasého motýľa (znak svalovej dystrofie), lepenie, 

kreslenie 
- Športový deň – športový deň spojený s grilovačkou 
- Pôstne obdobie -  beseda o začínajúcom pôstnom období, zvyky a tradície, čítanie 

biblických príbehov vzťahujúcich sa k pôstnemu obdobiu 
- Prvky muzikoterapie – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Svetový deň kvetov – beseda o kvetoch, aký kvet sa viaže k dátumu narodenia a jeho 

význam 
- ZOO Stropkov – celodenný výlet do ZOO Stropkov  
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
Mesiac  Júl: 
- Sviatok sv. Cyrila a Metoda – komunitné stretnutie, rozhovor o sviatku a jeho 

histórii 
- Výroba prázdninovej pohľadnice – výroba pohľadnice, strihanie lepenie, rozvoj 

jemnej motoriky 
- Slnečnica – výroba slnečnice, práca s papierom, krepovým papierom, zrniečkami 
- Jedzte zdravo -  beseda o zdravých potravinách, akým jedlám sa vyhýbať, aké 

potraviny nám očisťujú organizmus a ktoré naopak organizmus zaťažujú 
- Prvky muzikoterapie – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Zber plodín – zber dozretých plodov v záhrade (ríbezle, egreš a pod.) a spracovanie 

plodov 
- Cirkevné a štátne sviatky na Slovensku – beseda o významných sviatkoch na 

Slovensku  
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
Mesiac  August: 
- História Jarmokov na Slovensku – komunitné stretnutie, rozhovor o jarmokoch 

a ich histórii 
- Nácvik tanca – nácvik tanečných krokov 
- Prvky muzikoterapie – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Výročie SNP – beseda pri príležitosti 75.výročia SNP   
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
Mesiac  September: 
- História Humenného – komunitné stretnutie, rozhovor o meste Humenné a jeho 

histórii 
- Výroba jesennej dekorácie – výroba jesennej dekorácie, práca s prírodným 

materiálom, strihanie lepenie, rozvoj jemnej motoriky 
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- Rozširujme si slovnú zásobu -  beseda o slovách, ktoré používame, ale často im 
nerozumieme 

- Prvky muzikoterapie – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 
ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 

- Klimatický štrajk – rozhovor o klimatickom štrajku, jeho cieľoch a čo môžeme 
urobiť my na záchranu čistého ovzdušia a prostredia 

- Svetový deň srdca – beseda o dôležitosti srdca a ako si ho chrániť  
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
Mesiac  Október: 
- Medzinárodný deň úsmevu – komunitné stretnutie, rozhovor o medzinárodnom 

dni 
- Výroba jesenného obrazu – strihanie, lepenie, kreslenie, rozvoj jemnej motoriky 
- Svetový deň umývania rúk -  beseda o dôležitosti umývania rúk  
- Prvky muzikoterapie – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Deň bielej palice – rozhovor o slepote, hry na pochopenie slepých a slabozrakých 

pri chôdzi 
- Svetový deň stromov – beseda o význame stromov pre život človeka 
- Listy – práca s listami zo stromov, otlačky a dekorácie z listov, lepenie, dokreslenie, 

rozvoj jemnej motoriky 
- Jesenná opekačka v záhrade  
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
Mesiac  November: 
- Sviatok Všetkých svätých – komunitné stretnutie, rozhovor o sviatku a jeho histórii 
- Výroba jesennej dekorácie – výroba dekorácie, strihanie lepenie, rozvoj jemnej 

motoriky 
- Poznáš vlajky susedných štátov? -  beseda o vlajkách, spoznávanie vlajok 

susedných štátov 
- Vlajka – vyfarbovanie vlajok rôznych štátov 
- Prvky muzikoterapie – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Svätový deň tolerancie - beseda 
- Nácvik programu na Vianočnú besiedku 
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
Mesiac  December: 
- Sviatok Sv. Mikáláša – komunitné stretnutie, rozhovor o sviatku a jeho histórii 
- Výroba vianočných dekorácií– výroba dekorácií, strihanie lepenie, rozvoj jemnej 

motoriky 
- Ozdobovanie vianočného stromčeka a vianočná výzdoba zariadenia 
- Lucia -  beseda o zvykoch a tradíciách na sviatok sv. Lucie 
- Prvky muzikoterapie – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Vianočná besiedka – vystúpenie nacvičeného programu pre rodičov, spojené 

s pohostením vianočnou kapustnicou a punčom 
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
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V priebehu celého roka sa vykonávali  aj pravidelne opakované činnosti, ako sú : 
- oslava narodenín a menín PSS, hudobno – pohybové činnosti,  výtvarné  aj dramatické 

činnosti, prechádzky do blízkeho okolia.  
 

Zariadenie podporovaného bývania - Humenné 

Sociálna služba v Zariadení podporovaného bývania (ďalej len ZPB) sa začala  

poskytovať od 01.10.2019. V ZPB sa poskytuje sociálna služba 6 klientom.  

Prvé dva mesiace prebiehal u všetkých prijímateľov ZPB adaptačný proces, počas 

ktorého sa zoznamovali s novou sociálnou službou, novými priestormi ako aj časťou 

nových pracovníčok. Adaptačný proces prebehol bez problémov. Jeden PSS navštevoval 

v DSS praktickú školu - Spojená škola internátna, Komenského 3, 066 01  Humenné, po 

zmene sociálnej služby z DSS na ZPB začal od októbra uvedenú školu navštevovať 

v meste Humenné. Adaptačný proces prebiehal aj v škole, na nové prostredie, novú pani 

učiteľku, nových spolužiakov. Aj v tomto prípade prebehol adaptačný proces bez 

problémov. Bolo potrebné ho do školy odprevádzať aj ho vyzdvihovať, nakoľko musí 

prejsť viacerými križovatkami, na ktorých bol neistý.  

V období adaptácie sa v ZPB vykonávali najmä tieto činnosti: 

Október 

- spoznávanie nových priestorov 

- spoznávanie blízkeho okolia 

- nácvik nákupu potravín a drogérie spoločne s pracovníčkou 

- príprava stravy spoločne s pracovníčkou 

- rozhovor ako si predstavujú svoju budúcnosť 

- skrášľovanie svojich izieb 

November 

- prvé pokusy o samostatnú prípravu jedla spoločne s pracovníčkou  

- nácvik prania v práčke spoločne s pracovníčkou 

- nákupy realizované s prítomnosťou pracovníčky 

- nácvik programu na vystúpenie v Dennom stacionári 

- výroba vianočnej výzdoby 

December 

- pomoc pri príprave stravy - všetci klienti, samostatné varenie jednoduchých jedál 

u dvoch klientov 

- nácvik programu na vystúpenie v Dennom stacionári 

- nákupy realizované spoločne s pracovníčkou 

- samostatné pranie v práčke pod dohľadom pracovníčky 

- výroba vianočných ozdôb a výzdoby 

- vystúpenie s vianočným programom v Dennom stacionári 
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Ples klientov 2019                                                       Športové aktivity 

   
Návšteva Digitálnej galérie Poliankovo                 Výlet – Chodník v korunách stromov Bachledka 

    
Účasť na futbalovom turnaji Senicap                       Majáles v zariadení 

    
Návšteva arcibiskupa v zariadení                             Púť do Vysokej nad Uhom 
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Guľáš zo srdca                                                                  Návšteva v ZOO 

    

Liptovská Mara – Dom hore nohami 

 
    Vianočný punč v zariadení                                      Mikuláš v zariadení                                                        

  
 

2.5 Sociálna rehabilitácia a rozvoj pracovných zručností 

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, 

sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním 

schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o 
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domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených 

zdrojov v rodine a komunite. 

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a 

zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na 

účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a 

pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. 

V CSS GARDEN sa uvedené odborné činnosti v roku 2019 vykonávali najmä 

prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

1. Výroba mydlových kytíc  

2. Výroba voňavých dekoračných mydiel 

3. Záhradné práce (rýľovanie, hrabanie, výsadba kvetín a starostlivosť o ne...) 

4. Práca s papierom Quilling (výroba obrazov) 

5. Aranžovanie ikebán na Vianoce, Veľkú noc 

6. Aranžovanie adventných a veľkonočných vencov 

7. Šitie na stroji z rôznych farebných textílií (vankúše, obrusy, utierky, tašky...) 

8. Výroba vianočných svietnikov  

9. Dekorovanie predmetov z neupraveného dreva servítkovou technikou 

DECOUPAGE (šperkovnice, podnosy, hodiny, stojany na obálky, boxy na servítky, 

drevené vešiaky na kľúče, drevené krabice na ikebany, stojany na perá....) 

10. Zber jabĺk 

11. Zaváranie kompótov, sterilizovanie strúhaných jabĺk 

12. Výroba domácej výživy  

13. Sterilizovanie papriky, paradajok, výroba leča na zimné uskladnenie 

14. Výroba bazového sirupu  

15. Výroba liečivého smrekového sirupu z mladých výhonkov proti kašľu 

16. Starostlivosť o zeleninu vo vyvýšenom revenom záhone (paradajky, papriky, 

zeler, uhorky) 

17. Práca s počítačom 

18. Varenie (polievky, jednoduché hlavné jedlá) 

19. Varenie zložitejších jedál 

20. Pečenie kysnutých koláčov domácej kuchyne 

21. Príprava jedál studenej kuchyne (šaláty, nátierky...) 

22. Upratovanie – práca s vysávačom, mopom, čistenie zrkadiel, ukladanie vlastného 

ošatenia a pod.) 

23. Pranie – obsluha automatickej práčky 

24. Žehlenie – práca so žehličkou 
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2.6 Vzdelávanie prijímateľov  

V priestoroch CSS GARDEN sa nachádza elokované pracovisko Spojenej školy 

internátnej, Komenského 3, 066 01  Humenné. Svoju činnosť vykonáva v priestoroch 

domova sociálnych služieb. Nachádzajú sa tu: 

 Detašovaná trieda organizačnej zložky Spojenej školy internátnej – Špeciálnej 

základnej školy s materskou školou pre žiakov s telesným postihnutím 

internátnej 

 Detašované triedy organizačnej zložky Spojenej školy internátnej – Praktickej 

školy internátnej 

V špeciálnej základnej škole sa ku koncu sledovaného obdobia vzdelávalo 5 PSS. 

Z uvedeného počtu bolo 4 PSS poskytované vzdelanie vo variante A a 1 PSS bolo 

poskytované vzdelanie vo variante C. Všetkým uvedeným PSS bola poskytovaná 

celoročná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb. 

V praktickej škole sa ku koncu sledovaného obdobia vzdelávalo 8 PSS v dvoch triedach. 

Všetci žiaci boli prijímateľmi celoročnej pobytovej sociálnej služby v domove sociálnych 

služieb. 

Jednému PSS bola poskytnuté vzdelávanie v praktickej škole na adrese Komenského 3, 

Humenné. Uvedený žiak bol prijímateľom sociálnej služby v zariadení podporovaného 

bývania. 

2.7 Duchovný život prijímateľov  

V domove sociálnych služieb sa rešpektuje právo PSS na slobodu vierovyznania. 

