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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:  PhDr. 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 – pobytová týždenná a celoročná 
- Ptičie 158, 066 01 Humenné  
ZPB – pobytová 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 – 88 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).  

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.  

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

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

prvkov snoezelen, 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 a ambulancia, na druhom podlaží sa 

nachádzajú ubytovacie priestory určené pre mužov a veľká spoločenská miestnosť, 

ktorá sa využíva na organizáciu plesov, diskoték a koncertov.  

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, s výbornou dostupnosťou všetkých 

komunitných služieb. 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. Zariadenie podporovaného 

bývania je situované v širšom centre meste, s výbornou dostupnosťou všetkých 

komunitných služieb. 
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K 31. 12. 2020 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 vybavenou sedacou 

súpravou, televízorom a potrebným nábytkom a spoločnou predsieňou vybavenou 

účelovým nábytkom. Celkovo v nich bolo ubytovaných 22 PSS.  

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

môžu PSS prepraviť krytou (uzatvorenou), vyhrievanou a osvetlenou rampou. 

 

K 31. 12. 2020 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 

 

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

hnuteľným majetkom, spotrebnou elektronikou a osobnými predmetmi. 

 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 PSS, týždenného pobytu 

pre 5 PSS a ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje pre 28 PSS. 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, 
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3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 

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 – amb. forma, ZPB 

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

za rok 2020 

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 

Forma sociálnej služby:  

celoročná pobytová forma Ptičie – kapacita 55 miest 

týždenná pobytová forma Ptičie – kapacita 5 miest 

ambulantná forma Ptičie – kapacita 15 miest 

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

2019) 

Druh sociálnej služby: zariadenie podporovaného bývania Humenné – kapacita 6 miest  
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TEXT  TPF CPF

AF 

Ptičie

AF 

Humenné

Podp.býv. 

Humenné

Plán miest - kapacita DSS 5 55 15 13 6

Obyvatelia ku koncu predchádzajúceho obdobia, k 31.12.2019: 4 47 8 12 6

V hodnotenom  roku:     

prijatých do DSS 0 7 0 0 0

Skončené poskytovanie starostlivosti v DSS: 

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

prijatie do iného zariadenia  0 -1 0 0 0

-2 0 0 0 0

0 2 0 0 0

0 0 -1 0 0

0 0 0 1 0

počet zomrelých v roku: 0 0 0 0 0

Obyvatelia ku koncu vykazovaného obdobia, k 31.12.2020: 2 53 6 13 6

muži 2 27 3 8 4

ženy 0 26 3 5 2

stupeň odkázanosti: 2 53 6 13 6

II. 0 0 0 0 5

III. 0 0 0 0 1

V. 0 0 0 1 0
VI. 2 53 6 12 0

Veková skladba obyvateľov: 2 53 6 13 6

od 10 - 15 rokov 1 2 0 0 0

od 15 do 18 rokov 0 4 1 0 0

od 19 - 25 rokov 0 20 2 0 4

od 26 - 39 rokov 1 22 3 9 2

od 40 - 62 rokov 0 5 0 4 0

zmena formy pobytu 

zmena adresy poskytovania soc.služby

Kapacita zariadenia podľa pobytov Stav k 31.12.2020 Percentuálny stav 

Podporované bývanie, začiatok služby 

01.10.2019                                          6 

6 100 % 

Ambulantná forma Humenné, začiatok 

služby 18.02.2019                                         

13 

13 100,00 % 

Ambulantná forma Ptičie                   15  6 40,00 % 

 Týždenná soc. služba                          5 2 40,00 % 

Celoročná soc. služba                        55 53 96,36  % 

 

Kapacita zariadenia celkom               94  

 

80 

 

85,11  % 
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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.  

Aktivizácia PSS v roku 2020, najmä v smere k vonkajšej komunite bola výrazne 

ovplyvnená nepriaznivou pandemickou situáciou z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19. 

Množstvo naplánovaných komunitných aktivít nebolo možné uskutočniť a zariadenie 

aktivizovalo PSS najmä v rámci svojich interných možností.   

Domov sociálnych služieb - Ptičie 

      

V prvom štvrťroku roku 2020 na úseku sociálnej práce a výchovy pracovali 4 skupiny 

prijímateľov sociálnej služby pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie podľa 

plánov sociálnej rehabilitácie a 1 skupina pracovala pod vedením vychovávateľky. 

V sledovanom období sa uskutočnili dve významné spoločenské podujatia, a to v mesiaci 

január „Karneval“ a vo februári „Valentínsky ples“. 

Spoločenské a komunitné aktivity boli následne z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19 od 

6. marca 2020 pozastavené. V zariadení začal platiť zákaz návštev a pristúpilo sa 

k realizácii všetkých potrebných opatrení pre zabránenie šírenia ochorenia medzi 

zamestnancami a PSS. Pristúpilo sa k vypracovaniu Krízového plánu. Dôraz sa kládol na 

podrobné informovanie zamestnancov a PSS o preventívnych opatreniach. Pracovalo sa 

s prístupnými materiálmi vo forme ľahko čitateľného textu, rešpektovala sa rôzna miera 

chápania zo strany PSS a komunikačné techniky boli tomu adekvátne prispôsobené. 

Sociálni pracovníci a inštruktori sociálnej rehabilitácie mali za cieľ individuálnejšie 

pristupovať k PSS, s cieľom zabránenia nežiaducich vplyvov šírenia ochorenia na 

psychiku PSS. Rodinní príslušníci boli informovaní o náhradných formách kontaktu 

s osobami umiestnenými v zariadení, kde sa im odporúčal vzájomný kontakt 

prostredníctvom telefonovania a listovej korešpondencie. Na základe nariadenia vlády 

bolo prerušené poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb pre PSS, 

ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby a po vzájomnej dohode s PSS 

a rodinnými príslušníkmi, ktorým sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba. 

O všetkých obmedzujúcich opatreniach boli PSS informovaní prostredníctvom 

pracovníkov v priamom kontakte spôsobom, ktorý bol pre nich pochopiteľný. PSS bolo 

v tejto oblasti pravidelne poskytované sociálne poradenstvo. Vzdelávanie v triedach 

v pavilóne C (Spojená škola internátna, Komenského 3, Humenné) bolo pozastavené. 

Služby pracovníkov úseku boli upravené tak, aby sa nestriedalo väčšie množstvo ľudí 

každodenne v práci. Aktivity s PSS sa realizovali prevažne vo vzťahu k vonkajšiemu 

areálu napr. jarné upratovanie, hry na dvore zariadenia, hokej, futbal, na hojdačkách, 

preliezačkách a detskom drevenom ihrisku, relax v dvoch altánkoch atď. ale aj 

v interiéroch zariadenia.  
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V druhom štvrťroku, v mesiacoch apríl a máj, pokračovalo plnenie dôsledných 

protiepidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19. Zariadenie bolo 

naďalej uzatvorené vo vzťahu k návštevám i k ostatným osobám vstupujúcim inak do 

zariadenia. Vzdelávanie v triedach obnovené nebolo, PSS sa vzdelávali dištančne, 

inštruktori sociálnej rehabilitácie, sociálni pracovníci a vychovávateľka zabezpečovali 

doučovanie žiakov v súlade s požiadavkami Spojenej školy internátnej Humenné. 

V rámci spoločných aktivít sa posledný májový týždeň uskutočnil „Majáles“, na ktorom 

sa nezúčastnila žiadna osoba mimo PSS a službukonajúceho personálu.  

Aktivity s PSS sa realizovali prevažne v malých skupinách vo  vonkajšom areáli. Činnosti 

boli plánované tak, aby čo najviac predchádzali komplikáciám vyplývajúcim 

z dlhodobého pobytu PSS a ich minimálneho kontaktu s vonkajším prostredím mimo 

areálu zariadenia.  

Od 3. júna boli obnovené návštevy v zariadení za prísnych protiepidemiologických 

opatrení. Pre návštevy bol vyhradený altánok v exteriéri zariadenia a v prípade 

nepriaznivého počasia alebo v prípade nepriaznivého zdravotného stavu navštíveného 

PSS bola umožnená návšteva v návštevnej miestnosti. Od 8. 6. bola obnovená 

ambulantná forma poskytovanej sociálnej služby v prevádzke DSS Ptičie a od 10. 6. 2020 

bola obnovená ambulantná forma poskytovanej sociálnej služby v prevádzke DSS 

Humenné. Týždenná forma poskytovanej sociálnej služby bola obnovená 15. 6. 2020. 

