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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 prijímateľov sociálnych služieb (ďalej 

len „PSS“) s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných 

slobôd, vytvárať pre PSS bezpečné prostredie, v ktorom trávia každodenný život.  

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 zákona o sociálnych službách, alebo 

fyzickým osobám,  ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň 

odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 

celoročnou pobytovou formou, 

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 č. 3 alebo fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace 

a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 

službách týždennou pobytovou formou 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 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 

postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho 

typu etiológie celoročnou pobytovou formou. 

 

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 citovaného zákona fyzickým 

osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej 

V podľa prílohy 3 citovaného zákona 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 v rámci 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 

- 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 a psychiater, 

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 a iné predmety osobnej potreby. 

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 prijímateľou. 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, 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 2019 

 

CSS pracovalo v roku 2019 s aktuálnou kapacitou zariadenia :  
Tab.č.1 - Kapacita zariadenia predstavuje 155 miest, v členení:      

 CPF TPF AF SPOLU 

DSS 87 12 18 117 

ŠZ 38 0 0 38 

K A P A C I T A  155 

 

K 31.12.2019 bolo naplnenie kapacity CSS nasledovné : 
     Tab.č.2 - Stav plnenia kapacity zariadenia v %, v sledovanom období: 

 CPF TPF AF 

DSS 98,17 % 80,93 % 105,16 % 

ŠZ 93,45 % - - 



K 31.12.2019 bola kapacita CSS naplnená nasledovne : 
      Tab.č.3 – Naplnenie kapacity – fyzický stav, v sledovanom období: 

 CPF TPF AF SPOLU 

DSS 86 9 16 + 1,5* 111+1,5* 

ŠZ 36 0 0 36 

S P O L U  147 + 1,5* 

 *prepočítaný stav – fyzicky sú 3 PSS poskytované soc.služby do 4 hod.denne  

    

 Tab.č.4 – Dôvody, ktoré ovplyvnili naplnenie kapacity, v sledovanom období: 

 DSS  ŠZ SPOLU 

nové nástupy 8 15 23 

odchody        do 

domác. prostredia 
4 0 4 

odchody      do 

iného zariadenia 
2 0 1 

úmrtia 3 12 15 

 

K 31.12.2019 bolo rozdelenie PSS podľa pohlavia nasledovné : 
Tab.č.5 – Štruktúra PSS podľa pohlavia, v sledovanom období: 

 CPF TPF AF SPOLU 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

DSS 44 42 6 3 9 7 

+1,5* 

59 52+1,5* 

ŠZ 10 26 0 0 0 0 10 26 

S P O L U 54 68 6 3 9 7 

+1,5* 

69 78+1,5* 

 *prepočítaný stav – fyzicky sú 3 PSS-ženám  poskytované soc.služby do 4 hod.denne 

K 31.12.2019 bolo rozdelenie PSS podľa veku nasledovné : 
Tab.č.6 – Štruktúra PSS podľa veku, v sledovanom období: 

 DSS ŠZ 

Do 3 rokov 0 0 

3 –  5 rokov 0 0 

6 – 9 rokov 0 0 

10 – 14 rokov 0 0 

15 – 17 rokov 2 0 

18 – 29 rokov 15 + 1* 0 

30 – 39 rokov 18 + 0,5* 0 

40 – 59 rokov 47 1 

60 – 74 rokov 22 7 

75 – 89 rokov 7 17 

90 a viac 0 11 

S P O L U 111 + 1,5* 36 

 *prepočítaný stav – fyzicky sú 3 PSS poskytované soc.služby do 4 hod.denne  

      



 

K 31.12.2019 bolo rozdelenie PSS podľa stupňa odkázanosti nasledovné : 
Tab.č.7 – Štruktúra PSS podľa stupňa odkázanosti, v sledovanom období: 

 DSS  ŠZ 

 CPF TPF AF CPF 

I.stupeň 0 0 0 0 

II.stupeň 1 0 0 0 

III.stupeň 1 0 0 0 

IV.stupeň 7 0 0 0 

V.stupeň 12 0 1 2 

VI.stupeň 82 4 3+1,5* 34 

S P O L U 111 + 1,5* 36 

      *prepočítaný stav – fyzicky sú 3 PSS poskytované soc.služby do 4 hod.denne 

 

K 31.12.2019 bolo rozdelenie PSS podľa spôsobilosti na právne úkony 

nasledovné : 

 
Tab.č.8 – Štruktúra PSS zbavených spôsobilosti na právne úkony, v sledovanom období: 

PSS zbavení spôsobilosti na právne úkony úplne čiastočne 

DSS CPF 9 1 

TPF 6 0 

AF 12 + 1* 0 

ŠZ CPF 1 0 

S P O L U 28 +1* 1 

*prepočítaný stav – fyzicky sú 2 PSS úplne zbavené spôsobilosti na p.ú. a sú im poskytované                                  

soc.služby do 4 hod.denne 

 

K 31.12.2019 bolo rozdelenie PSS podľa povinnosti platiť úhradu za sociálnu 

službu nasledovné : 
Tab.č.9 – Štruktúra PSS podľa povinnosti platiť úhradu za služby, v sledovanom období: 

 DSS  ŠZ 

Povinnosť platiť úhradu za 

soc.služby 

44+1,5* 16 

Povinnosť platiť časť úhrady za 

soc.služby 

67 10 

S P O L U 111+1,5* 36 

*prepočítaný stav – fyzicky sú 3 PSS poskytované soc.služby do 4 hod.denne 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 (poskytnutie prvej pomoci PSS, privolanie RZP, 

podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára, jednoduché ošetrovateľské 

a zdravotnícke úkony, sledovanie glykémie, meranie TK, P, TT - podľa ordinácií lekára, 

doprovod a konzultácia s odbornými lekármi, zabezpečovanie zdravotníckych a protetických 

pomôcok, zabezpečovanie liekov, liečív a zdravotného materiálu z lekárne a iné úkony 

zabezpečujúce zdravotný stav PSS).  