Súčasťou zariadenia je preto kaplnka sv. Mikuláša, kde sa striedavo slúžia 

rímskokatolícke a gréckokatolícke bohoslužby. Kaplnka prešla rekonštrukciou a bola 

slávnostne vysvätená arcibiskupom prešovskej archieparchie a zároveň najvyšším 

hierarchom – metropolitom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vladykom Jánom 

Babjakom. Bohoslužby sa slúžia 1x v týždni. Dvaja PSS zároveň počas bohoslužieb 

vykonávajú miništrovanie. Okrem toho sa v kaplnke vykonáva aj sviatosť zmierenia.  

 kaplnka v DSS 
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2.8 Partnerská spolupráca  

CSS Garden spolupracuje najmä s: 

1. Špeciálna základná škola pre TPM, Komenského, Humenné 

2. Spoločenstvo kresťanskej mládeže GORAZD 

3. ZPMP Krtkovčatá 

4. Zaklad Aktywnosci Zawodovej Rymanów Zdroj (Poľsko) 

5. Spoločnosť Accenture s.r.o., Bratislava 

6. Spojená škola T.Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove 

7. Sociálno-pedagogická akadémia Humenné 

2.9 Dobrovoľnícka činnosť 

Dobrovoľnícka činnosť v CSS GARDEN je vykonávaná najmä prostredníctvom hudobnej 

skupiny Gerock, ktorej členovia pri významných podujatiach v zariadení zabezpečujú 

hudobnú produkciu bez nároku na honorár.    

2.10 Sťažnosti a pripomienky 

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné rešpektuje právo PSS na vyjadrenie 
spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných 
sociálnych služieb. 

Osoba, ktorá sa domnieva, že práva a právom chránené záujmy PSS boli porušené 

činnosťou alebo nečinnosťou poskytovateľa sociálnej služby alebo zriaďovateľa 

sociálnej služby, môže podať sťažnosť. 

Za prijímateľa sociálnej služby, ktorého zdravotný stav neumožňuje podanie sťažnosti 
môže sťažnosť podať aj iná osoba, ktorá je v kontakte so sťažovateľom. Môže to byť 
najmä opatrovník, zákonný zástupca, rodinný príslušník. 

Sťažnosť možno v Centre sociálnych služieb GARDEN Humenné podať nasledujúcim 
spôsobom: 

a) ústne – prijímateľ sociálnej služby ju môže podať zamestnancovi zariadenia, 
ktorý ju predloží vedeniu zariadenia 

b) písomne – poštou, odovzdaním zamestnancovi zariadenia alebo uložením do 
schránky na to určenej, 

c) telefonicky – zamestnanec, ktorý prevzal telefonickú sťažnosť ju postúpi vedeniu 
zariadenia. 

 

Sťažnosť je možné v Centre sociálnych služieb GARDEN Humenné podať aj anonymne 

vhodením do schránky na to určenej. Nepodpísaná sťažnosť sa rieši ako podnet. 

Uvedená schránka sa nachádza na verejne dostupnom mieste v oboch prevádzkach 

zariadenia. Schránka sa otvára 1 x za dva týždne. Schránku otvára sociálny pracovník za 

účasti ďalšej osoby. O otvorení schránky sa vykonáva záznam. 
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V roku 2019 CSS GARDEN nezaznamenal žiadnu písomnú alebo ústnu sťažnosť od PSS, 

rodinných príslušníkov a zamestnancov.  

3 ZDRAVOTNÁ A OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ 

CSS GARDEN poskytuje pre všetkých PSS celodennú ošetrovateľskú a opatrovateľskú 

starostlivosť, ktorú zabezpečuje kvalifikovaným personálom. Zdravotnú starostlivosť 

zabezpečuje prostredníctvom odborných lekárov sídliacich v meste Humenné: 

MUDr. Jozef Veľas   Všeobecný lekár pre deti a dorast 

MUDr. Henrieta Tulejová  Praktický lekár pre dospelých 

MUDr. Dana Vrabľová  Psychiater 

MUDr. Magdaléna Fedorčáková Detský neurológ 

MUDr. Zlatica Lučková  Stomatológ 

MUDr. Jana Buhajová  Gynekológ 

MUDr. Anna Sotáková  Oftalmológ 

Popis vykonávaných rehabilitačných činností: 

Liečebná telesná výchova (LTV) 

Jedná sa o cielené cvičenia a liečenie pohybom za účelom zväčšenia svalovej sily, 

rozsahu pohybu, zlepšenia koordinácie a celkovej kondície.  

Magnetoterapia 

Je to rehabilitačná metóda, ktorá spočíva v pôsobení umelého magnetického poľa 

určitých parametrov na ľudský organizmus. 

Biostimul lampa 

Patrí medzi procedúry, ktoré zaraďujeme do skupiny svetloterapie. 

Aquatherm 

Teplo pomáha uvoľniť a liečiť unavené svaly a mäkké tkanivá zvýšením lokálneho 

prekrvenia. Používa sa aquatherm vankúšik naplnený tekutinou, ktorý sa ohrieva vo 

vode a následne sa prikladá na telo. 

Masáž 

Jedná sa o terapiu, pomocou ktorej sa aplikuje tlak na svaly, zmierňuje bolesti a stres, 

zlepšuje krvný obeh a uvoľňuje napätie. Je to najstaršia forma terapie. 
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 Priestory rehabilitácie 

 

Bazálna stimulácia 

V roku 2019 sa v CSS GARDEN poskytovala bazálna stimulácia. Bazálna stimulácia je 

komunikačný, interakčný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje na 

všetky oblasti ľudských potrieb. Bazálne stimulujúca ošetrovateľská starostlivosť sa 

prispôsobuje veky a stavu klienta. Uplatňuje sa hlavne v starostlivosti o deti a dospelých 

v oblasti zmyslového vnímania, deti a dospelých s ťažkými zmenami v oblasti hybnosti 

a komunikácie, ľudí v kóme, dlhodobo pripútaných na lôžku, nekľudných 

a dezorientovaných ľudí, ľudí v intenzívnej starostlivosti... 

4 PREHĽAD A PLNENIE PERSONÁLNYCH ŠTANDARDOV 

CSS GARDEN sa organizačne člení na: 

 Domov sociálnych služieb , Ptičie 158 

 Domov sociálnych služieb ,Čsľ. armády 14, Humenné 

 Zariadenie podporovaného bývania , Čsľ. armády 14, Humenné 

 

4.1 Organizačná štruktúra  

V CSS GARDEN Humenné k 31. 12. 2019 spolu pracuje 61 zamestnancov. Z uvedeného 

počtu je organizačne rozdelených v jednotlivých zložkách: 

Úsek/ Pozícia Počet 

Riaditeľka 1 

Domov sociálnych služieb,  Ptičie 158(DSS) 53 

Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky 13 

Vedúci úseku  - ekonóm 1 
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Referent PAM 1 

Účtovník 1 

Referent správy majetku 1 

Referent  MTZ 1 

Prevádzkar 1 

Údržbár, vodič 1 

Práčka 1 

Krajčíka 2 

Upratovačka 3 

Úsek sociálnej práce, výchovy a ergoterapie 14 

Vedúca úseku - vychovávateľka 1 

Sociálny pracovník 4 

Asistent sociálnej práce 1 

Vychovávateľka 1 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 7 

Úsek opatrovateľskej starostlivosti 19 

Vedúca úseku - sestra v zar. soc. služieb 1 

Sestra v zariadení sociálnych služieb 5 

Opatrovateľ/ka 11 

Fyzioterapeut/ rehab. pracov. 2 

Úsek stravovacej prevádzky 7 

Vedúca useku - referent pre stravovaciu prevádzku 1 

Kuchár 3 

Pomocný kuchár 2 

Skladník 1 

Domov sociálnych služieb , Čsľ. armády 14 
Humenné( DSS ) 3,5 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 2 

Sociálny pracovník 0,5 

Fyzioterapeut 1 

Zariadenie podporovaného bývania ,Čsľ. armády 14 
Humenné( ZPB)  3,5 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 3 

Sociálny pracovník 0,5 

 

4.2 Vývoj počtu zamestnancov  

Porovnanie vývoja počtu zamestnancov za predchádzajúce obdobie 

  

počet 
osôb rok 

2019 

z toho 
ženy 

z toho 
muži 

rok 
2018 

Počet interných zamestnancov 61 51 10 70 
Počet  odborných interných zamestnancov      (67,21 
%) 41 36 5 47 
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z toho :         

                    Sociálny pracovník 5 4 1 5 

                    Asistent sociálnej práce 1 1 0 1 

                    Sociálny terapeut 0 0 0 2 

Ergoterapeut 0 0 0 10 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 12 10 2 0 

                    Zdravotnícky pracovník 9 8 1 8 

                    Opatrovateľ/ka 11 10 1 13 

                    Pedagogický pracovník 2 2 0 3 

                    Pomocný vychovávateľ 0 0 0 5 

iní odborný/vrátane riaditeľky/ 1 1 0 1 

Počet vedúcich zamestnancov/  vrátane riaditeľky/ 5 4 1 5 

Počet administratívnych zamestnancov 7 6 1 8 

Počet prevádzkových zamestnancov 13 9 4 15 

Počet zamestnancov v dôchodkovom veku 0 0 0 1 

 

K poklesu zamestnancov došlo  z dôvodu ukončenia prevádzky Rehabilitačného 
strediska a Zariadenia núdzového bývania. V rámci  organizačných zmien bolo vytvorené 
Zariadenie podporovaného bývania.   

 

4.3 Personálna a kvalifikačná štruktúra zamestnancov  

Úsek/ Pozícia Počet  Dosiahnuté vzdelanie 

Riaditeľka 1 VŠ II. st. 
Domov sociálnych služieb , Ptičie 158( DSS ) 

  
Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky 13   

Vedúci úseku  - ekonóm 1 VŠ II. st. 

Referent PAM 1 VŠ II. st. 

Účtovník 1 ÚSV 

Referent správy majetku 1 VŠ II. st. 

Referent  MTZ 1 ÚSV 

Prevádzkar 1 ÚSV 

Údržbár, vodič 1 ÚSV 

Práčka 1 SV 

   Krajčíka 
 

1 
1 

ÚSV 
SV 

Upratovačka 1 ÚSV 

  2 SV 

Úsek sociálnej práce, výchovy a ergoterapie 14   

Vedúca úseku - vychovávateľka 1 VŠ II. st. 

Sociálny pracovník 4 VŠ II. st. 

Asistent sociálnej práce 1 VŠ II. st. 
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Vychovávateľka 1 ÚSV 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 7 ÚSV 

   
Úsek opatrovateľskej starostlivosti 19   

Vedúca opatrovateľského úseku 1 ÚSV 
Sestra v zariadení sociálnych služieb 
 

1 
4 

VŠ II.st. 
ÚSV 

Opatrovateľ/ka 1 VŠ II. st.,kurz 

  8 ÚSV,kurz 

  2 SV,kurz 

Fyzioterapeut 1 VOV 

  1 ÚSV 

Úsek stravovacej prevádzky 7   

Vedúca useku - referent pre stravovaciu prevádzku 1 ÚSV 

Kuchár 3 SV 

Pomocný kuchár 1 ÚSV 

  1 SV 

Skladník 1 ÚSV 

 Domov sociálnych služieb , Čsl. armády 14 
Humenné( DSS )  3,5   

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 2 VŠ II. st. 

Sociálny pracovník 0,5 VŠ II. st. 

Fyzioterapeut 1 VOV 

   Zariadenie podporovaného bývania ,Čsľ. armády 14 

Humenné( ZPB)  
3,5   

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 3 ÚSV,kurz 

Sociálny pracovník 0,5 VŠ II. st. 

  

4.4 Vzdelávanie zamestnancov 

Vzdelávanie zamestnancov v CSS GARDEN prebieha formou externého a interného 

vzdelávania. 

Prehľad externých vzdelávacích aktivít za rok 2019 

Názov a druh externej 
vzdelávacej aktivity 

Organizátor Počet zúčastnených 
zamestnancov 

Odmeňovanie zamestnancov VUC Prešov 2 
Proces riadenia ľudských 
zdrojov 

Tabita 3 

Riadenie rizík v soc. službách 
– Manažér rizík 

Akadémia vzdelávania 
a výskumu v soc. službách, 
Holíč 

2 

Návrh koncepcie rozvoja soc. 
služieb 

PSK 3 
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Na ceste  k rozvoju dlhodobej 
starostlivosti 

PSK 4 

Právne predpisy odmeňovania Úrad vlády SR 1 
Odborný seminár RÚVZ 
Humenné – Mgr. Lesňáková 

RK Slovenskej komory 
sestier a pôr. as. 

