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1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

 

 

Zriaďovateľ: Mesto Dunajská Streda  

 

Dátum zriadenia: 01.01.2017  

 

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

 

Sídlo: Ulica Komenského 359/33 

  929 01 Dunajská Streda 

 

IČO: 50653636 

 

DIČ: 2120408631 

 

Štatutárny zástupca: Bc. Johanna Bíró 

 

Predmet činnosti:  poskytovanie sociálnych služieb : 

- poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 

v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) – 

ambulantná 

- poskytovanie sociálnej služby v dennom centre – ambulantná 

- poskytovanie sociálnej služby v jedálni – ambulantná a terénna 

- poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári – ambulantná  

 

Kontakt:  +421 31/552 27 06 

   johanna.biro@dunstreda.sk 

 

 

 

 

mailto:johanna.biro@dunstreda.sk


2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 Zariadenie CSS poskytuje sociálne služby na podporu rodiny s deťmi v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, sociálne služby na riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v dennom stacionári, ďalej 

poskytuje podporné služby v jedálni a v dennom centre (klub dôchodcov). 

 Zariadenie CSS Dunajská Streda plní svoju funkciu v starostlivosti o deti do troch rokov 

veku života, o seniorov a o ťažko postihnutých ľudí v Dunajskej Strede ako rozpočtová 

organizácia mesta so samostatnou právnou subjektivitou od 1.1.2017. CSS zabezpečuje 

komplexnú, kvalitnú, sociálnu, kultúrnu starostlivosť pre svojich klientov. 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - zabezpečuje starostlivosť        

o dieťa do 3 rokov života   

 

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na 

podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o 

dieťa                do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené 

do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na 



strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity 

spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.  

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú:  

 bežné úkony starostlivosti o dieťa,  

 stravovanie, výchova. 

Úlohou výchovnej starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa je harmonický rozvoj telesných a duševných schopností detí. Cieľ tohto vývinu 

obsahuje program výchovnej práce, ktorý sa doplňuje a prelína so zdravotnou starostlivosťou.  

 

 

Program výchovnej práce je vopred plánovaný na jeden mesiac a slúži ako základ                       

pre dennú prípravu výchovného zamestnania. 

Najvýznamnejším prostriedkom je hra, ktorá sa uplatňuje najčastejšie. Je to prirodzená 

a základná činnosť dieťaťa, ktorá mu prináša radosť a uspokojenie. Má vplyv na telesný vývin 

a zdravie dieťaťa, na rozumový, rečový, mravný a estetický vývin. Súčasne je aj prípravou       

na prácu (Hovorí sa: Ako sa dieťa vie hrať, tak bude aj pracovať.) 

V zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda v znení neskorších zmien rodič alebo fyzická osoba, ktorá má 

https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn_c._2017_css.pdf
https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn_c._2017_css.pdf
https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn_c._2017_css.pdf


dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu je povinný prispievať 

okrem stravy aj na úhradu za starostlivosť o dieťa  v zariadení starostlivosti o deti do troch 

rokov veku dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadení starostlivosti o deti do troch 

rokov veku dieťaťa mesačne za jedno dieťa 250,00 €.  

V zariadení starostlivosti pre deti do troch rokov veku života  pracujú odborní pracovníci 

- detské sestry, opatrovníčky detí a pomocné pracovné sily. Kapacita zariadenie je 30 

klientov. Na 1 odborného pracovníka pripadalo 5 detí. Deti boli rozdelené do skupín - malá 

skupina               (od 1 roka do 2 rokov života dieťaťa), veľká skupina (od 2 do 3 rokov života 

dieťaťa).  

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná                  

na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas 

počas dňa. 

Cieľom denného stacionára je poskytovať služby, ktoré vedú k podpore a udržaniu 

aktívneho života a k predĺženiu sebestačnosti užívateľov. Umožniť a uľahčiť klientom 

dôstojné žitie v prirodzenom prostredí a odľahčuje rodiny, ktoré sa o odkázaného človeka 

starajú. Opatrujúca rodina býva vyčerpaná, stresovaná, unavená, preto si potrebuje odpočinúť, 

ale cíti potrebu postarať sa o svojho blízkeho. 

 Kapacita denného stacionára je 10, k 31. decembru 2017 počet poberateľov sociálnej 

služby bol 10. 

