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Základné údaje 

 
 
Názov zariadenia: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 
Adresa: Volgogradská 5, Prešov 
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj 
Štatutárny orgán: Mgr. Iveta Nemčíková 
Registrácia: CSS Vita vitalis je zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb   
                    dňom 13. 8. 2009,  pod č. 104, zmena v registri vykonaná: dňa 18. 1. 2016  
                    pod č. 104/2,  dňa 27. 6. 2016  pod č.104/3 a dňa 31. 5. 2017 pod č. 104/4 
Telefón: 051/ 7711435, 7710145, 7713261 
E-mail: riaditel@cssvitavitalis-po.vucpo.sk 
Web: www.cssvolgpo.sk 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
IČO: 00691950 
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005  Bratislava 
Bežný účet – IBAN: SK55 8180 0000 0070 0051 4214  
Kapacita: 155 prijímateľov sociálnej služby 
Počet zamestnancov: 113 
 
         Človek je jedinečná bytosť, s jedinečnou životnou históriou a v živote každého človeka 
príde čas, keď  starobou alebo zmenou zdravotného stavu, sa ocitne v situácií, keď sa zrazu   
jednoduché denné úlohy stanú náročnými na vykonávanie, alebo ľudia trpia rôznymi 
zdravotnými ťažkosťami, ktoré je veľmi náročné zvládať. Väčšina ľudí, by aj napriek tomu 
svoj život najradšej prežívala vo vlastnej rodine. Reálny život však ukazuje, že možnosti ich 
naplnenia sú v mnohých oblastiach života obmedzené. Napriek týmto problémom, ktoré 
proces starnutia ,či choroba resp. postihnutie so sebou prináša, si mnohokrát títo ľudia 
nepripúšťajú skutočnosť, že potrebujú pomoc, aby mohli naďalej plnohodnotne žiť. Ale práve 
zariadenia sociálnych služieb zabezpečujú sociálnu istotu pre ľudí, ktorí sú na tieto služby 
odkázaní. V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sme  jedným 
z poskytovateľ  sociálnych služieb aj my a  naše CSS Vita vitalis. 
         Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom 
zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek PSS s rešpektovaním ich jedinečnosti a 
dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd, vytvárať pre PSS bezpečné prostredie, v 
ktorom trávia každodenný život. Zariadenie prehodnocuje a prispôsobuje svoje služby hlavne 
potrebám prijímateľov sociálnych služieb. 
 
         Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov (ďalej len CSS) 
poskytuje v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sociálnu službu: 
- v domove sociálnych služieb: 

a) fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je  najmenej  V podľa prílohy  č. 3 k zákonu o sociálnych službách, alebo 

      fyzickým osobám,  ktoré sú nevidiace   alebo    prakticky     nevidiace    a     ich stupeň  
            odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách formou  
            celoročnou pobytovou, 

b) fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú tieto fyzické osoby 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 



prílohy 3 alebo fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich 
stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách 
formou týždennou pobytovou a ambulantnou formou.       

- v špecializovanom zariadení: 
       Fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a majú zdravotné postihnutie, ktorým je 
Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie formou 
celoročnou pobytovou. 
 
        V CSS sa poskytuje komplexná starostlivosť fyzickým osobám odkázaným na sociálnu 
službu v domove sociálnych služieb v zmysle § 38 v nadväznosti na § 110l ods. 3, 4, a 13 
zákona o sociálnych službách ambulantnou formou, pobytovou týždennou a pobytovou 
celoročnou formou pre dospelé osoby,  deti od 3 rokov veku ambulantnou a pobytovou 
týždennou formou a v špecializovanom zariadení podľa § 39 fyzickým osobám, ktoré sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 3 
a majú zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba 
a demencia rôzneho typu etiológie formou celoročnou pobytovou.  
        Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis, Volgogradská 5, Prešov je rozpočtová 
organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského 
samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene 
nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.  

 
  Základný   kameň    výstavby    nášho   zariadenia  bol položený v roku 1966 a po takmer  

5-ročnej výstavbe bol vtedajší Ústav pre telesne chybných dospelých s kapacitou 140 
obyvateľov slávnostne otvorený 28.01.1971. . V roku 1993 sa konalo slávnostné otvorenie 
dostavby tzv. novej budovy, čím sa zvýšila kapacita zariadenia a zlepšili sa podmienky 
poskytovania sociálnych služieb.V roku 2013 bola zrealizovaná rozsiahla rekonštrukcia 
a modernizácia objektu CSS. Názov projektu: „Rekonštrukciou a modernizáciou DSS 
zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb“. Nenávratný finančný príspevok bol poskytnutý 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu ROP – opatrenie 2.1 
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Termín 
realizácie projektu: jún 2011 – jún 2013. 
Cieľ projektu: zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb. Špecifický cieľ: 
zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb rekonštrukciou a modernizáciou DSS 
a zlepšenie podmienok pre klientov zvýšením energetickej hospodárnosti budov. 

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov poskytuje svoje služby 
v dvoch bezbariérových budovách, ktoré sú navzájom prepojené. V budovách sú k dispozícii 
aj výťahy. Zariadenie je obklopené parkovou zeleňou s vybudovanými chodníkmi 
a lavičkami. K oddychovej zóne patria aj ihrisko pre volejbal a minifutbal i altánok 
s ohniskom.   
 
        Vo svojej histórii prešlo toto zariadenie rôznymi zmenami, reformami, zmenami názvu aj 
zriaďovateľov. Od 01.07.2002  prechádza zariadenie do pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja. V súlade s platnou legislatívou bol domov po splnení stanovených 
podmienok v roku 2009 zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského 
samosprávneho kraja. Od 01.02.2016 sa domov sociálnych služieb premenoval na Centrum 
sociálnych služieb Vita vitalis, ktorého súčasťou je zriadené špecializované zariadenie. 

 
 

 



Prehľad a plnenie poskytovaných sociálnych služieb 
 
 

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis sa snaží každému prijímateľovi poskytnúť 
komplexné a individuálne prispôsobené sociálne služby pričom rešpektuje ich ľudskú 
dôstojnosť, osobnú nezávislosť i slobodnú voľbu, v prostredí, ktoré si sám vybral. 
Zamestnanci CSS sa snažia ku každému prijímateľovi pristupovať citlivo, zodpovedne 
a profesionálne tak, aby bola zachovaná jeho vlastná identita a zároveň aj sociálne vzťahy 
s rodinou, priateľmi a ľuďmi z miestnej komunity.  
 
 
CSS poskytuje tieto činnosti :  

a) odborné činnosti : 
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  
- sociálne poradenstvo – základné a špecializované,  
- sociálnu rehabilitáciu,  
- ošetrovateľskú starostlivosť 
- rozvoj pracovných zručností, 
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
b) obslužné činnosti : 
- ubytovanie,  
- stravovanie,  
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,   
c) ďalšie činnosti : CSS utvára podmienky na : 
- osobné vybavenie,  
- zabezpečovanie prepravy 
- záujmovú činnosť,  
- vzdelávanie,  
- úschovu cenných vecí. 
d) iné činnosti : ktoré zvyšujú kvalitu poskytovanej služby 
- kadernícke služby 
- pedikúra, manikúra 
- procedúry fyzioterapie 
- doprovod na lekárske vyšetrenie 
- používanie vlastných elektrospotrebičov ( TV, chladnička, kanvica...) 
- ubytovanie pre návštevy 
 
 
 
 

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona  
 
A ) odborné činnosti : 
 
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby  
Prijímateľ prichádza do zariadenia na základe rozhodnutia o odkázanosti, v ktorom je určený 
rozsah jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Potreby prijímateľa sa postupne 
spoznávajú, pričom sa prihliada na všetky oblasti jeho života a konkrétna pomoc pri 
odkázanosti sa vykonáva pri jednotlivých činnostiach, ktorými sú stravovanie, pitný režim, 
vyprázdňovanie, osobná hygiena, pohyb, orientácia v prostredí, starostlivosť o domácnosť, 



výmena osobného šatstva či posteľnej bielizne, základné sociálne aktivity, dohľad pri 
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných 
sociálnych aktivít.  
Pomoc pri odkázanosti vykonávajú najmä opatrovateľky, praktické sestry a sestry v ZSS. 
 
