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1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Názov Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava  

Sídlo Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava 

IČO 00596264     

DIČ  2021039944 

Zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj 

Právna forma Rozpočtová organizácia 

Štatutárny zástupca PhDr. Hana Feriancová 

Kapacita zariadenia 130 miest 

 

 Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava (ďalej CSS – Jesienka Myjava) je 

poskytovateľom sociálnych služieb, je zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb 

od 11.09.2009, ktorý je vedený na Trenčianskom samosprávnom kraji (ďalej TSK) v zmysle 

zákona § 62 zákona 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 zákon o sociálnych službách). 

 CSS – Jesienka Myjava poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu 

v domove sociálnych služieb a od 01.12.2013 v špecializovanom zariadení.  

 

1. 1 Predmet, účel a rozsah poskytovanej sociálnej služby 

 

 CSS – Jesienka Myjava poskytuje sociálne služby v: 

Domov sociálnych služieb  

a) Forma poskytovanej sociálnej služby - celoročná pobytová 

b) Kapacita - 69 miest 
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c) Cieľová skupina – plnoletá fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je: 

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

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo  

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

3 zákona o sociálnych službách 

d) predmet činnosti a odborné zameranie – v domove sociálnych služieb sa: 

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 

zabezpečuje: 

1. pracovná terapia 

2. záujmová činnosť 

utvárajú podmienky na: 

1. úschovu cenných vecí 

V domove sociálnych služieb bola k 31.12.2017 poskytovaná sociálna služba 31 mužom 

a 30 ženám. Vekový priemer prijímateľov je 66 rokov. Najstaršia prijímateľka má 92 rokov 

a najmladší prijímateľ má 22 rokov.  

Špecializované zariadenie 

a) Forma poskytovanej sociálnej služby - celoročná pobytová 

b) Kapacita - 61 miest 

c) Cieľová skupina – plnoletá fyzická osoba, ktoré je: 

- odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 

č. 3 zákona o sociálnych službách alebo a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä  
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Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza 

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

organický psychosyndróm 

- v CSS – Jesienka Myjava sú cieľovou skupinou prijímatelia s diagnózou Alzheimerova 

choroba a demencia rôzneho typu etiológie 

d) predmet činnosti a odborné zameranie – v špecializovanom zariadení sa: 

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 

zabezpečuje: 

1. pracovná terapia 

2. záujmová činnosť 

utvárajú podmienky na: 

1. úschovu cenných vecí 

V špecializovanom zariadení bola k 31.12.2017 poskytovaná sociálna služba 19 mužom 

a 39 ženám. Vekový priemer prijímateľov je 82 rokov. Najstaršia prijímateľka  má 98 rokov 

a najmladší prijímateľ má 53 rokov.  
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2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
CSS – Jesienka Myjava sa nachádza severne od areálu Nemocnice s poliklinikou 

v Myjave, pri štátnej komunikácii Myjava – Stará Myjava. Stavba je riešená pavilónovým 

spôsobom s piatimi objektmi.  

Areál zariadenia tvorí päť pavilónov: „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, z ktorých štyri sú 

pospájané spojovacími chodbami a jeden pavilón sa nachádza pri vstupe do zariadenia.  

Tento pavilón, označený písmenom „E“ pôvodne slúžil ako obytná budova pre 

zamestnancov. Ku všetkým pavilónom je umožnený prístup sanitným vozidlám.  

 K zariadeniu patrí parková časť, ktorá slúži prijímateľom na prechádzky a oddych na 

lavičkách, záhrada na pestovanie zeleniny a ovocný sad tvoria priestor na realizáciu 

a vyplnenie voľného času.  

 Pôvodná kapacita zariadenia bola 137 miest. Po zmene obytného pavilónu na 

ubytovací pre prijímateľov sa zvýšila kapacita na 157 miest, v roku 1981 bola znížená na 150 

miest. Od 01.12.2013 je znížená kapacita zariadenia na 130 miest.  