       Zariadenie zabezpečuje pomôcky pre inkontinentných PSS a zdravotnícky materiál 

každý mesiac a podľa potreby. Doplatky za predpísané lieky a zdravotnícke pomôcky si PSS 

uhrádzajú z vlastných finančných zdrojov. Ošetrovateľská starostlivosť predstavuje pomoc 

chorým, zdravotne postihnutým a starým občanom.  

      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 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 2019 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, 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 2019 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 

 
 

 
 



 

 

Limit zamestnancov vo fyz. osobách podľa schválenej organizačnej štruktúry v organizačnom 

poriadku CSS                                                                                                          113  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyz. osobách 

 k 31. 12. 2019                                              116 

Priemerný evidenčný počet prepočítaný k 31. 12. 2019                                  116 

Evidenčný počet zamest. k poslednému dňu v mes. – 31. 12. 2019                      118 

 

K 31. 12. 2019 je stav zamestnancov 118. Rozdiel oproti schválenému limitu 113: 1 

pracovná pozícia neobsadená–1 rehabilitačný pracovník-fyzioterapeut. 6 zamestnancov   

prijatích na zastupovanie počas PN, a to: 3-ja opatrovatelia, 1 sestra v ZSS, 1 údržbár, 

1 upratovačka. Mimo uvedeného počtu zamestnancov je 1 zamestnanec na materskej 

dovolenke a 5 zamestnancov na rodičovskej dovolenke. 

Práceneschopnosť zamestnancov za obdobie január - december 2019  bola vykazovaná  

v počte   4106 kalendárnych  dní. Dlhodobo práceneschopní zamestnanci v sledovanom  

období - 13. V období január – december 2019 boli celkovo 45 krát evidované prípady PN 

alebo OČR  zamestnancov CSS.  

V období január – december 2019 CSS nemalo uzatvorenú dohodu o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Priemerná mzda na zamestnanca, vychádzajúc z počtu zamestnancov 113  bola vo 

výške cca 807,29 €  k čerpaným mzdovým prostriedkom za obdobie január – december 2019.  

 

         Vývoj priemernej mzdy na 1 zamestnanca za posledné 3 roky 

 

Priemerná mzda Rok 2017  Rok 2018  Rok 2019 

Zamestnanec 649,88 € 703,67 € 807,29 € 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

V roku 2019 zamestnanci CSS za účelom prehlbovania odborných vedomostí sa zúčastňovali 

seminárov a školení nasledovne 

 

Riaditeľka CSS 

Dátum Názov školenia, kurzu, seminára Počet 

hodín 

Marec Seminár  Aktuálne otázky v sociálnej oblasti 16  

Apríl Konferencia Kvalita sociálnych služieb 

Kurz Riadenie rizík v sociálnych službách 

8 

32 

Október Konferencia Ako ďalej a s kým v sociálnych službách  8 

 

 

 

 

 

 



 

Úsek opatrovateľský 

Dátum Názov školenia, kurzu, seminára Počet 

hodín 

Marec Aktivizácia seniorov prostredníctvom pohybových cvičení  5 zamestnancov 

Dodržiavanie ľudských práv a slobôd                                    2 zamestnanci 

6/1 os. 

4/ 1os. 

Apríl Zavádzanie prvkov paliatívnej starostlivosti                          3 zamestnanci  

Konferencia Zavádzané štandardy kvality do praxe               1zamestnanec  

Individuálne plánovanie                                                         12 zamestnancov 

Odborné vzdelávanie  Práca s rizikom                                     1 zamestnanec 

4/ 1os. 

8/ 1os. 

5/ 1os. 

6/ 1os. 

Jún Základy kinestetickej mobilizácie                                            6 zamestnancov 5/ 1os. 

Október Odborná konferencia Ako a s kým zvyšovať kvalitu v soc. sl. 1 zamestnanec 8 /1os 

November Komunikácia ako súčasť práce v ZSS                                      13 zamestnancov  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti                                     13 zamestnancov 

4/ 1os. 

4/ 1os. 

   

Úsek sociálno-terapeutický 

Dátum Názov školenia, kurzu, seminára Počet 

hodín 

Február               Zdravotnícky seminár Komunikácia ako súčasť práce ZSS     2 zamestnanci 

Zdravotnícky seminár Poskytovanie zdravotnej starostlivosti  2 zamestnanci 

4/ 1 os 

4/ 1os  

Marec    Aktivizácia seniorov prostredníctvom pohybových cvičení    1 zamestnanec 

 

6/ 1os. 

Apríl Individuálne plánovanie                                                            6 zamestnancov 10/1os

. 

Jún Školenie BOZP                                                                         10 zamestnancov 1/1 os. 

September Štandardy kvality                                                                        9 zamestnancov 5/1os. 

November Školenie -3P- projekt Zvládanie agresívneho správania            3  zamestnanci 8/1os. 

December Školenie GDPR                                                                         16 zamestnancov   2/1os. 

December Seminár pre prac. miest a obcí pracujúcich v ZSS Podbanské    1zamestnanec 16/1os

. 

 

 

Úsek ekonomiky 

Dátum Názov školenia, kurzu, seminára Počet 

hodín 

Február Seminár k RZD Magma                                                              1 zamestnanec 

Mzdová účtovníčka v roku 2020 /Ing. Kukučka                         1 zamestnanec  

5 

5 

 

Marec Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VUC 2019                      

2 zamestnanci 

5/1os. 

Marec Novela Zákona o finančnej kontrole od 1.1.2019                        2 zamestnanci 5/1os. 

Jún Správa registratúry pre ZSS                                                         2 zamestnanci  6/1 os. 



Október Mzdová účtovníčka v IV. Q 2019                                2 zamestnanci 5/1 os. 

November  Pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov               2 zamestnanci    5/1 os. 

 

 

Úsek stravovacej prevádzky 

Dátum Názov školenia, kurzu, seminára Počet 

hodín 

Jún  

December  

Školenie BOZP                                                                     10 zamestnancov 

Školenie GDPR                                                                     10 zamestnancov 

1/1os. 

2/1os. 

