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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov zariadenia: Centrum sociálnych služieb Dúbrava 

Adresa: 06773 Dúbrava č. 41 

IČO: 00695467 

DIČ: 2020763987 

Právna forma: rozpočtová organizácia VÚC 

Riaditeľ: Mgr. MVDr. Marián Petro 

Č. telefónu: 057/ 7673123 

e-mail: riaditel@css-dubrava.vucpo.sk 

web: www.cssdubrava.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Č. účtu: Sk 39 8180 0000 007 00051 1689/8180 

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj 
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2 PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 Personálne podmienky súvisiace s procesom výberu zamestnancov, ich zaškoľovania 

a adaptácie sa v našej organizácii riadia  personálnymi štandardami, ktoré upravujú prijímanie 

a zaškoľovanie pracovníkov v CSS  Dúbrava. 

 K 31.12.2017 pracovalo v zariadení 52 zamestnancov. 

 

 



Vzdelávanie zamestnancov v roku 2017  

CSS  Dúbrava podporuje zamestnancov vo vzdelávaní v oblastiach, ktoré pomôžu pri 

skvalitňovaní poskytovaných služieb pre prijímateľov formou externých a interných školení       

v rámci CSS. 

 

 

PREHĽAD VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT A POČET ÚČASTNÍKOV V   r. 2017   

 

Vzdelávacie podujatie Počet účastníkov 

Súťaž opatrovateliek 2 zamestnanci 

Preškolenie BOZP  Všetci zamestnanci 

E - gouverment 2 pracovníci 

Školenie mzdovej a personálnej účtovníčky 1 pracovníčka 

Supervízia v II. polroku Všetci odborní zamestnanci 

Správa spisovej dokumentácie a archivácia  1 pracovník 

Mesačné vzdelávacie aktivity podľa Plánu vzdelávania 

na rok 2017 

Všetci odborní pracovníci 

Supervízia Všetci odborní pracovníci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

K 31.12.2017 CSS poskytoval sociálne služby 74 prijímateľom: 

- Špecializované zariadenie 68 

- Domov sociálnych služieb 6 

V priebehu roka 2017 bolo do zariadenia : 

- prijatých  5 

- zomrelo 6 

- prepustená do vlastnej rodiny 1 

Skladba prijímateľov:   

 Muži Ženy 

Špecializované zariadenie 14 54 

Domov sociálnych služieb 2 4 

 

Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti: 

Stupeň Špecializované zariadenie Domov sociálnych služieb 

V. 2 0 

VI. 66 6 

Spolu: 68 6 

 

Veková skladba prijímateľov - špecializované zariadenie k 31.12.2017 

od 29 rokov 3 

od 30 do 39 rokov 5 

od 40 do 59 rokov 36 

od 60 do 74 rokov 22 

od 75 do 89 rokov  2 

nad 90 rokov 0 

 



Veková skladba prijímateľov - domov sociálnych služieb k 31.12.2017 

do 29 rokov 0 

od 30 do 39 rokov 0 

od 40 do 59 rokov 4 

od 60 do 74 rokov 1 

od 75 do 89 rokov 1 

nad 90 rokov  

 

 

4  POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Cieľom sociálnych služieb v CSS Dúbrava je podpora uspokojovania potrieb 

prijímateľov v ich celistvosti a jedinečnosti s dôrazom na potrebu rešpektovať ich prirodzené 

prostredie a životný kontext. Sociálna služba je zameraná na prijímateľa,   je včasná a pružne 

reaguje na jeho meniace sa potreby, rešpektuje jeho osobnú integritu so zámerom zlepšiť kvalitu 

jeho života a zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe k podpore a pomoci.  

 V oblasti poskytovania sociálnych služieb v CSS Dúbrava, hlavnými pravidlom                 

je prispôsobiť službu potrebám prijímateľov sociálnych služieb, poskytovanými službami 

zvyšovať ich kvalitu života, smerovať od kolektívneho poskytovania služieb                                         

k individuálnemu, dodržiavať ľudské práva a slobody. Svoju činnosť postupne prispôsobovať 

vyššie stanoveným cieľom pri zohľadnení možností  a podmienok zariadenia.  

CSS ako poskytovateľ sociálnych služieb zabezpečuje, aby poskytované sociálne služby 

boli bezpečné, kvalitné a poskytované na odbornej úrovni, založené na partnerskej spolupráci, 

rovnosti bez diskriminácie a aby zohľadňovali špecifický prístup a mieru potrebnej podpory      

v závislosti od ich schopností. Kvalita individuálneho výkonu, konkrétneho výkonu                        

v konkrétnej situácii pri poskytovaní sociálnej služby alebo v súvislosti  s ňou je zaručená tým, 

že sa zabezpečuje osobami s príslušnou kvalifikáciou      a kompetenciami. 

