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1 SÍDLO, VZNIK A POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

 

Názov zariadenia:  „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa 

Adresa:                    M. R. Štefánika 141/8, 941 45  Maňa  

Zriaďovateľ:           Nitriansky samosprávny kraj 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 

IČO: 00596221 

DIČ: 2021051725 

Telefón: 035/65 95 201 – ústredňa 

 0910/346 076  –  riaditeľka ZSS 

 0902/190 405  –  manažérka kvality 

 035/65 95 223 –  prevádzkovo-technický úsek 

 0910/330 559  –  úsek výchovy, sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie 

 0911/595 201  –  ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek 

 0910/999 360  –  služba včasnej intervencie 

Email ZSS: kamilkamana@gmail.com 

Email SVI: svikamilka@gmail.com  

Web: www.zssmana.sk 

Facebook: Kamilka – Zariadenie sociálnych služieb Maňa 

 https://www.facebook.com/kamilkamana 

 

 

 

 
  

  

mailto:kamilkamana@gmail.com
mailto:svikamilka@gmail.com
http://www.zssmana.sk/
https://www.facebook.com/kamilkamana
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 „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa sa nachádza v Nitrianskom kraji,   

v centre obce Maňa, na rozhraní okresov Nitra a Nové Zámky. Na sociálne účely slúži od 18. apríla 

1975. Poskytuje sociálne služby 96 prijímateľom sociálnych služieb s rôznym stupňom 

zdravotného a sociálneho znevýhodnenia.  

 

 Poskytovanie sociálnej služby v „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa  

(Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie) je realizované v pamiatkovo chránenej 

jednoposchodovej budove neskoro barokového kaštieľa postaveného v druhej polovici 18. storočia 

miestnymi zemepánmi Malonyayovcami a Kollerovcami. Posledným majiteľom kaštieľa bol gróf 

Gejza Földváry, ktorý sa po druhej svetovej vojne vysťahoval do Maďarska, kde aj zomrel a jeho 

potomkovia dodnes žijú v Amerike. Kaštieľ boli niekoľkokrát navštíviť, o čom je zápis v kronike.  

Postupne sa budova využívala na viacero účelov. Najskôr tu bola zriadená základná škola 

a materská škola, potom Poľnohospodárske učilište a neskôr kultúrny dom. V susediacej 

novopostavenej jednoposchodovej budove je umiestnené Zariadenie podporovaného bývania, 

ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 2007. Ku kaštieľu patrí aj rozsiahly park, v ktorom sa 

nachádza niekoľko druhov vzácnych chránených drevín ako napríklad  platan a metasekvoja.  

 

 V posledný júlový deň roku 2021 po 14 rokoch ukončila funkciu riaditeľky ZSS Ing. 

Katarína Némethová odchodom do predčasného dôchodku. Predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, 

PhD. od 1. augusta 2021 vymenoval za riaditeľku „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb 

Maňa  PhDr. Ivetu Vörösovú. 

 

 „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa je rozpočtovou organizáciou. Má 

samostatnú právnu subjektivitu a jeho zriaďovateľom je  Nitriansky samosprávny kraj.   

Organizačne je rozčlenený na tri úseky:  

- ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek 

- prevádzkovo-technický úsek 

- úsek výchovy sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie.   

 

 V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov,  

zariadenie poskytuje odborné, obslužné a ďalšie činnosti občanom odkázaným na pomoc inej 

fyzickej osoby na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu a na základe zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej 

služby v troch zariadeniach: 

 

Domov sociálnych služieb v zmysle § 38 zákona o sociálnych službách:  

- kapacita: 31 miest; 

- forma poskytovania sociálnej služby: pobytová celoročná a pobytová týždenná; 

- rozsah poskytovania sociálnej služby: čas neurčitý; 

- cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy číslo 3, alebo fyzickej osobe, 

ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách; 

- predmet činnosti a odborné zameranie:  

poskytuje sa - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 

sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 
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bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné dary dieťaťu s nariadenou ústavnou 

starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, výchova deťom;  

   zabezpečuje sa - rozvoj pracovných zručností,  pomoc pri pracovnom uplatnení, záujmová    

           činnosť, ošetrovateľská starostlivosť; 

   utvárajú sa podmienky na - vzdelávanie a úschovu cenných vecí. 

 

Špecializované zariadenie v zmysle § 39 zákona o sociálnych službách: 

- kapacita: 55 miest; 

- forma poskytovania sociálnej služby: pobytová celoročná a pobytová týždenná; 

- rozsah poskytovania sociálnej služby: čas neurčitý; 

- cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy číslo 3 zákona č. 448/2008 Z. 

z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým 

je najmä organický psychosyndróm ťažkého stupňa a pervazívna vývinová porucha; 

- predmet činnosti a odborné zameranie:  

poskytuje sa - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 

sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné dary dieťaťu s nariadenou ústavnou 

starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, výchova deťom;  

   zabezpečuje sa - rozvoj pracovných zručností,  pomoc pri pracovnom uplatnení, záujmová    

           činnosť, ošetrovateľská starostlivosť; 

   utvárajú sa podmienky na - vzdelávanie pre neplnoleté osoby a úschovu cenných vecí. 

 

Zariadenie podporovaného bývania v zmysle § 34 zákona o sociálnych službách: 

- kapacita: 10 miest; 

- forma poskytovania sociálnej služby: pobytová celoročná a pobytová týždenná; 

- rozsah poskytovania sociálnej služby: čas neurčitý; 

- cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového 

veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 

zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. 