Sociálne poradenstvo  
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej 
sociálnej situácii. V zariadení sa vykonáva na úrovni : 

- a ) základného sociálneho poradenstva  

- b ) špecializovaného sociálneho poradenstva 

a ) Zodpovední zamestnanci CSS poskytujú záujemcom o sociálnu službu, samotným 
prijímateľom, prípadne ich príbuzným v rámci základného sociálneho poradenstva informácie 
v oblasti platnej legislatívy týkajúcich sa nárokov, služieb a možností riešenia problému, ktoré 
môžu vyriešiť alebo zmierniť nepriaznivú situáciu prijímateľa.  
b ) V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sú cieľovou skupinou osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia (zdravotné, telesné a duševné 
postihnutie), ich rodičia a rodinní príslušníci. Zodpovední pracovníci zisťujú príčiny vzniku, 
charakter a rozsah problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a dávajú odporúčania na 
poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci. Poradenstvo sa týka rôznych oblastí, napr. sociálnej, 
ekonomickej, pracovnej, zdravotnej, právnej ..., ktorým sa snažíme zlepšiť kvalitu života 
samotného prijímateľa a jeho rodiny. 
Zmyslom poradenstva je, aby pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľ mobilizoval  
svoje schopnosti a možnosti, ktoré by mu mohli pomôcť k nezávislosti od iných ľudí, 
podporiť jeho osobnostný rast, zvýšiť kvalitu života, zlepšiť duševné a fyzické zdravie. 
 
Sociálna rehabilitácia  
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, 
sebestačnosti fyzickej osoby a nácvik zručností alebo na aktivizovanie schopností 
a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri priestorovej orientácii, pri nácviku používania 
pomôcky, pri samostatnom pohybe, pri sociálnej komunikácii či pri iných základných 
sociálnych aktivitách. 
V zariadení sa vykonáva pri každodennom kontakte s prijímateľom, u ktorého je predpoklad, 
že na základe pravidelných činností sa môže zlepšiť jeho celkový stav, alebo sa môžu obnoviť 
resp. získať stratené či oslabené schopnosti a zručnosti.  
V rámci sociálnej rehabilitácie sa v zariadení denne poskytuje aj fyzioterapia podľa 
individuálnych potrieb prijímateľov. 
 
 
 
Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 
Opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje v zariadení personál, ktorý má na 
vykonávanie týchto činností odbornú kvalifikáciu.  
Opatrovateľská starostlivosť je zameraná predovšetkým na polohovanie, preventívne 
opatrenia proti vzniku dekubitov, vysádzanie do vozíkov, prebaľovanie, obliekanie, kŕmenie, 
podávanie liekov, ošetrovanie a celkovú hygienickú starostlivosť u prijímateľov. 
Cieľom poskytovania ošetrovateľskej služby je monitorovať a uspokojovať bio-psycho-
sociálne potreby prijímateľov. Táto služba sa poskytuje nepretržite v trojzmennej prevádzke 
v spolupráci s odbornými lekármi. Do zariadenia dochádzajú – všeobecný lekár, psychiater, 
stomatológ, ktorí majú v priestoroch CSS vytvorené ambulancie.  



 
Rozvoj pracovných zručností 
Pracovná terapia – ergoterapia je zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností 
prijímateľov pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením v ergoterapeutických 
dielňach,    kde sa   utužujú vzťahy     v kolektíve a zároveň sa prehlbujú medziľudské vzťahy.  
 
Realizuje sa v individuálnej alebo skupinovej forme. Cieľom je motivovať prijímateľov 
k rôznym druhom aktivít a činností a vzbudiť v nich pocit užitočnosti. Práca je veľkou  
príležitosťou pre rozvíjanie nielen ich zručností, ale aj trpezlivosti a vytrvalosti. Prijímatelia 
sa prevažne venujú prácam ako pletenie z papiera, vyšívanie, maľovanie a kreslenie, lepenie 
rôznych materiálov, príprava materiálov, opracovanie dreva a výroba drevených úžitkových 
a dekoračných predmetov. Vyrobené predmety sa každoročne prezentujú na veľkonočných 
a vianočných trhoch. 
 
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa 
vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri 
vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a 
podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a 
vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. Táto odborná činnosť sa nedá vykonávať 
samostatne a vždy je súčasťou niektorého z druhov sociálnych služieb.  
Zariadenie aktívne spolupracuje aj s rodinou a pôvodnou komunitou prijímateľov pri kontakte 
a komunikácii s rôznymi odborníkmi, inštitúciami a úradmi. 
 
B ) obslužné činnosti : 
 
Ubytovanie 
Ubytovanie sa poskytuje v dvoch budovách, ktoré sú medzi sebou prepojené. Prijímatelia sú 
ubytovaní v jedno a dvojposteľových izbách, pričom sa prihliada na ich individuálne 
požiadavky, zdravotný stav a pohyblivosť. V obytnej  miestnosti je lôžko, skriňa, stôl, 
stolička, uzamykateľný nočný stolík, nočná lampa, svietidlo, nástenná polička, signalizačné 
zariadenie, záclona, závesy. V predsieni každej izby je odpadkový kôš a umývadlo s tečúcou 
teplou a studenou pitnou vodou. Prijímateľ môže mať na izbe vlastný nábytok, televízor, 
rádio, obrazy..... 
Na každom podlaží sú spoločné hygienické zariadenia – WC a kúpeľne prispôsobené pre 
imobilných prijímateľov, kde sa používajú aj kúpacie lôžka a zdvíhacie zariadenia. 
V oboch budovách sa nachádzajú jedálne a v tzv „ starej“  budove sa nachádza kuchyňa, ktorá 
zabezpečuje stravu pre prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov a dôchodcov z blízkeho 
okolia..  
Priamo v zariadení je kaplnka, kde majú prijímatelia možnosť napĺňať svoje duchovné 
potreby. 
 
Stravovanie 
Stravovanie je realizované vlastnou stravovacou prevádzkou v súlade s požiadavkami zdravej 
výživy a s prihliadaním na vek a zdravotný stav stravníkov. Imobilným a ťažko chorým 
prijímateľom sa strava podáva na izbe alebo priamo pri lôžku. Zariadenie zabezpečuje 
stravovanie všetkým prijímateľom, zamestnancom, ale aj iným stravníkom. Poskytuje sa 
celodenná strava, kde počet odoberaných jedál je predmetom dohody medzi prijímateľom 
a poskytovateľom, minimálne však dve jedlá, z ktorých jedno jedlo je obed. Denne sa 
pripravujú tieto druhy stravy – racionálna, šetriaca, diabetická, nízkocholesterolová, šetriaca, 



bezlepková. Pitný režim je zabezpečovaný po celý rok, pričom sa dôraz naňho kladie najmä 
v letných mesiacoch. 
Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na návrhy a požiadavky prijímateľov. 
 
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
Tieto služby sa realizujú vlastnou prevádzkou  pravidelne so zreteľom na zdravotný stav 
a individuálne potreby prijímateľov. Zariadenie má vlastnú práčovňu a krajčírsku dielňu. 
 
C ) ďalšie činnosti : 
 
Osobné vybavenie 
Osobné vybavenie je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby. Zariadenie 
poskytuje osobné vybavenie len tým prijímateľom, ktorí si to nemôžu zabezpečiť sami. 
 
Zabezpečovanie prepravy 
Na žiadosť prijímateľa poskytuje zariadenie prepravu na rôzne kultúrne, spoločenské či 
športové podujatia motorovým vozidlom CSS, ktoré je vybavené hydraulickou plošinou na 
prevoz imobilných. Za zabezpečenie prepravy si prijímateľ platí úhradu v zmysle VZN PSK. 
 