 

CSS poskytuje tieto odborné činnosti: 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

Sociálne poradenstvo  

Sociálnu rehabilitáciu 



Ošetrovateľskú starostlivosť 

Stravovanie 

 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 

PSS prichádzajúci do zariadenia sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby na základe 

rozhodnutia o odkázanosti, v ktorom je určený rozsah jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby. Poznaním potrieb PSS orientovaných na všetky oblasti života človeka                                      

je podmienené poskytovanie praktických, konkrétnych a cielených sociálnych služieb danému 

PSS. Pomoc pri odkázanosti vykonávajú najmä sestry   v ZSS a opatrovateľky. 

Sociálni pracovníci  v spolupráci s vedúcimi úseku starostlivosti o klienta uplatňujú prístupy 

zodpovedajúce cieľu vykonávanej sociálnej služby v zariadení. 

• realizujú v spolupráci s vedúcimi úsekmi starostlivosti o klienta prvotnú komunikáciu s 

novoprijatým prijímateľom, 

• uzatvárajú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, zmluvu o úschove cenných vecí, 

vedú potrebnú operatívnu evidenciu a dokumentáciu. 

• v tímovej rovine oboznamujú prijímateľa príp. jeho príbuzných so systémom 

poskytovania sociálnych služieb a Domácim poriadkom zariadenia, priestormi zariadenia, 

miestom, kde bude klient ubytovaný a pracovníkmi, ktorí ho budú v zvýšenej miere sprevádzať 

v procese adaptácie, a na ktorých sa môže v prípade potreby obrátiť. Cieľom                                        

je čo najviac uľahčiť prijímateľovi proces adaptácie.   

• v tímovej spolupráci pomocou metód sociálnej práce (rozhovorom, pozorovaním, 

aktívnym načúvaním, zaznamenávaním, nácvikom a pod.)  sa v jednotlivých fázach realizuje, 

sleduje a vyhodnocuje adaptačný proces. Cieľom je minimalizovať stres  v rámci adaptácie           

a dosiahnuť dobrú adaptáciu PSS. V prípade zhoršenej adaptácie vedúca úseku v spolupráci          

s tímom príp. rodinou nachádza nové možnosti intervencie, v prípade potreby konzultuje               

s odborníkmi.                                   

•  sociálnu prácu v CSS vykonávajú sociálni pracovníci, ktorí majú príslušné odborné 

vzdelanie v oblasti sociálnej práce. Niektoré aktivity si vyžadujú pomoc a spoluprácu                      

aj odborných pracovníkov úseku starostlivosti o klienta. 

Sociálne poradenstvo 

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť, zameraná na pomoc fyzickej osoby 

v nepriaznivej sociálnej situácii. V zariadení sa realizuje základné sociálne poradenstvo, ktoré 

spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby a poskytnutie základných informácií 



o možnostiach riešenia problému alebo odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej 

pomoci.  Poskytuje sa potenciálnym záujemcom o poskytovanie sociálnej služby, prípadne ich 

príbuzným. Sociálne poradenstvo zabezpečujú sociálni  pracovníci. 

Sociálna rehabilitácia 

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 základných sociálnych aktivitách. Úlohou 

sociálnej rehabilitácie v CSS je proces na obnovu nezávislého a plnohodnotného telesného 

a duševného života PSS, usilujúci sa o opätovné začlenenie do spoločnosti, ktorí sa ocitli na 

rôzne dlhé obdobie mimo aktívne spoločenské dianie z dôvodu inštitucionálneho pobytu, 

zdravotného postihnutia, sociálne nepriaznivých podmienok a pod.  

CSS  v oblasti sociálnej rehabilitácie pri práci s PSS venuje pozornosť týmto okruhom: 

• orientácia na potreby prijímateľa sociálnej služby, 

• orientácia na prijímateľa sociálnej služby ako individualitu, 

• orientácia na zachovanie suverenity PSS a podporovanie jeho kompetencií, 

• orientácia na image PSS. 

Činnosť sociálnej rehabilitácie je vykonávaná prostredníctvo výchovne - vzdelávacích 

programov, nových metód a techník v oblasti sociálnej práce pri dodržiavaní zásad 

poskytovania sociálnej služby zameraných na individuálnu potrebu života človeka 

v prirodzenom prostredí. 

Cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie pomocou 

postupov metód a techník, ktoré majú pôsobiť na znižovanie miery závislosti osoby 

vyplývajúcej z jej zdravotného postihnutia a handicapu. Ide o nácvik sebaobsluhy, nácvik 

komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej 

orientácie a samostatného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, sociálnych kontaktov.  

Výber, používanie metód a postupov v práci s klientom je na dohode v tíme pretože 

každý klient vyžaduje iný prístup a postup. Tím vedie evidenciu o jednotlivých postupoch             

a písomné zaznamenanie všetkých faktov. 

Cieľom sociálnej rehabilitácie je rozvoj sociálnych kompetencií, t. j. obnova, získanie 

schopností stratených či oslabených zdravotným postihnutím. Je zameraná na  rozvíjanie               

a nácvik pracovných zručností, samostatnosti, sebestačnosti v maximálnej možnej miere pokiaľ 

je predpoklad, že PSS dokáže na základe pravidelných činností, zlepšiť alebo udržať celkový 

svoj stav.  



Zároveň je zameraná na nácvik používania pomôcky, nácvik priestorovej orientácie, 

samostatného pohybu a nácvik  sociálnej komunikácie. 

Vykonáva sa pri každodennom kontakte s PSS, pri jednotlivých úkonoch o neho              

za jeho spoluúčasti. Sociálnu rehabilitáciu vykonávajú odborní zamestnanci. Najčastejšie 

využívané metódy sociálnej rehabilitácie v zariadení sú cvičenie, nácvik, precvičovanie, 

tréning.  

Ošetrovateľská starostlivosť 

 Ošetrovateľská starostlivosť v  CSS Dúbrava je cieľavedomá, komplexná 

a viacrozmerná činnosť, je venovaná PSS ako bio-psycho-sociálno-duchovnej bytosti ako 

celku. 

  Je zabezpečovaná komplexne. Lekári navštevujú zariadenie pravidelne, alebo podľa 

potreby zdravotného stavu PSS.  Kvalifikovaný zdravotný personál (sestra v ZSS), ktorá                

je zodpovedná za prípravu a aplikáciu všetkých foriem liekov. Na odborné vyšetrenia mimo 

areálu je zabezpečený sprievod a odvoz PSS. Prísne dbá na zdravú výživu PSS a ich osobnú 

hygienu. 

Ošetrovateľská starostlivosť  sa poskytuje metódou ošetrovateľského procesu. 

Ošetrovateľský proces je systematická, racionálna metóda plánovania a poskytovania 

ošetrovateľskej starostlivosti. Obsahuje: posudzovanie, diagnostiku, plánovanie, realizáciu 

a vyhodnotenie. 

 

Stravovanie  

V CSS  sa poskytuje celodenná strava za ktorú sa považujú raňajky, desiata, obed, 

olovrant a večera, pri diabetickej diéte aj druhá večera. Počet odobratých jedál je predmetom 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, uzavretej medzi PSS, prípadne súdom ustanoveným 

kolíznym opatrovníkom a CSS ako poskytovateľom sociálnej služby. Stravovanie                           

sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke  podľa jedálneho lístka. 

Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorej členom je aj zástupca PSS. Zmenu 

jedálneho lístka povoľuje riaditeľ CSS a musí byť v jedálnom lístku vyznačená. Pri zostavovaní 

jedálneho lístka sa prihliada na dodržiavanie zásad zdravej výživy, vek a zdravotný stav PSS, 

ktorým sa strava poskytuje a na dodržiavanie stravnej jednotky. 

 V zariadení poskytujeme racionálnu, diabetickú a kašovitú( šetriacu) stravu. Podľa 

potrieb PSS sa pripravuje aj mixovaná strava. Pitný režim je zabezpečený po celý rok s dôrazom 

na letné mesiace. Jedlo sa podáva v jedálni, do izieb sa podáva jedlo len PSS, ktorí sú trvalo 

prípadne dočasne pripútaní na lôžko. 



 

CENA CELODENNEJ STRAVNEJ JEDNOTKY 

 

Racionálna diéta 3,18 

Kašovitá diéta 3,18 

Diabetická diéta 3,97 

 

Počet porcií odobranej stravy za rok 2017 

Druh stravy raňajky desiata obed olovrant večera II. večera 

racionálna 13598 13598 13598 13598 13598 x 

kašovitá 10750 10750 10750 10750 10750 x 

diabetická 1991 1991 1991 1991 1991 1991 

zamestnanci x x 7220 x 1460 x 

Spolu 26339 26339 33559 26339 27799 1991 

 

 

5 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ 

 
Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zúčastniť sa rôznych kultúrno-

spoločenských podujatí, ktoré CSS Dúbrava organizuje: návštevy predstavení, športových 

podujatí, organizovanie kultúrnych programov pri významných príležitostiach.  