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení 

podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej; 

- predmet činnosti a odborné zameranie:  

poskytuje sa – dohľad, ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a 

právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia; 

   utvárajú sa podmienky na - prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne  

           a šatstva. 
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  „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb  Maňa poskytuje sociálnu službu na podporu 

rodiny s deťmi pomocou:  

Služba včasnej intervencie v zmysle § 33 zákona o sociálnych službách: 

- kapacita: 40 miest; 

- forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná a terénna; 

- rozsah poskytovania sociálnej služby: do dovŕšenia siedmich rokov veku dieťaťa; 

- cieľová skupina fyzických osôb: dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj 

ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa; 

- predmet činnosti a odborné zameranie:  

poskytuje sa – špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia; 

   vykonáva sa  - stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,  

           preventívna aktivita, komunitná rehabilitácia. 

 

 

2 CENNÍK SLUŽIEB NA ROK 2021 
 

 Ceny  za  poskytované  služby  prijímateľom sociálnych služieb zariadenia  „KAMILKA“, 

Zariadenie sociálnych služieb Maňa, M. R. Štefánika č. 141/8, 941 45  Maňa, sú stanovené 

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 

o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné 

činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

  

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE 

 

Strava podľa veku pri racionálnej diéte: 

  3 –   6 rokov   stravná jednotka 2,5356 € + režijné náklady 4,0780 €  = 6,6136 € / deň 

  6 – 10 rokov   stravná jednotka 2,7017 € + režijné náklady 4,0780 €  = 6,7797 € / deň 

10 – 15 rokov   stravná jednotka 2,9340 € + režijné náklady 4,0780 €  = 7,0120 € / deň 

nad   15 rokov   stravná jednotka 3,1000 € + režijné náklady 4,0780 €  = 7,1780 € / deň 

 

Sumu úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov na suroviny /stravná jednotka / a 100% režijných 

nákladov na prípravu stravy na deň a na prijímateľa sociálnej služby.   

Finančná čiastka na stravu sa zvyšuje o: 

10% na deň a osobu pri -  šetriacej alebo neslanej diéte 

25% na deň a osobu pri -  diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte. 

 

Bývanie:  

1-posteľová izba   1,8312 € - 0,0000 € / deň  

2-posteľová izba   0,6880 € - 0,9360 € / deň  

3-posteľová izba   0,7360 € - 1,0560 € / deň  

4-posteľová izba               0,6776 € - 0,9100 € / deň 

5-posteľová izba                             0,7072 € - 0,9568 € / deň 

6-posteľová izba              0,8667 € - 0,8666 € / deň  
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Vybraté odborné činnosti:               

Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do : 

V. stupňa odkázanosti          2,5000 € / deň   

VI. stupňa odkázanosti          3,0000 € / deň. 

 

Vybraté obslužné činnosti:  

Výška úhrady za upratovanie                                       22x 0,30 € = 6,6000 € / mesiac 

Výška úhrady za pranie                                                  4x 0,30 € = 1,2000 € / mesiac 

Výška úhrady za žehlenie a údržbu                                4x 0,40 € = 1,6000 € / mesiac 

Výška úhrady za používanie spoločných priestorov           0,10 € / deň. 

 

Za používanie elektrospotrebičov je výška úhrady nasledovná: 

2,00 €  mesačne za používanie práčky 

3,00 €  mesačne za používanie chladničky 

7,00 €  mesačne za používanie elektrického sporáka 

3,00 €   mesačne za používanie elektrickej rúry 

5,00 €   mesačne za používanie elektrického variča 

3,00 €  mesačne za používanie klimatizačnej jednotky. 

  

 

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA 

 

Bývanie: 

2-posteľová izba  1,5696 € - 1,5784 € / deň.  

 

Dohľad:           

Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do : 

II. stupňa odkázanosti       -   rozsah dohľadu 2 - 4 hod./deň              =  0,70 € / deň 

III. stupňa odkázanosti     -   rozsah dohľadu 4 - 6 hod./deň              =  0,80 € / deň 

IV. stupňa odkázanosti     -   rozsah dohľadu 6 - 8 hod./deň              =  0,90 € / deň 

V. stupňa odkázanosti      -   rozsah dohľadu 8 - 12 hod./deň  =  1,00 € / deň  

VI. stupňa odkázanosti     -   rozsah dohľadu viac ako 12 hod./deň  =  1,10 € / deň. 

 

Vybraté obslužné činnosti:  

Vykonávajú fyzické osoby v rámci denných aktivít a programu rozvoja sociálnej rehabilitácie. 

Tieto činnosti sú bez úhrady. 

 

Za používanie elektrospotrebičov  je výška úhrady nasledovná: 

2,00 € mesačne za používanie práčky  

3,00 €  mesačne za používanie chladničky 

7,00 €  mesačne za používanie elektrického sporáka 

3,00 €   mesačne za používanie elektrickej rúry 

5,00 €   mesačne za používanie elektrického variča 

3,00 €  mesačne za používanie klimatizačnej jednotky. 
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Strava: 

Obed odoberajú PSS na základe  Dohody o odoberaní stravy uzatvorenej s „KAMILKA“,  ZSS 

Maňa, raňajky a večere si pripravujú samostatne. 

Nad  15 rokov stravná jednotka obed 1,2400 € + režijné náklady 1,2859 €  = 2,5259 €/obed     

  

Sumu úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov na suroviny /stravná jednotka / a 100% režijných 

nákladov na prípravu stravy na obed  na prijímateľa sociálnej služby.  

Finančná čiastka na stravnú jednotku sa zvyšuje o: 

10% na obed a osobu pri -  šetriacej alebo neslanej diéte 

25% na obed a osobu pri -  diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte. 

 

Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu v súlade s platnými 

predpismi. 

 

 

 SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE 

 Služba včasnej intervencie je poskytovaná bezplatne. 