Záujmová činnosť 
Zariadenie vytvára podmienky na zmysluplné využívanie voľného času podľa momentálneho 
fyzického a psychického stavu prijímateľov, s ohľadom na vek, zdravotné znevýhodnenie, 
potreby a ich záujmy, tak aby im bol vytvorený pocit domova a čo najviac priblížená rodinná 
atmosféra. Pri plánovaní záujmových činností môžu prijímatelia spolurozhodovať 
a predkladať svoje návrhy a predstavy vedeniu. Našou snahou je, aby sme prijímateľom 
sprostredkovali čo najviac činností aj mimo zariadenia. Samotná realizácia kultúrno-
spoločenských aktivít prihliada na personálne a ekonomické možnosti zariadenia. Pre 
zvyšovanie úrovne záujmovej činnosti sa neustále hľadajú nové formy, metódy a techniky 
práce. Účasť prijímateľov na všetkých aktivitách je dobrovoľná, pričom  je rešpektovaný 
princíp rovnosti príležitostí pre všetkých prijímateľov bez ohľadu na druh a mieru 
zdravotného postihnutia, vek, pohlavie, národnosť či vierovyznanie. 
V rámci zariadenia majú prijímatelia možnosť zapojiť sa do organizovanej krúžkovej činnosti, 
t.j. varenie, pečenie – v spoločnej kuchynke, kde sa pripravujú aj spoločné posedenia, oslavy 
narodenín a menín, krúžok maľovania, ručných prác, spevácky, čitateľský, recitačný, 
športový, počítačový, recyklačný, šachový, premietanie videofilmov...V rámci relaxácie 
prijímateľov využíva zariadenie multisenzorickú miestnosť – Snoezelen, v ktorej sa realizuje 
muzikoterapia či aromaterapia. Pre prijímateľov zo Špecializovaného zariadenia odborný 
personál realizuje aktivity v reminiscenčnej miestnosti. 
Nezabúdame ani na duchovný život našich prijímateľov, ktorí majú možnosť zúčastniť sa 
bohoslužieb, krížovej cesty, prijať sviatosť zmierenia a pod. priamo v kaplnke zariadenia či 
individuálnou návštevou kňaza pri ležiacich. Organizujeme návštevy pútnických  miest. 
Pri neorganizovanej krúžkovej činnosti má prijímateľ možnosť využiť priestory relaxačno-
oddychových zón priamo v zariadení ako sú zimná, letná záhrada, kuchynky či denné 
miestnosti s možnosťou sledovania masmédií a počúvaním hudby. Na prechádzky či kultúrne 
podujatia mimo zariadenie nám svoju pomoc ponúkajú aj dobrovoľníci. 
 
Vzdelávanie 
V priestoroch zariadenia máme vytvorené podmienky pre vzdelávanie prijímateľov v dvoch 
triedach  Špeciálnej ( praktickej ) základnej školy Matice slovenskej. 
 



Úschova cenných vecí 
Zariadenie ponúka možnosť úschovy cenných vecí vrátane vkladných knižiek a peňažnej 
hovotosti na základe písomnej žiadosti prijímateľa. Cenná vec sa uschováva na základe 
zmluvy o úschove. Ak ide o prijímateľa pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, tak 
o úschovu cenných vecí musí požiadať súdom ustanovený opatrovník. 
 
 
D ) iné činnosti :  
 
Kadernícke služby 
Prijímatelia majú možnosť v stanovenom čase využívať danú službu priamo v zariadení, kde 
sú pre daný druh služby prispôsobené priestory a podmienky. Imobilným prijímateľom sa 
tieto služby poskytujú aj priamo na lôžku. Mobilní prijímatelia majú možnosť spolu 
s doprovodom využiť ponuku služieb aj v blízkosti zariadenia. 
 
Pedikúra, manikúra, masáže 
Tieto služby nám poskytujú podľa individuálnych požiadaviek externí odborní pracovníci. 
 
Doprovod na lekárske vyšetrenia 
Doprovod zabezpečuje zväčša službukonajúci personál. Zariadenie má však záujem na tom, 
aby bola pri lekárskom vyšetrení aj spoluúčasť rodinných príslušníkov, nakoľko nedokáže 
z personálnych dôvodov vždy zabezpečiť daný doprovod. 
 
Používanie vlastných elektrospotrebičov 
Na základe písomnej žiadosti je umožnené prijímateľom používať na izbách aj vlastné 
elektrospotrebiče.   
 
Ubytovanie pre návštevy 
Vzhľadom k tomu, že sa zariadenie snaží o poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, kde 
patrí aj náhrada rodiny či rodinného prostredia, je v priestoroch zariadenia ubytovacia 
návštevná miestnosť. V zariadení sa môže na určitý čas ubytovať rodinný príslušník či iná 
blízka osoba prijímateľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB za rok 2018 
 
CSS pracovalo v roku 2018 s aktuálnou kapacitou zariadenia : 
 
Tab.č.1 - Kapacita zariadenia predstavuje 155 miest, v členení:      
 
 

 
 
 
 
 
 

 
K 31.12.2018 bolo naplnenie kapacity CSS nasledovné :  
 
     Tab.č.2 - Stav plnenia kapacity zariadenia v % 
 
 CPF TPF APF 
DSS - Dospelí 101,05% 50% 75% 

DSS - Deti - 75% 120% 
ŠZ 86,84 % - - 

 
K 31.12.2018 bola kapacita CSS naplnená nasledovne : 
 
      Tab.č.3 – Naplnenie kapacity – fyzický stav 
 
 CPF TPF APF SPOLU 
DSS - Dospelí 87 4 6 97 
DSS - Deti 0 6 12 18 
ŠZ 33 0 0 33 

SPOLU 120 10 18 148 
 
  Tab.č.4 – Dôvody, ktoré ovplyvnili naplnenie kapacity v sledovanom období: 
 
 DSS - Dospelí DSS - Deti ŠZ SPOLU 

nové nástupy 7 0 11 18 

odchody        do 
domác. prostredia 

0 0 0 0 

odchody      do 
iného zariadenia 

1 0 0 1 

úmrtia 3 0 15 18 

 CPF TPF APF SPOLU 
DSS - 
Dospelí 

83 8 8 99 

DSS - Deti 0 8 10 18 
ŠZ 38 0 0 38 



 
K 31.12.2018 bolo rozdelenie PSS podľa pohlavia nasledovné : 
 
Tab.č.5 – Štruktúra PSS podľa pohlavia 
 
 CPF TPF APF SPOLU 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 
DSS - Dospelí 44 43 2 2 2 4 48 49 
DSS - Deti 0 0 5 1 7 5 12 6 
ŠZ 9 24 0 0 0 0 9 24 
 
 
 
 
 
K 31.12.2018 bolo rozdelenie PSS podľa veku nasledovné : 
 
Tab.č.6 – Štruktúra PSS podľa veku 
 
 DSS - Dospelí DSS - Deti ŠZ 
Do 3 rokov 0 0 0 
3 –  5 rokov 0 0 0 
6 – 9 rokov 0 0 0 
10 – 14 rokov 0 0 0 
15 – 17 rokov 0 2 0 
18 – 29 rokov 4 15 0 
30 – 39 rokov 16 1 0 
40 – 59 rokov 47 0 2 
60 – 74 rokov 22 0 6 
75 – 89 rokov 8 0 17 
90 a viac 0 0 8 

SPOLU 97 18 33 
 
K 31.12.2018 bolo rozdelenie PSS podľa stupňa odkázanosti nasledovné : 
 
Tab.č.7 – Štruktúra PSS podľa stupňa odkázanosti 
 
 DSS - Dospelí DSS - Deti ŠZ 
I.stupeň 0 0 0 
II.stupeň 1 0 0 
III.stupeň 1 0 0 
IV.stupeň 6 0 0 
V.stupeň 11 0 2 
VI.stupeň 78 18 31 

SPOLU 97 18 33 
 



Prehľad a plnenia zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 
 
      Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť PSS je v CSS Vita vitalis zabezpečovaná 
odborným personálom. Zamestnanci opatrovateľského úseku zabezpečujú poskytovanie 
základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami prijímateľov sociálnych služieb 
a vykonávajú práce pri vytváraní, prehlbovaní  a upevňovaní hygienických, spoločenských 
a pracovných návykov PSS v nepretržitej trojzmennej prevádzke.  
Praktické sestry a sestry v ZSS v trojzmennej prevádzke sa podieľajú na poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti  pre PSS podľa ordinácií odborných lekárov        
       V  zariadení sa podieľame na zabezpečovaní  zdravotnej starostlivosti v rozsahu 
ošetrovateľskej starostlivosti podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa 
ustanovuje výber zdravotných výkonov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby. 
Ustanovené výkony realizuje sestra v ZSS s odbornou spôsobilosťou.                                                                                                                    

      Zdravotná starostlivosť je zabezpečená lekármi navštevujúcimi naše zariadenie na základe 
zmluvy medzi lekárom a prijímateľom sociálnej služby. Naše zariadenie pravidelne 
navštevujú – praktický lekár, psychiater, neurológ a gynekológ. Rešpektujeme právo výberu 
vlastného lekára. Ďalšie odborné vyšetrenia prijímateľov sociálnej služby zabezpečujeme 
prevozom sanitkou, prepravnou službou, alebo našim špeciálne upraveným motorovým 
vozidlom s poskytnutím sprievodu v odborných ambulanciách NsP. Zamestnanci dbajú na 
dodržiavanie liečebných postupov, zabezpečujú predpisovanie a donášku liekov 
a zabezpečujú zdravotné pomôcky.  

Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná v súlade so zdravotným zabezpečením PSS 
zdravotníckym personálom, ktorí sa v súlade so svojou odbornou kvalifikáciou podieľajú na 
zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti/ako je poskytnutie prvej pomoci PSS, privolanie RZP, 
podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára, jednoduché ošetrovateľské 
a zdravotnícke úkony, pr. sledovanie glykémie, meranie TK,P,TT...podľa ordinácií lekára, 
doprovod a konzultácia s odbornými lekármi, zabezpečovanie zdravotníckych a protetických 
pomôcok, zabezpečovanie liekov, liečiv a zdravotného materiálu z lekárne a iné úkony 
zabezpečujúce zdravotný stav PSS/  
      Zariadenie zabezpečuje pomôcky pre inkontinentných PSS a zdravotnícky materiál každý 
mesiac a p.p. Doplatky za predpísané lieky a zdravotnícke pomôcky si PSS uhrádza 
z vlastných finančných zdrojov. Ošetrovateľská starostlivosť predstavuje pomoc chorým, 
zdravotne postihnutým a starým občanom. Jej cieľom je podporovať činnosti, ktoré 
zachovávajú zdravie, vedú k uzdraveniu, prípadne k  pokojnej smrti. 
     Ak PSS v ZSS ochorie alebo sa mu stane úraz, prvú pomoc poskytne službukonajúca 
sestra. PSS nemožno poskytovať starostlivosť v ZSS ak si jeho zdravotný stav vyžaduje 
ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. Zdravotnícky personál sprostredkuje  
stretnutie rodinných príslušníkov s ošetrujúcim lekárom, ktorý informuje o zmene 
zdravotného stavu PSS. 

Zdravotnú starostlivosť pre PSS nášho zariadenia zabezpečujú: 

Všeobecná lekárka pre dospelých, neurológ, psychiater, stomatológ a gynekológ. 



Ďalšia odborná starostlivosť je zabezpečovaná podľa ordinácií praktického lekára resp. 
podľa doporučenia v týchto ambulanciách: 
 
- chirurgická 
- kardiologická a internistická 
- urologická 
- otorinolaryngologická 
- opthalmologická 
- nefrologická 
- dermatovenerologická 
- diabetologická 
- imuno-alergologická 
- denzitometrická... 
 
Spokojnosť- nespokojnosť s poskytovanými službami   
V roku 2018 sme skúšali zhodnotiť  spokojnosť s poskytovanými službami,  a to s PSS a s 
rodinnými príslušníkmi /hlavne PSS v ŠZ /cez anketové lístky s krátkymi otázkami. Zo 
zodpovedaných anketových lístkov sme zhodnotili celkovú spokojnosť s poskytovanou 
sociálnou službou. 
 
Poriadok a hygiena                                                                                                                                                            
O poriadok a hygienu všetkých priestorov zariadenia / obytné jednotky , ďalšie spoločné 
priestory... / sa starajú upratovačky. Spôsob a frekvenciu bežného upratovania , postup pri 
dezinfekcii, skladovanie čistiacich prostriedkov a používanie pracovných pomôcok určuje 
prevádzkový poriadok zariadenia a smernica plošnej dezinfekcie. 
 
 

Prehľad a plnenie personálnych  štandardov 
 
      CSS sa vnútorne člení na Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie a na tieto 
úseky: 

1. úsek opatrovateľský 
2. úsek sociálno – terapeutický 
3. úsek ekonomiky 
4. úsek stravovacej prevádzky 
5. úsek vnútornej prevádzky 
6. špecializované zariadenie 

 
Celkový počet zamestnancov podľa organizačnej štruktúry: 113  
z toho: -  77 odborných zamestnancov 
            -  36 ostatných zamestnancov  
V priebehu roka 2018 nedošlo k nárastu počtu odborných zamestnancov. 
 
      Plnenie personálnych štandardov podľa prílohy č. 1 zákona 448/2008 Z. z. 
 
DSS - maximálny počet PSS – 1,42 (podľa prílohy 2,00) 
        - % podiel odborných zamestnancov – 63,63% (podľa prílohy 60%) 
 
ŠZ   - maximálny počet PSS – 1,29 (podľa prílohy 1,3) 
        - % podiel odborných zamestnancov – 71,18% (podľa prílohy 65%) 



 
Organizačná štruktúra,  počet zamestnancov podľa pracovného zaradenia 
 
 

 
 



 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyz. osobách 
 k 31. 12. 2018                                              116 
Priemerný evidenčný počet prepočítaný k 31. 12. 2018                                   116 
Evidenčný počet zamest. k poslednému dňu v mes. – 31. 12. 2018                       116 
 
       K 31. 12. 2018  mal CSS stav zamestnancov 116: v tom 3 pracovné pozície neobsadené – 
1 sociálny pracovník a 2 kuchári. 2 zamestnanci – pomocní kuchári prijatí na dobu určitú, 4 
zamestnanci prijatí na zastupovanie PN, a to: 1 upratovačka, 2 opatrovatelia, 1 sociálny 
pracovník V priebehu obdobia január – december 2018 boli 35 zamestnanci prijatí do 
pracovného pomeru na zastupovanie PN, na dobu určitú a na dobu neurčitú. 1 zamestnanec 
nastúpil po RD.  2 zamestnanci nastúpili na materskú dovolenku. Pracovný pomer skončilo 
k 31. 12. 2018 35 zamestnancov, a to  16 zamestnancov podľa § 60 ZP,  15 zamestnancov 
podľa § 72 ZP, 2 zamestnanci podľa § 71 ZP , 1 zamestnanec podľa § 67 ZP, 1 zamestnanec 
podľa § 59, ods. 4 ZP.    
       Práceneschopnosť   zamestnancov  za   obdobie   január  - december 2018  bola 
vykazovaná  v počte   4103 kalendárnych  dní.    Dlhodobo   práceneschopní    zamestnanci   v 
sledovanom  období - 22. V období  január – december 2018 bola  celkovo 170 krát  
evidovaná  PN alebo OČR  zamestnancov   CSS.  
       CSS zamestnáva 6 zamestnancov so zdravotným postihnutím.  
       V období január – december 2018 CSS nemal uzatvorenú  dohodu o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
 
         Priemerná mzda na zamestnanca, vychádzajúc z počtu zamestnancov 113  bola vo výške 
cca 703,67 €  k čerpaným mzdovým prostriedkom za obdobie január – december 2018.  
 
         Vývoj priemernej mzdy na 1 zamestnanca za posledné 3 roky 
 

Priemerná mzda Rok 2016  Rok 2017  Rok 2018 

Zamestnanec 620,52 € 649,88 € 703,67 € 

 
 
Vzdelávanie zamestnancov 
 
V roku 2018 zamestnanci CSS za účelom prehlbovania odborných vedomostí sa zúčastňovali 
seminárov a školení nasledovne 
 
Riaditeľka CSS 

Dátum Názov školenia, kurzu, seminára Počet 

hodín 

Marec Manažér kvality v sociálnych službách 180 

Jún Zážitkový kurz 1. pomoci 8 
November Supervízia 8 

 
 
 
 



Úsek opatrovateľský 
Dátum Názov školenia, kurzu, seminára Počet 

hodín 

Marec Úvod do starostlivosti o klientov s demenciou 4 

Apríl Prostriedky obmedzenia klienta v ZSS 5 
Máj Paliatívna starostlivosť 3 
Jún Špecifiká komunikácie s PSS s Alzheimerovou demenciou  4 
September  Ľudské práva a prostriedky obmedzenia PSS 4 
Október Starostlivosť o klientov s CMP 3 
November Ošetrovanie chronických rán 

 Kvalita v sociálnych službách 
2 
4 

December Individuálne plánovanie, komunikácia 5 

   

Úsek sociálno-terapeutický 
Dátum Názov školenia, kurzu, seminára Počet 

hodín 

Jún-júl Inštruktor sociálnej rehabilitácie – 4 zamestnanci 150 
1/os.  