      V rámci interných školení zamestnanci CSS absolvovali v roku 2019 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            

November Mgr. František Drozd Skupinova 1x a 2 hod./4 

December Mgr. František Drozd Skupinová 7 x a 2 hod./55 

 

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 2019 si účasťou na 

supervízi 55 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. 2019                                                                                             1581,45 € 

Doplatok -  vyúčtovanie povinného prídelu za rok 2018 v roku 2019               92,53 € 

Povinný prídel – tvorba vo výške 1,05 % z funkčných platov  

k 31. 12. 2019                                                                                              10098,43 € 

 

Čerpanie sociálneho fondu za 1- 12/ 2019   vo výške                                    9167,31 € 

- dotácia stravy                                                                                               3709,65 €  

- životné jubilea                                                                                                260,00 € 

- prenájom chaty – športové hry zamestnancov                                                 60,00 € 

- prenájom autobusu na športové hry zamestnancov                                         41,83 € 

- dopravné                                                                                                      5095,83 €     

Stav účtu sociálneho fondu k 31. 12. 2019                                                    2605,10 €    

 

 

 

 



 

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 31.12.2019   

      

      

  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 101707 99881,48 

Kapitálové výdavky spolu : 41 1012 0,00 101707 99881,48 

      

Bežné výdavky 41 1012    

mzdy 41 1012 916767 1022689 1022689,09 

odvody za mzdy 41 1012 329574 363633 363633,22 

cestovné  41 1012 500 702 702,26 

energie  41 1012 49701 52405 52404,78 

tovary 41 1012 69220 72650 72649,98 

palivá,mazivá, oleje 41 1012 5730 3126 3125,67 

údržba a opravy 41 1012 26920 38779 38779,18 

nájomné 41 1012 190 200 199,68 

služby  41 1012 72570 68043 68042,92 
 

transfery 41 1012 13536 12616 12615,64 

Bežné výdavky spolu za:  41 1012 1484708 1634843 1634842,42 

      

Bežné výdavky 46 1012    

Mzdy 46 1012 72000 72000 72000 

odvody na mzdy 46 1012 25000 25000 25000 

energie  46 1012 138000 138000 138000 

tovary   46 1012 120000 110000 110000 

služby 46 1012 0,00 10000 10000 

Bežné výdavky spolu za  : 46 1012 355000 355000 355000 

      

Bežné výdavky spolu za : 72f     

energie  72f 1012 0,00 6801 6800,81 

tovary 72f 1012 0,00 8175 8174,49 

Bežné výdavky spolu za :  72f 1012 0,00 14976 14975,30 

      

      



Bežné výdavky – účet 221      

Mzdy 11H 1012 0,00 40 40,15 

Odvody za mzdy 11H 1012 0,00 14 14,03 

Energie 11H  1012 0,00 4 3,78 

Bežné výdavky – účet 221 11H 1012 0,00 58 57,96 

      

      

      

      

      

      

      

Bežné výdavky spolu  - účet 221 0,00 58 57,96 

Bežné výdavky spolu  - účet 222 1839708 2004819 2004817,72 

      

      

      

      

      

      

       
  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  0,00 0,00 10871,91 

príjmy za poskytnuté služby 46  355000 355000 413747,09 

príjmy z dobropisov 46  0,00 0,00 848,84 

Vrátky 46  0,00 0,00 337,55 

Iné 46  0,00 0,00 653,13 

Spolu za : 46  355000 355000 426458,52 

      

Príjmy za poskytnutú stravu 72f  0,00 14976 14975,30 

      

Príjmy – účet 221 11H  0,00 58 57,96 

      

      

      

      

Príjmy spolu – účet 221:   0,00 58 57,96 

Príjmy spolu – účet 223:   355000 369976 441433,82 



Účelové prostriedky 

 

Účelové prostriedky pridelené na bežné a kapitálové výdavky: 

 

Bežné výdavky: 

- RO – zo dňa 25. 6. 2019, č. 1198/16/S/BV/2019, účelové určenie: „Mzdy a odvody od 1. 7. 

2019“ vo výške 78300,00 €,  

- RO – zo dňa 12. 7. 2019, č. 1386/18/S/BV2019, účelové určenie: „Príspevok na rekreáciu 

pre zamestnancov“ vo výške 199,00 €.  

- RO – zo dňa 10. 10. 2019, č. 2257/30/S/BV2019, účelové určenie: „Príspevok na rekreáciu 

pre zamestnancov“ vo výške 1901,00 €,  

- RO – zo dňa 18. 11. 2019, č. 2797/35/S/BV2019, účelové určenie: bežné výdavky na 

elektrickú energiu 2200,00, vodné stočné 1780,00, spolu vo výške 3980,00 €, 

- RO – zo dňa 25. 11. 2019, č. 3033/36/S/BV/2019, účelové určenie: Hmotná 

zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov vo výške 64638,00 €,  

- RO – zo dňa 3. 12. 2019, č. 3180/38/S/BV2019, účelové určenie: „Príspevok na rekreáciu 

pre zamestnancov“ vo výške 1117,00 €.  

 

Kapitálové výdavky: 

-  RO – zo dňa 4. 2. 2019,   č. 293/1/S/KV/2019  – pridelené na investičné akcie: 

- Nárezový stroj s automatickým krájaním 2650 €, 

- Konvektomat s príslušenstvom 25448 €, 

- 4-ramenný vakový zdvihák 8000 €, 

- Umývací automat s rýchlo nastaviteľnou batériou 4080,00 €, 

- „Vybudovanie oddychovej zóny, altánkov a prístreškov“ 41529 €, jedná sa    

      o nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2018 (prostriedky z Rezervného fondu PSK), 

- Rekonštrukcia a modernizácia kuchynského výťahu 20000 €. 

 

 

Projekty 

 

V roku 2019 CSS požiadal o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych 

služieb. Účel dotácie je „Nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu – nákup 3 ks sprchovacích vozíkov s elektrickým 

zdvihákom“.  