Ergoterapeuti  poznajú a využívajú terapeutický potenciál participácie na každodenných 

činnostiach s cieľom zlepšiť schopnosti a zručnosti PSS a zároveň mu umožňujú výber 

jednotlivých činností. Prispievajú k celkovej rehabilitácii PSS v snahe zaistiť PSS čo najväčšiu 

možnú mieru integrácie. Metódy ergoterapie, pracovnej terapie - cvičenie, nácvik, 

precvičovanie, tréning, inštruktáž, názorná ukážka, individuálny prístup, fázovanie, krokovanie 

pracovných činností. 

Ergoterapia v CSS  prebieha v pracovné dni  v čase od 8.00 h do 11.30 h.  a od 13.00 do 

14.30 hod.  Ergoterapeuti oboznámia PSS  s ponukou denných  pracovných aktivít                          

na informačnej tabuli, ktorá sa nachádza v spoločenskej miestnosti prípadne ústne ponúknu 

aktivity a činnosti  jednotlivým PSS.  

Pracovný terapeut eviduje v dennom zošite  voľnočasových aktivít (dátum, miesto, druh 

zvolenej aktivity, mená prijímateľov, čas a zhodnotenie pracovnej činností). Mesačné 



vyhodnotenie aktivít a ich vyhodnotenie si ergoterapeuti spracúvajú a sú uložené                          v 

dokumentácii u vedúcej úseku. 

 

AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROKU 2017 

JANUÁR 2017  

Fantastický pohľad bol na našich prijímateľov, keď farbami a ceruzkami  vyjadrovali 

svoje pocity, túžby a priania.  Všetky výkresy boli ohodnotené a najkrajšie aj ocenené. 

Plánovaná aktivita pokračovala voľnou zábavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEBRUÁR 2017 

Každoročný karneval je u nás veselica, ktorá vždy poteší každého. Vlastnoručne 

vyrobené masky ako včielka Maja, Ribana, vodník, muchotrávka, lienka, kozliatko a iné,            

sa stretli na vyzdobenom tanečnom parkete. V závere si každý pochutnal na pečených 

koláčikoch, malinovke a každá maska bola odmenená peknými cenami. 

 

 

 

 

 



  11.február je od roku 1992 ustanovený za svetový deň chorých. Aj v našom zariadení v tento 

deň vykonal službu za uzdravenie chorých o. Marčák Vladislav,správca farnosti Šmigovec                           

a to za prítomnosti nielen klientov a zamestnancov zariadenia ale aj obyvateľov obce Dúbrava.  

 

 

MAREC 2017 

O tom, že sa naši prijímatelia sociálnych služieb vedia šikovne obracať aj v kuchyni, 

sme sa presvedčili pri spoločnej akcii v pečení zemiakových placiek, na ktorých si naši 

prijímatelia veľmi pochutili. 

 

 

 



 

APRÍL 2017 

 

 

 

Naši prijímatelia vyrobili pekné veľkonočné pozdravy, ktoré mohli poslať svojím blízkym 

a veľkonočné výrobky s ktorými si môžu zútulniť svoje izby a s niektorými sa aj   prezentovali 

na veľkonočných trhoch v Prešove. 

 

MÁJ 2017 



 

Zveľaďovania areálu CSS Dúbrava počas krásnych slnečných dní sa zúčastnili aj prijímatelia 

sociálnej služby. 

 

 

Opekačka v CSS 



JÚN 2017 

Odpustová slávnosť a účasť na bohoslužbe  

 

 

Každoročne v našom zariadení slávime odpustovú slávnosť v miestnej kaplnke, ktorá je 

zasvätená sviatku Presvätej Trojice. Na bohoslužbe boli prítomní prijímatelia sociálnej služby, 

veriaci z obce a zamestnanci nášho zariadenia. 

Omšu celebroval správca farnosti Šmigovec o. Marčak a sviatočnú kázeň predniesol správca 

farnosti Krajná Bystra o. Burda. Pre všetkých účastníkov slávnosti  bolo pripravené malé 

občerstvenie a nasledoval slávnostný obed.    