20 

Výchova a vzdelávanie 
zamestnancov v oblasti 
ochrany práce 

Valéria Paukejová AMOS 61 

 

Prehľad interných vzdelávacích aktivít za rok 2019 

Názov a druh internej 
vzdelávacej aktivity 

Školiteľ Počet zúčastnených 
zamestnancov 

Implementácia podmienok 
kvality prostredníctvom 
procesného riadenia 

PhDr. Viliam Hakve 32 

Informácie o interných 
predpisoch 

Mgr. Valéria Rybarčáková 
Jana Hubaľová 
PhDr. Viliam Hakve 

55 

Odborný interný seminár – 
blok prednášok 
Infrasauna a jej účinky 
Osteoporóza – tichý zabijak 
kostí 
Osteoporóza a cvičenie 
Vyhnite sa zbytočnému 
utrpeniu... 
Klient s Aspergerovým 
syndrómom v CSS GARDEN 
Halitóza... 
Schizofrénia – špecifiká oš. 
star. o klienta 
Slepota u klienta v ZSS 
a špecifiká oš. star. 
Právne povedomie sestier v 
ZSS 

 
 
Marián Miko 
Zlatica Čižmárová 
 
Eva Šargová 
Marianna Hajduková 
 
Katarína Vargová 
 
Mária Valigová 
Mgr. Ľubica Kobanová 
 
Silvia Kličová 
 
Jana Hubaľová 

20 
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4.5 Supervízia v zariadení  

Supervízny komplexný program sa zostavuje z dôvodu zvýšenia odbornej úrovne 

a kvality poskytovanej sociálnej služby. Povinnosť vypracovať a uskutočňovať tento 

program vyplýva z § 9 ods. 10 a a podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby – 

kritérium 3.4, zákona 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. 

V roku 2019 bol poskytovateľom supervízie: Tabita s.r.o., supervízor na živnosť. 

Cieľ supervízie:  

- vytváranie príležitostí, aby pracovníci mohli rozvíjať svoje profesionálne zručnosti, 

získavať nové znalosti a utvárať svoje postoje k užívateľom 

- procesný prístup a procesné riadenie 

- supervízia organizácie na podmienky kvality 

Obsahové ťažiská: organizácia práce, práca s dokumentáciou, smernica k ľudským 

právam, dokumenty postupov odborných procesov, smernica o sťažnostiach, smernica – 

zásady prijímania darov, smernica – informačná stratégia 

Forma supervízie: supervízia skupiny 

Cieľová skupina: riaditeľka, odborní pracovníci 

Počet hodín supervízie: 18 

Dátum supervízie:  17. 1. 2019 – 6 hodín, 5 . 2. 2019 – 6 hodín, 7. 2. 2019 – 6 hodín, 

V dňoch 10. – 12. 4. 2019 prebehla v CSS GARDFEN Humenné supervízia organizácie so 

zameraním na podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb.  Supervízorom bol 

PhDr. Miroslav Cangár, PhD. 

4.6 Zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb   

V roku 2019 CSS GARDEN zamestnával 5 osôb so zdravotným postihnutím na pozíciách 

fyzioterapeut, opatrovateľ, skladník. 

4.7 Starostlivosť o zamestnancov  

Zo  sociálneho fondu bola k 31.12.2019 v úhrne vyplatená finančná čiastka vo 
výške 1820 €. 
Z toho: 
- Za pracovné jubileá: 870 € 
- Za životné jubileá: 350 € 
- Narodenie dieťaťa zamestnancovi: 150 € 
- Odchod do dôchodku: 100 € 
- Úmrtie zamestnanca: 50 € 
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- Nepredvídané ťažké rodinné udalosti: 300 € 
 

4.8 Priemerná mzda v zariadení 

Objem mzdových prostriedkov v CSS GARDEN Humenné bol v roku 2019 schválený vo 

výške 629 935 €. Priemerná mzda na jedného zamestnanca dosiahla za sledované 

obdobie hodnotu 858 €. Nárast priemerného platu všetkých zamestnancov bol 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 13 %. 

5 EKONOMICKÉ UKAZOVATELE POSKYTOVANIA SOC. SLUŽIEB 

       Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné je zariadením v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Je rozpočtovou organizáciou napojenou 
na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa 
schváleného rozpočtu a vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť 
môže prijímať finančné a vecné dary. 

 
5.1 Výdavky a príjmy rozpočtu k 31.12.2019 

 

Prehľad výdavkov podľa zdrojov financovania k 31.12.2019 
 

Výdavky bežné v €  
                                  

Zdroj Program Odd. Skupina Trieda Položka Podpoložka Názov Schválený rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť k dátumu 

41 0070101 10 1 2 611   

Tarifný plat, osobný 
plat,zakl.plat,funk.plat... 
vrátane ich náhrad 525 000,00 500 441,00 499 877,72 

41 0070101 10 1 2 612 001 Osobný príplatok 35 000,00 39 093,00 39 092,87 

41 0070101 10 1 2 612 002 
Ostatné príplatky okrem 
osobných príplatkov 40 000,00 46 127,00 46 126,59 

41 0070101 10 1 2 614   Odmeny  0,00 43 838,00 43 837,50 

41 0070101 10 1 2 621   
Poistne do Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne 40 500,00 37 893,00 37 892,27 

41 0070101 10 1 2 623   
Poistne do ostatných 
zdravotných poisťovní 20 000,00 23 071,00 23 069,56 

41 0070101 10 1 2 625 001 

Poistne do Sociálnej 
poisťovne na 
nemocenské poistenie 8 500,00 8 874,00 8 873,73 

41 0070101 10 1 2 625 002 

Poistne do Sociálnej 
poisťovne na starobné 
zabezpečenie 84 000,00 88 769,00 88 768,82 

41 0070101 10 1 2 625 003 

Poistne do Sociálnej 
poisťovne na úrazové 
poistenie 5 000,00 5 080,00 5 079,95 

41 0070101 10 1 2 625 004 

Poistne do Sociálnej 
poisťovne na invalidné 
poistenie 18 000,00 18 953,00 18 952,32 

41 0070101 10 1 2 625 005 

Poistne do Sociálnej 
poisťovne na poistenie v 
nezamestnanosti 6 000,00 6 240,00 6 239,09 

41 0070101 10 1 2 625 007 

Poistne do Sociálnej 
poisťovne na poistenie do 
rezervného fondu 
solidarity 28 000,00 30 116,00 30 115,42 
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41 0070101 10 1 2 627   

Príspevok do 
doplnkových 
dôchodkových poisťovní 10 000,00 10 718,00 10 717,58 

41 0070101 10 1 2 631 001 
Cestovne náhrady - 
tuzemské 1 000,00  408,00  407,40 

41 0070101 10 1 2 632 001 Energie 40 000,00 36 407,00 36 406,69 

41 0070101 10 1 2 632 002 Vodne, stočné 10 000,00 10 931,00 10 930,47 

41 0070101 10 1 2 632 003 Poštové služby 3 000,00 2 988,00 2 987,29 

41 0070101 10 1 2 632 004 
Komunikačná 
infraštruktúra 2 000,00 1 682,00 1 681,50 

41 0070101 10 1 2 633 001 Interiérové vybavenie 7 000,00 13 011,00 13 010,34 

41 0070101 10 1 2 633 002 Výpočtová technika 2 000,00  824,00  823,88 

41 0070101 10 1 2 633 003 
Telekomunikačná 
technika  600,00  236,00  235,25 

41 0070101 10 1 2 633 004 

Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenie, 
technika a náradie 4 000,00 7 020,00 7 019,99 

41 0070101 10 1 2 633 006 Všeobecný materiál 17 500,00 31 964,00 31 963,69 

41 0070101 10 1 2 633 009 

Knihy, časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky  500,00  654,00  653,85 

41 0070101 10 1 2 633 010 
Pracovné odevy, obuv a 
pracovné pomôcky 3 000,00 2 457,00 2 457,50 

41 0070101 10 1 2 633 011 Potraviny 30 000,00 18 381,00 18 380,18 

41 0070101 10 1 2 633 013 Softvér  2 000,00 1 990,00 1 990,03 

41 0070101 10 1 2 633 015 Palivá ako zdroj energie  300,00  179,00  178,71 

41 0070101 10 1 2 634 001 
Palivo, mazivá, oleje, 
špeciálne kvapaliny 1 700,00 2 451,00 2 450,45 

41 0070101 10 1 2 634 002 
Servis, údržba, opravy a 
výdavky s tým spojené 2 000,00 4 179,00 4 178,02 

41 0070101 10 1 2 634 003 Poistenie 1 500,00 1 151,00 1 150,86 

41 0070101 10 1 2 634 005 Karty, známky, poplatky  0,00  27,00  15,50 

41 0070101 10 1 2 635 001 

Rutinná a štandardná 
údržba interiérového 
vybavenia 1 000,00  0,00  0,00 

41 0070101 10 1 2 635 002 

Rutinná a štandardná 
údržba výpočtovej 
techniky 1 500,00 1 223,00 1 222,80 

41 0070101 10 1 2 635 003 

Rutinná a štandardná 
údržba telekomunikačnej 
techniky 1 000,00  957,00  957,09 

41 0070101 10 1 2 635 004 

Rutinná a štandardná 
údržba prevádzkových 
strojov, prístrojov,  
zariadení, techniky a 
náradia 4 000,00 3 657,00 3 656,01 

41 0070101 10 1 2 635 006 

Rutinná a štandardná 
údržba budov, objektov 
alebo ich častí 15 000,00 22 261,00 22 260,92 

41 0070101 10 1 2 635 009 Softvéru 1 000,00 1 214,00 1 214,31 

41 0070101 10 1 2 637 001 

Skolenia, kurzy, semináre, 
porady, konferencie, 
sympózia 1 000,00 2 881,00 2 881,00 

41 0070101 10 1 2 637 002 Konkurzy a súťaže  200,00  186,00  86,00 

41 0070101 10 1 2 637 003 
Propagácia, reklama, 
inzercia  0,00  80,00  80,12 

41 0070101 10 1 2 637 004 Všeobecné služby 9 300,00 14 244,00 14 243,16 

41 0070101 10 1 2 637 006 Náhrady  0,00 3 549,00 3 548,79 

41 0070101 10 1 2 637 007 Cestovné náhrady  500,00 2 260,00 2 260,00 

41 0070101 10 1 2 637 011 
Štúdie, expertízy, 
posudky  0,00  72,00  72,00 

41 0070101 10 1 2 637 012 Poplatky a odvody  200,00  18,00  17,80 



35 
 

41 0070101 10 1 2 637 015 Poistné 2 000,00 1 949,00 1 946,38 

41 0070101 10 1 2 637 016 
Prídel do sociálneho 
fondu 6 000,00 6 909,00 6 908,46 

41 0070101 10 1 2 637 034 
Zdravotníckym 
zariadeniam 1 000,00  947,00  946,25 

41 0070101 10 1 2 637 035 Dane 1 000,00 1 627,00 1 627,71 

41 0070101 10 1 2 642 013 Transféry na odchodné 3 000,00 2 787,00 2 787,00 

41 0070101 10 1 2 642 014 Transféry jednotlivcovi 1 000,00  0,00  0,00 

41 0070101 10 1 2 642 015 
Transféry na nemocenské 
dávky 1 000,00 1 066,00 1 066,21 

