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HISTÓRIA 

 

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 dňa 28. januára 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 tohto objektu cez 

projekt „ 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 bol jún 2011 – jún 

2013 a jeho hlavným cieľom bolo zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, 

zvýšenie kvality poskytovaných služieb rekonštrukciou a modernizáciou nášho zariadenia 

a zlepšenie podmienok pre prijímateľov sociálnej služby zvýšením energetickej hospodárnosti 

budov. 

 

Od 1. júla 2002 prešlo zariadenie do pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. V súlade 

s platnou legislatívou sme po splnené zákonných podmienok boli v roku 2009 zapísaný 

v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. 

 

Zariadenie počas svojej existencie prešlo viacerými zmenami názvu a do jeho histórie sa 

zapísalo viacero významných udalostí: 

 14.10.1966 Položenie základného kameňa výstavby ústavu 

 28.01. 1971 Slávnostné otvorenie Ústavu pre telesne chybných dospelých (kapacita 

140) 

 29.01.1979 Živelná pohroma – zaplavenie suterénnych priestorov 

 01.04.1979 Výstavba objektu novej vrátnice a návštevnej miestnosti 
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 28.04.1991 Začiatok premávky autobusu „V“ pre telesne postihnutých občanov 

 30.11.1993 Slávnostné otvorenie dostavby tzv. novej budovy 

 07.04.1994 Vysviacka ústavnej kaplnky sv. Kamila 

 1995  Začiatok prevádzky detského stacionára 

 01.07.1998 Premenovanie zariadenia na Domov sociálnych služieb 

 01.07.2002 Zariadenie prechádza do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja (kapacita 155) 

 2002 Začiatok procesu transformácie zariadenia 

 2008 Zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského 

samosprávneho kraja 

 2011 Zriadenie multisenzorickej relaxačnej miestnosti pomocou 

metódy Snoezeleň 

 01.02.2016 Premenovanie zariadenia na Centrum sociálnych služieb 

Vita vitalis 

 2019 Vybudovanie oddychovej zóny a pietneho miesta 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Názov zariadenia Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 

Adresa Volgogradská 5, Prešov 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj 

Štatutárny orgán Mgr. Terézia Sisáková 

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@cssvolgpo.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 116 

 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:riaditel@cssvolgpo.sk
http://www.cssvolgpo.sk/
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POSLANIE  

 

S úctou a vďačnosťou sa skláňame ku 

každému človeku. Spoločne hľadáme zmysel 

života a jeho naplnenie. V tejto úcte 

a jedinečnosti k človeku uvedomujúc si, čo 

život prináša, spolu hľadáme možnosti 

pokojného a krásneho žitia. Nikdy 

nenahradíme rodinu. Avšak chceme byť 

blízky tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Chceme mať pochopenie aj pre tých, ktorí sa rozhodli nemať už pochopenie so sebou. Chceme 

pomôcť prebrodiť rieku tomu, kto sa na to odhodlal. Nechceme stáť v úzadí, ale kráčať vpred 

s tými, ktorí už nevládzu či nechcú. Chceme byť rukami, nohami a očami všetkým tým, ktorí 

nás požiadajú, ktorí stratili stabilitu či istotu. A práve zariadenie sociálnych služieb zabezpečuje 

tú istotu pre tých, ktorí sú na jeho služby odkázaní. 

 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení 

podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním 

ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd, vytvárať  pre našich 

prijímateľov sociálnych služieb bezpečné prostredie, v ktorom budú uspokojené ich potreby. 

Zariadenie prehodnocuje a prispôsobuje svoje služby hlavne potrebám prijímateľov sociálnych 

služieb 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. Usilujeme hlavne o: 

 vytváranie podmienok na sociálnu a pracovnú integráciu našich prijímateľov 

sociálnych služieb, 

 poskytovanie komplexnej ošetrovateľsko – opatrovateľskej starostlivosti pre ľudí 

s rôznym druhom a stupňom postihnutia, 

 rehabilitačné a relaxačné služby, 
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 poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, 

 sociálna rehabilitácia, 

 organizovanie širokej škály voľno-časových aktivít kultúrneho, spoločenského či 

športového charakteru, 

 spolupráca s inštitúciami štátnej správy a samosprávy, s inštitúciami verejnej 

a neverejnej sféry v záujme obhajoby práv prijímateľov sociálnej služby, 

 spolupráca s inými zariadeniami za účelom rozširovania sociálnych väzieb našich 

prijímateľov sociálnych služieb či výmeny skúseností medzi jednotlivými 

zamestnancami iných zariadení a nami. 

 

V súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja je našim 

cieľom stať sa zariadením poskytujúcim vysoko kvalitné sociálne služby zodpovedajúce 

Štandardom kvality a spĺňajúce individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb. 

V neposlednom rade je našou snahou umožniť prijímateľom sociálnych služieb viesť 

každodenný dôstojný život v prostredí, ktoré sa najviac približuje domácemu prostrediu, 

s pocitom bezpečia, ochrany a dodržiavania ľudských práv a slobôd. 
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SCHEMATICKÉ ZNAZORNENIE ZARIADENÍ CSS VITA VITALIS 
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ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE 

 

V Špecializovanom zariadení sa podľa Zákona 448/2008 o sociálnych službách poskytuje 

sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň 

odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza 

multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický 

psychosyndróm ťažkého stupňa. 