 Rozčlenenie zariadenia na hospodárske a ubytovacie priestory je nasledovné: 

 

Pavilón A – hospodársky 

 V pavilóne je pri vchode naľavo vrátnica a napravo knižnica. Je tu administratívna 

časť, ktorú tvoria kancelárie a to: riaditeľky, sociálnych pracovníčok, psychologičky, 

ergoterapuetiek, ekonómky a mzdovej účtovníčky, prevádzkovej referentky. Ďalej sa tu 

nachádzajú miestnosti pre poskytovanie  zdravotníckej starostlivosti a to: ambulancia spojená 

s kanceláriou vedúcej sestry, izolačka, rehabilitačná miestnosť.  

 Nachádza sa tu kuchyňa s príslušenstvom a jedálne pre prijímateľov a zamestnancov 

zariadenia. 

 Suterén pavilónu tvoria skladové priestory: sklad potravín, odevov, údržbárskeho 

materiálu, čistiacich potrieb. V tejto časti pavilónu sa nachádzajú i šatne personálu, kotolňa, 

údržbárska dielňa a práčovňa spolu so sušiarňou, krajčírska dielňa. 
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Pavilón B – ubytovací 

 Je tu ubytovaných 42 prijímateľov, ktorí sú ubytovaní v 2 jednoposteľových izbách 

a v 20 dvojposteľových izbách. Budova má jedno poschodie. V roku 1992 vybudovaním 

výťahu a s ostatnými technickými zásahmi bol pavilón upravený na pobyt prijímateľov 

s ťažším zdravotným postihnutím pohybového ústrojenstva, ktorí využívajú zdravotné 

pomôcky. 

 Skladba prijímateľov je po stránke zdravotnej a sociálnej rôznorodá. Všetci potrebujú 

pre zabezpečenie sebaobslužných úkonov a potrieb pomoc personálu.  Mobilnejší prijímatelia 

sa stravujú v spoločnej jedálni na pavilóne „A“, imobilným prijímateľom sa strava prináša 

priamo na pavilón.  

V pavilóne „B“ sa nachádza na každom poschodí spoločenská miestnosť. Slúži 

prijímateľom ako miesto na trávenie voľného času – sledovanie televízie, čítanie kníh 

a dennej tlače, vzájomné stretávanie sa a pod.  

  

Pavilón C – ubytovací 

 Tento pavilón obýva 42 prijímateľov v 19 dvojposteľových a 4 jednoposteľových 

izbách. Sú tu ubytovaní prijímatelia, ktorí sú v prevažnej miere sebestační z hľadiska 

mobility. Pomoc personálu potrebujú pri niektorých sebaobslužných úkonoch. 

 Spoločenské miestnosti, nachádzajúce sa v tomto pavilóne využívajú prijímatelia na 

spoločné posedenia pri sledovaní televízie, videa, pri ručných prácach, pri čítaní kníh a dennej 

tlače.  

 Budova je jednoposchodová, prepojená s pavilónom „B“ spojovacou chodbou. 

Nachádza sa tu i samostatný vchod. Pavilón je bezbariérový čiastočne, nakoľko v ňom chýba 

výťah, a na prvé podlažie sa dá dostať pomocou stoličkového výťahu.  
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Pavilón D – ubytovací 

 Pôvodne slúžil tento pavilón imobilným a psychicky postihnutým prijímateľom ako 

oddelenie  so zvýšeným psychiatrickým dohľadom. Od 01.07.2002 bol zmenený na domov 

sociálnych služieb.  

 Od 01.12.2013 v zmysle dodatku č. 4 k zriaďovacej listine schválený Zastupiteľstvom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Uznesením č. 677/2013 zo dňa 28.10.2013 sme znížili 

kapacitu na tomto pavilóne na 39 miest.  

 V pavilóne sa nachádza jedna spoločenská miestnosť, ktorá slúži ako jedáleň, na 

spoločenské stretnutia prijímateľov (sledovanie televízie, videa, počúvanie rozhlasu, čítanie 

modlitieb a pod.). Väčšine prijímateľov sa podáva strava na izbách. Na prízemí, na konci 

chodby sa nachádza terasa, kde si môžu posedieť aj imobilní prijímatelia. Pavilón je 

prepojený s pavilónom „A“ spojovacou chodbou, ale má aj samostatný vchod.  

 Pavilón je bezbariérový, nakoľko tu bola inštalovaná šikmá schodisková plošina. 

V súčasnosti je tu špecializované zariadenie. 

 

Pavilón E – ubytovací 

 Ako ubytovacie priestory slúžia izby na poschodí, kde je ubytovaných 7 prijímateľov 

v 6 jednoposteľových izbách a 1 dvojposteľovej. 