46 0070101 10 1 2 632 001 Energie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

46 0070101 10 1 2 633 011 Potraviny 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

72a 0070101 10 1 2 633 006 Všeobecný materiál  0,00  397,00  396,89 

72a 0070101 10 1 2 633 011 Potraviny  0,00  202,00  202,11 

72a 0070101 10 1 2 634 005 Karty, známky, poplatky  0,00  12,00  12,00 

72a 0070101 10 1 2 637 002 Konkurzy a súťaže  0,00  100,00  100,00 

72f 0070101 10 1 2 633 011 Potraviny  0,00 11 247,00 11 247,10 

              SPOLU: 1 092 800,00 1 170 998,00 1 170 305,13 

 

Výdavky kapitálové v € 

Zdroj Program Odd. Skupina Trieda Položka Podpoložka Názov Schválený rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť k dátumu 

41 0070101 10 1 2 713 004 

Prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 0,00 4 800,00 4 692,00 

41 0070101 10 1 2 712 002 
Rekonštrukcie a 
modernizácie 0,00 41 000,00 0,00 

              SPOLU: 0,00 45 800,00 4 692,00 

 

Vysvetlivky k zdrojom financovania /ZF/: 
zdroj 41 – dotácie od zriaďovateľa 
zdroj 46 – vlastné príjmy 
zdroj 72a – prostriedky z darov a grantov 
zdroj 72f – prostriedky z úhrad stravy 
funkčná klasifikácia 10.1.2 – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie /CSS GARDEN/ 

 

Komentár k bežným výdavkom  

     Z údajov v rozpočte vyplýva, že najväčšími položkami v rámci čerpania bežných 

výdavkov rozpočtu v roku 2019 sú mzdy a odvody na zdravotné a sociálne poistenie (cca 

73 % bežných výdavkov). Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, 

ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019-2020 došlo k zvýšeniu 

základnej stupnice platových taríf zamestnancov pracujúcich podľa vyššie uvedeného 

zákona od 1.1.2019, a to o 10 %. Z tohto dôvodu boli navýšené fin. prostriedky zo strany 

zriaďovateľa CSS GARDEN na tento účel. 
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     Čo sa týka tovarov a služieb, najväčšiu časť výdavkov tvorili v roku 2019 výdavky na 

energie a vodu, u ktorých bol zaznamenaný nárast oproti roku 2018 aj kvôli zvýšeniu 

cien jednotlivých energetických komodít (cca 8 % bežných výdavkov). 

     V rámci spotreby materiálu najväčšie čerpanie bolo zaznamenané na položke 

Potraviny, ktoré predstavujú cca 6 % z čerpania celkového rozpočtu bežných výdavkov. 

K miernemu nárastu v tejto oblasti došlo z dôvodu celkového zvýšenia cien potravín na 

Slovensku, ako aj v dôsledku zvýšenia stravnej jednotky v CSS GARDEN Humenné 

v zmysle VZP PSK č. 72/2019. Ďalšiu významnejšiu zložku výdavkov, tvorili výdavky na 

všeobecný materiál, ktorý je potrebný na zabezpečenie bežnej údržby a prevádzky 

zariadenia. Zakúpený bol hlavne hygienický, čistiaci a kancelársky materiál, lieky, 

údržbársky, zdravotnícky a krajčírsky materiál, ošatenie pre prijímateľov soc. služby 

a pod. (cca 3% bežných výdavkov). V rámci interiérového vybavenia bol zakúpený 

najmä nábytok do izieb prijímateľov sociálnych služieb, postele, šatníkové skrine, ako aj 

jedálenské stoly a stoličky do jedálne zariadenia (cca 1% bežných výdavkov). 

      V rámci rutinnej a štandardnej údržby v roku 2019 boli vykonané najmä stavebné 

úpravy a opravy povrchov v novootvorenom DSS Humenné (izby, sociálne zariadenia), 

a ZPB Humenné (vymaľovanie priestorov, osadenie dverí a pod.) a bežné údržbárske 

opravy dverí, kľučiek, skiel či žalúzií v priestoroch celého CSS. Finančné prostriedky boli 

použité aj na opravu elektroinštalácie v priestoroch zariadenia, opráv strojov a 

elektrospotrebičov, vyžínacej a záhradnej techniky, klimatizačných zariadení, ako aj 

výpočtovej a telekomunikačnej techniky (necelé 3 % z rozpočtu bežných výdavkov). 

     Ani nie 1 % čerpania rozpočtu BV tvorili opravy a poistenie vozového parku 

zariadenia, ako aj spotreba PHM. Vozový park zariadenia je maximálne využitý, slúži na 

odvoz prijímateľov do zdravotníckych zariadení pre zabezpečenie zdravotnej 

starostlivosti, ako aj pre zásobovanie zariadenia materiálom a tovarom. Vozidlá slúžia aj 

na presun prijímateľov na kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 

     Komentár ku kapitálovým výdavkom 

     Kapitálové výdavky boli v roku 2019 použité na obstaranie veľkokapacitnej 

priemyselnej práčky cez elektronických kontraktačný systém pre potreby práčovne 

zariadenia vo výške 4 692 €. V roku 2019 bola naplánovaná aj investičná akcia „Výmena 

a zateplenie strechy objektu CSS GARDEN Humenné“ na ktorú zriaďovateľ rozpočtovým 

opatrením pridelil CSS GARDEN Humenné fin. prostriedky vo výške 41 000 €. Táto 

investičná akcia sa však zatiaľ nezrealizovala a bola presunutá do roku 2020. 

 

 

 

 



37 
 

Prehľad príjmov podľa zdrojov financovania k 31.12.2019 

Príjmy v € 

Zdroj Položka Podpoložka Názov Schválený rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť k dátumu 

46 212 003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 0,00 0,00 635,76 

46 223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 95 000,00 95 000,00 163 678,03 

46 223 003 Za stravné 0,00 0,00 918,72 

46 292 012 Z dobropisov 0,00 0,00 3 223,69 

46 292 017 Z vratiek 0,00 0,00 53,10 

72a 311  Granty 0,00 651,00 651,00 

72f 223 003 Za stravné 0,00 11 247,00 11 247,10 

      SPOLU: 95 000,00 106 898,00 180 407,40 

 

Vysvetlivky k zdrojom financovania /ZF/: 
zdroj 46 – vlastné príjmy 
zdroj 72a – prostriedky z darov a grantov 
zdroj 72f – prostriedky z úhrad stravy 
 

 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (zdroj 46) predstavujú príjmy 
z nájmu priestorov CSS Spojenej škole internátnej Humenné. 

 Príjmy z predaja služieb (zdroj 46) predstavujú príjmy CSS za poskytovanie 
sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby (pobyt, stravovanie, ubytovanie 
a pod.) 

 Príjmy ostatné (zdroj 46) zahŕňajú príjmy z dobropisov a vratiek (napr. 
z ročného zúčtovania zdravotného poistenia), týkajúcich sa roka 2018. 

 Príjmy za stravné (zdroj 72f) predstavujú samostatné rozpočtové prostriedky od 
zamestnancov, zo SF a od odborov, t.j. úhrady za stravu vo vlastnom stravovacom 
zariadení. 

 Granty a dary (zdroj 72a) tvoria samostatné rozpočtové prostriedky od iných 
subjektov mimo VS.  

 
5.2 Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia k 31.12.2019 

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/21227/2014-31) 
k 31.12.2019 

v €  

Číslo 
účtu 

alebo 
skupiny 

Náklady 
Číslo 

riadku 

2019 

2018 Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

50 
Spotrebované nákupy (r.002 až 
r.005) 

1 230 517,29 0,00 230 517,29 240 868,30 

501 Spotreba materiálu 2 132 746,30 0,00 132 746,30 151 940,34 

502 Spotreba energie 3 97 770,99 0,00 97 770,99 88 927,96 

503 
Spotreba ostatných 
neskladovateľných dodávok 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 

504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00 
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51 Služby (r.007 až r.010) 6 67 349,54 0,00 67 349,54 73 485,53 

511 Opravy a udržiavanie 7 32 338,97 0,00 32 338,97 38 420,57 

512 Cestovné 8 407,40 0,00 407,40 571,00 

513 Náklady na reprezentáciu 9 0,00 0,00 0,00 0,00 

518 Ostatné služby 10 34 603,17 0,00 34 603,17 34 493,96 

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 11 890 725,17 0,00 890 725,17 934 463,18 

521 Mzdové náklady 12 628 934,68 0,00 628 934,68 651 242,46 

524 Zákonné sociálne poistenie 13 218 991,16 0,00 218 991,16 231 353,83 

525 Ostatné sociálne poistenie 14 10 717,58 0,00 10 717,58 10 883,68 

527 Zákonné sociálne náklady 15 32 081,75 0,00 32 081,75 39 587,41 

528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 1 395,80 

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 17 1 627,71 0,00 1 627,71 1 627,71 

531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00 

532 Daň z nehnuteľnosti 19 1 627,71 0,00 1 627,71 1 627,71 

538 Ostatné dane a poplatky 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 
Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť (r.022 až r.028) 

21 0,10 0,00 0,10 0,37 

541 
Zostatková cena predaného 
dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 

22 0,00 0,00 0,00 0,00 

542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00 

544 
Zmluvné pokuty, penále a úroky z 
omeškania 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 

545 
Ostatné pokuty, penále a úroky z 
omeškania 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 

546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00 

548 
Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

27 0,10 0,00 0,10 0,37 

549 Manká a škody 28 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) 

29 78 403,69 0,00 78 403,69 89 081,20 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

30 29 197,31 0,00 29 197,31 29 046,00 

  
Rezervy a opravné položky z 
prevádzkovej činnosti (r.032 až 
r.035) 

31 49 206,38 0,00 49 206,38 60 035,20 

552 
Tvorba zákonných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

32 0,00 0,00 0,00 0,00 

553 
Tvorba ostatných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

33 8 416,00 0,00 8 416,00 13 994,64 

557 
Tvorba zákonných opravných položiek 
z prevádzkovej činnosti 

34 0,00 0,00 0,00 0,00 

558 
Tvorba ostatných opravných položiek 
z prevádzkovej činnosti 

35 40 790,38 0,00 40 790,38 46 040,56 

  
Rezervy a opravné položky z 
finančnej činnosti (r.037+r.038) 

36 0,00 0,00 0,00 0,00 

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00 

559 
Tvorba opravných položiek z finančnej 
činnosti 

38 0,00 0,00 0,00 0,00 

555 
Zúčtovanie komlexných nákladov 
budúcich období 

39 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 40 3 714,67 0,00 3 714,67 3 604,07 

561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00 

562 Úroky 42 0,00 0,00 0,00 0,00 

563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00 

564 
Náklady na precenenie cenných 
papierov 

44 0,00 0,00 0,00 0,00 

566 
Náklady na krátkodobý finančný 
majetok 

45 0,00 0,00 0,00 0,00 

567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00 
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568 Ostatné finančné náklady 47 3 714,67 0,00 3 714,67 3 604,07 

569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 
Mimoriadne náklady (r.050 až 
r.053) 

49 0,00 0,00 0,00 0,00 

572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00 

574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00 

578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00 

579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 
Náklady na transfery a náklady z 
odvodu príjmov (r.055 až r.063 

54 151 990,37 0,00 151 990,37 105 160,79 

581 

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

55 0,00 0,00 0,00 0,00 

582 
Náklady na transfery zo štátneho 
rozpočtu ostatným subjektom verejnej 
správy 

56 0,00 0,00 0,00 0,00 

583 
Náklady na transfery zo štátneho 
rozpočtu subjektom mimo verejnej 
správy 

57 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 

58 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

59 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

60 0,00 0,00 0,00 0,00 

587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00 

588 Náklady z odvodu príjmov 62 142 390,19 0,00 142 390,19 99 945,19 

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 9 600,18 0,00 9 600,18 5 215,60 