 Cieľom obstarania sprchovacích vozíkov s elektrickým zdvihom, s troma  

ovládateľnými panelmi po stranách a na čele s ergonomicky tvarovanou strednou časťou 

s flexi zónou a možnosťou polohovania chrbtovej časti je: zlepšenie materiálno-technického 

vybavenia, uľahčenie manipulácie a práce zamestnancov pri vykonávaní kúpania 

a sprchovania imobilných a ležiacich ťažko zdravotne postihnutých prijímateľov, zvýšenie 

komfortu prijímateľov pri kúpaní a sprchovaní, zlepšenie kvality života prijímateľov v našom 

CSS.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 – 

2019, mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby 

 

 
Druh sociálnej služby  
 

 
Forma poskytovanej soc. služby 

EON mesačne na prijímateľa 
       sociálnej služby v € 

 
                DSS 
 

 
              pobytová celoročná 

 
                1091,96 

 
                DSS 
 

            
               pobytová týždenná 

  
                925,01 

 
               DSS 
 

 
                      ambulantná 

 
               692,05 

 
                ŠZ 
 

 
               pobytová celoročná 

 
               1200,62  

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

Majetok 

 

      Stav aktív a pasív k 31.12.2019 predstavuje sumu 3539050,13 EUR. Z toho majetok vo 

výške pozostáva z : 

     a/ neobežného majetku:        3340190,45 EUR 

     b/ obežného majetku              198085,89 EUR 

     c) časové rozlíšenie                     773,79  EUR 

                                                                                              

K 31.12.2019 predstavovali : 

 

Aktíva 

 

1. Dlhodobý nehmotný majetok         0,00 EUR 

2. Dlhodobý hmotný majetok               3340190,45 EUR  

3. Dlhodobý finančný majetok     0,00 EUR 

4. Zásoby          25539,43 EUR 

5. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy  0,00 EUR 

6. Dlhodobé pohľadávky                0,00 EUR 

7. Krátkodobé pohľadávky           39600,18 EUR 

8. Finančné účty        132946,28 EUR 

9. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé    0,00 EUR 

10. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé   0,00 EUR 

11. Časové rozlíšenie            773,79 EUR 

12. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice   0,00EUR 



Pasíva 

 

1. Vlastné imanie      19969,80 EUR 

2. Oceňovacie rozdiely              0,00 EUR 

3. Fondy                0,00 EUR 

4. Rezervy               0,00 EUR 

5. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy        2184043,21 EUR 

6. Dlhodobé záväzky        2605,10 EUR 

7. Krátkodobé záväzky               138529,33 EUR   

8. Bankové úvery a výpomoci                                                 0,00 EUR 

9. Časové rozlíšenie             1193902,69 EUR 

10. Vzťahy k účtom klientov v štátnej pokladnice                    0,00 EUR 

 

 

 Pohľadávky  k  31. 12. 2019 
 

Celkový stav pohľadávok CSS k 31. 12. 2019 je 39600,18 €.  

Podľa druhu CSS eviduje pohľadávky nasledovne: 

 

1) Do 30 dní vo výške 2562,24 €, počet dlžníkov 33.  

Za služby vo výške 2562,24 €, počet dlžníkov 33:   

- nezaplatená úhrada za služby v CSS, upozornenie alebo zaslaná výzva na úhradu dlžnej  

  sumy, dohodnutý  splátkový kalendár, pohľadávka vo výške 1025,51 €, 

- pohľadávka v zmysle § 73 ods. 14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  

  pohľadávka  vo výške 1536,73 €.    

 

Za nájom: nie sú pohľadávky. 

Za stravu: nie sú pohľadávky. 

 

2)  Do 6 mesiacov vo výške 8068,62 €, počet dlžníkov 30.   

Za služby:  

-  nezaplatená úhrada za služby v CSS, upozornenie alebo zaslaná výzva na úhradu,  

   dohodnutý splátkový kalendár, pohľadávka vo výške 2217,45 €,  

-  pohľadávka v zmysle § 73 ods. 14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  

   pohľadávka vo výške 5851,17 €.    

 

Za nájom: nie sú pohľadávky 

 

3) Do 1 roka vo výške 2101,03 €, počet dlžníkov 7. 

Za služby: 

-  nezaplatená úhrada za služby,  upozornenie alebo výzva na úhradu dlžnej sumy     

   a dohodnutý splátkový  kalendár,  pohľadávka vo výške 1382,85 €,     

-  pohľadávka    v zmysle § 73 ods. 14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  

   pohľadávka vo výške 718,18 €.   

 

Za nájom: nie sú pohľadávky 

 

4)  Nad 1 rok vo výške  26695,16 € počet dlžníkov 5. 

Za služby pohľadávka vo výške 24164,41 €, počet dlžníkov 4, z toho: 

 



- v zmysle § 73 ods. 14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  pohľadávka vo výške  

   5769,13 €, 

- nezaplatená úhrada za služby v CSS, upozornenie alebo zaslaná výzva na úhradu dlžnej  

  sumy, dohodnutý splátkový kalendár  vo výške 18395,28 €.  

 

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 173,13 €. 

 

 

Záväzky k 31. 12. 2019 

 
   Celkový stav záväzkov, bežné výdavky  k 31. 12. 2019  je 134346,55 €.  

 

Záväzky – do lehoty splatnosti     134346,55 €  (záväzky do 60 dní) 

               - po lehote splatnosti                0,00 € 

Rozpis záväzkov podľa charakteru: 

Mzdy, platy za 12/2019, kategória 610                                         92794,69 € 

Poistné a príspevok do poisťovní za 12/2019, kategória 620        31942,41 € 

Príspevok zamestnávateľa do DDP 12/2019, kategória 620             819,74 €          

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca za 12/2019, kategória 640                                           550,35 €      

Príspevok zo SF                                                                                 20,00 € 

 

Záväzky – bežné výdavky k 31. 12. 2019,  kategória 630 Tovary a služby, neuhradené faktúry 

za:         

elektrickú energiu                                                                             124,19 €                   

tepelnú energiu                                                                               2150,10 €                                              

vodné stočné                                                                                  3612,49 €   

potraviny                                                                                        1244,00 €  

prenájom, pranie rohoží                                                                     24,43 € 

vývoz odpadu                                                                                   124,80 € 

telefonické služby                                                                             112,31 €  

údržba a revízia výťahov                                                                  229,55 € 

právne služby                                                                                    597,49 €   

Spolu                                                                                               8219,36 € 

 

Ďalej CSS eviduje ostatné záväzky na účte 379 – ide o preplatky za poskytované služby PSS  

z bezhotovostných prevodov z účtov platiteľov za soc. službu  v celkovej výške 4,79 €.  