 

 

 

3 ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
 

Počet prijímateľov sociálnych služieb v „KAMILKA“, ZSS Maňa k  31.12.2021:     94 

 

Členenie podľa pohlavia 

Druh zariadenia 

 
Ženy Muži Spolu 

Domov sociálnych služieb 29 1 30 

Špecializované zariadenie  50 4 54 

Zariadenie podporovaného bývania 10 0 10 

SPOLU 89 5 94 

 

Členenie z hľadiska vekovej štruktúry 

 

 

 
Domov sociálnych 

služieb 

Špecializované 

zariadenie 

Zariadenie 

podporovaného 

bývania 

  6-9      rokov 0 0 0 

10-14    rokov 0 3 0 

15-18    rokov 0 2 0 

19-25    rokov 2 3 0 

26-39    rokov 4 17 2 

40-62    rokov 24 29 8 

85-viac rokov 0 0 0 

SPOLU 30 54 10 
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Členenie z hľadiska mobility 

 

Členenie z hľadiska stupňa odkázanosti na sociálnu službu 

 

4 AKTIVITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 Komplexnú starostlivosť  o prijímateľov sociálnej služby  vykonáva kvalifikovaný personál 

zariadenia v nepretržitej prevádzke. Sociálna rehabilitácia je realizovaná sociálnymi 

pracovníčkami a  inštruktormi sociálnej rehabilitácie v súlade s individuálnym plánom každého 

prijímateľa. Prijímatelia sú  podporovaní v sebestačnosti a samostatnosti  aktivizovaním 

schopností, rozvíjaním návykov pri  sociálnych aktivitách a sebaobsluhe s dôrazom na využitie 

vlastného potenciálu, aj s pomocou užšej komunity a rodiny PSS. Rozvojom pracovných zručností 

sa podporujú  návyky a činnosti  pri vykonávaní pracovných aktivít za účelom udržania, obnovy 

alebo rozvoja  fyzických, mentálnych a pracovných schopností prijímateľov. V súčasnosti sú dve 

PSS evidované na miestne príslušnom úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie. 

 

 Pre všetkých  prijímateľov sociálnych služieb je vytvárané prostredie bohaté na podnety, v 

ktorom majú možnosť primerane rozvíjať svoje danosti a schopnosti. V rámci sociálnej 

rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pod odborným dohľadom inštruktorov sociálnej 

rehabilitácie majú prijímatelia príležitosť dobrovoľne sa zapájať do jednoduchých pomocných 

prác v zariadení ako sú zametanie chodníkov, hrabanie trávnikov a lístia, ukladanie čistého 

ošatenia, odnášanie zvyškov jedál, separovanie odpadu a iné. V jarnom  období pomáhajú pri 

výsadbe kvetinových záhonov a trvaliek, o ktoré sa po celý rok starajú, podieľajú sa na pestovaní 

zeleniny a ovocia v úžitkovej záhrade. Veľmi obľúbenou činnosťou v rámci aktivít na voľný čas  

sú  rôzne záujmové aktivity - ručné práce  ako sú pletenie, vyšívanie, modelovanie, kreslenie, 

maľovanie a taktiež spoločenské hry, lúštenie  krížoviek, čítanie kníh a časopisov,  skladanie 

puzzle a pod. Manuálna zručnosť a kreativita sa u prijímateľov prejavuje pri tvorbe rôznych 

 
Domov sociálnych 

služieb 

Špecializované 

zariadenie 

Zariadenie 

podporovaného 

bývania 

mobilní 27 28 9 

ťažko mobilní 1 13 1 

imobilní 2 13 0 

SPOLU 30 54 10 

 
Domov sociálnych 

služieb 

Špecializované 

Zariadenie 

Zariadenie 

podporovaného 

bývania 

I. 0 0 0 

II. 0 0 0 

III. 0 0 0 

IV. 0 0 0 

V. 0 0 0 

VI. 30 54 10 

SPOLU 30 54 10 



 

Interný dokument BA1/I.ZD13 

Výročná správa o činnosti a hospodárení 

poskytovateľa sociálnej služby 
Strana 10 

 

drobných sezónnych ikebán, upomienkových predmetov, výrobe pohľadníc, pozdravov rôznymi 

technikami a pod.   

 

 Prijímatelia sociálnych služieb sa radi zúčastňujú kultúrnych a spoločenských akcii, ktoré 

organizuje zariadenie, obec alebo iné organizácie. Veľmi dobrá spolupráca je s niektorými 

zariadeniami v okolí. Organizujú sa rôzne spoločné akcie a aktivity, ktorých sa prijímatelia 

zúčastňujú spoločne s priateľmi a partnerskými organizáciami.  

 

 Pre aktivity a záujmové činnosti prijímateľov sa využívajú nielen  herne a spoločenské 

miestnosti, ale aj viaceré oddychové priestory v tichu prírody – rozsiahly park s chodníkmi a 

bohatá zeleň s lavičkami, oddychová časť „platňa“ v parku, altánok za kaštieľom s  hojdacími 

lavicami, lavičky pri „domčeku“. Pobyt v prírode vplýva dobre na psychické zdravie. Na nádvorí 

v areáli zariadenia  je vysadená aj bylinková špirála, kvetinové záhony, upravené skalky a rôzne 

zaujímavé dekorácie. V letnom období je možnosť vykúpať sa v sezónnych bazénoch a osviežiť 

sa vodnou hmlou inštalovanou na nádvorí. Na údržbe areálu sa podieľajú nielen prijímatelia 

sociálnych služieb a zamestnanci zariadenia, ale aj dobrovoľníci pri rôznych spoločných 

aktivitách. 

 

 Okrem organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí sú napĺňané i spirituálne 

potreby prijímateľov. Pravidelne sú vysluhované sviatosti a odslúžené bohoslužby priamo 

v zariadení. Niektorí prijímatelia navštevujú aj miestny rímsko-katolícky kostol. V uplynulom 

roku sa tieto aktivity realizovali v obmedzenom množstve, v závislosti od epidemických 

usmernení. V jarnom a jesennom období sa prijímatelia s obľubou zúčastňujú na rehabilitačno – 

výchovných pobytoch vo vlastnom rekreačnom objekte – chalupe v obci Hiadeľ v okrese Banská 

Bystrica. Pre PSS sú organizované rôzne výlety, vychádzky a počas celého roka niekoľko 

tradičných a obľúbených akcií aj za účasti iných zariadení - Fašiangový karneval, Veľkonočná 

oblievačka, Vítanie leta, Stavanie mája, Rozlúčka s letom, „Gaštankovo“- kreatívna tvorba 

jesenných dekorácii, vyrezávanie tekvíc a púšťanie šarkanov, Rodičovské združenie, Mikulášske 

popoludnie, Vianočný bazár, Vianočné trhy a pod.  V roku 2021 sa s pozitívnym ohlasom u 

prijímateľov stretla akcia – Vianočné foto.  