 Denný stacionár je financovaný z rozpočtu mesta a zo štátneho rozpočtu MPSVaR SR, 

klienti uhrádzajú príspevok za pobyt 15 €/mesiac, pre držiteľov vernostnej karty sa poskytuje 

zľava 50 %. 

 V dennom stacionári pracuje 1 sociálny pracovník ako zodpovedný zástupca, 1 sociálny 

pracovník, 1 opatrovateľka a 1 pomocná sila. 

 Naši klienti navštevujú denný stacionár denne od 7.15 hod. do 13.15 hod. Každé ráno 

sme sa porozprávali s klientmi o ich zážitkoch, čo ich potešilo, čo ich nahnevalo a dali sme si 

rannú rozcvičku. 

 Každý klient má vypracovaný individuálny plán. V rámci hlavnej aktivity dňa sme sa 

venovali najmä činnostiam, ktoré boli zamerané na rozvoj schopností a zručností klientov. 

Zámerom týchto aktivít bolo poskytnúť priestor pre sebarealizáciu, pre zvýšenie samostatnosti 

a sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby s rozvojom ich osobnosti. Snažili sme sa 

podporovať ich aktivitu a zvedavosť tak, aby sa aj najmenšie zárodky iniciatívy podchytili 

a podporili, aby sme docielili prechod z pasívneho na aktívne bytie.  



Cieľom bolo viesť prijímateľov sociálnej služby k vyššej miere nezávislosti, 

samostatnosti, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti a v neposlednom rade posilňovať ich 

správne návyky tak, aby mohli samostatne a nezávisle fungovať v každodennom živote.  

 Boli to nasledovné aktivity: 

- vzdelávacie aktivity – po zmapovaní schopností a zručností sme rozvíjali u klienta tie 

oblasti, v ktorých zaostáva a v ktorých je schopný rozvíjať sa, alebo je pre neho 

prospešné  zručnosti udržiavať; 

- tvorivé aktivity – keramický krúžok - snažili sme sa rozvíjať hrubú a jemnú motoriku, 

predstavivosť, ale tiež prirodzený talent a nadanie. Hotové výrobky sa vypaľovali 

v peci a slúžili na výzdobu interiéru zariadenia alebo ako darček pri rôznych 

príležitostiach; 

- zvyšovanie sebestačnosti – v rámci tejto aktivity sme sa venovali činnostiam, ktoré 

sme považovali za potrebné pri starostlivosti o seba a svoju domácnosť - nácvik 

každodenných, samoobslužných zručností; 

- starostlivosť o svoje prostredie – starostlivosťou o okolie klienti nadobudli vzťah 

a zodpovednosť k svojmu životnému prostrediu, získavali nové vedomosti a zručnosti; 

- rozvoj pracovných zručností - zameriavali sme sa na činnosti, ktoré sú menej náročné, 

na osvojenie si základných hygienických návykov, stravovania, obliekania, orientácie 

v priestore a na rozvíjanie základných pohybových a vyjadrovacích schopností. 

V rámci tejto aktivity prijímatelia sociálnej služby mali možnosť na samostatné 

zaobchádzanie a manipuláciu s rozličnými predmetmi a materiálmi ako je drôt, 

koráliky, vosk, prírodný materiál. Úlohou tejto aktivity bolo naučiť prijímateľov 

sociálnej služby niečo urobiť pre seba, aby sa čo najviac eliminovala ich odkázanosť     

pri bežných úkonoch každodenného života. 

                                       



- pripomínali sme si významné dni – narodeniny, meniny, nový rok, fašiangy, 

veľkonočné sviatky, deň detí, Dedo Mráz, Vianoce. 

 Zámerom týchto aktivít bolo poskytnúť priestor pre sebarealizáciu, pre zvýšenie 

samostatnosti a sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby s rozvojom ich osobnosti. Snažili 

sme sa podporovať ich aktivitu a zvedavosť tak, aby sa aj najmenšie zárodky iniciatívy 

podchytili a podporili, aby sme docielili prechod z pasívneho na aktívne bytie.  

 

 

 

 

 V jedálni CSS sa poskytuje stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom v Dunajskej 

Strede a pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Dunajskej Strede s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Dôchodcovia uhrádzajú náklady                         

na nákup potravín v zmysle platného VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2017 o rozsahu a 

bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne 

služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda v znení neskorších zmien (1,00 € 

alebo 1,30 €). Jedáleň poskytuje stravovanie aj pre deti v detských jasliach a v dennom 

stacionári (desiata, obed, olovrant). 