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

64 1 424 328,54 0,00 1 424 328,54 1 448 291,15 

 
Číslo 
účtu 

alebo 
skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 
hospodárenia 

Číslo 
riadku 

2019 

2018 Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

60 
Tržby za vlastné výkony a tovar 
(r.066 až r.068) 

65 189 772,82 0,00 189 772,82 146 247,90 

601 Tržby za vlastné výrobky 66 0,00 0,00 0,00 0,00 

602 Tržby z predaja služieb 67 189 772,82 0,00 189 772,82 146 247,90 

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

68 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 
Zmena stavu vnútroorganizačných 
zásob (r.070 až r.073) 

69 0,00 0,00 0,00 0,00 

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70 0,00 0,00 0,00 0,00 

612 Zmena stavu polotovarov 71 0,00 0,00 0,00 0,00 

613 Zmena stavu výrobkov 72 0,00 0,00 0,00 0,00 

614 Zmena stavu zvierat 73 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 Aktivácia (r.075 až r.078) 74 14 807,23 0,00 14 807,23 15 659,21 

621 Aktivácia materiálu a tovaru 75 0,00 0,00 0,00 0,00 

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76 14 807,23 0,00 14 807,23 15 659,21 

623 
Aktivácia dlhodobého nehmotného 
majetku 

77 0,00 0,00 0,00 0,00 

624 
Aktivácia dlhodobého hmotného 
majetku 

78 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 
Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov (r.080 až r.082) 

79 0,00 0,00 0,00 0,00 

631 Daňové a colné výnosy štátu 80 0,00 0,00 0,00 0,00 
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632 Daňové výnosy samosprávy 81 0,00 0,00 0,00 0,00 

633 Výnosy z poplatkov 82 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 
Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti (r.084 až r.089) 

83 679,89 0,00 679,89 3 468,41 

641 Tržby z predaja DNM a DHM 84 0,00 0,00 0,00 0,00 

642 Tržby z predaja materiálu 85 0,00 0,00 0,00 0,00 

644 
Zmluvné pokuty, penále a úroky z 
omeškania 

86 0,00 0,00 0,00 0,00 

645 
Ostatné pokuty, penále a úroky z 
omeškania 

87 0,00 0,00 0,00 0,00 

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88 0,00 0,00 0,00 0,00 

648 
Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti 

89 679,89 0,00 679,89 3 468,41 

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

90 16 676,18 0,00 16 676,18 4 546,36 

  
Zúčtov.rezerv a opr.pol. z 
prev.činnosti (r.092 až r.095) 

91 16 676,18 0,00 16 676,18 4 546,36 

652 
Zúčtovanie zákonných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

92 0,00 0,00 0,00 0,00 

653 
Zúčtovanie ostatných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

93 13 994,64 0,00 13 994,64 2 708,00 

657 
Zúčtovanie zákonných OP z 
prevádzkovej činnosti 

94 0,00 0,00 0,00 0,00 

658 
Zúčtovanie ostatných OP z 
prevádzkovej činnosti 

95 2 681,54 0,00 2 681,54 1 838,36 

  
Zúčtov.rezerv a opr.pol. z 
finan.činnosti (r.097 až r.098) 

96 0,00 0,00 0,00 0,00 

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97 0,00 0,00 0,00 0,00 

659 Zúčtovanie OP z finančnej činnosti 98 0,00 0,00 0,00 0,00 

655 
Zúčtovanie komplex.nákladov 
budúcich období 

99 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

121 0,00 0,00 0,00 0,00 
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správy 

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 1 199 502,44 0,00 1 199 502,44 1 276 184,84 

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 1 158 347,03 0,00 1 158 347,03 1 139 550,69 

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 27 368,72 0,00 27 368,72 27 124,32 

693 
Výnosy samosprávy z bežných 
transferov zo štátneho rozpočtu a od 
iných subjektov verejnej správy 

127 0,00 0,00 0,00 95 319,00 

694 
Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov zo štátneho rozpočtu a od 
iných subjektov verejnej správy 

128 1 364,52 0,00 1 364,52 1 364,52 

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 11 958,10 0,00 11 958,10 12 269,15 

698 
Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy 

132 464,07 0,00 464,07 557,16 

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+0
90+100 +109+114+124) 

134 1 421 438,56 0,00 1 421 438,56 1 446 106,72 

  
Výsledok hospodárenia pred 
zdanením (r.134 - r.064) (+/-) 

135 -2 889,98 0,00 -2 889,98 -2 184,43 

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 -2 889,98 0,00 -2 889,98 -2 184,43 

 
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31) 

k 31.12.2019 
v €  

Ozn. STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 

2019 2018 

Brutto Korekcia Netto Netto 

A b c 1 2 3 4 

  
SPOLU MAJETOK 
r.002+r.033+r.110+r.114 

1 1 722 293,01 1 185 948,89 536 344,12 606 149,93 

A. 
Neobežný majetok 
r.003+r.011+024 

2 1 215 188,12 850 477,57 364 710,55 389 215,86 

A.I. 
Dlhodobý nehmotný majetok 
súčet (r.004 až 010) 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.I.1. 
Aktivované náklady na vývoj 
(012) - (072+091 AÚ) 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 Softwér (013) - (073+091 AÚ) 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Oceniteľné práva (014) - (074 + 
091 AÚ) 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Drobný dlhodobý nehmotný 
majetok (018)-(078+091 AÚ) 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Ostatný dlhodobý nehmotný 
majetok (019)-(079+091 AÚ) 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku (041)-
(093) 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Poskyt. preddavky na dlhodobý 
nehmotný majetok (051)-(095 
AÚ) 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.II. 
Dlhodobý hmotný majetok súčet 
(r.012 až 023) 

11 1 215 188,12 850 477,57 364 710,55 389 215,86 

A.II.1. Pozemky (031) - (092 AÚ) 12 32 823,31 0,00 32 823,31 32 823,31 

2 
Umelecké diela a zbierky (032) - 
(092 AÚ) 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Predmety z drahých kovov 
(033) - (092 AÚ) 

14 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) 15 1 034 131,40 746 549,86 287 581,54 314 999,29 

5 
Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí (022) - 
(082 + 092 AÚ) 

16 45 929,42 33 039,72 12 889,70 9 977,26 

6 
Dopravné prostriedky (023) - 
(083+092 AÚ) 

17 70 887,99 70 887,99 0,00 0,00 

7 
Pestovateľské celky trvalých 
porastov (025) - (085 + 092 AÚ) 

18 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Základné stádo a ťažné zvieratá 
(026) - (086 + 092 AÚ) 

19 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Drobný dlhodobý hmotný 
majetok (028)-(088+092AÚ) 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Ostatný dlhodobý hmotný 
majetok (029)-(089+092 AÚ) 

21 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku (042)-(094) 

22 31 416,00 0,00 31 416,00 31 416,00 

12 
Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý hmotný majetok 
(052)-(095 AÚ) 

23 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.III. 
Dlhodobý finančný majetok 
súčet (r.025 až 032) 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.III.1. 
Podielové cenné papiere a 
podiely v dcérskej účtovnej 
jednotke (061) - (096 AÚ) 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Podielové cenné papiere a 
podiely v spoločnosti s 
podstatným vplyvom (062) - 
(096 AÚ) 

26 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Realizovateľné cenné papiere a 
podiely  (063)-(096 AÚ) 

27 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Dlhové cenné papiere držané do 
splatnosti (065)-(096 AÚ) 

28 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Pôžičky účtovnej jednotke v 
konsolidovanom celku (066)-
(096 AÚ) 

29 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Ostatné pôžičky (067)-(096 AÚ) 30 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Ostatný dlhodobý finančný 
majetok (069) - (096 AÚ) 

31 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Obstaranie dlhodobého 
finančného majetku (043)-(096 
AÚ) 

32 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. 
Obežný majetok 034+040+048 
+060+085+098+104 

33 505 413,33 335 471,32 169 942,01 214 647,09 

B.I. Zásoby súčet (r.035 až r.039) 34 6 692,68 0,00 6 692,68 6 232,29 

B.I.1. Materiál (112+119)-(191) 35 6 692,68 0,00 6 692,68 6 232,29 

2 
Nedokončená výroba a 
polotovary (121+122)-
(192+193) 

36 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Výrobky (123)-(194) 37 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4 Zvieratá  (124) - (195) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Tovar (132 +133 +139)-(196) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II. 
Zúčtovanie medzi subjektami 
verejnej správy súčet (r.041 až 
047) 

40 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II.1. 
Zúčtovanie odvodov príjmov 
rozpočtových organizácií  do 
rozpočtu zriaďovateľa (351) 

41 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Zúčtovanie transferov štátneho 
rozpočtu (353) 

42 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Zúčtovanie transferov rozpočtu 
obce a vyššieho územného celku 
(355) 

43 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Zúčtovanie transferov  zo 
štátneho rozpočtu v rámci 
konsolidovaného celku(356) 

44 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Ostatné zúčtovanie rozpočtu 
obce a vyššieho územného celku 
(357) 

45 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Zúčtovanie transferov zo 
štátneho rozpočtu iným 
subjektom (358) 

46 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Zúčtovanie transferov medzi 
subjektami verejnej správy a iné 
zúčtovania (359) 

47 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III. 
Dlhodobé pohľadávky súčet 
(r.049 až 059) 

48 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III.1. Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ) 49 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Zmenky na inkaso (312AÚ) - 
(391AÚ) 

50 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Pohľadávky za eskontované 
cenné papiere (313AÚ) - 
(391AÚ) 

51 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Ostatné pohľadávky (315AÚ)-
(391 AÚ) 

52 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Pohľadávky voči zamestnancom 
(335AÚ)-(391 AÚ) 

53 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Pohľadávky voči združeniu 
(369AÚ)-(391 AÚ) 

54 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Pohľadávky a záväzky z pevných 
termínovaných operácií 
(373AÚ)-(391 AÚ) 

55 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-
(391 AÚ) 

56 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Pohľadávky z vydaných 
dlhopisov  (375AÚ)-(391 AÚ) 

57 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 
AÚ) 

58 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 
AÚ) 

59 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.IV. 
Krátkodobé pohľadávky súčet 
(r.061 až 084) 

60 423 585,23 335 471,32 88 113,91 106 632,84 

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ) 61 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Zmenky na inkaso (312AÚ)-
(391 AÚ) 

62 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Pohľadávky za eskontované 
cenné papiere (313AÚ)-(391 
AÚ) 

63 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Poskytnuté prevádzkové 
preddavky  (314)-(391 AÚ) 

64 0,00 0,00 0,00 2 000,00 

5 
Ostatné pohľadávky (315AÚ)-
(391 AÚ) 

65 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Pohľadávky z nedaňových 
rozpočtových príjmov (316)-
(391 AÚ) 

66 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Pohľadávky z daňových a 
colných rozpočtových príjmov 
(317)-(391 AÚ) 

67 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Pohľadávky z nedaňových 
príjmov obcí a vyšších 
územných celkov a 

68 423 585,23 335 471,32 88 113,91 104 632,84 
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rozpočtových organizácií 
zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom (318)-(391 
AÚ) 

9 
Pohľadávky z daňových príjmov 
obcí a vyšších územných celkov 
(319)-(391 AÚ) 

69 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Pohľadávky voči zamestnancom 
(335AÚ)-(391 AÚ) 

70 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho 
poistenia a zdravotného 
poistenia (336)-(391 AÚ) 

71 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Daň z príjmov (341)-(391 AÚ) 72 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
Ostatné priame dane (342)-(391 
AÚ) 

73 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
Daň z pridanej hodnoty  (343)-
(391 AÚ) 