  

 Zariadenie má zriadenú multi senzorickú miestnosť – biely snoezelen pre rehabilitačný 

pobyt prijímateľov. 

 

 V rámci zabezpečenia iných dodatkových služieb majú prijímatelia  možnosť vybrať si 

z ponuky kaderníckych a pedikérskych služieb.  

 

 V zariadení podporovaného bývania sa prijímateľky sociálnej služby snažia žiť samostatne 

ako v rodinnom prostredí pod dohľadom inštruktoriek sociálnej rehabilitácie. Vzájomné spolužitie 

a bežné denné činnosti v domácnosti im umožňujú  rozvíjať sociálne zručnosti, ale i možnosť 

vyjadriť vlastné názory, obhajovať vlastné konanie,  počúvať druhých a  byť tolerantný. Učia sa 

spoločnému životu a prináležaniu k úzkej komunite, mať pocit užitočnosti.  

 

 V „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa je zriadená elokovaná trieda 

Praktickej školy Spojenej školy internátnej v Nitre.  Vzdelávanie je zabezpečené individuálnou 

edukáciou a je zamerané na rozvoj komunikácie, motoriky, rozvoj sebaobsluhy, nácvik sociálneho 

správania a sociálnych zručností 5 prijímateľov sociálnych služieb.   
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 Každý prijímateľ sociálnej služby má vypracovaný individuálny plán.   Proces vypracovania 

individuálneho plánu vychádza z identifikácie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnych 

služieb, na základe ktorých sú zvolené ciele a vhodné metódy s plánom činností. Individuálny plán 

je prostriedok prijímateľa na dosiahnutie jeho kvalitného života s cieľom, aby mu boli poskytnuté 

individuálne prispôsobené, komplexné, flexibilné a bezpečné služby. Zároveň aj garantuje 

individuálny prístup a dodržiavanie základných práv a slobôd prijímateľa a zachovanie jeho 

dôstojnosti.   

 

Kalendár aktivít a činností PSS za rok 2021 – miesto konania „KAMILKA“, ZSS Maňa:  
  

Mesiac Popis aktivity 

Január  Vítanie Nového roka – posedenie pri čaji 

Každodenné zimné prechádzky v parku, pozorovanie prírody, otužovanie 

Nácvik sociálnych zručností u prijímateľov v ZPB, činnosti v starostlivosti o 

domácnosť 

Individuálne aktivity PSS – počúvanie hudby, sledovanie TV, ručné práce, 

čítanie, kreslenie  

„Najkrajší snehuliak“ – kreslenie, maľovanie  snehuliakov + výstavka vo 

vestibule zariadenia 

Február Výroba srdiečok, darčekov, tanečné popoludnie pri hudbe, korešpondencia podľa 

priania  PSS 

Pečenie klasického fašiangového pečiva – „tradičné máňanské fánky“ 

Fašiangová výzdoba, zhotovovanie   masiek a originálnych kostýmov – 

fašiangový karneval 

Tréning jemnej motoriky: skladanie puzzle, stavanie kociek, navliekanie korálov, 

modelovanie z plastelíny a iné manipulačné hry  

Vychádzky do zimnej prírody 

Marec  Spomienka na MDŽ – výroba srdiečok, pohľadníc, opakovanie básní a piesní 

„Marec – mesiac knihy“ –  skupinové čítanie  s porozumením,  rozprávanie 

o prečítanom texte 

Tvorba veľkonočných dekorácií,  pohľadnice, maľovanie kraslíc,   výzdoba 

interiéru i exteriéru 

Časté vychádzky a  pozorovanie prebúdzajúcej sa jarnej prírody, prvé jarné 

brigády vonku  

Zabezpečenie písania veľkonočných pozdravov, zvýšená písomná a telefonická 

komunikácia 

Ponuka kaderníckych a pedikérskych služieb 

Apríl  

 

 

Príroda v apríli – vychádzky do parku, pozorovanie  prírody spojené s 

rozprávaním 

„Cvičme v rytme“ – skupinové cvičenie pri hudbe vo vnútri a vonku v parku na 

platni 

ZPB – pečenie veľkonočného maslového suchého pečiva a veľkonočného 

barančeka 
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Jarná výsadba črepníkových kvetín,  sadenie úžitkových plodín  a iné jarné práce 

v záhrade 

Nácvik činností zahŕňajúcich starostlivosť o domácnosť – upratovanie osobného 

priestoru 

Máj  Deň matiek,  Mesiac lásky – zhotovovanie srdiečok,  pohľadníc, dekorácii, 

výzdoba zabezpečenie korešpondencie na želanie PSS 

Ponuka pedikérskych služieb 

Edukácia prijímateľov sociálnych služieb o aktuálnej hygienicko-

epidemiologickej situácii prijateľnou formou a zrozumiteľným spôsobom 

Zabezpečenie osláv životných jubileí PSS 

Nácvik a upevňovanie hygienických návykov a sebaobsluhy  

Brigádnické práce v úžitkovej záhrade, sadenie priesad, starostlivosť o rastliny 

Aktivity individuálne podľa záujmu PSS 

Jún  „Veselý letný deň v parku“, zábavno-súťažné hry v parku, spoločná diskotéka  

a opekačka  

Svätá spoveď, svätá omša v ZSS, zhotovenie oltárika pred ZSS na sviatok 

Božieho Tela 

Letná výzdoba interiéru zariadenia  

Separovanie, triedenie, odnášanie a ukladanie triedeného odpadu, pomoc pri 

kompostovaní 

Letné kúpanie v bazéne  

Ponuka kaderníckych služieb 

Individuálne aktivity – hudba, TV, ručné práce 

Výlet celodenný – Studnička Pozba (39 PSS) 