Zamestnanci zariadenia boli poučení o postupe pri začatí poskytovania sociálnej služby 

a jej prevádzkovaní pri uvedených formách a o uvedenom postupe boli dôkladne 

informovaní aj PSS a ich rodinní príslušníci, resp. sprevádzajúce osoby.  

V treťom štvrťroku roku 2020 na úseku sociálnej práce a výchovy mali PSS možnosť 

zapájať sa do aktivít pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie podľa plánov 

sociálnej rehabilitácie. Priebežne sa realizovali individuálne plány PSS. Zlepšenú 

epidemiologickú situáciu sa zariadenie snažilo využiť na fyzickú i psychickú 

rehabilitáciu PSS. Okrem športových aktivít ako bol futbal, vybíjaná sa pravidelne 

realizovali prechádzky mimo areálu zariadenia. Niektorí PSS využili uvoľňovanie 

opatrení na návštevu domáceho prostredia.          

V mesiaci august sa naplánoval a uskutočnil celodenný výlet k vodnej nádrži Domaša, 

s využitím možnosti plavby loďou Bohémia. 

Po hlavnej letnej sezóne sa v rekreačnom zariadení Energetik na Zemplínskej Šírave 

uskutočnili pre PSS 2 týždenné pobytové turnusy. 

Koncom roka 2020 napriek dodržiavaniu všetkých protiepidemiologických opatrení 

zasiahla zariadenie naplno druhá vlna pandemického ochorenia COVID 19. Pri 

priebežnom pravidelnom testovaní antigénovými testami boli odhalení dvaja PSS. 

V zmysle krízového plánu zariadenie okamžite pristúpilo k vyčleneniu tzv. „kovidového 

oddelenia“ (červená zóna) v prízemnej časti pavilónu D. Zariadenie sa úplne uzatvorilo 

a bol vyčlenený personál, ktorý v zariadení od 8. 12. 2020 zotrval 10 dní. Dňa 9. 12. 2020 

sa v zariadení uskutočnilo PCR testovanie všetkých zamestnancov a PSS. Napriek tomu, 

že PCR testovanie odhalilo len jedného pozitívneho PSS, v nasledujúcich dňoch začalo 

príznakových a antigénovým testovaním potvrdených pozitívnych PSS pravidelne 
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pribúdať. Priestorové, ubytovacie, materiálne a personálne kapacity boli operatívne 

prispôsobované aktuálnemu vývoju situácie v zariadení. Zariadenie svoje postupy 

koordinovalo s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom 

a Prešovským samosprávnym krajom. Celkovo sa v zariadení vystriedali tri turnusy 

zamestnancov a ochorenie sa úplne podarilo potlačiť 4. 1. 2021, kedy sa karanténne 

opatrenia ukončili a pobytová forma poskytovanej sociálnej služby sa začala vracať do 

štandardného režimu. Pre PSS a zamestnancov boli vytvorené maximálne prijateľné 

podmienky, ktoré situácia umožňovala.  Ochorenie u PSS prebehlo len v miernej forme. 

 

Domov sociálnych služieb - Humenné 

    

Prevádzka DSS HE bola zabezpečovaná denne v pracovných dňoch od 6,30 hod. 
do 16,00 hod., sociálnu službu zabezpečovali títo pracovníci: 

- jedna sociálna pracovníčka, dve inštruktorky sociálnej rehabilitácie a jedna 
fyzioterapeutka.  

     
Sociálnu rehabilitáciu pre PSS vykonávali spoločne všetci pracovníci DSS HE. Bola 
zameraná na komplexný rozvoj osobnosti PSS. 
             1/ Fyzioterapia sa vykonávala skupinovo, ale aj individuálnym spôsobom.  
             2/ 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 svojou činnosťou získavali predovšetkým dôležité pracovné návyky,  
obnovovali a zdokonaľovali sa v zručnostiach jemnej a hrubej motoriky, rozvíjali 
a upevňovali si aj estetické cítenie.  
 
 Činnosť DSS HE bola poznačená nepriaznivou celosvetovou epidemiologickou 
situáciou v súvislosti s ochorením COVID 19.  Z dôvodu vyhlásenia krízového stavu na 
Slovensku Ústredným krízovým štábom a následným prijatým opatrením Prešovského 
samosprávneho kraja vo forme zatvorenia ambulantnej formy a týždennej pobytovej 
formy sociálnej služby sa dňa 13.03.2020 zariadenie uzavrelo. DSS HE začalo opätovne 
poskytovať sociálnu službu dňa 10.06.2020. Ďalšie uzavretie zariadenia bolo od 24.10. 
2020 do 01.11.2020 z dôvodu karantény pri pozitivite pracovníčky zariadenia. Od 
06.11.2020 – 10.11.2020 karanténa pre pozitivitu klienta.  
U mnohých PSS a rodinných príslušníkov aj napriek uvoľneným opatreniam zo strany 
štátu pretrvávali obavy o ich zdravie a nenavštevovali zariadenie, čo sa podpísalo na 
slabej dochádzke. Protiepidemiologické opatrenia zapríčinili aj to, že mnohé aktivity 
nebolo možné realizovať.  

 
Činnosti, ktoré vykonávali prijímatelia sociálnej služby: 

 
Mesiac Január:   
- Ako som strávil vianočné sviatky – komunitné stretnutie, rozhovor  
- Športové dopoludnie – športové aktivity v telocvični, stolný tenis, hod loptou do 

koša..... 
- Muzikoterapia – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
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- Volebná kampaň na Slovensku – rozhovor o význame volieb, história volieb 
- Rozvoj počítačových zručností – práca s PC  
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
 

Mesiac Február:   
- Svetový deň boja proti rakovine – komunitné stretnutie, beseda 
- Muzikoterapia – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Deň sv. Valentína – rozhovor o sviatku zaľúbených  
- Príprava karnevalových masiek – výroba masiek, lepenie, kreslenie 
- KARNEVAL – zábavné dopoludnie v maskách s pohostením  
- Bezpečný internet – beseda o nástrahách internetu 
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
 
Mesiac  Marec: - od 13.03.2020 uzavreté zariadenie 
- Čítanie s porozumením – komunitné stretnutie, čítanie príbehu s následnými 

otázkami 
- Ochrana proti ochoreniu Covid 19 – rozhovor o bezpečnostných opatreniach 
- Muzikoterapia – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

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

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
 
Mesiac  Apríl: - uzavreté zariadenie 
Mesiac  Máj: - uzavreté zariadenie 
 
Mesiac  Jún: - od 10.06.2020 opätovné otvorenie zariadenia 
- Svetový deň hudby – komunitné stretnutie, rozhovor  
- Papierové dekorácie – výroba papierovej dekorácie, lepenie, kreslenie 
- Srdiečkový pozdrav – výroba pozdravov, rozvoj jemnej motoriky, lepenie, kreslenie 
- Športový deň v telocvični – športový deň  
- Sviatok Petra a Pavla, zvyky a tradície svätojánskej noci -  beseda o sviatkoch, 

zvykoch a tradíciách 
- Muzikoterapia – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

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

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
 
Mesiac  Júl: 
- Deň priateľstva – komunitné stretnutie, aktivity na udržiavanie priateľstva 

a dobrých vzťahov 
- Športové dopoludnie spojené s opekačkou 
- Svetový deň stromov – komunitné stretnutie, aktivity, rozhovor 
- Výroba stromu – výroba stromu ľubovoľnou technikou 
- Objímte svojich rodičov –  beseda o Dni rodičov, aktivity  
- Muzikoterapia – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
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- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 
jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 

 
Mesiac  August: 
- Rozhovor o príprave na druhú vlnu ochorenia Covid 19 – komunitné stretnutie, 

rozhovor o bezpečnostných opatreniach a prevencii 
- Dekoratívny obraz  – výroba obrazov z rôznych materiálov 
- Športové aktivity na dvore 
- Muzikoterapia – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Svetový deň ľavákov – rozhovor   
- Srdiečko priateľstva – výroba srdiečka, lepenie, strihanie, dekorovanie 
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
 
Mesiac  September: 
- Medzinárodný deň gramotnosti – komunitné stretnutie, rozhovor, aktivity podľa 

schopností PSS 
- Výroba plagátu priateľstva – výroba plagátu otláčaním rúk 
- Stolnotenisový turnaj 
- Pamätné dni mesta –  beseda o meste Humenné 
- Muzikoterapia – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Svetový deň bez áut – rozhovor o účinkoch výfukových plynov na životné 

prostredie, o možnostiach alternatívnej dopravy do zariadenia 
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
 