74 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
Ostatné dane a poplatky (345)-
(391 AÚ) 

75 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Pohľadávky voči združeniu 
(369AÚ)-(391 AÚ) 

76 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
Pohľadávky a záväzky z pevných 
termínovaných operácií 
(373AÚ)-(391 AÚ) 

77 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-
(391 AÚ) 

78 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
Pohľadávky z vydaných 
dlhopisov  (375AÚ)-(391 AÚ) 

79 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 
AÚ) 

80 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 
Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 
AÚ) 

81 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 
Spojovací účet pri združení 
(396AÚ) 

82 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 
Zúčtovanie s Európskou úniou 
(371AÚ) - (391 AÚ) 

83 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 
Transfery a ostatné zúčtovanie 
so subjektami mimo verejnej 
správy (372AÚ)-(391AÚ) 

84 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.V. 
Finančné účty súčet (r.086 až 
097) 

85 75 135,42 0,00 75 135,42 101 781,96 

B.V.1. Pokladnica (211) 86 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Ceniny (213) 87 27,70 0,00 27,70 50,20 

3 Bankové účty (221AÚ +/-261) 88 75 107,72 0,00 75 107,72 101 731,76 

4 
Účty v bankách s dobou 
viazanosti dlhšou ako jeden rok  
(221 AÚ) 

89 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Výdavkový rozpočtový účet 
(222) 

90 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Príjmový rozpočtový účet (223) 91 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie (251) - (291 AÚ) 

92 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie (253)-(291 AÚ) 

93 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti (256)-
(291AÚ) 

94 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Ostatné realizovateľné cenné 
papiere (257)-(291AÚ) 

95 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Obstaranie krátkodobého 
finančného majetku (259)-(291 
AÚ) 

96 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Účty štátnej pokladnice (účtová 
skupina 28) 

97 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.VI. 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci dlhodobé súčet (r.099 
až 103) 

98 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.VI.1. 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci subjektom v rámci 
konsolidovaného celku(271AÚ-

99 0,00 0,00 0,00 0,00 
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291AÚ) 

2 

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci ostatným subjektom 
verejnej správy (272 AÚ)-(291 
AÚ) 

100 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci podnikateľským 
subjektom (274 AÚ)-(291AÚ) 

101 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci ostatným 
organizáciám (275 AÚ)-(291 
AÚ) 

102 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci fyzickým osobám 
(277 AÚ)-(291 AÚ) 

103 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.VII. 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci krátkodobé súčet 
(105 až 109) 

104 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.VII.1. 

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci subjektom v rámci 
konsolidovaného celku(271AÚ) 
- (291AÚ) 

105 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci ostatným subjektom 
verejnej správy (272 AÚ)-(291 
AÚ) 

106 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci podnikateľským 
subjektom (274 AÚ)-(291AÚ) 

107 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci ostatatným 
organizáciám (275 AÚ)-(291 
AÚ) 

108 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci fyzickým osobám 
(277 AÚ)-(291 AÚ) 

109 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. 
Časové rozlíšenie (r.111 až 
r.113) 

110 1 691,56 0,00 1 691,56 2 286,98 

C.1 Náklady budúcich období  (381) 111 1 691,56 0,00 1 691,56 2 286,98 

2 
Komplexné náklady budúcich 
období (382) 

112 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 0,00 0,00 0,00 

D. 
Vzťahy k účtom klientov štátnej 
pokladnice (účtová skupina 20) 

114 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Ozn. STRANA PASÍV 
Číslo 

riadku 
2019 2018 

A b c 5 6 

  
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 
r.116+r.126+r.180+r.183 

115 536 344,12 606 149,93 

A. Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123 116 -9 876,61 -6 986,63 

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119) 117 0,00 0,00 

A.I.1. 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 
záväzkov (+/-414) 

118 0,00 0,00 

2 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 
415) 

119 0,00 0,00 

A.II. Fondy súčet (r.121 + r.122) 120 0,00 0,00 

A.II.1. Zakonný rezervný fond (421) 121 0,00 0,00 

2 Ostatné fondy (427) 122 0,00 0,00 

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125) 123 -9 876,61 -6 986,63 

A.III.1. 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov (+/-428) 

124 -6 986,63 -4 802,20 

2 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) 
r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183) 

125 -2 889,98 -2 184,43 

B. Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173 126 533 339,35 598 426,59 

B.I. Rezervy súčet (r.128 až 131) 127 8 416,00 13 994,64 
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B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00 

2 Ostatné rezervy (459AÚ) 129 0,00 0,00 

3 Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0,00 0,00 

4 Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 8 416,00 13 994,64 

B.II. 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet 
(r.133 až r.139) 

132 441 524,17 480 719,82 

B.II.1. 
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových 
organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 

133 88 113,91 104 632,84 

2 Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 0,00 0,00 

3 
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho 
územného celku (355) 

135 353 410,26 376 086,98 

4 
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci 
konsolidovaného celku(356) 

136 0,00 0,00 

5 
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho 
územného celku (357) 

137 0,00 0,00 

6 
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným 
subjektom (358) 

138 0,00 0,00 

7 
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej 
správy a iné zúčtovania (359) 

139 0,00 0,00 

B.III. Dlhodobé záväzky  súčet (r.141 až 150) 140 1 140,30 1 026,01 

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 0,00 0,00 

2 Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00 

3 Dlhodobé zmenky na úhradu  (478AÚ) 143 0,00 0,00 

4 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 1 140,30 1 026,01 

5 Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 0,00 

6 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00 

7 
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných 
operácií (373AÚ) 

147 0,00 0,00 

8 Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00 

9 Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 0,00 

10 Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) 150 0,00 0,00 

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172) 151 82 258,88 102 686,12 

B.IV.1. Dodávatelia  (321) 152 8 291,46 1 980,37 

2 Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,00 

3 Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 0,00 0,00 

4 Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 0,00 0,00 

5 Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 0,00 0,00 

6 Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 0,00 

7 
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných 
operácií (373AÚ) 

158 0,00 0,00 

8 Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,00 

9 Iné záväzky (379AÚ) 160 0,00 548,98 

10 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných 
papierov a vkladov (367) 

161 0,00 0,00 

11 Záväzky voči združeniu (368) 162 0,00 0,00 

12 Zamestnanci (331) 163 41 430,06 55 076,94 

13 Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 30,00 0,00 

14 
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a 
zdravotného poistenia (336) 

165 27 537,50 36 962,59 

15 Daň z príjmov (341) 166 0,00 0,00 

16 Ostatné priame dane (342) 167 4 969,86 8 057,24 

17 Daň z pridanej hodnoty (343) 168 0,00 0,00 

18 Ostatné dane a poplatky (345) 169 0,00 0,00 

19 Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0,00 0,00 

20 Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171 0,00 0,00 

21 
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo 
verejnej správy (372AÚ) 

172 0,00 60,00 

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179) 173 0,00 0,00 

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 0,00 0,00 



47 
 

2 Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232) 175 0,00 0,00 

3 
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - 
(255AÚ) 

176 0,00 0,00 

4 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0,00 

5 
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov 
verejnej správy dlhodobé (273 AÚ) 

178 0,00 0,00 

6 
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov 
verejnej správy krátkodobé (273 AÚ) 

179 0,00 0,00 

C. Časové rozlíšenie r.181 + r. 182 180 12 881,38 14 709,97 

C.1. Výdavky budúcich období  (383) 181 0,00 0,00 

2 Výnosy budúcich období (384) 182 12 881,38 14 709,97 

D. 
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová 
skupina 20) 

183 0,00 0,00 

 

5.3 Záväzky a pohľadávky k 31.12.2019 

v €  

Záväzky dlhodobé Riadok súvahy Hodnota záväzku Opis 

Záväzok – účet 472 144 1 140,30 Záväzky zo sociálneho fondu 

Záväzky kráktodobé Riadok súvahy Hodnota záväzku Opis 

Záväzok – účet 321 152 8 291,46 Záväzky odber. - dodávateľské (do 1 mes.) 

Záväzok – účet 331 163 41 430,06 Záväzky voči zamestnancom (zúčt. miezd 12/2019) 

Záväzok – účet 333 164 30,00 Ostatné záv. voči zamestnancom – zo SF 12/2019 

Záväzok – účet 336 165 27 537,50 Odvody zamestnáv.+zamestn. do SP a zdrav.p. za 
12/2019 

Záväzok – účet 342 167 4 969,86 Daň z príjmov – záväzok voči FS za 12/2019 

Spolu  83 399,18  

 
 

   

 

Sumárny prehľad stavu pohľadávok - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE  (v €) 

         
Pohľadávky 

k 
31.12.2018 

celkom 

v tom: Pohľadávky 
k 

31.12.2019 
celkom 

v tom: 
zmena 
stavu k 

31.12.2019 

v tom: 

 

v lehote 
splatnosti  

po lehote 
splatnosti  

v lehote 
splatnosti  

po lehote 
splatnosti  

v lehote 
splatnosti  

po lehote 
splatnosti  

311-Odberatelia                   

314-Poskytnuté 
prevádzkové preddavky 2000,00 2000,00   0,00 0,00   -2000,00 -2000,00   

315-Ostatné pohľadávky                   
316-Pohľadávky z 
nedaň.rozpočt.príjmov                   

317-Pohľadávky z daňových 
a col.príjmov                   

318-Pohľadávky z 
nedaňových príjmov VÚC a 
RO* 104632,84   104632,84 88113,91   81113,91 -16518,93   -16518,93 
335-Pohľadávky voči 
zamestnancom                   
336 - Zúčtovanie s orgánmi 
soc. a zdrav. poistenia                   

341-Daň z príjmov                   

342 - Ostatné priame dane                   

343-Daň z pridanej hodnoty                   

345-Ostatné dane a 
poplatky                   

371-Zúčtovanie s 
Európskymi spoločenstvami                   

372-Transfery a ost.zúčt.so 
subjet.mimo ver.správu                   

378-Iné pohľadávky                   

SPOLU: 106632,84 2000,00 104632,84 88113,91 0,00 88113,91 -18518,93 -2000,00 -16518,93 

          Zmena stavu pohľadávok k 
31.12.2019 spolu: "+" (nárast)   

"– " 
(pokles) -18518,93 
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z toho: 
         Upustenie od vymáhania 

pohľadávky 2019 
        v tom v kompetencii 

štatutárneho zástupcu 0 
        v tom v kompetencii predsedu 

PSK 0 
        

v tom v kompetencii 
zastupiteľstva PSK 0 

 
 
 