Zber a spracovanie liečivých rastlín - lipa, baza, levanduľa – varenie sirupu 

a sušenie kvetov 

Júl  Individuálne aktivity podľa záujmu PSS 

Letné kúpanie v bazéne 

Enviromentálna výchova – zrozumiteľne a  hravo  informovanie nielen o triedení 

odpadov 

Starostlivosť o črepníkové kvetiny, záhony a  pred vstupom do ZSS, letničky - 

polievanie 

Jednodňový výlet Bojná – 26 PSS 

Úprava okolia, maľovanie lavičiek a altánku, bylinková špirála-výsadba, úprava 

zelene  

Rozvoj pamäťových schopností-rozlišovanie ovocia a zeleniny, zber úrody, 

konzervovanie, zaváranie a uskladnenie plodov zo záhrady-ZPB 

Rozlúčka s pani riaditeľkou zariadenia 

Pohybové a relaxačné hry v prírode: počúvanie hudby, spev piesní, riekanky, 

športové aktivity 

August  Celodenná turistika – „Žitavský luh“ za dedinou 

Letné kúpanie v bazéne 

Vítanie novej pani riaditeľky – spoločné stretnutie s prijímateľmi a 

zamestnancami 

Zábavno – kreatívne  popoludnie v parku, kreslenie kriedami na asfalt  

Tréning pamäte - spoločenské hry v altánku  
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Natáčanie videoklipu „Ten máňanský kaštieľ“ s miestnou detskou ľudovou 

hudbou  

Ponuka kaderníckych a pedikérskych služieb 

Zber dopestovaného ovocia a zeleniny, konzervovanie, zaváranie a uskladnenie    

Vychádzky -  pozorovanie okolitej prírody  

September  Jesenná výzdoba – zhotovovanie aktuálnych jesenných dekorácii interiéru a 

exteriéru 

„Rozlúčka s letom“ – športovo-zábavné súťaže, táborák,  tanec, stretnutie 

s pozvanými hosťami 

Svätá omša – stretnutie s kňazom – vyslúženie svätej omše, napĺňanie 

duchovných potrieb 

Návšteva výstavy ovocia a zeleniny - KD Maňa    

Účasť na hodových slávnostiach – návšteva kolotočov v obci 

Farebná jesenná príroda okolo nás – náučné vychádzky a relaxačné pobyty 

v parku, hry na platni, posedenia v altánku a pod. 

Jesenné práce, zber úrody, vyberanie jadierok z tekvíc, úprava a zazimovanie 

záhrady, čistenie a celková úprava areálu 

Vyrezávanie tekvičiek a kreatívne dekorácie z plodov jesene – gaštany, šúpolie, 

šišky, lístie, slamienky, šípky, tekvičky + výstavka prác 

Október  Október – mesiac úcty k starším – rozprávanie o kolobehu života, vek, životné 

etapy človeka... 

Jesenná nálada – zhotovovanie, maľovanie a púšťanie papierových šarkanov  

Nácvik jemnej motoriky – práca s papierom, pastelkami, lepidlom, kreatívnym 

materiálom... 

Skupinové cvičenie  na hudbu – vonku ,vnútri 

Spoločenské hry – zábavné popoludnie 

Zhotovovanie a príprava smútočných dekorácií, brigády na  cintoríne, úprava 

a výzdoba hrobov 

Stretnutie s októbrovými oslávencami 

Farebná jeseň našimi očami – kreatívne výtvarné práce s jesennou tematikou 

November  Náboženská výchova:  návšteva cintorína, spoločná modlitba, zapaľovanie 

sviečok  

Ponuka pedikérskych a kaderníckych služieb 

Manipulačné hry a aktivity PSS – skladačky, kocky, kolky, lopty, stavebnice, 

puzzle...  

Adventná a zimná výzdoba interiéru, tvorba kreatívnych výrobkov so zimnou 

tematikou 

ZPB – nákupy, pranie, varenie, starostlivosť o domácnosť – nácvik zručností 

Vychádzky spojené s pozorovaním zmien v jesennej prírode 

Pečenie vianočných oblátok, pečenie a zdobenie vianočného pečiva, perníkov 

a medovníkov + prezentácia voňavého pečiva (ZPB) 

Stretnutie s novembrovými oslávencami 

December  Mikulášska a vianočná výzdoba interiéru, nácvik a spev vianočných kolied a 

piesní 

Svätá omša, svätá spoveď – napĺňanie duchovných potrieb prijímateľov 

Príchod svätého Mikuláša – kultúrny program + rozdávanie sladkých balíčkov 
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Kreslenie námetov so zimnou a vianočnou tematikou, výzdoba, dekorácie 

Písanie „listu Ježiškovi“ – individuálne priania na vianočné darčeky, spoločné 

posedenie  

Zdobenie vianočných stromčekov, počúvanie vianočnej hudby, tematické piesne, 

koledy 

Výroba vianočných pohľadníc a pozdravov, písanie vianočnej korešpondencie, 

telefonáty ... 