Mesiac  Október: 
- Medzinárodný deň ochrany zvierat – komunitné stretnutie, rozhovor 

o medzinárodnom dni 
- Práca s výtvarným materiálom –  rozvoj jemnej motoriky 
- Svetový deň umývania rúk –  beseda o dôležitosti umývania rúk  
- Muzikoterapia – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

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

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Svetový deň tolerancie – beseda a aktivity k téme 
- Pohybové aktivity v telocvični 
- Medzinárodný deň pozdravov – beseda, aktivity, naučiť sa pozdrav v 5 jazykoch 
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
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Mesiac  December: 
- Sviatok Sv. Mikuláša – 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 
- Vianočný pozdrav – výroba pozdravu, lepenie, strihanie, rozvoj jemnej motoriky 
- Muzikoterapia – počúvanie relaxačnej hudby – uvoľnenie pohybového 

ústrojenstva a svalov a vypnutie od každodenných aktivít 
- Vianočná besiedka – posedenie spojené s pohostením - zákusok a punč 
- Rozvoj pracovných zručností v oblasti varenia a domácich prác – príprava 

jednoduchého jedla, upratovanie a úprava interiéru a exteriéru zariadenia 
 
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 

V ZPB sa poskytuje sociálna služba 6 PSS.  

Aj život PSS v ZPB bol poznačený nepriaznivou celosvetovou epidemiologickou 

situáciou v súvislosti s ochorením COVID 19. Dôraz sa výrazne kládol na preventívne 

opatrenia v zmysle zabránenia šíreniu ochorenia. PSS dostali v rámci sociálneho 

poradenstva všetky potrebné informácie o ochorení, o jeho šírení, pravidlách hygieny. 

Všetky aktivity s PSS smerovali k udržaniu ich psychickej pohody. PSS sa vo zvýšenej 

miere venovali zdokonaľovaniu vo varení, domácich prácach a prácach pri dome. Viedli 

sa s nimi rozhovory o rôznych celospoločenských témach. Zákaz pohybu PSS mimo 

zariadenia sa obmedzil len na nevyhnutný čas. 

PSS sa okrem nácviku prác potrebných na uspokojovanie základných životných 

potrieb, domácich prác a prác v záhrade venovali aj rozvoju motorických, kognitívnych 

a sociálnych zručností. 

V rámci terapie vyrábali valentínske srdiečka, maľovali veľkonočné kraslice, 

vyrábali ozdobné fľaše s rôznou tematikou, vianočné pozdravy, sami si napiekli vianočné 

pečivo a zákusky. Zorganizovali si výlety na Hubkovú k rybníkom, na Kalváriu, 

vychádzka k psiemu útulku na Hubkovej, absolvovali prechádzky popri rieke Laborec. 

Sami si zorganizovali alebo sa zúčastnili akcií konaných v DSS Ptičie – Valentínska 

diskotéka, Majáles, Deň detí.  Bývanie si vyzdobili tematickou výzdobou – veľkonočnou, 

jesennou, vianočnou. Venovali sa prácam pri dome, kde si spravili záhradku, vysadili 

priesady. Zabezpečovali celkovú starostlivosť od sadenia až po zber úrody. Časť 

nazbieranej úrody následne sterilizovali a pripravili na zimné obdobie. Upravili si terén 

okolo domu, vytvorili skalku, vysadili kvety a ovocné stromčeky. V letných mesiacoch sa 

kúpali v bazéne na dvore zariadenia. Starostlivosť o bazén zabezpečovali taktiež samotní 

PSS. V septembri sa zúčastnili týždenného rekreačného pobytu na Zemplínskej Šírave.  

Pri osobných sviatkoch PSS (narodeniny, meniny) ich oslavovali spoločne. V čase 

uvoľnených opatrení aj s prítomnosťou kamarátov, avšak pri obmedzeniach len v úzkom 

kruhu.  
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Pracovníčky ZPB sprevádzali PSS počas vyšetrení v ambulanciách všeobecného lekára 
pre dospelých, stomatológa, ale aj v odborných špecializovaných ambulanciách 
(kardiológia, psychiatria, endokrinológia, diabetológia, urológia). 
 

    

 
Ples 2020v DSS Ptičie 

  
Ples 2020 v DSS Humenné                Valentínske torty z cukrárne Katka (sponzorský dar)    
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Výlet na VN Domaša                                                   Plavba loďou 

   
                                                          Pobyt v RO Zemplínska Šírava 

 
Pobyt v RO Zemplínska Šírava 
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Tvorivé dielne  

 
Sociálna rehabilitácia 

 
Bazálna stimulácia 
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Fyzioterapia v zariadení 
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Zo života v ZPB 

 

 
PCR testovanie zamestnancov a PSS 
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Vianoce v karanténe 

 

    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 

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 2020 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  
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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 

2.6 Vzdelávanie prijímateľov  

V priestoroch CSS GARDEN sa v školskom roku 2019 – 2020 nachádzalo elokované 

pracovisko Spojenej školy internátnej, Komenského 3, 066 01  Humenné. Svoju činnosť 

vykonávalo v priestoroch domova sociálnych služieb. Nachádzali 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 

Z dôvodu čo najväčšieho priblíženia PSS komunite rozhodlo vedenie zariadenia o tom, že 

od školského roku 2020 – 2021 budú PSS navštevovať školské zariadenie priamo 

v meste Humenné a činnosti elokovaného pracoviska Spojenej školy internátnej, 

Komenského 3, Humenné sa v priestoroch zariadenia ukončia. 

V školskom roku 2020 – 2021 začali 4 PSS navštevovať špeciálnu základnú školu na 

adrese Komenského 3, Humenné a 4 PSS praktickú školu na adrese Třebíčska 16, 

Humenné.  

Nepriaznivá epidemiologická situácia v súvislosti s infekčným ochorením COVID 19 však 

spôsobila, že od októbra 2020 sa prezenčné vzdelávanie nahradilo vzdelávaním 

dištančným. Vyučovanie bolo zabezpečené online technológiami. PSS boli následne 

doučovaní inštruktormi sociálnej rehabilitácie a sociálnymi pracovníkmi.   

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

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

V čase zákazu návštev v zariadení napĺňanie duchovných potrieb PSS zabezpečoval 

vyčlenený personál. PSS sledovali sväté omše v televízii, modlili sa ruženec, litánie a iné 

modlitby, sledovali sa filmy s náboženskou tematikou. Viedli sa diskusie na rôzne 

duchovné témy. 

 kaplnka v DSS Ptičie 

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. 
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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. 

V roku 2020 CSS GARDEN nezaznamenal žiadnu písomnú alebo ústnu sťažnosť od PSS, 

rodinných príslušníkov a zamestnancov.  

 

2.11 Monitoring zariadenia 

Dňa 28. 7. 2020 navštívili neohlásene Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 

zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, aby vykonali 

v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím kontrolný monitoring 

dodržiavania ľudských práv a slobôd PSS, ktorým sa v našom zariadení poskytuje 

sociálna služba. Hlavným prostriedkom hodnotenia bola sada nástrojov Svetovej 

zdravotníckej organizácie QualityRights Tool Kit, založených na hodnotení a zlepšovaní 

štandardov kvality a ľudských práv v zariadenich sociálnych služieb. Hodnotených bolo 

nasledujúcich 5 oblastí: 

- právo na primeranú životnú úroveň, 

- právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia, 

- právo na uplatnenie spôsobilosti na právne úkony a právo na slobodu a osobnú 

bezpečnosť, 

- ochrana pred mučením a iným krutým, neľudským alebo ponižujúcim 

zaobchádzaním, 

- právo na nezávislý spôsob života a zapojenie do spoločnosti. 
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Na hodnotenie sa jednotlivých oblastí sa použila nasledujúca stupnica: 

Úroveň dosiahnutých výsledkov Hodnotenie 
WHO 

Dosiahnutá v plnom rozsahu A/F 
Dosiahnutá čiastočne A/P 

Bolo začaté A/I 
Nebolo začaté N/I 

Neaplikovateľné, nedá sa posúdiť N/A 

 

Zhrnutie výsledkov monitoringu: 

Oblasť  Plnenie Dohovoru 
Právo na primeranú životnú úroveň 
(Článok 28 Dohovoru) 