       
          KOMENTÁR  (zmena stavu pohľadávok po lehote splatnosti - pri poklese uviesť, či došlo k úhrade alebo k odpusteniu  a pod., pri náraste uviesť dôvod a či 
postup bol v súlade so Zásadami hosp. a nakl. s majetkom PSK): 
Pohľadávky na účte 314 sú krátkodobými pohľadávkami - ide o preddavky na energie, ktoré vznikajú len na prelome mesiaca. V nasledujúcom sú ihneď 
zúčtovávané. V pohľadávkach za poskytovanie sociálnej služby CSS účtovaných na účte 318 sú zahrnuté prípadné preplatky na úhradách za starostlivosť. 
Pohľadávky na účte 318 sú znížené o opravné položky k pohľadávkam vo výške 335 471,32 €. Výška pohľadávok brutto (bez OP) k 31.12.2019 je  
423 585,23 €. K reálnemu zníženiu pohľadávok však nedošlo, nakoľko vzrástli opravné položky k pohľadávkam, v dôsledku prechodu pohľadávok 
do starších kategórií. Podstatnú časť pohľadávok tvorí nezaplatená časť úhrady za sociálnu službu u prijímateľov do 18 rokov, kde povinnosť platiť úhradu 
vzniká rodičovi. V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.  ak je prijímateľ sociálnej služby nezaopatreným dieťaťom, pohľadávka poskytovateľa je pohľadávkou voči 
fyzickej osobe, ktorá má k tomuto dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Keďže  ide o rodiny, ktoré dlhodobo žijú s dávky v hmotnej núdzi, nie je v ich možnostiach 
platiť za sociálnu službu poskytovanú ich dieťaťu. Staršie pohľadávky evidujeme  u prijímateľov, kde bola v minulosti súdom nariadená ústavná starostlivosť a 
stanovené výživné rodičom.  Zo strany CSS boli vykonané potrebné opatrenia, aby nedochádzalo k nárastu pohľadávok, t.j. upomienky, výzvy, podanie návrhov 
na výkon exekúcie, podanie trestných oznámení, vymáhanie v spolupráci s Obecnými úradmi, ÚPSVaR a pod. Zákonní zástupcovia sú občania, ktorí sú buď 
dlhodobo nezamestnaní, ich pobyt nie je známy, alebo sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony, takže si povinnosť platenia výživného vôbec neuvedomujú. 
Výživné nie je často uhrádzané aj v dôsledku nízkych príjmov týchto skupín. Ďalšiu  skupinu pohľadávok tvoria prijímatelia, ktorí už dovŕšili vek 18 rokov a sú 
prechodne bez príjmu. Ich príjem - invalidný dôchodok je v štádiu riešenia. Táto časť pohľadávok bude v plnej výške uhradená po priznaní invalidného 
dôchodku. Posledná skupina pohľadávok  tzv. nezaplatená časť úhrady vznikla za 2. polrok 2019 u plnoletých prijímateľov s príjmom invalidný dôchodok, u 
ktorých príjem prijímateľa po uplatnení § 73 ods. 4 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách nepostačuje na plnú výšku úhrady a preto im bola stanovená 
povinnosť platiť časť úhrady.   

 

 

5.4 Dary a granty k 31.12.2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prehľad prijatých darov pre CSS k 31.12.2019 

 

      
v € 

Por.č. Darca 
Číslo darovacej 
zmluvy / zo dňa 

Účel zmluvy 
Darovaná čiastka /č. 

dokladu a dátum 
Použitá čiastka z daru /              

č. dokladu a dátum 

Zostatok 
darovaných 

prostriedkov 

 Stav darovaných 

prostriedkov k 1.1.2019 

    60,00 € 

1. 

 

Adriana Špitaliková 

 

FD-01/2019 Pre potreby 

prijímateľov soc. 

služby CSS GARDEN 

400,00 €  460,00 € 

11.1.2019  7001/2019 - 21.1.2019   

2. 

 

Bidfood Slovakia, s.r.o. 

 

FD-02/2019 Pre potreby 

prijímateľov soc. 

služby CSS GARDEN 

251,00 €  711,00 € 

31.1.2019  7002/2019 - 31.1.2019   

3. 

 

 

 

 Materiál a potraviny  

na Valentínsky ples 

 314,97 € 396,03 € 

   7003/2019 - 20.5.2019  

4. 

 

 

 

 Vstupné a parkovné –

Vysoké Tatry, vianočné 

darčeky pre PSS 

 396,03 € 0,00 € 

   7004/2019 - 27.11.2019  

 

 

Stav darovaných 

prostriedkov k 31.12.2019 

 

  651,00 € 711,00 € 0,00 € 
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5.5 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019  
v štruktúre podľa § 72 ods. 2, písm. a) a ods. 5 zákona č. 448 Z.z./2008 v € 

Druh poskytovanej sociálnej služby Domov 

sociálnych 

služieb 

Ptičie 

Domov 

sociálnych 

služieb 

Ptičie 

Domov 

sociálnych 

služieb 

Ptičie 

Domov 

sociálnych 

služieb 

Humenné 

Zariadenie 

podporovaného 

bývania 

Humenné 

Forma sociálnej služby  ambulantná týždenná pobytová 

celoročná 

ambulantná pobytová 

celoročná 

Kapacita do 40 miest do 40 miest do 40 miest do 40 miest do 40 miest 

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu 

167,51 532,67 733,68 329,46 1 028,14 

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom 

zákonom: 

62,92 200,10 275,61 95,82 237,17 

3. Tuzemské cestovné náhrady : 0,12 0,40 0,55 0,00 0,00 

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 24,92 79,24 109,14 139,50 94,03 

5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

interiérov: 

33,90 107,81 148,49 31,00 3,47 

6. Dopravné : 2,08 6,63 9,13 7,31 0,00 

7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 

údržby  objektov  alebo ich časti a riešenia havarijných stavov: 

5,04 16,01 22,05 4,51 31,28 

8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci okrem 

dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení techniky, náradia a materiálu najviac vo výške 

obvyklého nájomného... 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Výdavky na služby : 9,51 30,24 41,65 21,53 36,68 

10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa 

osobitného predpisu : 

1,14 3,62 4,98 0,94 0,74 

11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku  podľa účtovných 

predpisov: 

8,46 26,89 37,04 10,81 7,86 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019/1 prijímateľ 

sociálnej služby /mesiac  

315,60 1 003,61 1 382,32 640,88 1 439,37 
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6 HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM  

6.1 Stav a pohyb neobežného majetku k 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLHODOBÝ MAJETOK v € Obstarávacia cena Oprávky  

Názov 31.12.2018 Prírastky Úbytky 
Presuny 

(+/-) 31.12.2019 31.12.2018 Prírastky Úbytky 
Presuny 

(+/-) 31.12.2019 

Aktivované náklady na 
vývoj           

Softvér           

Oceniteľné práva           
Drobný dlhodobý 
nehmotný majetok           
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok           
Obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku           
Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý nehmotný 
majetok           

Dlhodobý nehmotný 
majetok spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozemky 32 823,31       32 823,31 
     

Umelecké diela a zbierky 0,00       0,00 
     

Predmety z drahých kovov 0,00       0,00 
     

Stavby 1 034 131,40       1 034 131,40 719 132,11 27 417,75     746 549,86 
Samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnuteľných vecí  41 237,42 4 692,00      45 929,42 31 260,16 1 779,56     33 039,72 

Dopravné prostriedky 70 887,99       70 887,99 70 887,99       70 887,99 
Pestovateľské celky 
trvalých porastov           
Základné stádo a ťažné 
zvieratá           
Drobný dlhodobý hmotný 
majetok           
Ostatný dlhodobý hmotný 
majetok           
Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku 31 416,00       31 416,00 

     Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý hmotný majetok      

     Dlhodobý hmotný majetok 
spolu 1 210 496,12 4 692,00 0,00 0,00 1 215 188,12 821280,26 29197,31 0,00 0,00 850477,57 

DROBNÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK 
V PODSÚVAHOVEJ EVIDENCII v € 

Skutočný stav 
k 31.12.2019 

DrHM v používaní  326 741,67 

Bielizeň, ošatenie, obuv 22 743,40 

DrNM v používaní - softvér  2 786,24 

Knihy  2 677,75 

Operatívno-technická evidencia 14 176,08 
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6.2 Inventarizácia majetku k 31.12.2019 

     Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov boli vykonané v 

zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v Centre 

sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01  Humenné na základe 

príkazných listov riaditeľky CSS GARDEN Humenné. 

     Počas roka 2019 bola vykonaná 5x inventarizácia stavu pokladničnej hotovosti a 

cenín – pri všetkých týchto inventarizáciách neboli zistené žiadne inventarizačné 

rozdiely. 

     Koncoročná riadna inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2019 tak, že fyzické 

zisťovanie stavu majetku bolo vykonané k 30.11.2019 a následne zaznamenané 

prírastky a úbytky majetku počas mesiaca december 2019. K 31.12.2019 bola vykonaná 

aj dokladová inventúra majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Žiadne 

inventarizačné rozdiely zistené neboli. 

6.3 Vyradenie majetku 

     V súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov, ako aj § 7 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom Prešovského samosprávneho kraja /ďalej len „PSK“/ účinných od 1.1.2015, 

bol v roku 2019 vyradený hnuteľný majetok PSK v správe CSS, a to:  

a) dlhodobý hmotný majetok spolu v obstarávacej hodnote                         0,00 €,  

b) drobný hmotný majetok spolu v obstarávacej hodnote                 12 304,14 €,  

c) majetok v operatívno-technickej evidencii spolu v obstar. hodnote          953,81 €, 

d) bielizeň, ošatenie, obuv spolu v obstarávacej hodnote               16 707,60 €, 

e) knihy spolu v obstarávacej hodnote                 15,06 €, 

     Vyradené hnuteľné veci už neslúžili správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu 

svojej činnosti alebo v súvislosti s ním, nakoľko boli morálne a  technicky zastaralé, 

značne opotrebované, zničené používaním, úplne nefunkčné, resp. prípadná oprava by 

bola nerentabilná. 

6.4 Investičné akcie 

     CSS GARDEN Humenné boli v rozpočtovom období 2019 poskytnuté kapitálové 

prostriedky v I. štvrťroku vo výške 4 800,00 € na zakúpenie priemyselnej práčky a v II. 

štvrťroku  vo výške 41 000,00 € na rekonštrukciu a modernizáciu budov.  

     V II. štvrťroku bolo zrealizované iba verejné obstarávanie priemyselnej práčky cez 

elektronický kontraktačný systém, kde v súťaži uspela firma Benedikt Procházka – 

PROBE s ponukou priemyselnej práčky DOMUS v sume 4 692,00 €.   

     K 31.12.2019 prebehlo verejné obstarávanie súvisiace s rekonštrukciou 

a modernizáciou budov týkajúce sa výberu dodávateľa tejto investičnej akcie. Táto 

investičná akcia však bola presunutá do rozpočtového roka 2020.  
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7 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

V sledovanom období roka 2019 bolo v CSS GARDEN vykonaných viacero interných 

kontrol.  

Interné kontroly boli vykonané na základe plánu kontrolnej činnosti riaditeľa na rok 

2019. Kontroly boli vykonávané vedúcimi pracovníkmi a riaditeľkou zariadenia. 

Z každej plánovanej kontroly bol vyhotovený zápis. V prípade zistenia nedostatkov boli 

tieto okamžite odstránené. 

Plán kontrol pre rok 2018: 

1. Kontrola záväzkov a pohľadávok CSS.    
T: 1 x ročne  

 
2. Kontrola dochádzky zamestnancov a dodržiavanie pracovnej doby  a pracovnej 

disciplíny zamestnancov . 
T: 1 x ročne  

  
3. Kontrola prevádzkových priestorov CSS. 
T: 3 x ročne  

 
4. Kontrola účtovnej agendy, vybraných účtovných dokladov, správnosti ich 

zaúčtovania, súlad s podpisovými vzormi, kompletnosť evidencie, dodržiavanie 
termínov účtovných závierok a pod.  

T: 1 x ročne  
 
5. Kontrola požitia alkoholických nápojov na pracovisku  
T: 1x ročne  

 
6. Kontrola hygieny v sklade potravín. 
 T : 1 x ročne          
 
Externé kontroly: 

V roku 2019 neboli v CSS GARDEN Humenné vykonané žiadne externé kontroly. 
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8  VÍZIA A INOVÁCIE ZARIADENIA 

8.1 Vízia CSS GARDEN 

      Víziou CSS GARDEN je poskytovanie kvalitných a adresných sociálnych služieb 

v príjemnom prostredí zariadenia, s dôrazom na takú podporu prijímateľov sociálnych 

služieb, ktorá im umožní využívanie menej intenzívnych foriem poskytovanej 

starostlivosti v budúcnosti. 