 

 



KRÍDLA TÚŽBY 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Tento rok sa účinkujúci z jednotlivých sociálnych zariadení stretli  na regionálnom kole vo 

Svidníku. Aj naše zariadenie prijalo účasť na tomto podujatí a pripravili sme si folklórne pásmo 



piesni, ktoré zaspievali naše prijímateľky sociálnej služby. Toto podujatie splnilo účel aj tým, 

že sa tu mohli stretnúť  prijímatelia a zamestnanci jednotlivých zariadení.  

 

 

JÚL 2017 

NÁVŠTEVA  MINI ZOO SNINA 

  

V rámci plánovaných  letných akcií  pre našich prijímateľov sme navštívili MINI ZOO v meste 

Snina. V tomto ZOO sa nachádzajú nielen zvieratá žijúce na našom území, ale sú tam aj niektoré 

exotické zvieratá ktoré sú pekným spestrením tohto krásneho zvieracieho parku. Zvieratá ako 

pštros, zubor, kone alebo niektoré druhy papagájov sa páčili každému z nás.                                      

Po obhliadke v ZOO nasledovali malé nákupy, občerstvenie a obed v meste Snina. Záver výletu 

patril návšteve kúpaliska Sninské rybníky. 

 

 

 



AUGUST 2017 

 

 

„GUĽÁŠ  PARTY“ 

V rámci plánovaných letných akcií pre našich prijímateľov sme uskutočnili akciu 

s názvom „guľáš party. V prostredí areálu zariadenia naši prijímatelia boli účastní pri jeho 

príprave a varení. Počas toho hrala pekná ľudová hudba a bol pripravený aj program plný 

zábavy a športu v disciplínach – hod loptičkou do koša, kop loptou do bránky a hod loptičkou 

do kolkov. Víťaz každej disciplíny obdŕžal sladkú odmenu. Naši prijímatelia si pochutnali na 

dobrom guľáši a v zábave sa pokračovalo a spevom. Podstatou nebolo iba varenie guľášu ale aj 

pohoda a dobre strávený čas s našimi prijímateľmi. 

 



NÁVŠTEVA THERMAL PARKU ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA 

Za účelom príjemného relaxačného pobytu a integrácie do spoločnosti prijímatelia sociálnej 

služby CSS Dúbrava navštívili termálne kúpalisko na Zemplínskej Šírave v rekreačnej oblasti 

Kaluža v celkovom počte 14 osôb. Sprevádzalo ich šesť pracovníkov úseku starostlivosti 

o klienta. Okrem príjemného kúpania využili aj rôzne atrakcie, napríklad dlhú a krátku 

šmýkačku, divokú rieku, hojdací záliv, rôzne masážne trysky a minerálny bazén. Drobné 

nákupy a zmrzlina v rekreačnej oblasti Kamenec dodali výletu celodennú príjemnú atmosféru 

 

 

 

 

 

 

 



CELODENNÝ POBYT V REKREAČNOM STREDISKU BEJVOČ KOLONICA 

Zo zásobníka aktivít plánovaných pre našich prijímateľov sociálnej služby bol zorganizovaný 

celodenný výlet do prírody zameraný na rozvíjanie vnímavosti a vedomostí, aktívnemu 

napĺňaniu voľného času a zlepšeniu celkovej fyzickej a psychickej kondície. Výletu sa 

zúčastnilo 13 prijímateľov a na bezpečnosť ktorých dohliadali štyria pracovníci úseku 

starostlivosti o klienta. Príjemné zážitky v nich rezonujú nielen z výletu spojeného 

s opekačkou, športovými hrami, občerstvením a spevom, ale tie sme umocnili aj návštevou 

planetária v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, kde im bol pripravený 

program pod umelou hviezdnou oblohou s odborným sprievodom pracovníkov observatória. 

 

 

 

 

 

 



ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA PSK 

     Príjemný športový deň ako súbor opatrení na zlepšenie fyziologicko - klinického obrazu          

a zvýšenia kvality života prijímateľov sociálnej služby, teda na ich čo najlepšiu adaptáciu sa na 

komunitné prostredie pripravil odbor sociálny PSK dňa 28.08.2017 v areáli Bowlingu pri trati 

v Prešove. 

Našich 8 prijímateľov sprevádzaných riaditeľom zariadenia Mgr. MVDr. Mariánom 

Petrom a 3 pracovníkmi úseku starostlivosti o klienta sa stretlo s prijímateľmi iných zariadení 

PSK, kde si v priateľskom rozhovore navzájom vymenili skúsenosti zo života a zasúťažili v 

rôznych športových disciplínach ako napr.: 

- hod na panáka, 

- hod šípkami na terč, 

- preťahovanie lanom, 

- hod na plechovky, 

     Víťazi jednotlivých disciplín boli odmenený víťazným pohárom, medailami a diplomami. 