Vychádzky a pobyty na čerstvom vzduchu, otužovanie, stavanie  „mini 

snehuliakov“ 

Pečenie vianočného pečiva,  oblátok, perníkov a medovníkov. Zdobenie a malá 

výstavka  

17.12. Vianočný bazár- príprava a prezentácia  výrobkov s vianočnou a zimnou 

tematikou, ochutnávka vianočného pečiva, punč  

Vianočné fotenie pri stromčeku 

Vianočné zvyky a tradície, štedrá večera 

 

 Aj v  roku  2021 sa v rámci bezpečného fungovania prevádzky zariadenia vytvárali 

podmienky pre činnosti a  aktivity prijímateľov v zmysle aktuálne nariadených 

epidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. Voľnočasové a denné aktivity 

sa sústredili na individuálnu prácu s prijímateľmi sociálnych služieb na izbách, alebo v malých 

skupinkách.  Pokiaľ to situácia dovolila, činnosti boli vykonávané aj v spoločenských 

miestnostiach. Veľkú väčšinu času trávili vo vonkajších priestoroch – v parku, altánku, na 

nádvorí, na platni, na lavičkách a pod. V rámci možností sa vytváralo  bezpečné prostredie pre 

prijímateľov sociálnych služieb aj zamestnancov zariadenia. Účasť na externých aktivitách bola 

podmienená aktuálnou situáciou. 

 

 V roku 2021 služba včasnej intervencie poskytovala službu rodinám  detí so zdravotným 

znevýhodnením v obmedzenom režime. Viac konzultácií s rodinami prebiehalo v on-line priestore 

a telefonicky.  

 

 Sociálna pracovníčka ako jediný poradca SVI zabezpečovala komplexný súbor sociálnej, 

pedagogickej a psychologickej pomoci rodinám, nakoľko v tíme absentuje špeciálny pedagóg, 

psychológ aj fyzioterapeut – výroba a distribúcia pomôcok pre rodiny, intenzívna spolupráca so 

samosprávou obcí, z dôvodu zaradenia detí so zdravotným znevýhodnením do procesu 

vzdelávania v MŠ a ZŠ. Zabezpečovala on-line sprostredkovanie rôznych vzdelávacích aktivít, 

ukážky stimulačných hier na podporu celkového psychomotorického vývoja detí s rôznymi 

diagnózami (najmä autizmus, DMO, Downov syndróm, zrakové diagnózy...), intenzívna 

spolupráca s Rannou starostlivosťou Bratislava, zameraná na deti so zrakovým postihnutím. 

Viedla podporné poradenské rozhovory o situácií v rodinách, mapovala potreby dieťaťa 

a všetkých členov rodiny a spoločne  pracovali na tvorbe individuálnych plánov rodín detí so 

zdravotným znevýhodnením. Z dostupných zdrojov z médií boli poskytované pre nich dôležité 

informácie. Bolo zrealizované pracovné stretnutie – výmena skúseností poskytovateľov SVI vo 

verejnom záujme za účasti tímov včasnej intervencie Klasov, Sibírka Bratislava a Maňa. Napriek 

absencii personálu v SVI, bolo v roku 2021 v starostlivosti tejto služby 27 rodín. Za rok 2021 

v teréne vykázala sociálna pracovníčka 4.432 km. V starostlivosti SVI bolo najviac detí  so 

zrakovým postihnutím, detskou mozgovou obrnou, autizmom. Ďalšie diagnózy u detí, ktorým je 
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poskytovaná SVI – mentálne postihnutie, kombinované postihnutia, narušená komunikačná 

schopnosť. 
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5 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, PERSONÁLNE PODMIENKY  

   A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV  
 

                                                                                                                                

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Riaditeľ 

Manažér 

kvality 

Ošetrovateľsko

-opatrovateľský  

úsek 

Prevádzkovo-

technický 

úsek 

Stravovacia  

prevádzka 

Úsek výchovy, 

sociálnej práce 

a sociálnej 

rehabilitácie 

 

Služba 

včasnej  

intervencie 

Vedúci úseku 

– sestra   

Vedúci úseku – 
účtovník –  

zástupca riaditeľa   

 

Vedúci úseku – 

sociálny 
pracovník 

Sociálny 

pracovník  

Sestry 

Opatrovateľky 

Sanitárky 

Samostatný 

odborný referent 

Mzdový 

účtovník  

 

Zamestnanci 

práčovne 

Vodič-kurič-

údržbár   

Upratovačky   

Vedúci 

Kuchárky  

Pomocné 

kuchárky  

Sociálni 

pracovníci    

 

Inštruktori 

sociálnej 

rehabilitácie    

 

Vychovávateľ  

Psychológ 

Špeciálny 

pedagóg   

Psychológ 



 

Interný dokument BA1/I.ZD13 

Výročná správa o činnosti a hospodárení 

poskytovateľa sociálnej služby 
Strana 18 

 

 

Personálne podmienky 

 

 

 

 

Profesia 

Počet zamestnancov 

podľa organizačnej   

 štruktúry 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

riaditeľ 1 1 

manažér kvality 1 1 

Ošetrovateľsko-opatrovateľský 

úsek 
- 

 

- 

 

vedúci úseku – sestra 1 1 

sestra 7 7 

opatrovateľka 19,50 19,50 

sanitárka 4 4 

Úsek výchovy, sociálnej práce a soc. 

Rehabilitácie 
- 

 

- 

 

vedúci úseku – sociálny pracovník 1 1 

sociálny pracovník 3 3 

inštruktor sociálnej rehabilitácie 5 5 

vychovávateľ 1 1 

psychológ 0,5 0 

Prevádzkovo-technický úsek - 

 

- 

 

vedúci úseku – účtovník, zást.riaditeľa 1 1 

vedúci stravovacej prevádzky 1 1 

kuchárka 4 4 

pomocná kuchárka 1,50 1,50 

mzdový účtovník 1 1 

samostatný odborný referent 2 2 

zamestnanec práčovne 3 3 

vodič-kurič-údržbár 3 3 

upratovačka 4 4 

Služba včasnej intervencie - - 

sociálna pracovníčka 1 1 

psychológ 0,5 0 

špeciálny pedagóg 1 0 

SPOLU 67 65 

z toho: odborní zamestnanci 44,50 42,50 

v % 66,41 65,38 
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Vzdelávanie zamestnancov v roku 2021 

 

 „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa dbá na vzdelávanie zamestnancov  

a zvyšovanie ich odbornej spôsobilosti, vytváranie podmienok na optimálne napĺňanie cieľov 

a poslania organizácie. V roku 2021 zariadenie zabezpečilo vzdelávanie svojich zamestnancov 

externou a internou formou. Vzdelávanie bolo zamerané na zabezpečenie profesionálneho 

výkonu sociálnych služieb a zvyšovanie kvality  poskytovaných služieb. Z dôvodu pandémie 

COVID-19 a z toho plynúcich opatrení nebolo možné v plnej miere realizovať priame 

vzdelávania ako preventívne opatrenie proti šíreniu ochorenia. Napriek tomu boli realizované 

nasledovné vzdelávacie aktivity, väčšina v online priestore.   