 

Víziu zariadenia chce CSS GARDEN naplniť prostredníctvom týchto strategických 

bodov: 

1. CSS GARDEN poskytuje sociálne služby v zrekonštruovaných bezbariérových 
priestoroch. 

2. CSS GARDEN poskytuje kvalitné a adresné sociálne služby a zároveň dbá na 
subjektívnu spokojnosť všetkých prijímateľov sociálnych služieb. 

3. Poskytované sociálne služby sú v maximálnej možnej miere orientované na 
prijímateľov sociálnych služieb. 

4. Prijímatelia sociálnych služieb s vyššou mierou samostatnosti sú pripravovaní na  
menej intenzívne formy sociálnych služieb, ktoré zariadenie ponúka. 

5. Zariadenie vytvára také podmienky, ktoré umožnia dôstojný život prijímateľov 
sociálnych služieb a ich integráciu medzi intaktnú spoločnosť. 

6. CSS Garden je zariadením, v ktorom je vytvorený pocit pohody, dôvery, 
vzájomného rešpektu a vysokej profesionálnej odbornosti zamestnancov. 

 

8.2   SWOT analýza zariadenia 

Vízia zariadenia CSS GARDEN bola stanovená na základe SWOT analýzy poskytovaných 

sociálnych služieb. Na jej tvorbe pracoval interdisciplinárny tím tvorený z vedúcich 

a odborných zamestnancov. SWOT analýza zariadenia sa stala východiskom k 

plánovaniu sociálnych služieb poskytovaných v CSS GARDEN v budúcnosti.  

SWOT analýza CSS GARDEN bola vypracovaná v 4 oblastiach 

 Organizácia práce a manažment 

 Prevádzka a infraštruktúra 

 Sociálne služby, starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby 

 Spolupráca a komunikácia 
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SWOT: Organizácia práce a manažment / Ľudské zdroje 

Silné stránky Slabé stránky 
 dlhoročné skúsenosti 

s poskytovaním sociálnych služieb 
v predmete činnosti zariadenia 

 kvalifikovaný a sociálne orientovaný 
manažment  

 kvalifikovaný a flexibilný personál 
orientovaný na prijímateľa 

 kvalitná spolupráca 
interdisciplinárnych tímov 

 zastupiteľnosť zamestnancov 
 pravidelná supervízia v zariadení 
 zavedený počítačový systém CYGNUS 
 vzájomne dobré vzťahy medzi 

zamestnancami 
 nízka fluktuácia zamestnancov 
 učiaca sa organizácia 
 prívetivé prostredie zariadenia 
 pri zariadení pracuje ZPMP 

Krtkovčatá 
 priaznivá  sociálna politika CSS, 

organizovanie spoločných aktivít pre 
zamestnancov a rodinných 
príslušníkov (výlety, vianočné 
posedenia, športové dni...) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 vzdialenosť od mesta, obmedzené 
možnosti verejnej dopravy,  

 časť pracovníkov vnútorne 
nestotožnená s potrebou zmien 

 vzhľadom k nízkemu finančnému 
ohodnoteniu neatraktívnosť 
zamestnania pre mladých ľudí 

 

Príležitosti Ohrozenia 
 neustále zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov tak, aby smerovalo 
k zavádzaniu a uplatňovaniu nových 
trendov a postupov pri poskytovaní 
sociálnych služieb  

 odliv kvalifikovaného personálu z 
dôvodu nízkeho finančného 
ohodnotenia napr. do zahraničia 

 hrozba syndrómu vyhorenia 
 znižovanie počtu zamestnancov 

vzhľadom k  znižovaniu kapacity 
zariadenia 

 nedostatok finančných prostriedkov 
na odmeňovanie a vzdelávanie 
zamestnancov 

 
 

SWOT: Prevádzka a infraštruktúra 

Silné stránky Slabé stránky 
 zariadenie sa nachádza v tichom 

prírodnom prostredí 6 km od mesta–  
 zariadenie (DSS) sa nachádza 6 km od 

mesta , všetky inštitúcie a služby pre 
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možnosť využívať okolitú prírodu na 
voľnočasové aktivity 

 rozsiahly areál s oddychovými 

zónami, oploteným ihriskom, 

altánkami na vonkajšie posedenie, 

hojdačkami, preliezačkami a pod., 

ktorý slúži PSS na relax a aktívne 

trávenie voľného času (bicyklovanie, 

korčuľovanie, futbal, hokej...) 

 v zariadení sa nachádza veľká 
spoločenská miestnosť, ktorá slúži na 
spoločné aktivity v zime a počas 
nepriaznivého počasia 

 priestory určené k príprave PSS 
s nižšou mierou podpory  na 
samostatnejšie bývanie v komunite 
(napr. podporované bývanie) 

 DSS (ambulantná forma) a ZPB sa 
nachádzajú v širšom centre mesta 
Humenné s dobrou dostupnosťou 
verejných komunitných služieb, 

 ZPB poskytuje sociálnu službu v dvoch 
samostatných bytoch, 

 DSS je umiestnené v pokojnom, 
prírodnom prostredí 

 v DSS sa nachádzajú priestory 
vyššieho štandardu – triedy, dielne, 
spoločenské miestnosti, kaplnka, byt 
pre nácvik sociálnych zručností, 

 časť zariadenia je bezbariérová,   
 rampa pre imobilných prijímateľov 
 zariadenie má kvalitne vybavenú 

a prijímateľmi pravidelne využívanú 
fyziatricko – rehabilitačnú miestosť 
(LTV, elektroliečba, masáže, aquaterm, 
bioptron, magnetoterapia, 
posilňovacie zariadenia...) 

 v zariadení sa nachádza krytý bazén, 
 priestorná jedáleň pre prijímateľov 

a zamestnancov  
 vybavenie kuchyne 
 poskytovanie bazálnej stimulácie 

 
 
 

verejnosť sú vzdialené, autobusová 
dostupnosť značne obmedzená, 
vlaková dostupnosť žiadna 

 čiastočné bariéry fyzického 
prostredia v interiéri a exteriéri 
zariadenia  

 nedostatočné súkromie časti 
prijímateľov v súvislosti s bývaním vo 
viacposteľových izbách 

 nedostatočná kapacita podlahovej 
plochy na jedného prijímateľa 

 nedostatočné vybavenie izieb 
prijímateľov 

 spoločné hygienické zariadenia na 
chodbách zariadenia 

 neupravené nádvorie – dôsledok 
stavebných prác 

 chýbajúce zateplenie budov – vysoké 
náklady na energie 
 
 
 
 

Príležitosti Ohrozenia 
 humanizácia prostredia zariadenia 
 pripravenosť PSS aj personálu pre 

ZPB 
 rozširovanie kapacity ZPB  
 zakúpenie domu z dôvodu zriadenia 

novej sociálnej služby ZPB 
 zriadenie miestnosti pre Snoezelen 

 nedostatok verejných investícií na 
budovanie sociálnych služieb 
v Prešovskom kraji 

 možná zmena legislatívy 
 zmena personálnej politiky 

zriaďovateľa  
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terapie a bazálnu stimuláciu  
 zníženie kapacity DSS z dôvodu 

zvýšenia podlahovej obytnej plochy na 
1 prijímateľa 

 zakúpenie motorového vozidla 
s plošinou pre imobilných 
prijímateľov 
 

SWOT: Sociálne služby, starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby 

Silné stránky Slabé stránky 
 pestrý výber voľnočasových aktivít 

v zariadení i mimo neho (tvorivé 
dielne so zameraním na výtvarné 
techniky, prácu s drevom ) ponuka 
viacerých krúžkov – spevácky, 
tanečný, športový - prijímatelia 
majú možnosť výberu), akcie v CSS 
aj mimo neho 

 dostupnosť odbornej lekárskej 
starostlivosti 

 dostupnosť vzdelávania pre 
prijímateľov priamo v zariadení – 
špeciálna základná škola, praktická 
škola súčasťou zariadenia 

 realizácia prijímateľov 
v pracovných dielňach  

 pracovná terapia prijímateľov 
orientovaná na činnosti vedúce 
k osamostatneniu 

 preprava vlastným motorovým 
vozidlom 

 individuálne plánovanie zamerané 
na človeka 

 spolupráca s dobrovoľníkmi 
 spolupráca s OZ Krtkovčatá 
 organizované viacdňové pobyty 

mimo zariadenia 
 

 v mnohých prípadoch veľmi ťažká, 
alebo žiadna  spolupráca  
s rodinnými príslušníkmi 

 nedostatok finančných 
prostriedkov prijímateľov pre 
platenie plnej úhrady za 
poskytovanie sociálnej služby 
 

 
 

Príležitosti             Ohrozenia 
 príprava ďalších prijímateľov na 

život s nižšou mierou podpory 

 viaczdrojové financovanie 

sociálnych služieb dotácie granty, 

projekty EÚ, sponzorské dary a 

získavanie grantov 

 spolupráca s kultúrnymi, školskými 

a ďalšími inštitúciami v regióne 
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SWOT: Spolupráca a komunikácia 

Silné stránky Slabé stránky 
 dobrá spolupráca s lekármi 

a zdravotníckymi zariadeniami 
(prednostné vyšetrenie, pravidelné 
návštevy lekárov v zariadení, 
profesionálna komunikácia, ľudský 
prístup)  

 dobrá spolupráca s cirkvami na území 
mesta(príprava spoločných akcií aj 
mimo cirkevných sviatkov, účasť na 
podujatiach organizovaných cirkvou 
a naopak) 

 dobrá spoluprácu s Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny, formou 
zapojenia absolventov resp. dlhodobo 
nezamestnaných 

 dobrá prezentácia činnosti 
a poskytovania sociálnych služieb 
zariadenia na verejnosti 

 pozitívne vnímanie zariadenia 
obyvateľmi mesta a okolia 

 medzinárodné partnerstvo s Poľskom 
(s organizáciou 
ZakladAktyvnosciZawodovejwRymano
wie Zdroju) 

 spolupráca pri riešení problémov 
organizácie s mestským úradom, 
štátnymi inštitúciami a organizáciami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
a Úradom PSK 

 spolupráca so zariadeniami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja – 
spoločné aktivity klientov a výmeny 
skúseností personálu 

 webová stránka zariadenia 
 

 nedostatočná spolupráca s rodinnými 
príslušníkmi prijímateľov sociálnych 
služieb 

 stereotypy v práci niektorých 
zamestnancov vo vzťahu 
k prijímateľom sociálnych služieb  

 

Príležitosti Ohrozenia 
 využívať ponuky vzdelávacích 

inštitúcií za účelom ďalšieho 
skvalitnenia soc. služby  
 

 predsudky verejnosti k mentálne 
postihnutým ľuďom, zvlášť 
umiestneným v zariadeniach 
sociálnych služieb – ohrozenie úplnej 
integrácie  
 

 

8.3 Inovácie zariadenia 

V roku 2019 sa CSS GARDEN rozhodlo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb 
zriadením novej sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania. Zariadenie 
podporovaného bývania začalo svoju činnosť 1. 10. 2019, v súlade s víziou CSS GARDEN 
Humenné. Časť klientov, ktorým sa poskytovala sociálna služba v domove sociálnych 
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služieb bola dlhodobo pripravovaná na život s nižšou mierou podpory. Práve pre nich 
bola novozriadená služba určená. Kritériom pre výber klientov bola aj snaha 
o zachovanie kamarátskych väzieb. V zariadení podporovaného bývania sa nachádza aj 
jeden pár. Cieľom zariadenia bolo, aby sa uvedeným klientom poskytovala služba 
v prostredí bežnej komunity, s intenzívnym využívaním verejných služieb. V zariadení 
podporovaného bývania sa sociálna služba poskytuje pre 6 klientov a ubytovaní sú 
v dvoch samostatných bytoch.  
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