V našom zariadení sa: 

a) poskytuje: 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

7. osobné vybavenie, 

 
 

b) zabezpečuje sa: 

1. rozvoj pracovných zručností, 

2. záujmová činnosť, 

 
 

c) utvárajú podmienky na: 

1. vzdelávanie, 

2. úschovu cenných vecí. 
 

Kapacita nášho zariadenia je 38 prijímateľov sociálnych služieb. V rámci aktivít týždenného 

plánu sa v roku 2021 realizovali aktivity, ktoré mali nadväznosť na Individuálny plán a Program 

sociálnej rehabilitácie, ale boli aj voľnočasového  a záujmového charakteru: 
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 posilňovanie jemnej motoriky – aktivity zamerané na posilňovanie činnosti rúk/prstov 

s cieľom zachovať ich pohyblivosť, čo možno najdlhšie, 

 tréning pamäte – išlo o realizáciu mentálne stimulujúcich aktivít, ktoré umožňujú 

posilňovať poznávacie funkcie u našich prijímateľov, sú to špeciálne zacielené cvičenia 

a aktivity zamerané na rozvoj pamäťových a ďalších kognitívnych funkcií – pozornosť, 

myslenie, reč; veľmi obľúbené boli rôzne kvízy či hranie pexesa, 

 kognitívne a percepčné cvičenia – boli zamerané na rozvoj pociťovania, vnímania, 

predstavivosti, fantázie či zrakovo-priestorovej schopnosti, 

 spoločenské hry – párové alebo kolektívne hranie, hranie spoločenských 

a vedomostných hier, kartové hry, 

 duchovné aktivity – aktivity zameraná na podporu duchovného rastu, 

 športové aktivity, prechádzky – v areáli zariadenia, po blízkom okolí, pohyb na 

čerstvom vzduchu ako jeden zo spôsobov posilňovania imunity a relaxácie, 

 muzikoterapia – aktivity s prvkami muzikoterapie, usilovali sme sa cez počúvanie 

hudby, hranie na hudobné nástroje a spev u našich prijímateľov odbúravať aj touto 

cestou stres, zlú náladu, znižovať telesné, emocionálne, mentálne či sociálne napätie 

a v neposlednom rade im zlepšiť náladu, naši prijímatelia majú veľmi radi folklór 

a spev, 

 arterapia – usilovali sme o využívanie tradičných aj netradičných výtvarných 

prostriedkov v neobmedzenej miere, najmä kreslenie, maľovanie, tvorenie z prírodnín, 

sezónne tvorenie, 

 relaxačné aktivity v miestnosti Snoezeleň, ktoré majú u prijímateľa vyvolať pocit 

bezpečia a súčasne aj slobody, aby si pobyt v nej spájal s príjemnými pocitmi 

a zážitkami, s motiváciou k aktivite a prirodzene ho nabádala k objavovaniu či učeniu 

sa nových vecí, 

 upevňovanie pracovných návykov – v kuchynke či záhrade, drobné upratovacie práce, 

ktoré u prijímateľa vyvolali okrem iného aj pocit užitočnosti a potreby pre spoločnosť, 

 BONTON – lekcie spoločenského správania zamerané na zoznamovanie sa či správne 

telefonovanie, pozdrav alebo stolovanie, cieľom bolo pripomenutie si prvkov 

spoločenského správania, vštepovania primeraného správania sa v kolektíve či v páre, 
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 fyzioterapia/rehabilitačné aktivity – ich realizáciou sme usilovali o udržanie 

funkčnosti celého pohybového systému našich prijímateľov a to realizovaním širokej 

škály cvičení, prístrojových terapií či uplatňovaním manuálnych techník s ohľadom na 

aktuálny stav prijímateľa, odporúčanie lekára či jeho momentálny fyzický pocit 

a náladu pod dohľadom zamestnancov. 
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DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou 

službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového 

veku, ak je táto fyzická osoba 

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 

č. 3, alebo 

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 

3. 

 

(V domove sociálnych služieb sa 

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

7. osobné vybavenie, 

 

b) zabezpečuje 

1. rozvoj pracovných zručností, 

 

2. pomoc pri pracovnom uplatnení, 

3. záujmová činnosť, 

 

c) utvárajú podmienky na 

1. vzdelávanie, 

2. úschovu cenných vecí. 
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Kapacita nášho zariadenia je: 

 ambulantná forma 18 prijímateľov sociálnych služieb, 

 týždenná pobytová forma 7 prijímateľov sociálnych služieb, 

 pobytová celoročná forma 92 prijímateľov sociálnych služieb. 

 

Pozornosť si za rok 2021 zaslúžia najmä tieto aktivity: 

 

 50. výročie nášho zariadenia – na oslavu 50. výročia  vzniku nášho zariadenia prišli 

viacerí významní hostia z blízka aj z diali. Pozvanie prijali aj zamestnanci VÚC PSK 

sociálneho odboru, riaditelia okolitých zariadení, duchovenstvo a iní. Klienti 

v spolupráci s personálom pripravili pre nás bohatý program, ktorý obohatili aj pozvaní 

účinkujúci ako napr. mažoretky Flowers z Prešova, FS Dúbrava z Prešova, speváčka 

Veronika Rabada či skupina Drišľak a DJ pán Bergel. Aj samotní klienti si pripravili pekný 

program pre všetkých prítomných. Bol to čas radosti a osláv. Veď „50“ nemáme vždy. 