 Priemerný počet obedov sa pohybuje okolo 150 porcií denne - 110 pre dôchodcov,                       

10 pre klientov denného stacionára a 30 obedov pre deti v zariadení do troch rokov veku 

života. 

 Počet zamestnancov v jedálni je 3 (1 hlavná kuchárka a 2 pomocné kuchárky). 

https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn_c._2017_css.pdf
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 Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. 

Jedálny lístok je  vystavený na viditeľnom mieste k nahliadnutiu. Jednou zo základných zásad 

pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky. Systém prípravy jedál 

podľa HACCP. Zásobovanie je zabezpečené dodávateľmi priamo do zariadenia. Pri 

uskladňovaní surovín dbáme na spotrebné lehoty určené pre jednotlivé druhy potravín a na 

dodržiavanie predpisov o hygienických a protiepidemiologických požiadavkách pri 

skladovaní a výrobe potravín. 

 Záujem o stravovanie je veľký, máme poradovník pre záujemcov. Ku koncu roka 2017 

sme mali evidovaných 20  záujemcov o stravovanie sa v jedálni CSS. 

 

 V dennom centre (klub dôchodcov) v roku 2017 so zabezpečením kultúrno-

spoločenských aktivít sme spestrili život seniorov mesta. Denné centrum v roku 2017 malo 

165 členov. Klub je otvorený pre  seniorov týždenne dvakrát resp. trikrát podľa aktivít. Klub 

vedie  vedúca klubu. 

  

 

   

 

Aktivity  klubu dôchodcov v roku 2017 :  

 

Január - fašiangová zábava so živou hudbou akcia bola organizovaná z vlastných 

zdrojov klubu 

Február - brigáda  

- prednáška – Sebaobrana s Tiborom 

Sklutom 

- oprava sedacích súprav, stoličiek 

 

Marec - Deň žien – program študentov  pohostenie, darčeky, financované 

z rozpočtu mesta 

Apríl - príprava na Veľkú noc - maľovanie 

vajíčok 

- jarné upratovanie – okolie budovy 

klubu 

 



- literárne popoludnie – kultúrny 

program spevokolu Sándor Petőfiho  

Máj - Deň matiek, kultúrny program 

spevokolu  

- výlet do Maďarska- Balatonfüred  

 

pohostenie z vlastných zdrojov 

klubu  

financované z vlastných zdrojov 

klubu 

Jún - juniáles - zábava so živou hudbou-  akcia bola financovaná z vlastných 

zdrojov klubu 

Júl – August - letná dovolenka 

- vystúpenie speváckeho zboru na 

termálnom kúpalisku 

 

September - Dunajskostredský jarmok   

 

- výlet do Pezinka na vinobranie  

  

- festival speváckych súborov 

v Trhovej Hradskej   

- Lúčenie sa s letom - čajové 

popoludnie so živou hudbou 

pohostenie dôchodcov z rozpočtu 

mesta 

akcia bola financovaná z vlastných 

zdrojov klubu  

stravovanie pre členov zboru 

financované z rozpočtu mesta  

akcia bola financovaná z vlastných 

zdrojov klubu  

Október - Mesiac úcty k starším  

 

- Zdravá výživa - prednáška spojená 

s ochutnávkou  

akcia bola financovaná z rozpočtu 

mesta 

stredná zdrav. škola 

November - oslava jubilantov  

 

akcia bola financovaná z rozpočtu 

mesta 

 

December - vianočné posedenie - kultúrny 

program, vystúpenie speváckeho 

zboru 

- advent v Győri  

akcia bola financovaná z rozpočtu 

mesta 

  

akcia bola financovaná z vlastných 

zdrojov klubu  

 

 

                                             

 

 

 Členovia klubu okrem týchto aktivít navštevovali kultúrne podujatia mesta, výstavy 

galérií GSMU a Žitnoostrovské múzeum.   



 Príjem z členských príspevkov za kalendárny rok bol 644,- Eur. 