Zakončením olympiády bolo spoločné posedenie pri guľáši s občerstvením a peknými 

zážitkami. 

 

 

 



SEPTEMBER 2017 

12.september patrí nositeľkám mená Mária. V rôznych podobách je meno Mária 

rozšírené po celom svete a je to jedno z najbežnejších ženských mien. V našom zariadení mame 

šesť žien s menom Mária. Rozhodli sme sa tento deň spríjemniť spoločným posedením pri ohni 

s malým občerstvením. Naši ergoterapeuti pripravili pestrý program plný zábavy, športu, spevu 

a tanca. Spoločné gratulácie, úsmevy,  ale aj slzy šťastia sprevádzali naše Márie. Spoločne sme 

si zaspievali aj piesne o Márií.  

 

OKTÓBER 2017 

 

Súťaž v hre „Človeče nehnevaj sa!“ 



NOVEMBER  2017 

 

 

Návšteva obecného cintorína, zapálenie sviečok 

Modlitba za našich zosnulých 

 

DECEMBER  2017 

 

Príchod sv. Mikuláša sprevádzaný peknými básničkami a pesničkami 

 

  

 

 



6. decembra sme sa zúčastnili  Vianočných trhov na Úrade Prešovského samosprávneho kraja   

v Prešove. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 FNANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŹIEB 

 

 CSS Dúbrava je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej právomoci Prešovského 

samosprávneho kraj. Hospodári na základe schváleného rozpočtu, ktorý sa môže v priebehu 

roka upravovať a dopĺňať. 

Uznesením č. 420/2016 z 22. Zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 12.12.2016 bol schválený 

Rozpočet PSK na rok 2017. V súlade s jeho schválením  a v nadväznosti  na § 12 zákona NR 

SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení boli určené záväzné ukazovatele pre CSS Dúbrava 

nasledovne: 

PRÍJMY                                                                                          € 

Schválený rozpočet CSS Dúbrava na rok 2017 v € 160 000,00 € 

 

Zmeny rozpočtu príjmov  

4.7.2017     navýšenie príjmov -  stravovanie zamestnancov 1. Q 2017   +  2 631 

11.9. 2017  navýšenie príjmov -  stravovanie zamestnancov 2. Q 2017   +  1 833 

30.9.2017   navýšenie rozpočtu príjmov +30 000 

08.12.2017 navýšenie príjmov -  stravovanie zamestnancov 3. Q 2017   +  3 298 

21.12.2017 navýšenie príjmov -  stravovanie zamestnancov 4. Q 2017   +  2 201 

Upravený rozpočet príjmov CSS Dúbrava na r. 2017 199 963,00  € 

 

 

Plnenie príjmov v zmysle ekonomickej klasifikácie v € 

 Schválený 

rozpočet 

Upr. rozpočet/ 

z toho MR 

Plnenie/z toho 

MR 

% plnenia 

Príjmy celkom 

z toho: 

160 000 

 

190 963/ 

   9 963 

210 210,92/ 

    9 962,26 

105,12 

100,0 

223001 Služby  160 000   190 000  197 804,27 104,11 

223003 

Stravovanie 

MR 

 

        0      8 364  8 363,48 

  

100,0 

223 292 

Ostatné príjmy 

           0            0    2 444,39  

223 311 Prijaté 

Dary MR 

         0         1 599      1 598,78  100,00 



Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu roka 2017 

 

Schválený rozpočet výdavkov CSS Dúbrav na rok 2017 v € 667 784,00   € 

Zmeny rozpočtu výdavkov:  

22.2.2017 kapitálové výdavky –dofinancovanie projektu MPSVAR 

                                                     Traktorová kosačka, videosystém  

                                                      pohon na bránu a bráničku  

+15 149 

22.2.2017 kapitálové výdavky – projekt MPSVaR   -zvislá plošina a st. 