November Supervízia  Kvalita v sociálnych službách – 4 zamestnanci 15 
1/os. 

 
 
Úsek ekonomiky 

Dátum Názov školenia, kurzu, seminára Počet 

hodín 

Marec Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VUC v roku 
2018 

5 
 

Apríl Špecifiká modernej správy registratúry ZSS 5,5 

Máj Mzdová agenda 5 

Jún Úloha mzdovej účtovníčky v II. A III. Q 2018 5 

Október Aktuality vo verejnom obstarávaní 5,5 

Október Školenie k novému personálnemu a mzdovému programu MAGMA 6 

November Opakované školenie k novému personálnemu a mzdovému programu MAGMA     6 

 
 
Úsek stravovacej prevádzky 

Dátum Názov školenia, kurzu, seminára Počet 

hodín 

November Školenie k používaniu národného potravinovému katalógu 3 
 



      V rámci interných školení zamestnanci CSS absolvovali v roku 2018 pravidelné interné 
školenia v oblasti BOZP, PO, CO a ochrany osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z. z.. 
   
 
Supervízia 
 
Dátum Supervízor Forma Počet 

hodín            
Marec PhDr.Slavko 

Poptrajanovski PhD. 
Skupinova 3x a 1 hod./3 

November PhDr.Miroslav Cangár Skupinová 2x  a 1 hod./2 
December PhDr.Judita Varcholová Skupinová 2x a 1 hod./2 
 
      Zamestnanci opatrovateľského úseku sa zúčastňujú akreditovaných vzdelávacích 
programov v rámci sústavného vzdelávania a dopĺňajú si svoje odborné vedomosti formou 
špecializačného štúdia. Skupinová supervízia má v našom zariadení stabilnú pozíciu a je 
vnímaná ako nástroj nachádzania možností učiacej sa organizácie. V roku 2018 si účasťou na 
supervízi 49 našich zamestnancov rozšírilo profesionálne zručnosti pri riešení problémov 
PSS. Naše zariadenie vytvára podmienky pre odbornú prax študentov stredných a vysokých 
škôl a akreditovaných kurzov opatrovateľstva. 
 
 
Účet sociálneho fondu 
 
Stav k 1. 1. 2018                                                                                             1395,66 € 
Doplatok -  vyúčtovanie povinného prídelu za rok 2017 v roku 2018             146,00 € 
Povinný prídel – tvorba vo výške 1,05 % z funkčných platov  
k 31. 12. 2018                                                                                                 8811,44 € 
                                                                                                                                             
Čerpanie sociálneho fondu za 1- 12/ 2018   vo výške                                   8771,65 € 
- dotácia stravy                                                                                               3451,14 €  
- dopravné – zamestnanci                                                                               5096,51 € 
- prepravné služby                                                                                            144,00 € 
- životné jubileum                                                                                              80,00 € 
Stav účtu sociálneho fondu k 31. 12. 2018                                                    1581,45 €    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ekonomické ukazovatele poskytovania sociálnych služieb 
 
Prehľad výdavkov podľa zdrojov, prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 
 

  Finančné ukazovatele -výdavky a príjmy zariadenia 
  CSS vita vitalis k 31.12.2018   
      
      
  Prehľad výdavkov podľa zdrojov  
      

V Ý D A V K Y           zdro
j 

funkčná 
klasifikácia 

rozpočet 
schválený 

rozpočet 
upravený 

čerpanie 
rozpočtu 

Kapitálové výdavky 41 1012    
Kapitálové výdavky : 41 1012 0,00 62 000,00 20359,14 
Kapitálové výdavky spolu : 41 1012 0,00 62 000,00 20359,14 
      
Bežné výdavky 41 1012    
mzdy 41 1012 803 077,00 882 173,00 882 173,19 
odvody na mzdy 41 1012 287 869,00 315 095,00 315094,99 
cestovné  41 1012 600,00 162,00 162,20 
energie  41 1012 52 290,00 39 348,00 39347,67 
tovary 41 1012 77 530,00 88 352,00 88 249,63 
palivá,mazivá, oleje 41 1012 4 258,00 3 890,00 3890,19 
údržba a opravy 41 1012 24 391,00 27 771,00 27 770,67 
nájomné 41 1012 300,00 190,00 190,22 
služby  41 1012 65 742,00 68 456,00 68 557,63 
transfery 41 1012 9 781,00 10 803,00 10 803,44 
Bežné výdavky spolu za:  41 1012 1 325 838,00 1 436 240,00 1 436 239,83 
      
Bežné výdavky 46 1012    
Mzdy 46 1012 72 000,00 72 000,00 72 000,00 
odvody na mzdy 46 1012 25 000,00 25 000,00 25 000,00 
energie  46 1012 138 000,00 138 000,00 138 000,00 
tovary -  46 1012 120 000,00 120 000,00 120 000,00 
Bežné výdavky spolu za  : 46 1012 355 000,00 355 000,00 355 000,00 
      
Bežné výdavky 111 1012    
Tovary 111 1012 0,00 6 920,00 6 920,00 
Bežné výdavky spolu za : 111 1012 0,00 6 920,00 6 920,00 
      
Bežné výdavky  72a 1012    
tovary -prev.stroje 72a 1012 0,00 1 383,00 1375,78 
Bežné výdavky spolu za : 72a 1012 0,00 1 383,00 1375,78 
      
Bežné výdavky  72e 1012    



Energie 72e 1012 0,00 83,00 83,10 
Tovary 73e 1012 0,00 64,00 64,56 
údržba a opravy 73e 1012 0,00 61,00 61,00 
Služby 72e 1012 0,00 2 233,00 2 232,57 
Bežné výdavky spolu za : 72e 1012 0,00 2 441,00 2 441,23 
      
      
Bežné výdavky spolu za :      
energie  72f 1012 0,00 6 107,00 6107,26 
Tovary 72f 1012 0,00 8 208,00 8 207,34 
Bežné výdavky spolu za :  72f 1012 0,00 14 315,00 14 314,60 
      
      

Bežné výdavky spolu za všetky zdroje 1 680 838,00 1 878 299,00 1 836 650,58 

 
 
 
 

     

  Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov  

P R Í J M Y  zdro
j 

funkčná 
klasifikácia 

rozpočet 
schválený 

rozpočet 
upravený 

P l n e n i e  

príjmy z pren.priestoroch 46    7 598,53 
príjmy za poskytnuté služby 46  355 000,00 355 000,00 359 712,01 
príjmy z dobropisov 46  0,00 0,00 695,93 
Vrátky 46  0,00 0,00 6 521,06 
Iné 46  0,00 0,00 5,72 
Spolu za : 46  355 000,00 355 000,00 374533,25 
      
      
      
náhrad z poistného 72e  0,00 2 441,00 2 441,23 
príjmy za poskytnutú stravu 72f  0,00 14 315,00 14 314,60 
príjmy z darov a grantov 72a  0,00 1 200,00 1 200,00 
príjmy z darov a grantov 72a  0,00 183,00 182,88 
spolu za :  72  0,00 18 139,00 18 138,71 
Príjmy spolu :   355 000,00 373 139,00 392671,96 

 
 
 
 
 
 



Účelové prostriedky 
 
Účelové prostriedky pridelené na bežné a kapitálové výdavky: 
Bežné výdavky: 
- RO – úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu zo dňa 4. 7. 2018 vo výške 2200,00 €,  
  účelovo určené finančné prostriedky na „prvotné výdavky na licenciu a implementáciu  
  programu MAGMA“, 
- RO zo dňa 11. 9. 2018, bežné výdavky vo výške 6920,00 € sú pridelené na základe Zmluvy   
  o poskytnutí dotácie reg. č. 8006/2018-M_ORF k žiadosti č. 199/3/2018 podľa § 3 ods. 1 a §  
  12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších  
  predpisov na účel uvedený v zmluve: Vstavané skrine s príslušenstvom 9 ks. Bežné výdavky  
  na spolufinancovanie projektu vo výške 775,00 €  pridelené z prostriedkov PSK, 
- RO – úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu zo dňa 19. 9. 2018 vo výške 48927,00 €,  
  účelovo určené finančné prostriedky na „hmotnú zainteresovanosť zamestnancov (vrátane  
  príslušných odvodov)“, 
- RO – úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu zo dňa 26. 11. 2018 vo výške 58500,00 €,  
  účelovo určené finančné prostriedky na „hmotnú zainteresovanosť zamestnancov a úhradu  
  záväzkov“. 
 