 

Vzniknuté záväzky uhradené v mesiaci január 2020.  

 

 

Účet darov a grantov 

 
  Stav k 1. 1. 2019                                           4177,99 € 

  Príjem od fyzických a právnických  osôb k 31. 12. 2019                               57,96 € 

  - na základe Zmluvy o odbornej praxi ZOP/2019/10                                     57,96 € 



 

  Čerpanie k 31. 12. 2019                                                                       57,96 €     

  - na základe Zmluvy o odbornej praxi ZOP/2019/10                                     57,96 € 

 

  Stav účtu k 31. 12. 2019                                                          4177,99 € 

 
 

Hospodárenie a nakladanie s majetkom 
 
      CSS spravuje dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2019 v členení: 

Názov                                                                         Hodnota     

----------------------------------------------------------------------------------- 

Stavby                                                                         5294802,48 € 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí             351374,26 €  

Dopravné prostriedky                                                     48811,00 € 

Umelecké diela                                                                 9769,00 € 

Pozemky                                                                         62680,35 € 

Spolu investičný majetok                                           5767437,09 €  

V priebehu január – december 2019: 

1. Prírastky majetku                                                      109852,62 € 

 

2. Presun majetku v rámci zdroja financovania –                      0,00 € 

 

3. Úbytky majetku – vyradenie s nulovou hodnotou  

    (t. j. už odpísaný majetok)                                                    0,00 € 

 
Prehľad investičných akcií 

 

V roku 2019 boli CSS pridelené rozpočtové prostriedky na  investičné akcie: 

- Nárezový stroj s automatickým krájaním 2650 €, 

- Konvektomat s príslušenstvom 25440 €, 

- 4-ramenný vakový zdvihák 7794,60 €, 

- Umývací automat s rýchlo nastaviteľnou batériou 3950,00 €, 

- „Vybudovanie oddychovej zóny, altánkov a prístreškov“ 50050,02 €, jedná sa    

      o nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2018 (prostriedky z Rezervného fondu PSK). 

- Rekonštrukcia a modernizácia kuchynského výťahu 19968,00 €. 

 

 

Plánované aktivity v roku 2020 v oblasti modernizácie a technického vybavenia CSS 

 

      Zakúpiť pre úsek stravovací sklopnú panvicu plynovú, pre úsek opatrovateľský 

sprchovacie ležadlo.    

 

 

Inventarizácia v roku 2019 

 

Na základe Príkazu riaditeľa č. 10/2019 bola vykonaná ročná inventarizácia 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov CSS k 31. 12. 2019. Členovia ústrednej 

inventarizačnej komisie /ÚIK/ a dielčích inventarizačných komisií /DIK/ obdržali dňa 5. 11. 



2019 Príkaz riaditeľa na vykonanie ročnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov CSS k 31. 12. 2019 a menovania členov jednotlivých dielčích 

inventarizačných komisií. Do ročnej inventarizácie bolo zapojených v DIK celkom 29 

zamestnancov a v ÚIK 3-ja zamestnanci. Všetci členovia DIK boli dňa 5. 11. 2019 

oboznámení so Smernicou pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov a s realizáciou 

ročnej inventarizácie v súlade s Príkazom riaditeľa č. 10/2019. 

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 2019 s rekapituláciou skutočných 

stavov a účtovného stavu k 31.12.2019. Pri inventarizácii neboli zistené žiadne inventarizačné 

rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha k 31. 12. 2019. 

 

 

Kontrolná činnosť 
 

Interné kontroly 

 

Kontrolnú činnosť v CSS zabezpečujú: riaditeľka, vedúci úsekoví zamestnanci 

a poverení zamestnanci. Zamestnanci poverení kontrolou pravidelne informujú riaditeľku o 

výsledku vykonanej kontroly. 

V období január – december 2019 bola kontrolná činnosť zameraná  na   zabezpečovanie 

prevádzky  CSS, zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb  PSS CSS. 

Kontroly boli vykonané v oblasti: dodržiavania zákonov, všeobecne záväzných právnych 

predpisov a ostatných platných predpisov, nariadení a aktov riadenia, vedenia a  komplexnosti 

dokumentácie na jednotlivých  úsekoch, dodržiavania harmonogramu práce, poskytovania 

opatrovateľskej starostlivosti PSS, činnosti ergoterapie a realizácie aktivít s PSS, dodržiavania   

čistoty, hygieny, zabezpečovania dezinfekcie miestností, zariadení, pracovných pomôcok,       

čistoty pracovných odevov, evidencie  vstupu cudzích osôb, motorových vozidiel do objektu a 

areálu CSS, dochádzky zamestnancov (príchodov, odchodov), využívania fondu pracovného 

času  zamestnancami CSS, dodržiavania zákazu požívania  alkoholických nápojov počas  

pracovnej zmeny, zabezpečovania prania a žehlenia, starostlivosť o prádlo PSS, jeho 

označenie, starostlivosť o pracovný odev zamestnancov, starostlivosť o exteriér CSS, 

dodržiavania hmotnosti pripravovanej stravy, použitia vydaného tovaru na prípravu jedál, 

dodržiavania záručných dôb potravín, technologických postupov pri príprave stravy, uloženia 

vzoriek stravy, fyzického stavu potravín na sklade. 

Ďalej bola vykonávaná v zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole základná 

finančná kontrola pri všetkých finančných operáciách, a to pred vstupom do záväzku a až do 

jeho úplného vysporiadania a finančného plnenia.     

 

Externé kontroly 

 

Dňa 18. 2. 2019 bola vykonaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

v Prešove kontrola na úseku stravovacej prevádzky so zameraním na: kontrolu dokumentácie, 

sledovanie zdravotnej bezpečnosti potravín z hľadiska obsahu kontaminantov, podmienky 

dodržiavania zdravotnej bezpečnosti potravín, potravinových surovín, polotovarov, hotových 

výrobkov, včítane pokrmov z hľadiska ich trvanlivosti, označenie potravín, manipulácia 

s potravinami, dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, skladovanie a odstraňovanie 

odpadu. 