                                                     úpravy                  

+10 000 

4.7.2017 navýšenie  -  stravovanie zamestnancov 1. Q 2017    + 2 631 

6.7.2017 navýšenie – zakúpenie košov do čističky   + 1 891 

 

11.9. 2017 navýšenie  -  stravovanie zamestnancov 2. Q 2017   +  1 833 

28.9.2017  2 % hmotná zainteresovanosť - memorandum +  3 365 

 30.09.2017 hmotná zainteresovanosť  + 22 234 

23.10.2017  kapitálové výdavky – rekonštrukcia prevádzkovej budovy + 44 168 

 

06.11.2017 zníženie – nezakúpenie košov do ČOV - 1 891 

08.12.2017 navýšenie  -  stravovanie zamestnancov 3. Q 2017   + 3298 

21.12.2017 navýšenie  -  stravovanie zamestnancov 4. Q 2017   + 2201 

Upravený rozpočet výdavkov CSS Dúbrava za r. 2017  

 

772 663,00 € 

 

 

 

 



Prehľad  o čerpaní rozpočtu  CSS Dúbrava k 31.12.  2017                                         v  € 

VÝDAVKY Schválený 

rozpočet 

Upravený 

Rozpočet/z 

toho MR 

Skutočné 

čerpanie/z toho 

MR 

% plnenia 

Pracovníci 53 53           51,7  97,55 

610 Mzdy/ 

z toho MR 

361 690 

          0 

385 500   

          0 

 385 500  100  

620 Poistné/ 

z toho MR 

 133 411 

         0 

 140 933    

  0 

140 918,55 

0 

 99,99 

 0 

630Tovary a 

služby spolu:  

/z toho MR 

166 973 

0 

170 199 

    9 963 

170 198,38        

   9 962,26  

 100,0 

 100,0 

631Cestovné      700        698         698,14 100,0 

632 Energie 45 388    40 191  40 190,80 100,0 

633Materiál 

z toho MR    

92 237 

         0 

  93 892 

   9 963  

 93 891,71 

   9 962,26 

100,0 

100.0 

634Dopravné    3 784    3 612   3 611,95 100,0 

635 Údržba    10 938       17 582   17 582,21 100,0 

636 Nájom          0          0                                 0     0 

637 Služby/ 

Z toho MR 

  13 926    14 224       14 223,57 100,0 

642Transfery    5 710    6 714   6 713,84           100,0 

600 Bežné 

výdavky spolu/ 

z toho MR 

 667 784 703 346 

   9 963 

703 330,77 

    9 962,26 

100,0 

100,0 

700 Kapitálové 

       výdavky 

            0   69 317    69 032,90 99,59 

Výdavky 

celkom 

667 784 772 663    

   9 963                   

 772 363,67  

    9 962,26  

99,96 

 

 

 

 

 



 

ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY 

 

1. Stavebné úpravy a zvislá plošina  14 539 € - kapitálové výdavky  z dotácie MPSVaR 

vo výške  10 000 €  a dotácia 4 539  € z prostriedkov PSK. 

Zrealizované v júni 2017 pri spoločenskej miestnosti ergoterapie. 

 

2. Hmotná zainteresovanosť zamestnancov  22 234 € -  financie PSK. Zamestnancom. 

boli tieto prostriedky  vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac september 2017. 

 

3. Finančné prostriedky poskytnuté zamestnávateľom na  2 % navýšenie funkčných 

platov vo výške 3 365 €. Financie boli vyplatené zamestnancom v období 9 – 12/2017 

v zodpovedajúcich výplatných termínoch. 

 

 

SAMOSTATNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY 

 

Sponzorské prostriedky  

 

Obdobie Darca Suma v € 

01.01.2017 Nevyčerpané prostriedky z r. 2016 404,52 

19.01.2017 Natur Pharma s.r.o 155,53 

28.07.2017 Jarmila Megová Ideál 450,00 

04.08.2017 Miroslav Maciboba Miron-ex 150,00 

06.09.2017 REVITAL PLUS s.r.o 258,59 

06.09.2017 Kostilníková Vladimíra 151.00 

29.09.2017 Jakabová Anna   50,00 

 Príjem spolu 1 619,64 

23.08.2017 Materiál na natieranie, plotov, dverí... 404,78 

03.10.2017 Nábytok na mieru(komoda,botník.... 1 194 

 Výdavky spolu 1 598,78 

 Zostatok nevyužitých  sponz. prostriedkov     20,86 



MAJETOK ZARIADENIA 

 

 

Majetok, 

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Hodnota 

Pozemky 6797,45 

Budovy, stavby 587967,52 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 96582,61 

Dopravné prostriedky 60105,67 

 

CSS Dúbrava  nevlastní, len spravuje tento  majetok PSK v celkovej hodnote 751 453,25 €. 

Počas hodnoteného obdobia došlo k navýšeniu jeho hodnoty vo výške 65 532,92 € a odpisom 

a vyradeniu v hodnote 28 725,87 €. 