 Ide o prijímateľov, ktorí sú pomerne sebestační, chodia nakupovať, chodia bez 

sprievodu na prechádzky do širšieho okolia. V pavilóne nie je spoločenská miestnosť, 

televízne prijímače a rádia majú prijímatelia priamo na izbách. Stravovať sa chodia všetci do 

spoločnej jedálne pavilónu „A“.  

 Prízemie pavilónu tvorili zasadacia miestnosť, skladové priestory a archív. Nakoľko sa 

tieto priestory využívali len sporadicky, rozhodli sme sa ich využívať na terapie 

a voľnočasové aktivity. V roku 2014 sme získali grant na vybavenie tkáčskej dielne, ktorú 

sme zriadili najprv na pavilóne D, v roku 2017 sme ju presťahovali na pavilón E. V roku 2016 

sa nám podarili získať finančné prostriedky z dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR na nákup keramickej pece, hrnčiarskeho kruhu a pomôcok na keramiku a tak sme  
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vybudovali keramickú dielňu. Okrem toho sa tu nachádza kuchynka, kde sa realizujú 

prijímatelia pri pečení a varení. V predvianočnom období sa tu pečú vianočné oblátky.  

V roku 2006 prešiel pavilón rekonštrukciou, v rámci ktorej bolo nadstavené strecha. 

V podkrovných priestoroch sa nachádzajú archív a kancelária inštruktoriek sociálnej 

rehabilitácie, ktorá je spojená s knižnicou. Na riešenie bezbariérovosti pavilónu E bol 

zakúpený schodolez  z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďalší schodolez sme 

získali ako výpožičku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exteriér CSS – Jesienka Myjava 
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Interiér CSS – Jesienka Myjava 

 

 

Keramická dielňa Tkáčska dielňa 
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3. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

CSS – Jesienka Myjava má kapacitu 130 miest, z toho v domove sociálnych služieb je 

kapacita 69 miest a v špecializovanom zariadení je kapacita 61 miest.  

 

Stručný prehľad informácií podľa druhu sociálnej služby 

 CSS DSS ŠZ 

Počet klientov  119 61 58 

- muži 49 31 19 

- ženy 70 30 39 

Prijatí klienti 46 12 34 

Zomrelí klienti 46 21 25 

Klienti, ktorí odišli na vlastnú žiadosť 4 2 2 

Priemerný vek klientov 74 66 82 

Počet žiadostí v poradovníku 8 0 8 

- muži 5 0 5 

- ženy 3 0 3 

Počet poberateľov príspevkov z ÚPSVaR 0 0 0 

Počet klientov, ktorí poberajú bezvládnosť 2 1 1 

- čiastočne 2 1 1 

- prevažne 0 0 0 

- úplne 0 0 0 

Priemerná výška dôchodku 374,46 € 

 

357,10 € 386,56 € 

Počet klientov vykazujúcich pohľadávky  26 14 12 

Evidované pohľadávky  28 439,87 € 5 507,14 € 22 932,73 € 

Počet klientov, ktorí doplácajú z majetku 45 19 26 

Mesačný doplatok 2 534,25 € 1 765,00 €     769,25 € 

Priemerná úhrada 326,67 € 340,49 € 300,11 € 

Počet klientov bez úhrady 0 0 0 
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Zníženie príjmov     

- strava 3 677,27  € 2 142,05 € 1 535,22 € 

Počet klientov na dovolenke  24 12 12 

Počet klientov v nemocnici 38 20 18 

Počet neobsadených lôžkodní 3 308 2 292 1 016 

- počet dní klientov na dovolenke 411 239 172 

- počet dní klientov v nemocnici 690 409 281 

- neobsadené lôžkodni pred nástupom 2 207 1 644 563 

Počet diabetikov  16 9 7 

Počet klientov zbavených svojprávnosti na 

právne úkony 

16 7 9 

Veková skladba klientov 119 61 58 

18 - 20 rokov 0 0 0 

21 - 30 rokov 1 1 0 

31 - 40 rokov 5 5 0 

41 - 50 rokov 4 4 0 

51 - 60 rokov 11 10 1 

61 - 70 rokov 27 16 11 

71 - 80 rokov 22 11 11 

81 - 90 rokov 40 12 28 

91 – 100 rokov 9 2 7 

 