 
                A/P 

Právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň 
fyzického a duševného zdravia 
(Článok 25 Dohovoru) 

 
                A/F 

Právo na uplatnenie spôsobilosti na 
právne úkony a právo na slobodu 
a osobnú bezpečnosť 
(Článok 12 a 14 Dohovoru) 

 
                A/P 

Ochrana pred mučením a iným krutým, 
neľudským alebo ponižujúcim 
zaobchádzaním 
(Článok 15 a 16 Dohovoru) 

 
                A/F 

Právo na nezávislý spôsob života 
a zapojenie do spoločnosti 
(Článok 19 Dohovoru) 

 
                A/F 

 

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. Peter Polakovský   Všeobecný lekár pre deti a dorast 

MUDr. Henrieta Tulejová  Praktický lekár pre dospelých 

MUDr. Dana Vrabľová  Psychiater 

MUDr. Magdaléna Fedorčáková Detský neurológ 

MUDr. Gabriela Čvirková  Neurológ 

MUDr. Zlatica Lučková  Stomatológ 

MUDr. Jana Buhajová  Gynekológ 
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MUDr. Anna Sotáková  Oftalmológ 

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné rešpektuje slobodnú voľbu lekára 

prijímateľmi sociálnych služieb. Z uvedeného dôvodu zariadenie spolupracuje 

a s ďalšími všeobecnými a odbornými lekármi. 

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. 

  

Priestory rehabilitácie 
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Bazálna stimulácia 

V roku 2020 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: 

CSS GARDEN sa organizačne člení na: 

 Domov sociálnych služieb , Ptičie 158 

 Domov sociálnych služieb,Čsl. armády 14, Humenné 

 Zariadenie podporovaného bývania ,Čsl. armády 14, Humenné 

 

4.1 Organizačná štruktúra  

V CSS GARDEN Humenné k 31. 12. 2020 spolu pracuje 62 zamestnancov. Z uvedeného 

počtu je organizačne rozdelených v jednotlivých zložkách: 

Úsek/ Pozícia Počet 

Riaditeľka 1 

Domov sociálnych služieb,  Ptičie 158(DSS) 55 

Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky 13 

Vedúci úseku  - ekonóm 1 

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 15 

Vedúca úseku - vychovávateľka 1 

Sociálny pracovník 4 

Asistent sociálnej práce 1 
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Vychovávateľka 1 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 8 

Úsek opatrovateľskej starostlivosti 20 

Vedúca úseku - sestra v zar. soc. služieb 1 

Sestra v zariadení sociálnych služieb 5 

Opatrovateľ/ka 12 

Fyzioterapeut/ rehab. pracov. 2 

Úsek stravovacej prevádzky 7 

Vedúca useku - referent pre stravovaciu prevádzku 1 

Kuchár 2 

Pomocný kuchár 3 

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)  2,5 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 2 

Sociálny pracovník 0,5 

 

4.2 Vývoj počtu zamestnancov  

Porovnanie vývoja počtu zamestnancov za predchádzajúce obdobie 

  

počet 
osôb rok 

2020 

z toho 
ženy 

z toho 
muži 

rok 
2019 

Počet interných zamestnancov 62 52 10 61 
Počet  odborných interných zamestnancov      (67,74 
%) 42 37 5 41 

z toho :         

                    Sociálny pracovník 5 3 2 5 

                    Asistent sociálnej práce 1 1 0 1 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 12 11 1 12 

                    Zdravotnícky pracovník 9 8 1 9 

                    Opatrovateľ/ka 12 11 1 11 

                    Pedagogický pracovník 2 2 0 2 

iní odborný/vrátane riaditeľky/ 1 1 0 1 

Počet vedúcich zamestnancov/  vrátane riaditeľky/ 5 4 1 5 

Počet administratívnych zamestnancov 6 5 1 7 

Počet prevádzkových zamestnancov 14 10 4 13 

Počet zamestnancov v dôchodkovom veku 1 1 0 0 
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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 15   

Vedúca úseku - vychovávateľka 1 VŠ II. st. 

Sociálny pracovník 4 VŠ II. st. 

Asistent sociálnej práce 1 VŠ II. st. 

Vychovávateľka 1 ÚSV 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 8 ÚSV 

   
Úsek opatrovateľskej starostlivosti 20   

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 

  3 SV,kurz 

Fyzioterapeut 1 VOV 

  1 ÚSV 

Úsek stravovacej prevádzky 7   

Vedúca useku - referent pre stravovaciu prevádzku 1 ÚSV 

Kuchár 2 SV 

Pomocný kuchár 1 ÚSV 

  2 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. 
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Fyzioterapeut 1 VOV 

   Zariadenie podporovaného bývania ,Čsľ. armády 14 

Humenné( ZPB)  
2,5   

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 2 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 2020 

Názov a druh externej 
vzdelávacej aktivity 

Organizátor Počet zúčastnených 
zamestnancov 

Elektronické verejné 
obstarávanie 

PSK 2 

GDPR PSK 1 
Intezívna arterapia- deti s 
autizmom 

Asociacia slovenských 
arteterapeutov 

2 

Školenie sestier- Covid 19 PSK 2 
Školenie ekonómov PSK 1 
Ročné zúčtovanie dane Akademia vzdelávania 

a mediačného poradenstva 
1 
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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 2020 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 

Forma supervízie: supervízia skupiny, online 

Cieľová skupina: riaditeľka, vedúci pracovníci 

Počet hodín supervízie: 2 

Dátum supervízie:  7. 12. 2020 – 2 hodiny 

4.6 Zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb   

V roku 2020 CSS GARDEN zamestnával 5 osôb so zdravotným postihnutím na pozíciách 

fyzioterapeut, opatrovateľ, skladník. 

4.7 Starostlivosť o zamestnancov 

Zo  sociálneho fondu bola k 31.12.2020 v úhrne vyplatená finančná čiastka vo 
výške 830 €. 
Z toho: 
- Za pracovné jubileá: 400 € 
- Za životné jubileá: 150 € 
- Narodenie dieťaťa zamestnancovi: 30 € 
- Nepredvídané ťažké rodinné udalosti: 250 € 

 
4.8 Priemerná mzda v zariadení 

Objem mzdových prostriedkov v CSS GARDEN Humenné bol v roku 2020 schválený vo 

výške 732 962 €. Priemerná mzda na jedného zamestnanca dosiahla za sledované 
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obdobie hodnotu 974 €. Nárast priemerného platu všetkých zamestnancov bol 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 13,5 %. 

 

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 31.12.2020 

 

Prehľad výdavkov podľa zdrojov financovania k 31.12.2020 
 

Výdavky bežné v €  
                                  

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

zmenách 
Skutočnosť k dátumu 

111 0070101 10 1 2 614  Odmeny  0,00 32 922,00 31 378,08 

111 0070101 10 1 2 621  Poistne do Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne 

 0,00 1 699,00 1 698,37 

111 0070101 10 1 2 623  Poistne do ostatných 

zdravotných poisťovní 

 0,00 1 271,00 1 271,48 

111 0070101 10 1 2 625 001 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na 

nemocenské poistenie 

 0,00  429,00  428,93 

111 0070101 10 1 2 625 002 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na starobné 

zabezpečenie 

 0,00 4 291,00 4 290,39 

111 0070101 10 1 2 625 003 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na úrazové 

poistenie 

 0,00  251,00  250,79 

111 0070101 10 1 2 625 004 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na 

invalidné poistenie 

 0,00  901,00  900,70 

111 0070101 10 1 2 625 005 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na 

poistenie v 

nezamestnanosti 

 0,00  300,00  299,96 

111 0070101 10 1 2 625 007 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na 

poistenie do 

rezervného fondu 

solidarity 

 0,00 1 456,00 1 455,40 
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111 0070101 10 1 2 627  Príspevok do 

doplnkových 

dôchodkových 

poisťovní 

 0,00  485,00  485,90 

111 0070101 10 1 2 633 006 Všeobecný materiál  0,00 2 860,00 2 860,00 

41 0070101 10 1 2 611  Tarifný plat, osobný 

plat,zakl.plat,funk.plat.