Pri tejto príležitosti sme vysadili Lipu nádeje – dúfame, že sa dožijeme ďalších 50 rokov 

zariadenia. 
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 liturgické aktivity – v rámci liturgického roka 

sme slávili niekoľko sviatkov, medzi ktoré 

neodmysliteľne patrí Veľká noc či Vianoce. No 

nielen tie, ale aj odpustová slávnosť sv. Kamila 

a iné. Počas liturgického obdobia, keď sa 

utiekame ku všetkým svätým a pripomíname si 

pamiatku verných zosnulých sme navštívili aj 

miestny cintorín, kde sme si uctili našich 

drahých zomrelých. 
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 výlety – potešenie pre telo aj dušu – medzi naše obľúbené výlety patrí dalo by sa 

povedať každoročne výlet do Eko Parku v Prešove. No tento rok to nebolo len o výlete 

do Eko Parku, ale zašli sme aj ďalej. Až do ďalekého Ríma. Ale nie, Rím prišiel k nám. 

Na Slovensko nás poctil svojou apoštolskou návštevou Sv. Otec František a my sme 

nesmeli chýbať. Veľmi sme sa tešili z jeho cesty k nám a boli sme poctení, že sme mohli 

byť tak blízko neho.  

Medzi krásne a zaujímavé momenty tohto roka patrí aj navštívenie STM Múzea Solivar „Sklad 

soli“ s odborným výkladom, kde sme sa dozvedeli niečo o spracovaní soli v minulosti a aj 

v súčasnosti. 
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Netradičným, ale veľmi pôsobivým a nádherným 

zážitkom bol Výlet do Spišskej Kapituly. Navštívili sme 

Katedrálu sv. Martina, kde sme strávili čas v tichu 

a modlitbe. Tu sme nadviazali krásnu spoluprácu 

s prepravnou službou Slovenského červeného kríža, 

ktorý nás 

dopravil 

a aj 

sprevádzal po Spišskej Kapitule. 
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 remeselníci a iní šikovníci v našom zariadení – do nášho zariadenia prišli počas roka aj 

vzácny hostia, šikovní remeselníci či hospodári. Potešila nás svojou prítomnosťou aj 

pani, ktorá nám ukázala, čo všetko sa dá vytvoriť z ovčej vlny. S jej pomocou sa nám 

podarilo priniesť do zariadenia ovčiu vlnu, ktorú sme si svojpomocne spracovali 

a vyrábame z nej rôzne výrobky – brošne, mydielka. Zavítal medzi nás aj šikovný pán, 

ktorý sa už dlhé roky venuje veľmi vzácnemu druhu zvierat, a to včelám. Poukázal na 

to, že dnes je včiel málo a je potrebné im vytvoriť na ich život vhodné podmienky. 
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 príroda a zvieratá okolo nás – v rámci našich aktivít sme zavítali aj do jazdiarne, kde 

sme si mohli pozrieť, ako sa jazdí na koni a stráviť v spoločnosti týchto krásnych zvierať 

istý čas. 

 

 

Radosť nám urobila aj návšteva Mini ZOO/Vidiecky dvor v Nižnej Šebastovej. Pripomenuli sme 

si ako je dôležité starať sa o domáce zvieratá. 
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 naše tvorivé ruky – počas celého roka sme využili rôzne materiály na našu tvorivú 

činnosť s prijímateľmi – farby, papier, vlna, drevo a iné prírodné materiály, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

pracovali sme aj na jesennej výzdobe, jesenných aranžmánoch či vianočných ozdobách. 
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V rámci rozvoja našich zručností sme sa zamerali na prípravu jedla, ktoré sme s veľkou 

radosťou aj ochutnali. Nech sa páči vianočný punč či koláčiky z lístkového cesta. 
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 vzdelávame sa – aj v našom zariadení sme mali možnosť si vypočuť, aká môže byť 

neverbálna komunikácia a ako na ňu odpovedať. Touto témou nás previedla 

študentka psychológie p. Gíčová. Ďakujeme. 

 

 

 voľby do výboru obyvateľov – pre nás veľmi dôležitý moment sú voľby do Výboru 

obyvateľov CSS Vita vitalis, aj tento rok sme po 

dlhšom volebnom období  boli vhodiť to meno do 

volebnej urny, za ktorým si stojíme a chceme, aby 

nás zastupoval v našich veciach pri komunikácii 

s vedením zariadenia. 
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 časopis Vitalisoviny – 

významným míľnikom v našom 

zariadení bol začiatok vydávania 

časopisu s názvom Vitalisoviny. 

Pár zamestnancov  v zariadení si 

povedalo, že sa chcú spojiť, 

informovať ostatných 

a zviditeľniť naše zariadenie 

a prácu v ňom, časopis je 

určený pre všetkých v zariadení, 

ale aj mimo neho. Zachytáva 

významné momenty a dianie 

v našom zariadení a poukazuje 

na vzácne osobnosti žijúce 

v ňom. 

 

 

 Cygnus – koncom roka sa nám podarilo 

zakúpiť program Cygnus pre 

zamestnancov, ktorý má zdokumentovať 

a zjednodušiť evidenciu našich výkonov. 