Kapitálové výdavky: 
-  RO – zo dňa 5. 3. 2018 na kapitálové výdavky – pridelené na investičné akcie: 
    - umývací stroj automat vo výške 4000,00 €, 
   - „Vybudovanie oddychovej zóny, altánkov a prístreškov“ vo výške 51500,00 €, jedná sa    
      o nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2017 (prostriedky z Rezervného fondu PSK). 
   - „Rekonštrukcia a modernizácia vstupnej steny do kaplnky v CSS s automatickými  
      posuvnými dverami“ vo výške 6500,00 € (prostriedky z Rezervného fondu PSK). 
 

 
Projekty 
 
      V roku 2018 CSS boli pridelené bežné výdavky vo výške 6920,00 €  na základe Zmluvy   
  o poskytnutí dotácie reg. č. 8006/2018-M_ORF k žiadosti č. 199/3/2018 podľa § 3 ods. 1 a §  
  12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších  
  predpisov na účel uvedený v zmluve: Vstavané skrine s príslušenstvom 9 ks. Bežné výdavky  
  na spolufinancovanie projektu vo výške 775,00 €  pridelené z prostriedkov PSK. 
      Vstavané skrine s posuvnými dverami vrátane políc a zásuviek budú slúžiť výlučne pre 
prijímateľom sociálnej služby v špecializovanom zariadení, v ktorom sociálne služby 
poskytujeme 38 prijímateľom sociálnej služby.    
     Cieľom projektu je skvalitnenie každodenného života prijímateľov sociálnej služby, 
skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti ubytovania, modernizácia a estetizácia izieb 
prijímateľov  v špecializovanom zariadení, čo prispieva k pozitívnemu duševnému 
rozpoloženiu prijímateľov, uľahčenie každodenných sebaobslužných činností prijímateľom 
sociálnej služby, zachovávanie sebestačnosti prijímateľov pri týchto úkonoch a taktiež 
uľahčenie práce zamestnancom pri obslužných činnostiach napr. ukladanie a vyberanie vecí 
do a zo skríň a pod. 
     Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore MPSVaR SR. 
 
 
 
 



Ekonomicky oprávnené náklady 
 
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v Centre sociálnych služieb Vita vitalis v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov podľa § 72 ods. 2, písm. a) za rok – 
2018, mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby 
 
 
Druh sociálnej služby  
 

 
Forma poskytovanej soc. služby 

EON mesačne na prijímateľa 
       sociálnej služby v € 

 
                DSS 
 

 
              pobytová celoročná 

 
                961,16 

 
                DSS 
 

            
               pobytová týždenná 

  
                921,24 

 
               DSS 
 

 
                      ambulantná 

 
               570,47 

 
                ŠZ 
 

 
               pobytová celoročná 

 
               1 084,56  

 
Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 
Majetok 
 
      Stav aktív a pasív k 31.12.2018 predstavuje sumu 3 552 448,99 EUR. Z toho majetok vo 
výške pozostáva z : 
     a/ neobežného majetku:     3 367 858,50 EUR 
 
     b/ obežného majetku             183 790,46 EUR 
 
                                                                                              
K 31.12.2018 predstavovali : 
 
Aktíva 
 

1. Dlhodobý nehmotný majetok         0,00 EUR 
2. Dlhodobý hmotný majetok             3 367 858,50 EUR  
3. Dlhodobý finančný majetok     0,00 EUR 
4. Zásoby          27 690,24 EUR 
5. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy  0,00 EUR 
6. Dlhodobé pohľadávky                0,00 EUR 
7. Krátkodobé pohľadávky       30 462,60 EUR 
8. Finančné účty       125 637,62 EUR 
9. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé    0,00 EUR 
10. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé   0,00 EUR 
11. Časové rozlíšenie            800,03 EUR 
12. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice   0,00EUR 



 
Pasíva 
 

1. Vlastné imanie      24 610,30 EUR 
2. Oceňovacie rozdiely              0,00 EUR 
3. Fondy                0,00 EUR 
4. Výsledok hospodárenia    24 610,30 EUR 
5. Záväzky            2 299 854,92 EUR 
6. Rezervy               0,00 EUR 
7. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy      2 167 962,05 EUR 
8. Dlhodobé záväzky       1 581,45 EUR 
9. Krátkodobé záväzky              130 311,42 EUR   
10. Bankové úvery a výpomoci                                                 0,00 EUR 
11. Časové rozlíšenie           1 227 983,77 EUR 
12. Vzťahy k účtom klientov v štátnej pokladnice                    0,00 EUR 

 
 
 
Pohľadávky  CSS  
 

     Celkový stav pohľadávok CSS k 31. 12. 2018 bol 30463,90 €. Preplatky za služby 1,30 €. 
Účtovná evidencia pohľadávok po odpočítaní preplatkov 30462,60 €. 
 
Podľa druhu CSS eviduje pohľadávky nasledovne: 
 
1) Do 30 dní vo výške 746,78 €, počet dlžníkov 9.  
Za služby vo výške 746,78 €, počet dlžníkov 9:   
- nezaplatená úhrada za služby v CSS, upozornenie alebo zaslaná výzva na úhradu dlžnej  
  sumy, dohodnutý  splátkový kalendár, pohľadávka vo výške 579,06 €, 
- pohľadávka v zmysle § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  
  pohľadávka  vo výške 167,72 €.    
 
Za nájom: nie sú pohľadávky. 
Za stravu: nie sú pohľadávky. 
 
2)  Do 6 mesiacov vo výške 2745,02 €, počet dlžníkov 6.   
Za služby:  
-  nezaplatená úhrada za služby v CSS, upozornenie alebo zaslaná výzva na úhradu,  
   dohodnutý splátkový kalendár, pohľadávka vo výške 1776,29 €,  
-  pohľadávka v zmysle § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  
   pohľadávka vo výške 968,73 €.    
 
Za nájom: nie sú pohľadávky 
 
3) Do 1 roka vo výške 2339,96 €, počet dlžníkov 3. 
Za služby: 
-  nezaplatená úhrada za služby,  upozornenie alebo výzva na úhradu dlžnej sumy     
   a dohodnutý splátkový  kalendár,  pohľadávka vo výške 1389,37 €,     
-  pohľadávka    v zmysle § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  
   pohľadávka vo výške 950,59 €.   
 



Za nájom: nie sú pohľadávky 
 
4)  Nad 1 rok vo výške  24313,59 € počet dlžníkov 9. 
Za služby pohľadávka vo výške 21782,84 €, počet dlžníkov 8, z toho: 
- v zmysle § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  pohľadávka vo výške  
   5634,09 €, 
- nezaplatená úhrada za služby v CSS, upozornenie alebo zaslaná výzva na úhradu dlžnej  
  sumy, dohodnutý splátkový kalendár  vo výške 16148,75 €.  
 
Za nájom 1 dlžník, dôvod: nezaplatené faktúry za nájom nebytových priestorov v celkovej 
výške 2530,75 €. 
 
5) Pohľadávky voči zamestnancom PHM na karte – vodič, vo výške 318,55 €. 
 
 
Záväzky CSS 
 
   Celkový stav záväzkov, bežné výdavky  k 31. 12. 2018  je 126133,43 €.  
 