..vrátane ich náhrad 

576 000,00 527 622,00 527 622,01 

41 0070101 10 1 2 612 001 Osobný príplatok 42 000,00 45 682,00 45 681,57 

41 0070101 10 1 2 612 002 Ostatné príplatky 

okrem osobných 

príplatkov 

55 000,00 58 454,00 58 453,99 

41 0070101 10 1 2 614  Odmeny  0,00 69 928,00 69 826,50 

41 0070101 10 1 2 621  Poistne do Všeobecnej 

zdravotnej poštovne 

39 100,00 37 372,00 37 372,42 

41 0070101 10 1 2 623  Poistne do ostatných 

zdravotných poisťovní 

28 300,00 29 712,00 29 713,19 

41 0070101 10 1 2 625 001 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na 

nemocenské poistenie 

9 500,00 9 840,00 9 840,25 

41 0070101 10 1 2 625 002 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na starobné 

zabezpečenie 

94 400,00 98 434,00 98 434,08 

41 0070101 10 1 2 625 003 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na úrazové 

poistenie 

5 400,00 5 648,00 5 647,10 

41 0070101 10 1 2 625 004 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na 

invalidné poistenie 

20 200,00 21 022,00 21 022,69 

41 0070101 10 1 2 625 005 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na 

poistenie v 

nezamestnanosti 

6 800,00 6 932,00 6 932,00 

41 0070101 10 1 2 625 007 Poistne do Sociálnej 

poisťovne na 

poistenie do 

rezervného fondu 

solidarity 

32 000,00 33 395,00 33 394,80 

41 0070101 10 1 2 627  Príspevok do 

doplnkových 

dôchodkových 

poisťovní 

12 100,00 11 320,00 11 319,96 

41 0070101 10 1 2 631 001 Cestovne náhrady - 

tuzemské 

 400,00  245,00  244,75 

41 0070101 10 1 2 632 001 Energie 10 000,00 15 240,00 15 240,55 

41 0070101 10 1 2 632 002 Vodne, stočné 7 000,00 11 222,00 11 221,16 
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41 0070101 10 1 2 632 003 Poštové služby 3 000,00 3 226,00 3 225,77 

41 0070101 10 1 2 632 004 Komunikačná 

infraštruktúra 

1 300,00 1 340,00 1 339,21 

41 0070101 10 1 2 633 001 Interiérové vybavenie 3 000,00  126,00  126,00 

41 0070101 10 1 2 633 002 Výpočtová technika  800,00 1 633,00 1 632,26 

41 0070101 10 1 2 633 003 Telekomunikačná 

technika 

 200,00  233,00  232,84 

41 0070101 10 1 2 633 004 Prevádzkové stroje, 

prístroje, zariadenie, 

technika a náradie 

3 500,00 4 868,00 4 867,02 

41 0070101 10 1 2 633 006 Všeobecný materiál 22 400,00 53 888,00 53 847,71 

41 0070101 10 1 2 633 009 Knihy, časopisy, 

noviny, učebnice, 

učebné pomôcky a 

kompenzačné 

pomôcky 

 400,00  435,00  434,29 

41 0070101 10 1 2 633 010 Pracovné odevy, obuv 

a pracovné pomôcky 

2 500,00  556,00  555,54 

41 0070101 10 1 2 633 011 Potraviny 27 000,00 21 154,00 21 153,97 

41 0070101 10 1 2 633 013 Softvér  2 000,00 2 043,00 2 043,84 

41 0070101 10 1 2 633 015 Palivá ako zdroj 

energie 

 200,00  258,00  258,78 

41 0070101 10 1 2 634 001 Palivo, mazivá, oleje, 

špeciálne kvapaliny 

2 200,00 1 144,00 1 143,98 

41 0070101 10 1 2 634 002 Servis, údržba, opravy 

a výdavky s tým 

spojené 

2 500,00 1 840,00 1 839,33 

41 0070101 10 1 2 634 003 Poistenie 1 000,00  846,00  845,55 

41 0070101 10 1 2 634 005 Karty, známky, 

poplatky 

 20,00  3,00  2,50 

41 0070101 10 1 2 635 002 Rutinná a štandardná 

údržba výpočtovej 

techniky 

1 000,00  839,00  838,68 

41 0070101 10 1 2 635 003 Rutinná a štandardná 

údržba 

telekomunikačnej 

techniky 

 800,00 1 647,00 1 647,00 

41 0070101 10 1 2 635 004 Rutinná a štandardná 

údržba prevádzkových 

strojov, prístrojov,  

zariadení, techniky a 

náradia 

3 000,00 3 754,00 3 753,79 
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41 0070101 10 1 2 635 006 Rutinná a štandardná 

údržba budov, 

objektov alebo ich 

častí 

12 500,00 11 929,00 11 928,19 

41 0070101 10 1 2 635 009 Softvéru 1 000,00 1 231,00 1 231,47 

41 0070101 10 1 2 637 001 Skolenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympózia 

1 000,00  270,00  270,00 

41 0070101 10 1 2 637 002 Konkurzy a súťaže  50,00  0,00  0,00 

41 0070101 10 1 2 637 003 Propagácia, reklama, 

inzercia 

 50,00  721,00  720,12 

41 0070101 10 1 2 637 004 Všeobecné služby 8 200,00 12 349,00 12 348,56 

41 0070101 10 1 2 637 006 Náhrady  0,00 1 274,00 1 273,78 

41 0070101 10 1 2 637 007 Cestovné náhrady  500,00 1 144,00 1 143,40 

41 0070101 10 1 2 637 012 Poplatky a odvody  24,00  74,00  73,70 

41 0070101 10 1 2 637 014 Stravovanie  0,00  422,00  421,30 

41 0070101 10 1 2 637 015 Poistné 2 000,00 1 333,00 1 332,99 

41 0070101 10 1 2 637 016 Prídel do sociálneho 

fondu 

7 000,00 8 171,00 8 170,89 

41 0070101 10 1 2 637 034 Zdravotníckym 

zariadeniam 

 600,00  184,00  183,53 

41 0070101 10 1 2 637 035 Dane 1 600,00 1 628,00 1 627,71 

41 0070101 10 1 2 642 013 Transféry na 

odchodné 

1 500,00  0,00  0,00 

41 0070101 10 1 2 642 015 Transféry na 

nemocenské dávky 

 0,00 1 668,00 1 667,27 

46 0070101 10 1 2 632 001 Energie 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

46 0070101 10 1 2 632 002 Vodne, stočné 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

46 0070101 10 1 2 633 011 Potraviny 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

72a 0070101 10 1 2 633 006 Všeobecný materiál  0,00  150,00  150,00 

72f 0070101 10 1 2 633 011 Potraviny  0,00 11 103,00 11 102,52 

              SPOLU: 1 186 044,00 1 317 417,00 1 315 720,51 
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Výdavky kapitálové v € 

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

zmenách 
Skutočnosť k dátumu 

20 0070101 10 1 2 717 002 Rekonštrukcie a 

modernizácie 

 0,00 40 150,00 40 150,27 

41 0070101 10 1 2 713 004 Prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a 

náradia 

 0,00 15 000,00 15 000,00 

41 0070101 10 1 2 716  Prípravná a 

projektová 

dokumentácia 

 0,00 8 500,00 6 780,00 

41 0070101 10 1 2 717 002 Rekonštrukcie a 

modernizácie 

 0,00 217 850,00  0,00 

              SPOLU: 0,00 281 500,00 61 930,27 

 
Vysvetlivky k zdrojom financovania /ZF/: 
zdroj 111 – prostriedky zo štátneho rozpočtu  
zdroj 41 – dotácie od zriaďovateľa 
zdroj 46 – vlastné príjmy 
zdroj 20 – finančné aktíva zriaďovateľa 
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/ 
program 0070101 - Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

 

Komentár k bežným výdavkom 

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

výdavkov rozpočtu v roku 2020 sú mzdy a odvody na zdravotné a sociálne poistenie (cca 

76 % 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 1.1.2020, a to o 10 %. Z tohto dôvodu boli navýšené fin. prostriedky zo strany 

zriaďovateľa CSS GARDEN na tento účel.  Odmeny pre zamestnancov CSS v súvislosti 

s prvou vlnou pandémie COVID-19 boli spolu s prislúchajúcimi odvodmi vo výške 

42 460 €. 

     Čo sa týka tovarov a služieb, najväčšiu časť výdavkov tvorili v roku 2020 výdavky na 

energie a vodu, u ktorých bol zaznamenaný nárast oproti roku 2019 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. 