3. POČET PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY  V ROKU 2017 

Mesiac Zariadenie Počet uzatvorených zmlúv 

 

Január 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

28 

Denný stacionár 7 

Jedáleň pre dôchodcov 112 

 

Február 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

28 

Denný stacionár 7 

Jedáleň pre dôchodcov 110 

 

Marec 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

29 

Denný stacionár 7 

Jedáleň pre dôchodcov 107 

 

Apríl 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

28 

Denný stacionár 7 

Jedáleň pre dôchodcov 108 

 

Máj 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

26 

Denný stacionár 7 

Jedáleň pre dôchodcov 111 

 

Jún 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

26 

Denný stacionár 7 

Jedáleň pre dôchodcov 110 

 

Júl 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

23 

Denný stacionár 7 

Jedáleň pre dôchodcov 109 

 

August 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

25 

Denný stacionár 7 

Jedáleň pre dôchodcov 109 

 

September 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

19 

Denný stacionár 10 

Jedáleň pre dôchodcov 113 



 

Október 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

22 

Denný stacionár 10 

Jedáleň pre dôchodcov 115 

 

November 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

23 

Denný stacionár 10 

Jedáleň pre dôchodcov 114 

 

December 

Zariadenie pre deti do troch rokov 

veku života 

25 

Denný stacionár 10 

Jedáleň pre dôchodcov 111 

4. PERSONÁLNE PODMIENKY, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 Základom fungovania našej organizácie, dosahovania dobrých výsledkov, kvality 

poskytovaných služieb a tým aj spokojnosti klientov, sú naši pracovníci.  

 

Prehľad zamestnancov  

Riaditeľka 1 

Zodpovedná zástupca 1 

Sociálny pracovník 1 

Opatrovateľka 1 

Detská sestra 2 

Opatrovateľka detí 4 

Kuchárky 3 

Upratovačka 3 

 

 Jednou zo základných požiadaviek zákona o sociálnych službách na prevádzkovateľa je, 

aby poskytoval sociálne služby na odbornej úrovni. Zariadenie vytváralo podmienky                        

na zabezpečenie vhodného podielu zamestnancov a odborných pracovníkov tak, aby dokázali 

zabezpečiť individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb. Zároveň kládlo dôraz                    

na kvalifikovanosť zamestnancov a jej kontinuálne zvyšovanie prostredníctvom ďalšieho 

vzdelávania. 

 



Prehľad absolvovaných školení a seminárov v roku 2017 

 

Druh a názov vzdelávacej aktivity 

 

 Počet účastníkov 

Seminár správa registratúry  1 

Školenie PO  všetci zamestnanci 

Školenie BOZP  všetci zamestnanci 

Seminár aplikácia zákona o soc. službách  1 

Školenie CORAGEO  1 

Školenie - Novela zákona o sociálnych službách  1 

 

 

 

5. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 

Sociálne poradenstvo 

Sociálne poradenstvo v zariadení  bolo poskytované každému občanovi, bez ohľadu na 

to, či je prijímateľom sociálnej služby alebo nie. Cieľovou skupinou sociálneho poradenstva 

boli najmä prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní príslušníci, ale aj potencionálni 

prijímatelia - záujemcovia o sociálnu službu.  

 Najčastejšie využívanou metódou v rámci sociálneho poradenstva bolo poskytovanie 

informácií o možnostiach a podmienkach využívania sociálnych služieb poskytovaných 

zariadením, vrátane konkrétneho postupu od posudzovania odkázanosti na sociálnu službu až 

po podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení. 

 

6. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy  

 

Štruktúra základných ukazovateľov majetku a zdrojov krytia majetku k 31.12.2017 

Rok 2017 2016 

Ukazovatele v eur v % v eur v % 

Majetok spolu 273.406,42 100,00 0  

A. Neobežný majetok 272.494,36 99,67 0  

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0  



Dlhodobý hmotný majetok 272.494,36 99,67 0  

Dlhodobý finančný majetok 0 0 0  

B. Obežný majetok 912,06 0,33 0  

Zásoby 0 0 0  

Krátkodobé pohľadávky 0 0 0  

Finančné účty 912,06 0,33 0  

C. Časové rozlíšenie na strane aktív 0 0 0  

Vlastné imanie a záväzky spolu 273.406,42 100,00 0  

A.Vlastné imanie -13.846,24 -5,06 0  

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 0  0  

Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie -13.846,24 -5,06 0  

B. Záväzky 287.252,66 105,06 0  

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 272.502,24 99,67 0  

Dlhodobé záväzky 904,18 0,33 0  

Krátkodobé záväzky 13.844,48 5,06 0  

Bankové úvery a výpomoci 0 0 0  

C. Časové rozlíšenie na strane pasív 0 0 0  

 

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda bola založená Mestom Dunajská 

Streda ako rozpočtová organizácia ku dňu 1.1.2017, preto za predchádzajúce účtovné obdobie 

nemá vykázané žiadne stavy. 