 

POHĽADÁVKY 

Pohľadávka Riadok 

súvahy 

Hodnota 

pohľadávok 

Opis 

Pohľadávka 

z nedaňových 

príjmov RO 

r. 68 10 900,16 Pohľadávky voči 

prijímateľom soc. služieb za 

poskytnuté služby 

 

Pohľadávky do lehoty splatnosti – 0 € 

Pohľadávky po lehote splatnosti – 10 900,16 € 

 

Pohľadávky po lehote splatnosti - pohľadávky za služby sociálnej starostlivosti  vznikajú 

z titulu nízkeho príjmu prijímateľov sociálnej služby. Pohľadávky sú splácané postupnými 

čiastočnými úhradami podľa aktuálnych finančných možností každého dlžného prijímateľa. 

Celkový počet  dlžníkov je 9.  

Zamestnanci priamej práce s prijímateľmi vyvíjajú maximálne úsilie na zabezpečenie úhrad     

za služby sociálnej starostlivosti i dlžných čiastok z minulých rokov, ale u niektorých 

prijímateľov je to veľmi vážny problém - veľmi nízky dôchodok  bez preukázateľného majetku  

a žiadnych blízkych príbuzných. 

 



ZÁVAZKY A NEUHRADENÉ VÝDAVKY 

 

Záväzok Riadok 

súvahy 

Hodnota 

 záväzku 

Opis 

472 Záväzky zo 

sociálneho fondu 

r. 144 3 928,77 Účet 472 prostriedky sociálneho 

fondu 

určené pre zamestnancov CSS 

321 Dodávatelia r. 152 4 709,81 Neuhradené fa so splatnosťou v r. 

2018 

379 Iné 

záväzky 

r. 160 416,89 Exekúcie, pôžičky 

331 Zamestnanci r. 163 24 867,37 Výplaty zamestnancom za 12/2017 

336 Zúčt. s orgánmi 

zdrav.a soc.poistenia  

r. 165 16 626,21 Poistné za mzdy  12/2017 

342 Ost.priame dane r. 167 1 968,58 Daň z miezd za 12/2017 

372 Transfery so subj. 

mimo VS 

r. 172 20,86 Zostatok sponzorské k 31.12.2017 

SUMÁR  52538,49  

 

 

TVORBA A POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU  

 

Účet sociálneho fondu – samostatný bankový účet, tvorený príspevkami vo výške 1,05%               

z hrubých miezd zamestnancov a používaný v súlade so Zákonníkom práce,  kolektívnou 

zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017 v rámci sociálnej politiky zamestnávateľa sa využíval     

na stravovanie zamestnancov a  na regeneráciu pracovných síl zamestnancov zariadenia.  

PS k 1.1.2017                                                                      3966,02 €.  

Skutočný odvod financií na účet SF za 01/2017 - 12/2017  3437,51 €. 

 Použitie : Príspevok na stravu zamestnancov                     2 003,76 € 

                 Regenerácia pracovných síl                                     1 471 € 

Stav k 31.12.2017                                                                3 928,77 €. 

 

 



ZÁVER       

 

CSS Dúbrava sa snaží prijímateľom vytvoriť  prostredie, v ktorom by prijímatelia 

sociálnej služby  mali pocit domova  a poskytovať služby na najvyššej možnej úrovni. Našim 

cieľom je všetky poskytované služby neustále zlepšovať, aby každý prijímateľ naozaj vnímal 

zariadenie ako svoj domov a zamestnancov ako svoju rodinu.  

V zariadení sa podarilo vďaka prideleným kapitálovým výdavkom vo výške 40 668 € 

vytvoriť dve samotné ubytovacie bunky pre 10 PSS a odčleniť domov sociálnych služieb 

od špecializovaného zariadenia. 

Boli pridelené aj kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie, takže  

pridelením kapitálových výdavkov dôjde v r. 2018 dôjde k ďalšiemu riešeniu  ubytovacej 

plochy  v zmysle Vyhlášky 259/2008 o podrobnostiach a požiadavkách  na vnútorné prostredie 

budov a o minimálnych požiadavkách na typy nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 

v znení neskorších predpisov. 

Zariadenie potrebuje kapitálové výdavky  na  celkovú obnovu budov vrátane  fasád týchto 

budov v celom zariadení, nakoľko budovy sú neúčelové, postavené  v 18. storočí. 

 

 

 

           

                                                                           Mgr. MVDr. Marián Petro 

                                                                                   Riaditeľ CSS Dúbrava 

 