41 
 

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

Slovensku. 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 4% bežných 

výdavkov). Z položky všeobecného materiálu tvorili výdavky na zakúpenie materiálu 

potrebného pre zvládnutie pandémie COVID-19 cca 23%. Zakúpené boli rúška, okuliare, 

tvárové štíty, jednorazové plášte, dezinfekčné prostriedky na ruky a podlahy, 

postrekovače, rukavice, respirátory, matrace a termoobaly na prenos jedla. Zo zdroja 

111 bol hradený nákup výživových doplnkov pre klientov a zamestnancov CSS vo výške 

2 860,00 €. Na podpoložke Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia bolo čerpanie vo 

výške 4 867,02 € (3,26 % z nákladov na spotrebu materiálu). Z týchto finančných 

zdrojov boli významnejšie výdavky hlavne na obstaranie germicídnych žiaričov 

potrebných na dezinfekciu priestorov v súvislosti s pandémiou COVID-19, 

bezdotykového terminálu na meranie telesnej teploty, teplomerov a pod. 

     V rámci rutinnej a štandardnej údržby v roku 2020 boli vykonané najmä opravy 

a údržba v priestoroch DSS Ptičie – oprava povrchov v miestnostiach prijímateľov 

sociálnej služby, prelištovanie plávajúcich podláh, oprava okien a dverí, dodanie a 

montáž dverí, výmena kľučiek, výmena výplní na dverách, atď.  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 2 % 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, ako aj služobné 

účely THP pracovníkov v rámci zabezpečovania zverených pracovných úloh. 

     Komentár ku kapitálovým výdavkom 

     Kapitálové výdavky boli v roku 2020 použité na obstaranie šikmej schodiskovej 

plošiny cez Elektronický kontraktačný systém pre potreby imobilných prijímateľov soc. 

služby v DSS Humenné vo výške 15000 €. V roku 2020 bola uskutočnená investičná 

akcia „Výmena a zateplenie strechy objektu CSS GARDEN Humenné“ vo výške 40 150,27 

€ (denná časť).  Časť kapitálových výdavkov bola použitá na vypracovanie projektových 

dokumentácií pre nadchádzajúce investičné akcie: hydroizoláciu a zateplenie objektu 

ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné spolu vo výške 6 780 €. 
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Prehľad príjmov podľa zdrojov financovania k 31.12.2020 

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  540,14 

46 223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 135 000,00 135 000,00 204 972,18 

46 223 003 Za stravné  0,00  0,00  860,64 

46 292 012 Z dobropisov  0,00  0,00  628,18 

72a 311  Granty  0,00  150,00  150,00 

72f 223 003 Za stravné  0,00 11 103,00 11 102,52 

      SPOLU: 135 000,00 146 253,00 218 253,66 

 

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 z dobropisov (zdroj 46) – príjmy z vyúčtovacích faktúr za min. roky 
 Granty (zdroj 72a) tvoria samostatné rozpočtové prostriedky darované od iných 

subjektov mimo VS.  
 Príjmy za stravné (zdroj 72f) predstavujú samostatné rozpočtové prostriedky od 

zamestnancov z úhrady za stravu vo vlastnom stravovacom zariadení, vrátane FP 
zo SF a od miestnej odborovej organizácie.  
 

5.2 Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia k 31.12.2020 
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/21227/2014-31) 

k 31.12.2020 
v €  

Číslo 
účtu 

alebo 
skupiny 

Náklady 
Číslo 

riadku 

2020 

2019 Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 1 252 563,02 0,00 252 563,02 230 517,29 

501 Spotreba materiálu 2 145 758,61 0,00 145 758,61 132 746,30 

502 Spotreba energie 3 106 804,41 0,00 106 804,41 97 770,99 

503 
Spotreba ostatných neskladovateľných 
dodávok 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 
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504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 Služby (r.007 až r.010) 6 47 315,01 0,00 47 315,01 67 349,54 

511 Opravy a udržiavanie 7 20 421,09 0,00 20 421,09 32 338,97 

512 Cestovné 8 244,75 0,00 244,75 407,40 

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

518 Ostatné služby 10 26 649,17 0,00 26 649,17 34 603,17 

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 11 1 031 803,59 0,00 1 031 803,59 890 725,17 

521 Mzdové náklady 12 732 962,15 0,00 732 962,15 628 934,68 

524 Zákonné sociálne poistenie 13 252 952,55 0,00 252 952,55 218 991,16 

525 Ostatné sociálne poistenie 14 11 805,86 0,00 11 805,86 10 717,58 

527 Zákonné sociálne náklady 15 34 083,03 0,00 34 083,03 32 081,75 

528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 31 416,18 0,00 31 416,18 0,10 

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 31 416,18 0,00 31 416,18 0,10 

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 70 803,34 0,00 70 803,34 78 403,69 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

30 29 566,25 0,00 29 566,25 29 197,31 

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

31 41 237,09 0,00 41 237,09 49 206,38 

552 
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 

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

553 
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 

33 9 418,50 0,00 9 418,50 8 416,00 

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 31 818,59 0,00 31 818,59 40 790,38 

 
Číslo 
účtu 

alebo 
skupiny 

Náklady 
Číslo 

riadku 

2020 

2019 Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

  
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 
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56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 40 2 935,18 0,00 2 935,18 3 714,67 

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 

568 Ostatné finančné náklady 47 2 935,18 0,00 2 935,18 3 714,67 

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 

54 206 601,10 0,00 206 601,10 151 990,37 

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 62 185 693,82 0,00 185 693,82 142 390,19 

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 20 907,28 0,00 20 907,28 9 600,18 

  
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 1 645 065,13 0,00 1 645 065,13 1 424 328,54 

  Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064) 994 4 976 432,48 0,00 4 976 432,48 4 322 192,00 

 
              

Číslo 
účtu 

alebo 
skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 
hospodárenia 

Číslo 
riadku 

2020 

2019 Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

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

65 234 791,63 0,00 234 791,63 189 772,82 

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

602 Tržby z predaja služieb 67 234 791,63 0,00 234 791,63 189 772,82 

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 
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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 14 772,69 0,00 14 772,69 14 807,23 

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

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76 14 772,69 0,00 14 772,69 14 807,23 

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 

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) 

83 805,74 0,00 805,74 679,89 

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 89 805,74 0,00 805,74 679,89 

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

90 11 591,68 0,00 11 591,68 16 676,18 

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

91 11 591,68 0,00 11 591,68 16 676,18 

652 
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 

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

653 
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 

93 8 416,00 0,00 8 416,00 13 994,64 

657 
Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej 
činnosti 

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

658 
Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej 
činnosti 

95 3 175,68 0,00 3 175,68 2 681,54 

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

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

 
              

Číslo 
účtu 

alebo 
skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 
hospodárenia 

Číslo 
riadku 

2020 

2019 Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

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 
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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 správy 

121 0,00 0,00 0,00 0,00 

688 
Výnosy z kapitálových transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 

122 0,00 0,00 0,00 0,00 

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v obciach, vyšších územných 
celkoch a rozpočtových org. a 
prispevkových org. zriadených obcou 
alebo vyšším územným celkom (r.125 až 
r.133) 

124 1 385 495,44 0,00 1 385 495,44 1 199 502,44 

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 1 259 147,99 0,00 1 259 147,99 1 158 347,03 

  

Číslo 
účtu 

alebo 
skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 
hospodárenia 

Číslo 
riadku 

2020 

2019 Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

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 59 657,93 0,00 59 657,93 27 368,72 

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

127 54 112,68 0,00 54 112,68 0,00 

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

128 1 324,32 0,00 1 324,32 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 11 252,52 0,00 11 252,52 11 958,10 

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

132 0,00 0,00 0,00 464,07 

699 
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových 
príjmov 

133 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Účtová trieda 6 
celkom(065+069+074+079+083+090+100 

134 1 647 457,18 0,00 1 647 457,18 1 421 438,56 



47 
 

+109+114+124) 

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

135 2 392,05 0,00 2 392,05 -2 889,98 

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 2 392,05 0,00 2 392,05 -2 889,98 

  Kontrolné číslo súčet ( r.065 až r.138 ) 995 4 958 747,32 0,00 4 958 747,32 4 286 771,82 

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

k 31.12.2020 
v €  

Ozn. STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 

2020 2019 

Brutto Korekcia Netto Netto 

A b c 1 2 3 4 

  SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114 1 1 822 542,85 1 244 158,05 578 384,80 536 344,12 

A. Neobežný majetok r.003+r.011+024 2 1 245 702,39 880 043,82 365 658,57 364 710,55 

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 

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 1 245 702,39 880 043,82 365 658,57 364 710,55 

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 1 074 281,67 773 838,14 300 443,53 287 581,54 