V rámci súťaže, ktorú firma Iresoft Cygnus 

vyhlásila, sa nám podarilo uspieť a vyhrali 

sme novú PC zostavu.  
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TVORBA VÝROČNEJ SPRÁVY 

 

Základom pre vypracovanie výročnej správy boli podklady v podobe stručného textu, ktorý bol 

doplnený o fotografie zachytávajúce realizované aktivity a činnosti u našich prijímateľov počas 

celého roka 2021. Zamestnanci na jednotlivých úsekoch – sociálni pracovníci a inštruktori 

sociálnej rehabilitácie za celé uvedené obdobie dokumentovali a zaznamenávali svoju činnosť. 

Stručný prehľad realizovaných činností odovzdali svojmu nadriadenému na kontrolu. 

Zamestnanci ekonomického úseku vypracovali kompletnú ekonomickú časť. Následne 

zamestnanec, ktorý mal na starosti skompletizovať tieto podklady z nich vypracoval jednotný 

dokument, ktorý komplexne, vecne a jasne vypovedá o činnostiach a aktivitách zariadenia za 

rok 2021.  

Pokladáme za dôležité oceniť tímovú prácu a spoluprácu medzi vedením a zamestnancami, 

ktorí na tomto dokumente pracovali: 

Mgr. Terézia Sisáková – riaditeľka 

zamestnanci ekonomického oddelenia 

zamestnanci sociálneho oddelenia 

 

Okrem zamestnancov boli na jej tvorbe nápomocní aj samotní prijímatelia sociálnych služieb 

v prvom rade samotnou účasťou na realizovaných aktivitách a činnostiach, ale aj cez 

vyjadrenie svojho názoru na naše zariadenie: 

PSS p. P. K. : „Aktivity sa mi páčili, aj izba je dobrá, strava mi chutí.“ 

PSS p. J. R.: „Áno moja, dobre sa mám, aj najesť sa mám, aj spať kde mám, dobre sa mám tu.“ 

Zodpovednosť za oboznámenie prijímateľov sociálnej služby s finálnou podobnou výročnej 

správy, jej umiestnenie na verejne prístupné miesto v zariadení – nástenka, mali sociálni 

pracovníci. Zodpovednosť za oboznámenie zamestnancov mali vedúci jednotlivých úsekov. 

Za umiestnenie na web zariadenia zodpovedá samotné vedenie zariadenia, ktoré touto 

činnosťou poveruje zodpovedného zamestnanca a tento dokument zasiela aj na VÚC Prešov. 
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PROJEKTY A PODPORA 

Rok 2021 sa nám podarilo zvládnuť aj vďaka pravidelnej finančnej podpore od Prešovského 

samosprávneho kraja – nášho zriaďovateľa.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nás podporilo v boji proti COVID 19 a takisto aj 

vitamínmi pre zamestnancov na posilnenie imunity. 

Podporili nás aj obyčajní ľudia či už slovom, modlitbou alebo inou formou pomoci – nepeňažné 

dary.  
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      EKONOMICKÁ ČASŤ 
 

 
Limit zamestnancov vo fyz. osobách podľa schválenej organizačnej štruktúry v organizačnom 
poriadku CSS:                                                                                                                           113  
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyz. osobách k 31. 12. 2021:                      116 
Priemerný evidenčný počet prepočítaný k 31. 12. 2021:                                                    119 
Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu v mes. – 31. 12. 2021:                             118 
 
 
 K 31. 12. 2021 je stav zamestnancov 118. Rozdiel oproti schválenému limitu 113:  
3   prijatí    na zastupovanie PN, a to:  1 ekonóm, 1 upratovačka  a 1 opatrovateľ. Mimo 
uvedeného počtu zamestnancov sú 3 zamestnanci na rodičovskej dovolenke a 2 zamestnanci 
nastúpili po MD/RD. 
 
Práceneschopnosť   zamestnancov  za   obdobie   január  - december 2021  bola vykazovaná  
v počte   3 836 kalendárnych  dní.    Dlhodobo   práceneschopní    zamestnanci   v sledovanom  
období – 20. V období  január – december 2021 bola  celkovo 78 krát  evidovaná  PN alebo 
OČR  zamestnancov   CSS, OČR Covid – 28.  
V období január – december 2021 CSS malo uzatvorené  3 dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru. 
 
 
Priemerná mzda na zamestnanca, vychádzajúc z počtu zamestnancov 113 bola vo výške cca 

1 073,89 € k čerpaným mzdovým prostriedkom za obdobie január – december 2021.  

 

Vývoj priemernej mzdy na 1 zamestnanca za posledné 3 roky 

Priemerná mzda Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 

Zamestnanec 1073,89 € 983,22 € 703,67 € 
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Vzdelávanie zamestnancov  

V roku 2021 sa zamestnanci CSS za účelom prehlbovania odborných vedomostí  zúčastňovali 

seminárov a školení nasledovne (z dôvodu pandémie Covid – 19 prebiehali školenia formou 

webinárov a video seminárov:  

 

Organizátor školenia Názov školenia, kurzu, seminára Úhrada v € 
Regionálne vzdelávacie centrum 

Prešov 
Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky 

s nízkou hodnotou 
22 € 

Regionálne vzdelávacie centrum 
Prešov 

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 22 € 

Regionálne vzdelávacie centrum 
Prešov 

Sociálne služby poskytované samosprávou – 
financovanie, strategické dokumenty 

22 € 

Regionálne vzdelávacie centrum 
Prešov 

Pracovné právo 30 € 

OZ Akadémia vzdelávania 
a výskumu v sociálnych službách 

Akreditovaný kurz manažéra kvality v sociálnych 
službách 

650 € 

Inštitút celoživotného vzdelávania Prevod správy a vlastníctva majetku, novela zákona 
o verejnom obstarávaní 

90 € 

Asociácia odborných pracovníkov 
v sociálnych službách o. z. 