V mesiaci júl 2019 bola vykonaná zdravotnou poisťovňou Dôvera  kontrola zameraná 

na správnosť určenia výšky vymeriavacích základov, vykázaného poistného, odvádzaných 

preddavkov na poistné a zistenia správneho výpočtu ročného zúčtovania poistného v zákonom 

stanovených lehotách za poistencov  zdravotnej poisťovne.  

V období júl – október 2019 bola vykonaná Inšpektorátom práce, Prešov inšpekcia 

zameraná na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a právnych predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania podľa ustanovení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 

V mesiacoch november a december 2019 bola vykonaná Inšpektorátom práce 

v Prešove inšpekcia zameraná na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov podľa ustanovení 

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, právnych a ostatných 

predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a na dodržiavanie právnych 

predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa 

ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení 

neskorších predpisov.   

 

 

Úspechy zariadenia a inovácie  v roku 2019 
 

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

s demenciou 

- Vyškolenie zamestnanca pre poskytovanie novej formy rehabilitácie - bankovanie 

- Intenzívne pracujeme s oblasťou zamestnávania prijímateľov na voľnom trhu práce – 

v roku 2019 bolo takto zamestnaných 6 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 

- Dňa 5.7.2019 sme slávnostne kolaudovali Oddychovú zónu  pre PSS aj s vytvorením 

Pietneho miesta pre PSS a ich rodinných príslušníkov 

- Bolo zrealizované nové ozvučenie kinosály a zakúpené stoličky v počte 50 kusov. 

- Zveľadili sme kuchynku na prízemí novou kuchynskou linkou a sedením pre PSS 

s nižšou mierou podpory 

- Realizovali sme maľovanie izieb a opravu podlahových krytín na izbách PSS, bolo  

zakúpených  20 ks stoličiek do izieb PSS. 

- V rámci materiálneho vybavenia bolo zakúpené štvorramenné zdvíhacie zariadenie, 

ktoré slúži na prevážanie a presun imobilných PSS. Taktiež sa nám podarilo zakúpiť 

umývací automatický stroj na čistenie podláh. 

- Pre stravovaciu prevádzku bol zakúpený  konvektomat s príslušenstvom a nárezový 

stroj, čo v značnej miere zefektívni prácu zamestnancom. Bola vykonaná 

rekonštrukcia a modernizácia kuchynského výťahu. Ďalej bolo zakúpených 50 ks 

termoboxov na prepravu stravy a taktiež 2 prepravné vozíky .  

- Bol spracovaný Etický kódex pre zamestnancov a taktiež sa zavádza do každodennej 

praxe v CSS. 

- V CSS Vita vitalis bola 16.9.2019 zriadená Základná organizácia Integrovaného 

odborového zväzu.  



 

 

Ciele a aktivity zariadenia na rok 2020 

 
- 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 

- S cieľom výmeny skúseností zrealizovať návštevu dvoch  zariadení v rámci PSK 

našim odborným personálom. 

- V rámci materiálno vybavenia  zakúpiť sprchovací vozík pre úsek opatrovateľský, 

sklopnú panvicu plynovú, škrabku a mrazničku pre úsek stravovací. 

 

      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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:riaditel@cssvolgpo.sk
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 2019 si PSS majú možnosť vybrať z bohatej ponuky kultúrno-

spoločenských aktivít konaných nielen v našom zariadení, ale aj mimo neho.  
 
 
 

Organizačné zabezpečenie akcií: 
Novoročný príhovor cestou dom. rozhlasu a novoročné prianie obyvateľom 01.01.2019 

Športové dopoludnie  09.01.2019 

V kinosále nášho zariadenia sa konalo športové dopoludnie , zúčastnilo sa 30 PSS a súťažili 

v týchto disciplínach : hod na panáka, hod na basketbaloví kôš, hod loptičkami na hrazdu, 

slalom na  mechanických a elektrických vozíkoch. 

 

 
 

 

Zábavné dopoludnie  16.01.2019  

   Spolu s 25 PSS sme sa zahrali spoločenské hry ako človeče nehnevaj sa, scrabble, 

maľovanie obrázkov, lúštenie krížoviek, piškvorky. Podávali sme aj teplý čajík. 

 



    
 

Pečenie šišiek v kuchynke  13.02.2019 

 

 

 
 

Valentínsky karneval  14.02.2019 

   Asi 57 PSS  za účasti pani riaditeľky Mgr. Ivety Nemčíkovej sa prišli zabaviť do kinosály 

na valentínsky karneval. Pri dobrej hudbe, šiškách a čajíku bola skvelá nálada. Na šiškách si 

pochutnali aj naši ležiaci prijímatelia, ktorým sme šišky poroznášali na jednotlivé oddelenia. 

 



          
 

Slalom na vozíkoch  22.02.2019 

Burza šatstva  26.02.2019 

Hranie spoločenských hier v kinosále  06.03.2019 

Za účasti 27 PSS sme si  zasúťažili v slovenských porekadlách a v lúštení krížoviek 

a tajničiek pri príjemnej hudbe. 

Voľby prezidenta SR  16.03 – 30.03. 

 
Schôdza obyvateľov   29.03.2019 

Prijímatelia si na tejto schôdzi zvolili dvoch nových členov do výboru obyvateľov. 

 

Príprava výrobkov na Veľkonočné trhy    

Výzdoba CSS veľkonočnými dekoráciami 

Veľkonočné trhy  03.04.2019 

Už 20. ročník tradičných Veľkonočných trhov sa konal v kinosále nášho zariadenia  za účasti 

20. zariadení PSK a hostí z Pardubického kraja. V rámci podujatia vystúpili aj naši PSS sestry 

Polákove a J. Červeňak s básničkami o jari. 

Nad 50% účasť našich 

PSS 



 
 

Hlavolamiáda – zábavná súťaž   14.05.2019 

     Za účasti asi 30- 35 PSS sa súťažilo v rôznych disciplínach. 

 
 

 

Veľtrh sociálnych aktivít  18.05.2019 

V rámci reprezentácie nášho zariadenia sme sa zúčastnili na tomto veľtrhu, ktorí bol pod 

záštitou primátorky Prešova Mgr. Andrei Turčanovej a predsedu PSK  Mgr. Majerského. 