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

16 45 929,42 35 161,44 10 767,98 12 889,70 

6 Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ) 17 85 887,99 71 044,24 14 843,75 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 6 780,00 0,00 6 780,00 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  27 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(063)-(096 AÚ) 

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 

              

Ozn. STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 

2020 2019 

Brutto Korekcia Netto Netto 

A b c 1 2 3 4 

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 

33 575 883,48 364 114,23 211 769,25 169 942,01 

B.I. Zásoby súčet (r.035 až r.039) 34 15 885,44 0,00 15 885,44 6 692,68 

B.I.1. Materiál (112+119)-(191) 35 15 885,44 0,00 15 885,44 6 692,68 

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 

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 
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Ozn. STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 

2020 2019 

Brutto Korekcia Netto Netto 

A b c 1 2 3 4 

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084) 60 451 828,10 364 114,23 87 713,87 88 113,91 

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 0,00 

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 rozpočtových 
organizácií zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom (318)-(391 AÚ) 

68 451 828,10 364 114,23 87 713,87 88 113,91 

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) 85 108 169,94 0,00 108 169,94 75 135,42 

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

2 Ceniny (213) 87 27,35 0,00 27,35 27,70 

3 Bankové účty (221AÚ +/-261) 88 108 142,59 0,00 108 142,59 75 107,72 

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 

              

Ozn. STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 

2020 2019 

Brutto Korekcia Netto Netto 

A b c 1 2 3 4 

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

7 Majetkové cenné papiere na obchodovanie 92 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(251) - (291 AÚ) 

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-291AÚ) 

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

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) 110 956,98 0,00 956,98 1 691,56 

C.1 Náklady budúcich období  (381) 111 956,98 0,00 956,98 1 691,56 

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 

  KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až r.114) 888 7 289 214,42 4 976 632,20 2 312 582,22 2 143 684,92 

 

Ozn. STRANA PASÍV 
Číslo 

riadku 
2020 2019 

A b c 5 6 

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

115 578 384,80 536 344,12 

A. Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123 116 -7 484,56 -9 876,61 

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 



51 
 

A.III. 
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 
až 125) 

123 -7 484,56 -9 876,61 

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

124 -9 876,61 -6 986,63 

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

125 2 392,05 -2 889,98 

B. 
Záväzky súčet 
r.127+r.132+r.140+r.151+r.173 

126 567 584,10 533 339,35 

B.I. Rezervy súčet (r.128 až 131) 127 9 418,50 8 416,00 

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 9 418,50 8 416,00 

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

132 443 396,47 441 524,17 

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

133 87 713,87 88 113,91 

2 
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu 
(353) 

134 0,00 0,00 

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

135 355 682,60 353 410,26 

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 1 736,15 1 140,30 

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 1 736,15 1 140,30 

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 

  

          
 
 
 
 

Ozn. STRANA PASÍV 
Číslo 

riadku 
2020 2019 

A b c 5 6 

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) 151 113 032,98 82 258,88 

B.IV.1. Dodávatelia  (321) 152 6 626,54 8 291,46 

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 
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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 0,00 

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 58 357,30 41 430,06 

13 Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 250,00 30,00 

14 
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia 
a zdravotného poistenia (336) 

165 39 295,00 27 537,50 

15 Daň z príjmov (341) 166 0,00 0,00 

16 Ostatné priame dane (342) 167 8 504,14 4 969,86 

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 0,00 

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 

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 18 285,26 12 881,38 

C.1. Výdavky budúcich období  (383) 181 0,00 0,00 

2 Výnosy budúcich období (384) 182 18 285,26 12 881,38 

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

183 0,00 0,00 

  KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183) 999 2 344 945,40 2 191 754,76 

 

 

5.3 Záväzky a pohľadávky k 31.12.2020 
v €  

Záväzky dlhodobé Riadok súvahy Hodnota záväzku Opis 

Záväzok – účet 472 144 1 736,15 Záväzky zo sociálneho fondu 

Záväzky kráktodobé Riadok súvahy Hodnota záväzku Opis 

Záväzok – účet 321 152 6 626,54 Záväzky odber. - dodávateľské (do 1 mes.) 

Záväzok – účet 331 163 58 357,30 Záväzky voči zamestnancom (zúčt. miezd 
12/2020) 

Záväzok – účet 333 164 250,00 Ostatné záv. voči zamestnancom – zo SF 
12/2020 

Záväzok – účet 336 165 39 295,00 Odvody zamestnáv.+zamestn. do SP a zdrav.p. za 
12/2020 
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Záväzok – účet 342 167 8 504,14 Daň z príjmov – záväzok voči FS za 12/2020 

Spolu  114 769,13  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumárny prehľad stavu pohľadávok - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE  (v €) 

         
Pohľadávky 

k 
31.12.2019 

celkom 

v tom: Pohľadávky 
k 

31.12.2020 
celkom 

v tom: 
zmena 
stavu k 

31.12.2020 

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          

315-Ostatné pohľadávky                   
316-Pohľadávky z 
nedaň.rozpočt.príjmov                   
317-Pohľadávky z daňových 
a col.príjmov                   
318-Pohľadávky z 
nedaňových príjmov VÚC a 
RO* 88 113,91   88 113,91 87 713,87   87 713,87 -400,04   -400,04 

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: 88 113,91 0,00 88 113,91 87 713,87 0,00 87 713,87 -400,04 0,00 -400,04 

          Zmena stavu pohľadávok k 
31.12.2020 spolu: "+" (nárast)   

"– " 
(pokles) -400,04 

     
z toho: 

         Upustenie od vymáhania 
pohľadávky 2020 

        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): 
 
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 364 114,23 €. Výška pohľadávok brutto (bez OP) k 31.12.2020 je  
451 828,10 €. K reálnemu zníženiu pohľadávok teda nedošlo, vzrástla iba tvorba opravných položiek v dôsledku starnutia pohľadávok. 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 u plnoletých prijímateľov s príjmom invalidný dôchodok, u ktorých príjem prijímateľa po uplatnení § 73  zákona č. 



54 
 

448/2008 o sociálnych službách nepostačuje na plnú výšku úhrady a preto im bola stanovená povinnosť platiť časť úhrady a táto nezapletaná úhrada za 
sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby voči prijímateľovi sociálnej služby.   
 
 
 
 

5.4 Dary a granty k 31.12.2020 

 

Prehľad prijatých darov pre CSS k 31.12.2020 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 1.1.2020 

    0,00 € 

1. 

 

Bidfood Slovakia, s.r.o. 

 

FD-01/2020 Pre potreby 

prijímateľov soc. 

služby CSS GARDEN 

150,00 € 150,00 €   

(vianočné darčeky) 

0,00 € 

24.2.2020  7001/2020 - 16.3.2020 VPD 262/20 – 14.12.2020  

 

 

Stav darovaných 

prostriedkov k 

31.12.2020 

 

  150,00 € 150,00 € 0,00 € 
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5.5 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020  
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 40 - 100 

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 

164,42  522,85  720,15  260,70  584,73  

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom 

zákonom: 

59,37  188,80  260,05  95,08  217,29  

3. Tuzemské cestovné náhrady : 0,08  0,24  0,33  0,00  0,00  

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 29,92  95,15  131,05  99,66  111,69  

5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

interiérov: 

39,61  125,97  173,52  2,81  0,24  

6. Dopravné : 0,97  3,07  4,23  4,35  0,00  

7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 

údržby  objektov  alebo ich časti a riešenia havarijných stavov: 

2,86  9,11  12,55  3,41  3,12  

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 : 8,15  25,91  35,68  4,09  4,14  

10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa 

osobitného predpisu : 

0,47  1,50  2,06  0,00  1,81  

11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku  podľa účtovných 

predpisov: 

8,52  27,10  37,32  11,37  0,00  

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020/1 prijímateľ 

sociálnej služby /mesiac  

314,37  999,70  1 376,94  481,47  923,02  
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6 HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM  

6.1 Stav a pohyb neobežného majetku k 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

DLHODOBÝ MAJETOK v € Obstarávacia cena Oprávky  

Názov 31.12.2019 Prírastky Úbytky 

Presu
ny 

(+/-) 31.12.2020 31.12.2019 Prírastky Úbytky 
Presuny 

(+/-) 31.12.2020 

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      
     Predmety z drahých 

kovov      
     

Stavby 1 034 131,40 40 150,27      1 074 281,67 746 549,86 27 288,28     773 838,14 
Samostatné hnuteľné 
veci a súbory 
hnuteľných vecí  45 929,42 