Kurz administrácia a riadená dokumentácia 
v sociálnych službách 

200 € 

 

V rámci interných školení zamestnanci CSS absolvovali v roku 2021 pravidelné interné školenia 

v oblasti BOZP, PO, CO a ochrany osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.. 

 

Účet sociálneho fondu 
 
Stav k 1. 1. 2022                                                                                                    4 671,88 € 
Doplatok -  vyúčtovanie povinného prídelu za rok 2020 v roku 2021                         188,60 € 
Povinný prídel – tvorba vo výške 1,05 % z funkčných platov  
k 31. 12. 2021                                                                                                                    13 433,96 € 
                                                                                                                                                        
Čerpanie sociálneho fondu za 1- 12/ 2021   vo výške                                                 13 630,10 €    
- dotácia stravy          4 686,10 €   
- dopravné                                                                                                 8 764,00 € 
- odstupné a odchodné                                                                                                   80,00 € 
- jubileum                                                                                                                       100,00 € 
Stav účtu sociálneho fondu k 31. 12. 2021                                                           4 664,34 €   
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Prehľad výdavkov podľa zdrojov, prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 
 

  Prehľad výdavkov podľa zdrojov  
      

V Ý D A V K Y           zdroj funkčná 
klasifikácia 

rozpočet 
schválený 

rozpočet 
upravený 

čerpanie 
rozpočtu 

Kapitálové výdavky 41 1012    

Kapitálové výdavky : 41 1012 0,00 20914 20914 

Kapitálové výdavky spolu : 41 1012 0,00 20914 20914 

      

Bežné výdavky účet 222 41 1012    

mzdy 41 1012 899267 1049097 1046973,87 

odvody za mzdy 41 1012 436240 491953 489806,55 

cestovné  41 1012 500 117 117,10 

energie  41 1012 142300 116969 116967,53 

tovary 41 1012 126640 156059 156061,27 

palivá, mazivá, oleje 41 1012 5253 3385 3382,86 

údržba a opravy 41 1012 27900 21374 21374,19 

nájomné 41 1012 240 233 232,80 

služby  41 1012 86595 108301 108294,30 

transfery 41 1012 18580 51691 49082,33 

Bežné výdavky spolu za:  41 1012 1743515 1999179 1992292,80 

      

Bežné výdavky 46 1012    

Mzdy 46 1012 306000 306000 306000 

odvody na mzdy 46 1012 0,00 0,00 0,00 

energie  46 1012 54000 54000 54000 

tovary   46 1012 66000 66000 66000 

služby 46 1012 0,00 0,00 0,00 

Bežné výdavky spolu za  : 46 1012 426000 426000 426000 

      

Bežné výdavky  111 1012    

Mzdy 111 1012 0,00 103226 103226,13 

Odvody za mzdy 111 1012 0,00 35241 35240,57 

Tovary 111 1012 0,00 5360 5360 

Bežné výdavky spolu za :  111 1012 0,00 143827 143826,70 

      

Bežné výdavky 72f 1012    

Energie 72f 1012 0,00 6172 6172 

Tovary 72f 1012 0,00 6464 6463,22 

Služby 72f 1012 0,00 648 648,16 

Bežné výdavky spolu za: 72f 1012 0,00 13284 13283,38 
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Bežné výdavky  účet 221 72a 1012    

Tovary 72a 1012 0,00 9276 9273,94 

Nájomné 72a 1012 0,00 102 102 

Bežné výdavky spolu za: 72a 1012 0,00 9378 9375,94 

      

Bežné výdavky 72c 1012    

Tovary 72c 1012 0,00 400 400 

Bežné výdavky spolu za: 72c 1012 0,00 400 400 

      

Bežné výdavky 72h 1012    

Mzdy 72h 1012 0,00 26968 26968 

Odvody z miezd 72h 1012 0,00 9426 9426 

Vrátky 72h 1012 0,00 16426 16398,18 

Bežné výdavky spolu za: 72h 1012 0,00 52820 52792,18 

      

Bežné výdavky 11H 1012    

Mzdy 11H 1012 0,00 390 390 

Bežné výdavky za: 11H 1012 0,00 390 390 

 

Bežné výdavky spolu  - účet 221 0,00 62988 62958,12 

Bežné výdavky spolu  - účet 222 2169515 2582290 2575402,88 

 
Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

P R Í J M Y  zdroj funkčná 
klasifikácia 

rozpočet 
schválený 

rozpočet 
upravený 

P l n e n i e  

Príjmy účet 223      

príjmy z pren.priestoroch 46  0,00 0,00 9910,90 

príjmy za poskytnuté služby 46  426000 426000 421513,14 

príjmy z dobropisov 46  0,00 0,00 4212,94 

Stravné 46  0,00 0,00 152,59 

Iné 46  0,00 0,00 1007,96 

Spolu za : 46  426000 426000 436797,53 

      

Príjmy za poskytnutú stravu 72f  0,00 13284 13056,28 

Transfery v rámci VS 72f  0,00 0,00 227,10 

Spolu za: 72f  0,00 13284 13283,38 

      