Tento veľtrh sa konal v Eperii v Prešove, kde nás prišli podporiť aj naši PSS. 

                                            

         
 



Voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU    25.05.2019    

Voľby sa konali v kinosále zariadenia, za asi 30 percentnej účasti našich PSS. 

                                  

 

Grilovanie v záhrade CSS 27.05.2019 

 
 

Festival komunitnej hudby   13.06.2019 

V priestoroch Ekoparku Holá hora sa uskutočnilo toto podujatie, ktoré sme podporili svojou 

účasťou a kultúrnym programom – pieseň s názvom TU SOM  zaspievali naše PSS  

E. Grondziková a H. Koleniaková. 

 
Burza šatstva  19.06.2019  v kinosále nášho domova. 

Športové dopoludnie   26.06.2019 

     Súťažilo sa v hode na panáka, chytanie lopty, hod na panáka, slalom na vozíkoch. 

                              
 

 

 

 

 



 

Guľášmajster Demjata  - Šarišský pohár  28.06.2019 

    Šiesti PSS sa zúčastnili súťaže vo varení guľašu. Obsadili sme prvé miesto. 

 
 

Športový deň zamestnancov  04.07.2019 

    Tejto zaujímavej akcie sa zúčastnila asi tretina zamestnancov zo všetkých úsekov 

a oddelení. Tento športový deň sa konal na Borkute pri Haniske. Súťažili sme v troch 

súťažných disciplínach: slalom vzad, skok vo vreci a topánkovo. Kto mal záujem mohol si 

zahádzať na terč alebo zahrať basketbal či zahrať spol. hru človeče nehnevaj 

sa.  

 

Schôdza obyvateľov  08.07.2019 

    Dňa  08.07.2019 sa okrem iného na tejto schôdzi obyvateľov boli oboznámení  s novým 

VZN č.72/2019. 

Odpustová slávnosť sv. Kamila  14.07.2019 

    Slávnostnú sv. omšu celebroval otec Pavol spolu s otcom Jozefom a slávnostnú atmosféru 

upevnil spevácky zbor z kostola Kráľovnej pokoja. 



 
 

 

 

Výlet na Sigord  25.07.2019 

   Celodenný výlet na Sigorde , kde okrem kúpania sa si naši PSS pochutnali na dobrom obede 

a posedeli pri kávičke. 

 
Športové dopoludnie v kinosále  29.07.2019 

 

Slávnostné otvorenie oddychovej zóny a posvätenie pietneho miesta  +   Grilovačka pre 

PSS   05.08.201 

    Slávnostne nám prestrihol pásku vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Ing. Pavel 

Slaninka spolu s poslancom za mesto Prešov PhD. PaedDr. Miroslav Benko MBA a našou 

pani riaditeľkou  Mgr. Ivetou Nemčíkovou. 



 

         Vysvetenie pietneho miesta. 

 

Zábavné dopoludnie  19.08.2019 

 
Opekačka v záhrade CSS  21.08.2019 

Cyklomaratón   31.08.2019 



 
 

 

Krídla túžby – regionálne kolo  04.09.2019 
   Dňa 04.09.2019 sme sa zúčastnili už 9. ročníka podujatia "Krídla túžby", ktoré tento rok zorganizoval 
Domov sociálnych služieb v Sabinove. Prostredie ako aj samotné podujatie v nás zanechalo veľmi pozitívne 
a krásne dojmy. Za naše zariadenie vystúpili dvojičky Katka a Zuzka Polákové, ktoré odrecitovali báseň od 
Ľudmily Podjavorinskej.  

 
Púť klientov a zamestnancov na Mariánsku horu v Levoči  13.09.2019 

   Dňa 13.09.2019 sme sa s našimi PSS zúčastnili Púte klientov a zamestnancov zariadení, 

ktorá sa konala už tradične na Mariánskej hore v Levoči. Veľmi milo nás prekvapila 

bezbarierovosť celého areálu a novovybudovaná krížova cesta, ktorá umocnila naše pocity a 

dojmy z celej púte.  



 
 

Športové hry   19.09.2019 

Celookresné letné športové hry pre zdravotne postihnutých  28.09.2019 
   Dňa 19.09.2019 sa v našom zariadení konali športové hry organizované Zväzom telesne postihnutých, 
ktoré každoročne pripravuje Mgr. Hricko. 

 
Úcta k starším  PKO Prešov  1.10 

    Na pozvanie mesta sme sa zúčastnili veľmi pekného kultúrneho predstavenia. Vystúpila 

hudobná skupina SOKOLY, ktorá sa s nami ochotne porozprávala aj odfotila. Bol to 



zážitok.

 
Úcta k starším v kinosále CSS – program SZŠ  22.10 

   Žiaci Strednej zdravotnej školy si spolu s inštruktormi soc.rehabilitácie pripravili zábavné 

dopoludnie, kde sa zahrali aj si vychutnali krátky kultúrny program. 

Krídla túžby DJZ Prešov  24.10 

   Tradičné oceňovanie PSS, zamestnanca a poskytovateľa sociálnych služieb na ktorom 

nechýbali ani naši PSS. 

  
Úcta k starším formou domového rozhlasu  31.10 

Filmové predstavenie – kino Scala  07.11 

Zaujímavý životopisný film o Ukrajincovi Sergejovi Poluninovi ,ktorí sa stal najmladším 

sólistom Kráľovského baletu . Film sa páčil. 

Deň PSK- Deň otvorených dverí  12.11 



Program v kinosále nášho zariadenia. 

 
 

Strieborná reťaz – kino Scala  27.11 

    Vystúpenie ľudových súborov na  ktorom sme sa radi zúčastnili s našimi PSS. 

Príprava Vianočných výrobkov 

Výzdoba interiéru CSS 

 

Vianočné trhy   05.12 

   Konali sa v kinosále nášho zariadenia. Prezentovalo sa 13 zariadení s bohatou ponukou 

vianočných výrobkov. S krátkym programom vystúpili naši PSS p. Gromošová  a p. 

Červeňak. 