 
    45 929,42 33 039,72 2 121,72     35 161,44 

Dopravné prostriedky 70 887,99 15 000,00      85 887,99 70 887,99 156,25      71 044,24 
Pestovateľské celky 
trvalých porastov           
Základné stádo a ťažné 
zvieratá           
Drobný dlhodobý 
hmotný majetok           
Ostatný dlhodobý 
hmotný majetok           
Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku 31 416,00 61 930,27  86 566,27   6 780,00 

     Poskytnuté preddavky 
na dlhodobý hmotný 
majetok      

     Dlhodobý hmotný 
majetok spolu 1 215 188,12 117 080,54 86 566,27 0,00 1 245 702,39 850 477,57 29 566,25 0,00 0,00 880 043,82 

DROBNÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK 
V PODSÚVAHOVEJ EVIDENCII v € 

Skutočný stav 
k 31.12.2020 

DrHM v používaní  334 271,77 

Bielizeň, ošatenie, obuv 27 501,15 

DrNM v používaní - softvér  2 786,24 

Knihy  2 677,75 

Operatívno-technická evidencia 14 762,29 
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6.2 Inventarizácia majetku k 31.12.2020 

     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 2020 bola vykonaná 5x inventarizácia stavu pokladničnej hotovosti a 

cenín – pri všetkých týchto inventarizáciách neboli zistené žiadne inventarizačné 

rozdiely. 

     Koncoročná riadna inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2020 tak, že fyzické 

zisťovanie stavu majetku bolo vykonané k 31.12.2020 v období od 4.1.2021 do 8.1.2021. 

Následne k 31.12.2020 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 2020 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                             0,00 €,  

c) majetok v operatívno-technickej evidencii spolu v obstar. hodnote                0,00 €, 

d) bielizeň, ošatenie, obuv spolu v obstarávacej hodnote                          0,00 €, 

e) knihy spolu v obstarávacej hodnote                0,00 €, 

f) 042 – projektová dokumentácia k zmarenej investícii                 31 416,00 €. 

Počas roka 2020 došlo iba k zúčtovaniu zmarenej investície na účte obstarania 042 

/Projektová dokumentácia k projektu „Zvýšenie kvality obytného zázemia klientov DSS“ 

z roku 2009/, ktorá nebola realizovaná.   

6.4 Investičné akcie 

CSS GARDEN Humenné boli v rozpočtovom období 2020 rozpočtované kapitálové 
prostriedky v I. štvrťroku vo výške 258 000,00 € na výmenu a zateplenie strechy 
objektu CSS GARDEN (41 000,00 €), na hydroizoláciu objektu ubytovacej časti CSS 
GARDEN Humenné (39 000,00 €) a na zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN 
Humenné (178 000,00 €).  

V II. štvrťroku boli rozpočtované kapitálové prostriedky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre investičné akcie „Hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS“ 
(1 500,00 €) a „Zateplenie objektu ubytovacej časti CSS“ (7 000,00 €). Pridelené boli aj 
kapitálové prostriedky na zakúpenie šikmej schodiskovej plošiny pre DSS Humenné 
(15 000,00€). Zároveň však z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 a možného 
obmedzenia stavebných prác boli organizácii odobraté kapitálové finančné prostriedky 
určené na realizáciu investičných akcií „Hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS 
GARDEN Humenné“ (-39 000,00 €) a „Zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN 
Humenné“ (-178 000,00 €).  

Počas 3.štvrťroka boli zrealizované tieto investičné akcie: vypracovanie 
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projektových dokumentácií na hydroizoláciu a zateplenie objektu ubytovacej časti spolu 
vo výške 6 780 €, zakúpenie šikmej schodiskovej plošiny pre DSS Humenné – verejné 
obstarávanie cez EKS, v hodnote 15 000 €. 

V III. štvrťroku boli CSS GARDEN znovu pridelené kapitálové finančné prostriedky na 
na hydroizoláciu objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné (39 000,00 €) a na 
zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné (178 000,00 €). 
K 31.12.2020 boli ukončené výberové konania na dodávateľov stavebných prác 
a stavebný dozor. Počas tohto štvrťroka bola ukončená investičná akcia „Výmena 
a zateplenie strechy objektu CSS GARDEN Humenné“ vo výške 40 150,27 €. 
     Počas IV. štvrťroka neboli pridelené CSS GARDEN žiadne ďalšie kapitálové výdavky. 
Zároveň bolo požiadané o presun finančných prostriedkov určených na doposiaľ 
nezrealizované investičné akcie do rozpočtového obdobia 2021. 

 

7 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

V sledovanom období roka 2020 bolo v CSS GARDEN vykonaných viacero interných 

kontrol.  

Interné kontroly boli vykonané na základe plánu kontrolnej činnosti riaditeľa na rok 

2020. Kontroly boli vykonávané vedúcimi pracovníkmi a riaditeľkou zariadenia. 

V prípade zistenia nedostatkov boli tieto okamžite odstránené. 

Plán kontrol pre rok 2020: 

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: 1 x ročne  

 
6. Kontrola hygieny v sklade potravín. 
 T : 1 x ročne       
 
7. Kontrola evidencie rodinných prídavkov PSS 
T: 4 x ročne 
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8. Kontrola tvorby a realizácie individuálneho plánovania  
T: 2 x ročne     
 
Externé kontroly: 

Dňa 28. 7. 2020 navštívili Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné zamestnanci 

Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, aby vykonali v súlade 

s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím kontrolný monitoring 

dodržiavania ľudských práv a slobôd PSS, ktorým sa v našom zariadení poskytuje 

sociálna služba (viac v kapitole 2.11 Monitoring zariadenia) 

 

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 



60 
 

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 

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 
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 nedostatok finančných prostriedkov 
na odmeňovanie a vzdelávanie 
zamestnancov 

 
 

SWOT: Prevádzka a infraštruktúra 

Silné stránky Slabé stránky 
 zariadenie sa nachádza v tichom 

prírodnom prostredí, možnosť 
využitia okolitej prírody 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, 

 v DSS sa nachádzajú priestory 
vyššieho štandardu – triedy, dielne, 
spoločenské miestnosti, kaplnka, byt 
pre nácvik sociálnych zručností, 

 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 

 
 
 

 zariadenie (DSS) sa nachádza 6 km od 
mesta , všetky inštitúcie a služby pre 
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 
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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 

terapie a bazálnu stimuláciu  
 zníženie kapacity DSS z dôvodu 

zvýšenia podlahovej obytnej plochy na 
1 prijímateľa 

 zakúpenie motorového vozidla 
s plošinou pre imobilných 
prijímateľov 
 

 nedostatok verejných investícií na 
budovanie sociálnych služieb 
v Prešovskom kraji 

 možná zmena legislatívy 
 zmena personálnej politiky 

zriaďovateľa  
 

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 

 vzdelávanie prijímateľov (špeciálna 
základná škola, praktická škola) 
v meste Humenné 

 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 
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získavanie grantov 

 spolupráca s kultúrnymi, školskými 

a ďalšími inštitúciami v regióne 

 

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  
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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. Rok 2020 bol rokom stabilizácie sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby 

prešli adaptačným procesom, naučili sa väčšej samostatnosti a starostlivosti o seba 

a svoju domácnosť. Sociálnu službu s nižšou mierou podpory hodnotia veľmi pozitívne. 

Z uvedeného dôvodu zariadenie uvažuje o zvýšení kapacity zariadenia podporovaného 

bývania. V súčasnosti prebieha príprava ďalších prijímateľov. 

 

    V priestoroch CSS GARDEN sa v školskom roku 2019 – 2020 nachádzalo elokované 

pracovisko Spojenej školy internátnej, Komenského 3, 066 01  Humenné. Svoju činnosť 

vykonávalo v priestoroch domova sociálnych služieb. Nachádzali 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 

Z dôvodu čo najväčšieho priblíženia PSS komunite rozhodlo vedenie zariadenia o tom, že 

od školského roku 2020 – 2021 budú PSS navštevovať školské zariadenie priamo 

v meste Humenné a činnosti elokovaného pracoviska Spojenej školy internátnej, 

Komenského 3, Humenné sa v priestoroch zariadenia ukončia. 

V školskom roku 2020 – 2021 začali 4 PSS navštevovať špeciálnu základnú školu na 

adrese Komenského 3, Humenné a 4 PSS praktickú školu na adrese Třebíčska 16, 

Humenné.  
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