 

Štruktúra majetku vykázaného k 31.12.2017: 

Štruktúra majetku Centra sociálnej starostlivosti k 31.12.2017 poukazuje na to, že 

najväčšiu hodnotu z celkového majetku tvorí dlhodobý hmotný majetok (99,67 %). Takéto 

zloženie majetku sa očakáva aj v budúcnosti, nepredpokladá sa výrazná zmena 

percentuálneho podielu jednotlivých druhov majetku. 



Štruktúra zdrojov krytia majetku k 31.12.2017: 

V oblasti zdrojov krytia majetku tvorí k 31.12.2017 najvyšší podiel krytia majetku 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (99,67%), nakoľko majetok nadobudla 

delimitáciou od zriaďovateľa. V budúcnosti sa nepredpokladá výraznejšia zmena v štruktúre 

zdrojov krytia majetku.  

 

V priebehu roka 2017 sa zaznamenalo len prírastok neobežného majetku a  to kvôli 

spomínanej delimitácie. 

 

A Neobežný majetok  

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  





 



 

 

3.2.  Členenie nákladov a výnosov za rok 2017  

Celkový výsledok hospodárenia Centra sociálnej starosltivosti  predstavuje stratu  vo 

výške 13.846,24 eur. Nasledovné tabuľky zobrazujú druhové členenie nákladov a výnosov za 

obdobie 1.1.2017 až 31.12.2017. 

  

Druhové členenie nákladov za obdobie 1.1.2017 až 31.12.2017: 

 

Náklady za rok 2017 

Spolu  

v eur 

Spolu  

v % 

Spotrebované nákupy 42.413,76 12,98 

Služby  31.538,78 9,65 

Osobné náklady 143.368,18 43,86 

Dane a poplatky 12,30 0,00 

Odpisy dlhodobého majetku 3.307,46 1,01 

Finančné náklady 163,53 0,05 

Náklady na transfery 106.045,86 32,45 

Náklady spolu 326.849,87 100,00 

 

 

 

Druhové členenie výnosov za obdobie 1.1.2017 až 31.12.2017: 

 

 

Výnosy za rok 2017 

Spolu  

v eur Spolu v % 

Tržby za vlastné výkony a tovar 0 0 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 0 0 

Daňové výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 

Finančné výnosy 1,66 0 

Ostatné prevádzkové výnosy 106.662,08 34,08 



 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 0 0 

Výnosy z transferov 206.340,09 65,92 

Výnosy spolu 313.003,83 100,00 

    

 

V. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

Ekon. Klas. Názov 
Schválený 

RP 
Upravený 

Plnenie RP 

za  

rok 2017 

% 

223001 Príjem za služby 0 0 66,50 0 

223002 

Príspevok denný 

stacionár 2.000 2.000 2.985,48 149,30 % 

223002 Jasle 60.000 66.000 73.584,80 111,50 % 

223003 Príjmy z jedálne 28.000 28.000 28.293,80 101 % 

243 Úroky 0 0 1,66 0 

292027  

Členské klub 

dôchodcov 0 0 644 0% 

312001 Dotácia  Úrad práce 0 0 469,62 0% 

 Príjmy 

spolu  90.000 96.000 106.045,86 110,46 % 

      

 

Zdro

j 

 
Položka 

Schválený 

RP 

Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť % 

41 611 Tarifný plat 111.023 103.623 83.612,10 80,69 % 

111 611 Mzdy denný stacionár 0 13.700 11.246,81 82,09 % 

41 621 Odvody do VŠZP 38.500 35.900 8.557,65 23,84 % 

111 

621 Odvody do VŠZP 

stacionár 0 4.800 4.049,68 84,37 % 



 