 

 
Vianoce pre seniorov PKO Prešov   10.12 

    Hudobné vystúpenie s krásnou vianočnou atmosférou na ktorom sme sa zúčastnili na 

pozvanie od mesta Prešov.   



 
 

Mikulášske posedenie  17.12 

 
 

Štedrá večera– kinosála  24.12 

    Toto jedinečné poobedie nám prišli spríjemniť hudobná skupina Glória z Kapušan 

a nechýbali  ani duchovný otcovia z farnosti Kráľovnej pokoja a Ing. Macko ,ktorí koledou 

a básňou prispel k vianočnej atmosfére. 

 



 
 

Pravidelné aktivity pre PSS: 

Práca s vybranou skupinou seniorov prijímateľov soc. služieb  podľa časového 

harmonogramu, denne, dopoludnia aj popoludní , posilnenie jemnej motoriky, skupinový spev 

ľudových a náboženských piesní, reminiscencia, relaxačné posedenia v miestnosti snoezelen, 

posedenia v záhrade CSS, športové aktivity - bicyklovanie, stolný tenis, loptové hry, hranie 

spoločenských hier, čítanie z kníh a časopisov, muzikoterapia, aktivity s prvkami arteterapie, 

kognitívne a percepčné cvičenia. 

Každodenná  práca na oddelení príprava kávy, čaju a rozhovory s PSS. 

Práca so skupinkou mladých PSS - dopoludnia percepčné cvičenia, jemná motorika, 

kognitívne cvičenia, čítanie z rozprávkových kníh, muzikoterapia, posedenia v záhrade, 

spoločenské hry. Spev a dobrá nálada sú v tejto skupinke samozrejmosťou. 

Ergoterapia – Detský stacionár 

Pravidelné nákupy – dvakrát mesačne v obchodnom centre Tesco,  vybavovanie úradných a 

iných záležitostí podľa potreby, pomoc na izbách , výber peňazí z bankomatov a drobný 

nákup. 

Komunitné stretnutia na jednotlivých poschodiach s obyvateľmi, riešenie problémov na 

oddelení. 

Návštevy a pomoc na izbách, rozhovory, pomoc pri písaní korešpondencie, balenie balíkov, 

pomoc pri telefonovaní,  písanie SMS správ, rozhovory a pomoc novoprijatým.  

Vyhľadávanie informácií na internete, písanie mailov, vybavovanie cez internet - nákup 

tovaru, podávanie inzerátov a iná pomoc spojená s využívaním internetu. 

Osobné rozhovory s prijímateľmi a návštevy ležiacich na izbách, plnenie osobných 

požiadaviek prijímateľov soc. služieb. 

Spoločensko-zábavné a súťažné stretnutia (hádaj na čo myslím, malé a veľké pexeso,   

hádanie slov, rozum do hrsti, koleso šťastia, páli vám to?, človeče nehnevaj sa a iné 

spoločenské a vedomostné hry v kultúrnych miestnostiach). 

Posedenia pri ručných prácach, rozvíjanie zručnosti, nácviku jemnej motoriky. 

Náboženské popoludnia 1x týždenne sv. omše + každá nedeľa a iné cirkevné sviatky. 

Pravidelné vychádzky s klientmi do prírody , mesta, obchodných centier na zmrzlinu a pod. 

Pravidelná príprava a podávanie tekutín na oddelení  káva, čaj a rozhovory s PSS. 

Pravidelná výzdoba kaplnky a príprava smútočného kútika pre zosnulých, účasť na rozlúčke 

so zosnulými. 

Individuálne nákupy a vychádzky 

Pravidelné pečenie v kuchynke pre PSS   dvakrát mesačne. 

Výzdoba chodby –ergoterapiie – aktuálne informácie o dianí v CSS (fotografie,vtipy). 

Zastupovanie počas práceneschopnosti a dovoleniek. 

Plnenie úloh podľa poverenia vedenia CSS. 

Príprava miestností a občerstvenia pre PSS pri príležitosti rôznych životných jubileí. 



Pravidelné športové aktivity -  stolný tenis.  

 

Záujmové krúžky: 

Nácvik prednesu prózy a poézie  

Čitateľský krúžok  (vypožičiavanie kníh, spoločné čítanie, čítanie na izbách ležiacich PSS). 

Pestovateľský krúžok- starostlivosť o izbové rastliny a areál CSS. 

Filmový krúžok -premietanie dokumentov, filmov, videí a fotiek  zo života CSS, spojené s 

besedami o premietnutých materiáloch. 

Počítačový krúžok- výučba  v ovládaní PC, s grafickým a textovým editorom, práca s 

videom a hudbou, hranie počítač. hier, vyhľadávanie na internete, sťahovanie, pomoc PSS pri 

ich vlastných počítačoch- pravidelná softverová údržba, inštalovanie nových programov, 

opravy porúch. 

Recyklačný krúžok- zber recyklovateľného odpadového materiálu v CSS, výroba úžitkových 

a umeleckých predmetov z týchto materiálov s PSS. 

Práce v ergoterapeutických dielňach:   Počas celého obdobia sa aktivít pravidelne 

zúčastňovalo vyše 17 prijímateľov soc. služieb. Prijímateľom soc. služieb, ktorí trávili čas 

v dvoch dielňach, ponúkali sme široké  možnosti  využitia svojho voľného času a tvorivého 

potenciálu. Tí, ktorí sa činností zúčastňovali, snažili sa o čo najlepší výkon  a svoju prácu 

vykonávali radi. Utužovali sa vzťahy v kolektíve, v ktorom pracujú, prehlbovali sa 

medziľudské vzťahy. Práca v dielňach bola pre účastníkov ergoterapie veľkou príležitosťou 

pre rozvíjanie  nielen ich zručnosti, ale i trpezlivosti a vytrvalosti.   Pre neustále zvyšovanie 

úrovne  záujmovej činnosti, sme hľadali nové formy a metódy práce, nové techniky a využitie 

nových, originálnych materiálov. Obyvatelia sa prevažne venovali prácam ako vyšívanie, 

maľovanie a kreslenie, lepenie rôznych materiálov, príprava materiálov, výroba 

veľkonočných dekorácií  a celoročných dekorácii.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