 
Príjmy účet 221 

     

Transfery v rámci VS 11H  0,00 390 390 

Spolu za: 11H  0,00 390 390 
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Granty 72a  0,00 1600 1600 

Prostr. predch. rokov 72a  0,00 7778 7777,99 

Spolu za: 72a  0,00 9378 9377,99 

      

Granty 72h  0,00 400 400 

Prostr. predch. rokov 72h  0,00 52820 52819,20 

Spolu za: 72h  0,00 53220 53219,20 

      

Príjmy spolu – účet 221:   0,00 62988 62987,19 

Príjmy spolu – účet 223:   426000 439284 450080,91 

 

Kapitálové výdavky 
 
Rozpočet pôvodný                     0,00 € 
Upravený rozpočet          24 914,00 € 
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021       24 914,00 € 
  
Úprava výšky rozpočtu KV na základe rozpočtových opatrení  (RO) v roku 2021: 
-  RO – zo dňa 18.1.2021 č. 218/1/KV/S/2021 na kapitálové výdavky – pridelené na investičné 
akcie: 
- Dotácia z MPSVaR SR  - sprchovací vozík 3 ks – 16 500 € (ZF 131 K), spolufinancovanie dotácie 
4 414 € (ZF 41) – kód S0017 
-  RO – zo dňa 30.8.2021 č. 1885/6/S/KV/2021 na kapitálové výdavky – nákup plynovej sklopnej 
panvice- 4 000,-€ – v súlade s uznesením č. 771/2021 z 29. zasadnutia Z PSK zo dňa 30.08.2021 
(ZF 41) – kód S0053. 
 
 

Účelové prostriedky 
 

Účelové prostriedky pridelené na bežné a kapitálové výdavky – zmeny rozpočtu vykonané 
Úradom Prešovského samosprávneho kraja: 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

Dátum Účel Suma v € ZF 

218/1/KV/S/2021 18.1.2021 Kapitálové výdavky 20 914 16 500 € – 
131K, 

4 414 € - 41 
310/S/BV/1/2021 2.2.2021 ÚPSVaR -projekt 

„Pracuj, zmeň svoj 
život“ 

52 820 72 h 

574/3/S/BV/2021 2.3.2021 Odchodné, odstupné 
a odvody 

26 598 41 
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703/5/S/BV/2021 29.3.2021 Stravné 4 100 72f 

1105/11/S/BV/2021 3.6.2021 Odstupné, odchodné a 
odvody 

10 299 41 

1279/14/S/BV/2021 23.6.2021 Mimoriadne odmeny 
pre zamestnancov 

63 204 41 

1357/15/S/BV/2021 30.6.2021 Odstupné a odvody 4 987 41 

1355/15/S/BV/2021 30.6.2021 MPSVaR -Dotácia na 
podporu humanitárnej 
pomoci 

14 130 111 

1378/16/S/BV/2021 8.7.2021 Stravné 3 573 72f 
1383/16/S/BV/2021 8.7.2021 Darovacia zmluva 

nákup ochranných 
prostriedkov 

2 370 72a 

1410/17/S/BV/2021 13.7.2021 Mesto Prešov Asistent 
sčítania 

390 11H 

1424/17/S/BV/2021 13.7.2021 Rekreačné poukazy 248 41 
1603/18/S/BV/2021 2.8.2021 Darovacia zmluva 400 72c 

1798/19/S/BV/2021 23.8.2021 Darovacia zmluva 7 008 72a 

1885/6/S/KV/2021 30.8.2021 Nákup plynovej 
panvice 

4 000 41 

2065/23/S/BV/2021 22.9.2021 Stravné 3 570 72f 

2070/23/S/BV/2021 22.9.2021 Stravné za nočné 
zmeny 

18 340 41 

2280/25/S/BV/2021 12.10.2021 Rekreačné poukazy 1 443 41 
2286/25/S/BV/2021 12.10.2021 Odchodné a odvody 7 369 41 

2471/27/S/BV/2021 3.11.2021 Rekreačné poukazy 301 41 

2760//28/S/BV/2021 10.11.2021 Odstupné a odvody 7 395 41 

3131/29/S/BV/2021 25.11.2021 ÚPSVaR – odmena za 
II. vlnu pandémie 

72 758 111 

3260/30/S/BV/2021 29.11.2021 Hmotná 
zainteresovanosť 

100 480 41 

3525/31/S/BV/2021 8.12.2021 MPSVaR Výživové 
doplnky 

5 360 111 

3603/32/S/BV/2021 13.12.2021 Stravné 2 041 72f 
3669/33/S/BV/2021 14.12.2021 Nákup materiálu 15 000 41 

3932/36/S/BV/2021 28.12.2021 MPSVaR – 
mimoriadne odmeny 

51 579 111 
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Projekty 

Nadácia SPP poskytla CSS Vita vitalis finančný príspevok vo výške 400,- € v rámci projektu 

OPORA 2021 , ktorý bol použitý nasledovne: 

• vyvýšené záhony ( vrátane oporných tyčiek) : 300 € 

• zemina: 50 € 

• rastliny - kry, dreviny, kvety : 50 € 

 

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 

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis v súlade s § 72 odst. 20 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 zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady 

podľa § 72 ods. 2, písm. a) za predchádzajúci  rozpočtový rok – 2021 

 