 

Oblasť vzdelávania 

Počet 

zamestnancov, 

ktorí absolvovali 

 vzdelávanie  

Supervízie zamestnancov – individuálna, skupinová forma 36 

Riadiaca supervízia 5 

Rozvoj hrou – SVI 1 

Včasné známky autizmu vo veku do 24 mesiacov 1 

Cerebrálne poruchy zraku I, II 1 

Motivácia rodičov pre spoluprácu 1 

Alternatívna a augmentatívna komunikácia 1 

SVI – Kazuistika  1 

Podpora rodičovských zručností prvkami hravej a filiálnej terapie 1 

Inkluzívne vzdelávanie 1 

SVI – Vývin reči  1 

Čo pomáha deťom s poruchami učenia  1 

Vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením v ZŠ 1 

Riziká klientov 3 

Individuálne plánovanie  4 

Motivačný rozhovor s klientom v sociálnych službách 4 

Následná ošetrovateľská starostlivosť 1 

Práva a povinnosti prijímateľov sociálnych služieb 1 

Snoezelen (2 moduly) 2 

Riešenie stresových situácii na pracovisku zamerané na efektívnu 

komunikáciu a riešenie konfliktov 

13 

Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov 

v národnom projekte „Kvalita sociálnych služieb“ 

2 

Povinnosti poskytovateľov sociálnej služby podmienenej odkáza- 

nosťou a práva a povinnosti prijímateľov sociálnych služieb 

2 

Vzdelávanie: Plánujem a delegujem 1 

Konferencia: Prechodná a finálna stabilizácia sociálnych služieb 2 

Online konferencia: Hodnota človeka v sociálnych službách 2 

Rola vedúceho pracovníka  1 

Povinné hlásenia mimoriadnych situácii 2 

Nové pravidlá pre zamestnávateľov na kontrolu COVID-19 2 
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Zákon o finančnej kontrole  6 

Účtovná závierka v rozpočtových organizáciách zriadených VÚC 1 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok pre rok 2022 bez sankcií 2 

Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 1 

Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania 1 

Správa registratúry – bezpečne, moderne, rýchlo 1 

Moderná správa registratúry  1 
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6 ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
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7 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
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8 ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2021 
 

Originálne kompetencie - 41 

 

Druh výdavku 
Upravený rozpočet 

v € 

Skutočné čerpanie 

a plnenie v € 
V % 

200 Príjmy 443 497,25 443 635,13 137,88 

600 Bežné výdavky 1 545 034,01 1 563 189,82  98,84 

611 Mzdy 837 439,00 837 439,00            100 

620 Odvody 304 188,61 304 289,09 99,97 

630 Tovary a služby 387 890,33 405 945,66 95,55 

640 Bežné transfery 15 516,07 15 516,07            100 

Výdavky spolu 1 545 034,01 1 563 189,82 98,84 

 

Vrátené za ZP - 72J 

 

Druh výdavku 
Upravený rozpočet 

v € 

Skutočné čerpanie 

a plnenie v € 
V % 

200 Príjmy 36,00 36,00 100 

Spolu 36,00 36,00 100 

 

Štátne dotácie  

 

Druh výdavku 
Upravený 

rozpočet v € 

Skutočné čerpanie 

a plnenie v € 
V % 

612 Infekčný príplatok 11 100,00 11 100,00 100 

614 Odmeny 74 441,50 74 441,50 100 

620 Odvody 29 255,96 29 255,96 100 

630 Výživové doplnky 3 240,00 3 240,00 100 

630 Ostatné 2 696,60 2 696,60 100 

Spolu 120 734,06 120 734,06 100 

 

Príjmy (v €) tvorené z úhrad prijímateľov sociálnych služieb za poskytované služby: 

- stravné     216 015,02      

- ubytovanie     27 687,71      

- odborné činnosti    67 317,94    

- obslužné činnosti      9 064,30 

- dohľad        3 982,00  

- požívanie elektrospotrebičov     1 860,00   

- iné                                       18 667,89 

 

     Ďalšie príjmy boli tvorené z úhrad pracovníkov zariadenia za poskytnutú stravu, z príjmu 

dobropisov, tzv. „vratiek“ za poskytované služby, úroky v banke a iné. V roku 2021 bol 

prekročený rozpočet príjmov o 137,88 €. Uvedené navýšené príjmy vznikli z vymožených 

pohľadávok za predchádzajúce obdobia na základe súdnych rozhodnutí, zvýšených úhrad za 

poskytované služby z dôvodu zvýšenia režijných nákladov na prípravu stravy. 
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Štruktúra výdavkov  (v €, bez sponzorských finančných prostriedkov a bez príspevku z MPSVaR): 

- mzdy      837 439,00  

- odvody poistného z miezd   212 294,93 

- cestovné            236,50       

- energie       58 004,31    

- materiál                185 683,20 

- doprava         3 534,44   

- údržba        93 540,22   

- školenia         1 819,00   

- služby        45 072,66 

- ostatné        15 516,07 

 

Pohľadávky 

 

Stav pohľadávok Celkom v € 
Vymožené dlhodobé 

pohľadávky v € 

k 31.12.2021 280 207,23 277 348,77 
 

 