41 

623 Odvody ostatné zdr. 

poistenie 0 0 986,80 0 % 

41 

625 Na nemocenské 

poistenie 0 0 1.186,79 0 % 

41 625 Na starobné poistenie 0 0 9.312,56 0 % 

41 625 Na úrazové poistenie 0 0 763 0 % 

41 625  Na invalidné poistenie 0 0 2.677,17 0 % 

41 

625 Na poistenie v 

nezamestnanosti 0 0 892,02 0 % 

41 625 Do rezervného fondu 0 0 4.533,10 0 % 

41 631001 Cestovné náklady 0 600 587,58 97,93 % 

41 632001 Energie 25.000 25.100 21.639,01 86,21 % 

41 632001 Energie KD 0 840 210 25 % 

41 632002 Vodné, stočné KD 0 160 41,77 26,11 

41 632002 Vodné, stočné 0 0 1.098,27 0 % 

41 

632003 Poštovné a telekomun. 

služby 700 1.000 963,77 96,38 % 

41 633006 Všeobecný materiál 11.500 9.500 5.214,39 54,89 % 

41 633006 Všeobecný materiál KD 0 0 812 0 % 

111 633006 Materiál na stacionár 0 1.500 0 0 % 

41 633009 Knihy, časopisy 0 0 198,21 0 % 

41 633010 Pracovné odevy 800 800 721 90,13 % 

41 633011 Potraviny 30.000 30.000 27.679,01 92,26 % 

41 633016 Reprezentačné 0 0 58,62 0 % 

41 634004 Prepravné 0 0 500 0 % 

41 635004 Oprava prev. strojov 0 6.000 4.699,84 78,33 % 

41 

635006 Oprava budov a 

objektov 0 0 376,80 0 % 



 

41 635006 Oprava budovy KD 0 0 1.796,40 0 % 

41 637001 Školenia 0 0 236,90 0 % 

41 637004 Všeobecné služby 23.500 6.500 6.996,88 107,60 % 

41 637004 Všeobecné služby KD 0 1.000 381,80 38,18 % 

41 637012 Poplatky a odvody 0 0 176,03 0 % 

41 637014 Stravovanie zamestnanci 0 0 1.087,50 0 % 

41 642015 Nemocenské dávky 0 0 274,40 0 % 

41 

717002 Rekonštrukcie a 

modernizácie 0 87.000 86.834,39 99,81 % 

 Výdavky spolu 241.023 328.023 290.402,25 88,53 % 

    

 

7. PLNENIE CIEĽOV V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Prioritou zariadenia bolo skvalitňovanie podmienok poskytovania sociálnych služieb 

v zmysle platnej legislatívy a vytvárať dôstojné podmienky života pre prijímateľov sociálnej 

služby v zariadení.   

V rámci procesu skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb sme v roku 2017 

zrealizovali zateplenie budovy, vykonali sa opravárske práce, technické úpravy, revízia 

elektrických vedení.  Uvedené opravy prispeli k skvalitneniu prevádzkových podmienok 

zariadenia, ktoré boli základnými piliermi kvalitných služieb.   

Za účelom skvalitňovania našich služieb sme kládli dôraz na vzdelávanie zamestnancov, 

aby získali základnú orientáciu v nových trendoch, princípoch a prístupoch v poskytovaní 

sociálnej služby. Vzdelávacie aktivity ponúkali zamestnancom príležitosť hlbšie pochopiť 

potreby rozvoja sociálnych služieb, prispeli k zvyšovaniu ich odbornosti a zároveň aj 

k zníženiu rizika ich vyhorenia.  

Dôraz sme kládli na zabezpečenie individuálneho prístupu zamestnancov k prijímateľom 

sociálnej služby a vytváraniu pozitívnych väzieb medzi nimi. Snažili sme sa o prehlbovanie 

spolupráce s rodinnými príslušníkmi klientov. Naším cieľom bolo prehlbovať vzájomné 

vzťahy medzi klientmi a verejnosťou a zároveň odbúravať ešte stále prevládajúce predsudky                       

voči ľuďom odkázaných na pomoc iných a prispieť k ich začleneniu do života spoločnosti. 

 



 

8. CIELE NA ROK 2018 

  Naším cieľom a zároveň aj poslaním je:  

- zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, 

- rešpektovať prijímateľov sociálnej služby tak, aby mali čo najviac zachovaný pocit 

života v prirodzenom prostredí, 

- rešpektovať slobodnú vôľu prijímateľov sociálnej služby pri výbere aktivít, 

- poskytovať sociálne služby tak, aby boli dodržané ľudské práva a slobody a 

prirodzená ľudská dôstojnosť, 

- dodržiavať podmienky kvality (štandardy) sociálnych služieb v zmysle zákona 

448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, 

- vzdelávanie zamestnancov, zvyšovanie vedomostí a praktických zručností 

vykonávaním supervízie. 

 

9. KONTAKT NA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Adresa: Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda 

               Ulica Komenského 359/33 

               92901 Dunajská Streda 

 

Tel.: +421 918 607 308 

Mail: johanna.biro@dunstreda.sk 
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