 
Druh sociálnej služby 

 
Forma poskytovanej soc. služby 

 
EON mesačne na prijímateľa 

sociálnej služby v € 
 

 
                DSS 

 
              pobytová celoročná 

 
1 138,41 

 
                DSS 

            
               pobytová týždenná 

 
1 099,88 

 
               DSS 

 
                      ambulantná 

 
721,98 

 
                ŠPZ 

 
               pobytová celoročná 

 
1 273,72 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Majetok  

Stav aktív a pasív k 31.12.2021 predstavuje sumu     3 443 007,64  € 

a/ neobežný majetok:        3 118 319,97 € 

b/ obežný majetok            323 530,47 € 

c/ časové rozlíšenie                1 157,20 € 
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K 31.12.2021 predstavovali: 

Aktíva  

1. Dlhodobý nehmotný majetok       0,00   € 

2. Dlhodobý hmotný majetok       3 118 319,97 €  

3. Dlhodobý finančný majetok         0,00 € 

4. Zásoby          41 278,82 €  

5. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy       0,00 € 

6. Dlhodobé pohľadávky          0,00 €  

7. Krátkodobé pohľadávky             55 680,27 € 

8. Finančné účty            226 571,38 € 

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

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

11. Časové rozlíšenie                          1 157,20  € 

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

 

Pasíva  

1. Vlastné imanie             -11 943,77  € 

2. Oceňovacie rozdiely          0,00 €  

3. Fondy            0,00 € 

4. Výsledok hospodárenia           -11 943,77 €  

5. Záväzky          2 309 544,13  € 

6. Rezervy            0,00  € 

7. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy     2 073 376,26 € 

8. Dlhodobé záväzky                4 949,59  € 

9. Krátkodobé záväzky           231 218,28 € 

10. Bankové úvery a výpomoci         0,00  € 

11. Časové rozlíšenie         1 145 407,28 € 

12. Vzťahy k účtom klientov v štátnej pokladnice       0,00 € 
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Pohľadávky  k  31. 12. 2021 

 
CELKOVÝ STAV POHĽADÁVOK CSS K 31.12.2021 JE     55 680,27 € 
 
PODĽA DRUHU  : CSS  eviduje pohľadávky nasledovne: 
 

 

1. Do 30 dní  vo výške: 1.342,73€, počet dlžníkov: 15  
 

Za služby vo výške: 1.342,73€, počet dlžníkov: 15, z toho: 
- Nezaplatená úhrada za služby v CSS, upozornenie alebo zaslaná výzva na úhradu dlžnej 

sumy, dohodnutý splátkový kalendár, exitus PSS (v prípade exitusu PSS bola 
pohľadávka zahrnutá do dedičského konania) – pohľadávka vo výške: 95,85€ (1 dlžník) 

- Pohľadávka v zmysle §73 ods. 14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – 
pohľadávka vo výške: 1 246,88€ (14 dlžníkov) 

Za nájom: nie sú pohľadávky. 
Za stravu: nie sú pohľadávky. 
 

 

 

2. Do 6 mesiacov  vo výške: (t. j. 012/2021 - 7/2021) 6.545,75€, počet dlžníkov: 17  
Za služby vo výške: 6.545,75€, počet dlžníkov: 17, z toho: 

- Nezaplatená úhrada za služby v CSS, upozornenie alebo zaslaná výzva na úhradu dlžnej 
sumy, dohodnutý splátkový kalendár, exitus PSS (v prípade exitusu bola pohľadávka 
zahrnutá do dedičského konania) – pohľadávka vo výške: 255,95€ (1 dlžník, z toho 0 
prípadov exitus PSS) 

- Pohľadávka v zmysle §73 ods. 14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – 
pohľadávka vo výške: 6.289,80€ (16 dlžníkov) 

Za nájom: nie sú pohľadávky. 
 

3.  Do 1 roka (t. j. za 06/2021-01/2021) vo výške: 4.729,36€, počet dlžníkov: 17 
Za služby vo výške: 4.729,46€, počet dlžníkov: 17, z toho: 

- Nezaplatená úhrada za služby v CSS, upozornenie alebo zaslaná výzva na úhradu dlžnej 
sumy, dohodnutý splátkový kalendár, exitus PSS (pohľadávka v prípade exitusu PSS 
bola zahrnutá do dedičského konania) – pohľadávka vo výške: 501,83€ (4 dlžníci, z toho 
2 prípady exitus PSS a 2 prípady upozornenie) 

- Pohľadávka v zmysle §73 ods. 14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – 
pohľadávka vo výške: 4.227,53€ (13 dlžníkov) 

Za nájom: nie sú pohľadávky 
 

4. Nad 1 rok (t .j. za 10/2020 – staršie) vo výške: 40.531,68€, počet dlžníkov 20:  
Za služby vo výške: 40.5312,68€, počet dlžníkov: 20, z toho: 

- Nezaplatená úhrada za služby v CSS, upozornenie alebo zaslaná výzva na úhradu dlžnej 
sumy, dohodnutý splátkový kalendár, exitus PSS – 27.346,21€ (9 dlžníkov, v tom 
zahrnuté: 
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▪ Pohľadávka 23.115,35€ za služby v CSS, zaslaná výzva a opakovaná 
výzva na úhradu dlžnej sumy, vec odstúpená právnemu zástupcovi CSS, 
v 01/2018 bola vec odstúpená aj odboru sociálnemu PSK (1 dlžník – PSS, 
ukončené poskytovanie sociálnej služby v CSS v 03/2020) 