9 PREHĽAD OPRÁV, ÚDRŽBY A NÁKUPOV STROJOV A ZARIADENÍ  
 

Rekonštrukcia elektroinštalácie 

Oprava varného kotla 

Revízie 

Čistenie konvektomatu 

Maľovanie ZPB 

Výpočtová technika /počítačové zostavy/ 

Nádoby na nebezpečný odpad 

Profesionálny ponorný mixér do kuchyne 

Blixer 

Klimatizačné jednotky 4 ks 

Kolískový zdvihák 

Projektor Philips 

Infúzny stojan 

Dávkovače liekov 

Respirátory 

Ochranné štíty 

Germicídne žiariče 

Generátor ozónu 

Nábytok 

Skladový kontajner 

Nákup OPP /COVID-19/ 

Prechodový bezkontaktný teplomer - VÚC 

Notebook 2 ks. - VÚC 

Zabezpečenie materiálneho vybavenia súvisiaceho s pandémiou COVID-19  - VÚC – 27 460,00 € 
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10 PROJEKTY, DOTÁCIE, SPONZORSTVO   
 

Dátum 

podania 

žiadosti 

Dátum 

poskytnutia 

Projekt, dotácia, 

sponzorstvo 
Poskytovateľ 

Výška 

žiadosti 

o projekt, 

dotáciu 

v € 

Výška 

prideleného 

projektu, 

dotácie, 

sponzorstva  

v € 

 2021 
Notebooky pre PSS – 2 ks 

(VÚC) po 577,20 € 

Min. investícií, 

reg. rozvoja 

a informatizácie 

 
          

1 154,40  

20.01.2021 19.05.2021 

Dotácia podľa § 9 ods. 3 

a 4 z. č. 544/2010 Z. z. –  

Infekčný príplatok I.  

(20 zamestn. x 405,00) - 

odvody (odv. I. 2073,40+ 

vratka 26,60) =  

8100 - 2100 = 6 000,00 € 

MPSVR SR 
          

8 100,00  

          

6 000,00  

12.02.2021 04.05.2021 

Dotácia podľa § 9 ods. 3 

a 4 z. č. 544/2010 Z. z. –  

Infekčný príplatok II.  

(17 zamestn. x 405,00) – 

odvody (odv. II 1665,00  

+vratka 120,00) 

6885 - 1785 = 5 100,00 € 

MPSVR SR 
          

6 885,00  

          

5 100,00 

 09.08.2021 

Dar. zmluva č. 1/V/2021 – 

Nefinančný dar – 

kvetinové sadenice 

Agro Kvet  

Marián Beduš 

Maňa 

 
            

200,00 

 14.09.2021 
Dar. zmluva č. 2/V/2021 – 

Nefinančný dar - sladkosti 

INMEDIA 

Zvolen 
 

            

120,00  

 14.09.2021 
Dar. zmluva č. 3/V/2021 – 

Nefinančný dar - zákusky 

darca nesúhlasí 

so zverejnením 
 

              

80,00  

 01.10.2021 
Dodávka a montáž 

skladových kontajnerov 
ÚNSK  

        

13 130,23  

20.01.2021 11.2021 
Dotácia na humanitárnu 

pomoc - OOPP 
MPSVR SR 

MPSVR 

–          

   9 880,00  

NSK –               

      449,40  

MPSVR –           

   2 550,00  

 01.12.2021 
Dar. zmluva č. 4/V/2021 – 

Nefinančný dar - kotlina 

darca nesúhlasí 

so zverejnením 
 

            

150,00 € 

 06.12.2021 

Dar. zmluva č. 5/V/2021 – 

Nefinančný dar – 

sladkosti do mikulášskych 

balíčkov 

INMEDIA 

Zvolen 
 

            

405,00 € 

 06.12.2021 

Dar. zmluva č. 6/V/2021 – 

Nefinančný dar – ovocie 

do mikulášskych balíčkov 

CS Fruti, 

Ivánka pri 

Nitre 

 
              

50,00 € 
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 07.12.2021 

Dar. zmluva č. 7/V/2021 – 

Nefinančný dar –  

televízor LG 32LM6370 

Jozef Doležal, 

Bratislava 
 

            

299,00  

12.2021 12.2021 

Nákup výživových 

doplnkov pre PSS 

a zamestnancov po  

20,00 € 

MPSVR SR  
          

3 240,00  

 

 

11 PREHĽAD POHYBOV NA ÚČTE SOCIÁLNEHO FONDU 
 

Položky € 

PRÍRASTKY:  

   - povinný prídel 8 502,51 

   Spolu 8 502,51 

ÚBYTKY  

   - stravovanie zamestnancov 3 521,58 

   - ostatné čerpanie podľa KZ 1 044,34 

   - životné jubileá                            1 300,00 

   Spolu 12 265,92                      

 

Zostatok k 01.01.2021                               4 840,04 €                         

Príjem                                                        8 502,51 €                            

Výdaj                                                       12 265,92 €  

Stav na sociálnom fonde k 31.12.2021   1 076,63 €   

 

 

12 EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY A BEŽNÉ VÝDAVKY NA 

JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA DRUHU 

POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA KALENDÁRNY ROK 2021 
 

Druh poskytovanej 

služby 
Forma služby 

EON/1PSS/1rok 

v € 

Bežné výdavky/ 

1PSS/1rok v € 

DSS celoročná 14 425,89 13 936,92 

DSS týždenná 14 226,40 13 737,50 

ŠZ celoročná 19 097,41 18 608,47 

ŠZ týždenná 18 648,32 18 157,82 

ZPB týždenná/celoročná 12 869,03 12 489,73 

SVI ambulantná 14 964,15 14 964,15 

SVI terénna 9 354,11 9 354,11 

Priemer za rok 2021 - 14 797,90 14 464,10 
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Rozdeľovník 

 

Výtlačok Miesto Dátum prevzatia Podpis 

01 O01 riaditeľka ZSS   

02 O02 manažérka kvality   

03 K01 ved. PTÚ    

04 K02 ved. ÚVSPaSR   

05 K03 ved. OOÚ   

06 K04 zamestnanci   

 