Záväzky – do lehoty splatnosti     126133,43 €  (záväzky do 60 dní) 
               - po lehote splatnosti                0,00 € 
 
Rozpis záväzkov podľa charakteru: 
Mzdy, platy za 12/2018, kategória 610                                         85364,29 € 
Poistné a príspevok do poisťovní za 12/2018, kategória 620       29634,24 € 
Príspevok zamestnávateľa do DDP 12/2018, kategória 620             789,49 €          
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca za 12/2018, kategória 640                                             666,96 €      
Odchodné  zamestnancovi 12/2018                                                  3355,00 €   
 
Tovary a služby, kategória 630 –  neuhradené faktúry za:         
elektrickú energiu                                                                             100,87 €    
elektrická energia – preplatok                                                            30,44 € 
tepelnú energiu                                                                               2473,92 € 
vodné stočné                                                                                   2095,57 €   
telefón                                                                                                 69,19 € 
potraviny                                                                                          195,58 €  
údržba softvéru                                                                                144,00 € 
služby PO, BOZP                                                                             358,49 € 
vývoz kuch. odpadu                                                                           64,80 € 
nájom a čistenie kobercov                                                                 24,43 €  
údržba a revízia výťahov                                                                  229,55 € 
právne služby                                                                                    597,49 €   
Spolu                                                                                               6323,45 € 

 
Vzniknuté záväzky uhradené v mesiaci január 2019.  
 
 
 
 



Účet darov a grantov 
 
  Stav k 1. 1. 2018                                           3360,87 € 
  Príjem od fyzických a právnických  osôb k 31. 12. 2018                           2200,00 € 

 
  Čerpanie k 31. 12. 2018                                                                   1382,88 €     
  - nákup tričiek PSS na reprezentáciu CSS                                                     182,88 €                                          
  - nákup drogistických potrieb – vianočné balíčky pre klientov                   1200,00 €   
  Stav účtu k 31. 12. 2018                                              4177,99 € 
 
 
Hospodárenie a nakladanie s majetkom 
 
      CSS spravuje dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2018 v členení: 
 
Názov                                                                         Hodnota     
----------------------------------------------------------------------------------- 
Stavby                                                                         5224784,46 € 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí             311539,66 €  
Dopravné prostriedky                                                     48811,00 € 
Umelecké diela                                                                 9769,00 € 
Pozemky                                                                         62680,35 € 
Spolu investičný majetok                                           5657584,47 €  
 
      CSS k 31. 12. 2018 mal majetok vedený na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku vo výške 9971,14 €.  

 
V priebehu január – december 2018: 
1. Prírastky majetku                                                            10388,00 € 
 
2. Presun majetku v rámci zdroja financovania –                      0,00 € 
 
3. Úbytky majetku – vyradenie s nulovou hodnotou  
    (t. j. už odpísaný majetok)                                             10277,67 € 
 
 
Prehľad investičných akcií 
 
V roku 2018 boli CSS pridelené rozpočtové prostriedky na  investičné akcie: 
    - umývací stroj automat vo výške 3888,00 €, 
    - „Rekonštrukcia a modernizácia vstupnej steny do kaplnky v CSS s automatickými  
       posuvnými dverami“ vo výške 6500,00 €, 
    - I. etapa investičnej akcie „Vybudovanie oddychovej zóny, altánkov a prístreškov“,  
      čerpané kapitálové výdavky vo výške 9971,14 €.  
 
 
 
 
 



Plánované aktivity v roku 2019 v oblasti modernizácie a technického vybavenia CSS 
 
      Zakúpiť pre úsek stravovací nárezový stroj s automatickým krájaním, konvektomat 
s príslušenstvom, pre úsek opatrovateľský 4-ramenný zdvihák, umývací stroj automat. 
Zrekonštruovať a modernizovať kuchynský výťah. Dokončiť investičnú akciu – 
„Vybudovanie oddychovej zóny, altánkov a prístreškov“.    
 
 
Inventarizácia v roku 2018     
 
      Na základe Príkazu riaditeľa č. 13/2018 bola vykonaná ročná inventarizácia 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov CSS k 31. 12. 2018. Členovia 
ústrednej inventarizačnej komisie /ÚIK/ a dielčích inventarizačných komisií /DIK/ 
obdržali dňa 7 11. 2018 Príkaz riaditeľa na vykonanie ročnej inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov CSS k 31. 12. 2018 a menovania členov 
jednotlivých dielčích inventarizačných komisií.         Do ročnej inventarizácie bolo 
zapojených v DIK celkom 29 zamestnancov a v ÚIK 3 zamestnanci. Všetci členovia 
DIK boli dňa 7 11. 2018 oboznámení so Smernicou pre uskutočnenie inventarizácie 
majetku a záväzkov a s realizáciou ročnej inventarizácie v súlade s Príkazom riaditeľa č. 
13/2018.  
      Ústredná inventarizačná komisia zhodnotila výsledky ročnej inventarizácie majetku 
a záväzkov na základe vypracovaných inventarizačných súpisov a inventarizačných 
zápisov DIK,  príslušných  dokladov preukazujúcich stav majetku a záväzkov. ÚIK bol 
vypracovaný inventarizačný zápis o vykonaní ročnej inventarizácie majetku,  záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov CSS Vita vitalis, Volgogradská 5,  Prešov v roku 2018 s  
rekapituláciou skutočných stavov a účtovného stavu k 31. 12. 2018.  Pri inventarizácii 
neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom 
uvedeným vo výkaze Súvaha k 31. 12. 2018. 
 
 
Kontrolná činnosť 
 
Výsledky kontrolnej a previerkovej činnosti 
 

        Kontrolnú činnosť v CSS zabezpečujú: riaditeľka CSS, vnútrodomová kontrola, vedúci 
úsekoví zamestnanci. 
        V období január – december 2018 bola kontrolná činnosť zameraná  na   zabezpečovanie 
prevádzky  CSS, zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb  PSS CSS. Vykonané 
kontroly: - riaditeľkou CSS -  počet vykonaných kontrol: 67,  bez nedostatkov: 40,                   
s nedostatkami: 7,   počet prijatých opatrení 8, počet následných kontrol: 2,                    
nedostatky odstránené: 8,  nedostatky neodstránené: 0,                             
                 - vedúcimi úsekov -  počet vykonaných kontrol: 137,  bez nedostatkov: 120,                   
s nedostatkami: 17,  počet prijatých opatrení 12, počet následných kontrol: 12,                                                          
nedostatky odstránené: 12, nedostatky neodstránené: 0,                  
                 - vnútrodomovou komisiou -  počet vykonaných kontrol: 9,  bez nedostatkov:                   
9, s nedostatkami: 0,   počet následných kontrol: 0, na základe prijatých opatrení                   
nedostatky odstránené: 0, nedostatky neodstránené: 0,                   
 
 
 



Externé kontroly 
 
          V období od 5. 3. 2018 do 19. 3. 2018 bol vykonaný vládny audit v CSS za obdobie od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Ciele vládneho auditu : overiť a hodnotiť splnenie podmienok na 
poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ich použitia, overiť a hodnotiť 
finančné riadenie podľa ust. § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávanie základnej finančnej kontroly, overiť 
zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, 
ak tak ustanovuje osobitný predpis za rok 2016: dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodržiavanie zákona č.  
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, dodržiavanie ust. § 5a a ust. § 5b 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.     
         Dňa 1. 3. 2018 bola vykonaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove 
kontrola    na úseku     stravovacej    prevádzky so zameraním na zabezpečenie výživovej 
hodnoty hotových pokrmov, zabezpečenie označenia pokrmov z tepelne nespracovaného 
mäsa a vajec podľa legislatívy,  odobratých vzoriek,  dokladov o odbornej spôsobilosti 
zamestnancov,  dokladov o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,  technologických 
a pracovných postupov. 
         Dňa 17. 5. 2018 bolo vykonané prešetrenie podnetu PSS – odborom sociálnych vecí  
a rodiny Ú PSK – záver: námietka PSS neopodstatnená. 
         Dňa 20. 7. 2018 bola vykonaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove 
kontrola    na úseku     stravovacej    prevádzky so zameraním na výskyt nevyhovujúcich 
mrazených výrobkov a overenie ich stiahnutia z trhu. 
         V mesiaci november 2018 vykonaný Monitoring CSS – zameraný na zavedenie 
a dodržiavanie Štandardov kvality.  
 