▪ Pohľadávka 31,53€ za služby v CSS, EXITUS, pohľadávka uplatnená 
v dedičskom konaní 

▪ Pohľadávka 1,30€ za služby v CSS, EXITUS, pohľadávka uplatnená 
v dedičskom konaní 

▪ Pohľadávka 5,21€ za služby v CSS, EXITUS, pohľadávka uplatnená 
v dedičskom konaní 

▪ Pohľadávka 36,81€ za služby v CSS, EXITUS, pohľadávka uplatnená 
v dedičskom konaní 

▪ Pohľadávka 858,24€ za služby v CSS, EXITUS, pohľadávka uplatnená 
v dedičskom konaní – usporiadateľ pohrebu CSS 

▪ Pohľadávka 1.035,05€ za služby v CSS, EXITUS, pohľadávka uplatnená 
v dedičskom konaní) 

▪ Pohľadávka 77,00€ za služby v CSS EXITU, pohľadávka uplatnená 
v dedičskom konaní 

▪ Pohľadávka 2.185,72€ za služby v CSS, s PSS ukončená Zmluva 
o poskytovaní sociálnej služby v r. 2019, zmena opatrovníka, 
opatrovníkovi zaslaná Žiadosť o spoluprácu pri splácaní pohľadávky 

 

- Pohľadávka v zmysle §73 ods. 14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – 
pohľadávka vo výške: 13.185,47€ (11 

-  dlžníkov) 
 

Za nájom 1 dlžník – 2 530,75€, dôvod: 
 
- MV Dance Studio – nezaplatené faktúry za nájom nebytových priestorov (kinosály) v celkovej 
výške  2530,75 €. Odoslané výzvy na úhradu dňa 2. 4. 2007, 3. 5. 2007, 11.6. 2007, 11. 7. 2007, 
13. 8. 2007. Spísaná dohoda o zaplatení peňažného záväzku 17. 8. 2007, odstúpenie od 
dohody o zaplatení  a výzva na zaplatenie dlhu zo 7. 11. 2007. Návrh na vydanie platobného 
rozkazu 10. 1. 2008. OS Prešov dňa 19. 6. 2008 vydal platobný rozkaz.  
Návrh na vykonanie exekúcie z 26. 9. 2008. Upovedomenie o začatí exekúcie 6. 11. 2008. 
17.2.2009 DSS obdržal od súd. Ex.   
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie, 20. 2. 2009 DSS zaslal EÚ KE Návrh na zriadenie 
exekučného záložného práva.  23. 4. 2009 DSS obdržal od súdneho exekútora exekučný príkaz 
na zriadenie exekučného záložného práva. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe  
zo dňa 13. 11. 2009 č. DU POS DD 067/2009. Dňa 14. 12. 2009 doručené DSS Oznámenie 
o výsledku dobrovoľnej dražby – dražba skončená, predmet dražby nebol vydražený. 18. 2.  
2010 Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe, dátum konania 19. 3. 2010, oznámenie 
o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražbe z 19. 3. 2010- neúspešná. 10. 5. 2010 –  
oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe – dátum konania 2. 6. 2010, dňa 2. 6. 2010 
oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe – neúspešná. Dňa 6. 10. 2011 – oznámenie  
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o opakovanej dobrovoľnej dražbe, dňa 28. 10. 2011 oznámenie o výsledku dobrovoľnej 
opakovanej dražbe, dražba skončená úspešne, predmet dražby bol úspešne vydražený. 26. 4. 
2012 bola podaná informácia, že výťažok dražby DD 067N/2009 zo dňa 28. 10. 2011 v sume  
35000,--  € nepokrýva celú pohľadávku navrhovateľa dražby Slovenskej sporiteľne a. s. a z toho 
dôvodu nie je možné uspokojiť pohľadávky ďalších veriteľov, 24. 6. 2013 vyžiadanie  
správy od JUDr. Sidorjaka. Upovedomenie o začatí ex. Zriadením ex. Záložného práva 17. 7.  
2013, ex. Príkaz na zriadenie ex. Záložného práva na nehnuteľností v k. ú. Severné mesto 
Košice z 18. 7. 2013.  
 

 
Záväzky k 31.12.2021 

 

 
Celkový stav záväzkov k 31.12.2021 je 2 309 544, 13 € 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy k 31.12.2021 je                  2 073 376, 16 € 
z toho: 

zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 
rozpočtu zriaďovateľa 

97 099,68 €, 
 

zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC 1 976 249,56 €, 
zúčtovanie transferov medzi subjektami VS a iné zúčtovania 27,02 € 

 

Dlhodobé záväzky k 31.12.2021 sú vo výške: 
V plnej výške sú to záväzky zo sociálneho fondu 

4 949,59 € 

Krátkodobé záväzky k 31.12.2021 boli v celkovej výške: 
z toho:  

231 218,28 € 

neuhradené faktúry dodávateľom 11 432,59 € 
iné záväzky        2 821,96 € 
záväzky voči zamestnancom: 120 502,26 € 
ostatné záväzky voči zamestnancom        369,80 € 
zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 77 96,45 € 
ostatné priame dane 18 129,17 €, 
transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS     2,05 € 

 

 

 
Účet darov a grantov 

 

Stav k 31.12.2021                                                                                                                         29,07 € 

 

 