 

Úspechy zariadenia a inovácie  v roku 2018 
 

- Odborné zaškolenie personálu na aktivity v novozriadenej reminiscenčnej miestnosti 
so zameraním na cieľovú skupinu PSS s diagnózou Parkinosova choroba, 
Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie 

- Zakúpenie a využívanie terapeutických bábik pri práci s prijímateľmi sociálnej služby 
s demenciou 

- Vyškolenie zamestnanca pre poskytovanie novej formy rehabilitácie - bankovanie 
-  Vďaka finančnej podpore MPSVaR SR a spolufinancovaniu PSK sme realizovali 

projektu na zakúpenie 9 ks vstavaných skríň na zveľadenie izieb PSS v ŠZ 
- Intenzívne pracujeme s oblasťou zamestnávania prijímateľov na voľnom trhu práce – 

v roku 2018 bolo takto zamestnaných 7 prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia 
v 4 súkromných organizáciách 

- Intenzívne spolupracujeme s OC SZŤP pri organizovaní celookresných aj 
regionálnych kôl športových hier ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a TJ Elán, 
ktorá vyvíja svoju činnosť v rámci nášho zariadenia. Jej členovia – naši prijímatelia 
pravidelne reprezentujú na športových podujatiach a súťažiach v rámci SR 
 

 
 
 
 
 



Ciele a aktivity zariadenia na rok 2019 
 

- Spracovanie Etického kódexu pre zamestnancov CSS a jeho uvedenie do každodennej 
praxe 

- Zapojenie CSS do NP Deinštitucionalizácie 
- Zintenzívniť prácu so skupinou PSS, ktorí by v rámci procesu DI boli integrovaní do 

bežného života prechodom z inštitucionálnej formy do alternatívnej formy bývania  
- Posilniť individuálnu prácu s PSS smerom navonok, pracovať s komunitou a edukovať 

prijímateľov o adekvátnej miere podpory prijímateľom 
- Zvyšovanie erudovanosti personálu zapájaním do rôznych foriem vzdelávania 
- Zníženie fluktuácie personálu v priamej práci s prijímateľmi  
- Pokračovať v maximálnom úsilí o navýšenie počtu odborného personálu   
- Zastabilizovanie multidiscilinárnych tímov s cieľom zefektívnenia ich práce   
- Zapájať čo najširší počet rodinných príslušníkov, priateľov a známych našich PSS do 

voľnočasových aktivít 
- V rámci materiálneho vybavenia – zakúpenie 4-ramenného zdvíhacieho zariadenia, 

umývacieho stroja – automatu, konvektomatu, nárezového stroja, dobudovanie 
oddychovej zóny, altánku a pietneho miesta pre PSS a ich rodinných príslušníkov, 
ozvučenie kinosály, zveľadenie kuchynky na prízemí pre PSS s nižšou mierou 
podpory,maľovanie izieb, oprava podlahovej krytiny na izbách PSS, dovybavenie 
izieb novým nábytkom... 

- S cieľom výmeny skúseností zrealizovať návštevu dvoch  zariadení v rámci PSK 
našim odborným personálom. 

 
     Naďalej prioritným cieľom nášho zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb na čo 
najvyššej odbornej a kvalitatívnej úrovni. 
 
 
 
 

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než 
kameňom, ale dobrou spoluprácou sa zoskupí a stane 
sa chrámom“(Antoin de Saint-Exupéry) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontakty 
 
 
Adresa:                        Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 
                                      Volgogradská 5 
                                       080 01 Prešov 
 
 
Telefónne čísla: 
Riaditeľka CSS              0903 612 074 
CSS ústredňa                 051/7710145, 051/7713261 
 
 
Web stránka:                ww.cssvolgpo.sk 
 
 
Facebook:                      CSS Vita vitalis 
 
 
Mailové adresy:             riaditel@cssvolgpo.sk 
 
                                        podatelna@cssvolgpo.sk 
 
                                        info@cssvolgpo.sk (len informácie podľa  zákona 211/2000) 
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mailto:podatelna@cssvolgpo.sk
mailto:info@cssvolgpo.sk
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/posobnost-psk/uradna-tabula/pristup-k-informaciam/zakon-211-2000-z.z-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam.html


Voľnočasové aktivity v našom zariadení 
 

Počas celého roka si PSS majú možnosť vybrať z bohatej ponuky kultúrno-spoločenských 
aktivít konaných nielen v našom zariadení, ale aj mimo neho.  
 
   14.2.2018 - Karneval a Fašiangová zábava  

v kinosále spolu s obyvateľmi Centra sociálnych služieb bol plný masiek. Nemohli chýbať 
pečené šišky a súťaže.  

 

 
 

 
 
 
 
 



21.3.2018  - Veľkonočné výstavné trhy . 

Tak ako každoročne, aj tento rok sa konala výstava Veľkonočných trhov spojená s  predajom   

výrobkov našich prijímateľov a tieto výrobky  sú výsledkom ich šikovnosti.    

 

             
 

16.4.2018 – Oslava životného jubilea PSS – 60.rokov 

Pri príležitosti krásneho životného jubilea sme pripravili malé posedenie, kde si oslávenkyňa 

mala možnosť pozvať svojich priateľov a posedieť pri káve a sladkom občerstvení. 

 
 



24.5.2018- Komunitné stretnutie s obyvateľmi. Na pravidelných stretnutiach obyvateľov na 

jednotlivých oddeleniach informujeme PSS o spoločensko-kultúrnych podujatiach, riešia sa 

aktuálne problémy a prijímateľom tu vytvárame priestor, aby mohli prispieť svojimi  

podnetmi na zlepšenie kvality života v našom zariadení.  

 

 
 

 

1.6.2018 – Grilovačka na Deň detí v parku zariadenia. Grilovanie je viac ako len opekanie 

klobások, stačí nám prenosný gril a zopár priateľov. Okrem  grilovaných špecialít sme si 

pochutnali aj na čerstvých šalátoch.  

 
 



31.5.2018 – Športové dopoludnie v záhrade CSS, ktoré je veľmi obľúbené a PSS sa ho 

zúčastňujú v hojnom počte. Súťažia v disciplínach hod na basketbalový kôš, šípkach, slalom 

a iné. 

 

 
 

Počas celého roka sa pravidelne konajú stretnutia pri športe a spoločenských hrách, v zimných 

mesiacoch v kinosále domova, počas leta v záhrade pod altánkom. 

 

 



 
 

Naši jubilanti majú možnosť usporiadať oslavu v kruhu rodiny a priateľov v kuchynke na 

prvom poschodí, ktorá slúži aj na tento účel. Tiež sa tu uskutočňujú aktivity, spoločnej 

vlastnej prípravy jedla s PSS podľa ich výberu. 

 



9.6.2018 – Návšteva Prešovského trojičného jarmoku. Naši PSS sa zúčastnili jarmoku, kde za 

pekného počasia príjemne strávili deň. 

 
 

20.6.2018 – Výlet do EKOPARK-u Holá Hora počas krásneho, slnečného dňa a príjemné 

osvieženie vo forme nanukov. 

 

 

 



 
 

 

 
 
29.6.2018 – Guľášmajster- súťaž vo varení guľášu v Demjate, bolo tento rok pre naše 
zariadenie bez medaile, ale radosť zo spoločnej  akcie bola rovnaká. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.7.2018 – V kaplnke sv. Kamila sa každoročne tešíme na Odpustovú slávnosť. 
 
 

 
 
 
14.9.2018 – Prednáška pracovníka kancelárie MV SR o kriminálnej činnosti páchanej na 
senioroch a handicapovaných veľmi zaujala všetkých zúčastnených. 
 
 

 
 
 
 



17.10.2018 – Červený Kláštor- slávnostná svätá omša spojená s pomazaním chorých. 
 
 

 
 
 

 
 
 



6.12.2018 – Sv. Mikuláš prišiel aj k nám a priniesol so sebou balíčky zo sladkosťami 

a ovocím. Deti mu za to zaspievali a zarecitovali. 

 

 
 

20.12.2018 - Vianočný večierok v stacionári bol veselý, plný smiechu, dobrej hudby 

a chutného jedla. Spomínali sme na príjemné zážitky, ktoré sme počas roka zažili a pomaly sa 

lúčili so starým rokom.   

  
 

 

 



24.12.2018 – na záver roka nesmie chýbať spoločná slávnostná štedrá večera s pani 

riaditeľkou a vzácnymi hosťami. 
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