Štruktúra prijímateľov z hľadiska mobility 

Mobilita Počet prijímateľov 

Imobilní 32 

Čiastočne imobilní 32 

Mobilní  55 
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Štruktúra prijímateľov z hľadiska inkontinencie 

Inkontinencia Počet prijímateľov 

Inkontinencia moču  70 

Permanentný katéter    2 

Inkontinencia stolice  35 

Kolostómia   0 

 

V rámci rajonizácie CSS – Jesienka Myjava patrí do starostlivosti neštátnej lekárke 

MUDr. Viere Novomeskej. Z odborných lekárov do zariadenia pravidelne dochádzajú MUDr. 

Slávka Lenerová – psychiater a MUDr. Branislav Brežný – neurológ. 

V CSS – Jesienka Myjava žije 130 prijímateľov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje 

lekársku starostlivosť. Často musia navštevovať so svojimi zdravotnými problémami 

odborných lekárov v nemocnici. Zdravotný stav väčšine prijímateľov nedovoľuje, aby 

samostatne chodili na vyšetrenia k odborným lekárom do nemocnice, preto potrebujú 

sprievod, ktorý im poskytuje CSS – Jesienka Myjava. 

Štruktúra prijímateľov z hľadiska ochorení 

Ochorenia Počet prijímateľov 

Kardiovaskulárne ochorenia 79 

Psychiatrické ochorenia 90 

Ochorenia pohybového aparátu 53 

Ochorenia tráviaceho traktu 37 

Onkologické ochorenia 14 

Neurologické ochorenia 56 

Diabetes melitus 16 
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Pomôcky na inkontinenciu používa 73 prijímateľov. Jeden prijímateľ je po úraze 

s celkovou kvadruplégiou. 

V roku 2017 bolo zaočkovaných 80 prijímateľov protichrípkovou  vakcínou Influvac. 

Do konca sledovaného obdobia sme nezaznamenali vážnejšie chrípkové ochorenie, iba 

prípady s ľahkým priebehom. Niektorí prijímatelia očkovanie odmietli. 

V priebehu adaptačného prostredia si novoprijatí prijímatelia zvykajú na nové 

prostredie, na svojich spolubývajúcich, na nový režim dňa. Sú prijímatelia, u ktorých 

prebehne adaptácia priaznivo, prijímatelia si zvyknú na nové prostredie, ale sú aj takí, 

u ktorých adaptácia neprebehne priaznivo. Sú podráždení, nespokojní so spolubývajúcim, 

s personálom. Prijímatelia, ktorí majú problémy s adaptáciu, majú častejšie aj zdravotné 

problémy.  

Na udržanie predovšetkým telesného zdravia využívame rehabilitačné cvičenia na 

izbách s imobilnými prijímateľmi a vo veľkej jedálni s mobilnými prijímateľmi. K dispozícii 

majú prijímatelia aj rehabilitačnú miestnosť, kde sa im venuje fyzioterapeut.  

Záznam o prijímateľoch  pre potreby zdravotného úseku sú vedené formou 

ošetrovateľských a opatrovateľských záznamov. V spolupráci so sociálnym úsekom sú 

vytvárané individuálne  plány.  

Za komunálnu čistotu a poriadok na izbách prijímateľov a v ostatných priestoroch je 

zodpovedných 8 upratovačiek. Pracujú s najnovšími detergenčnými a dezinfekčnými 

prostriedkami. Ich práca je sledovaná a kontrolovaná vedúcou ekonomicko – prevádzkového  

úseku. S pracovníčkami sa stretáva na hygienickom minime, kde sú oboznamované 

s manipuláciou s novými čistiacimi prostriedkami. Ak sa vyskytne problém týkajúci sa čistoty 

a hygieny, je riešený okamžite a na mieste. Upratovačky sa tiež starajú o izbové a záhradné 

kvety.  

V CSS – Jesienka Myjava je zabezpečený chod stravovacej prevádzky a to prípravou 

jedál vo vlastnej kuchyni v rámci výrobnej praxe a hygieny v stravovacej prevádzke, ktorá sa  
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riadi smernicou  HACCP, vlastnými receptúrami, ktoré sú v súlade s normami zdravej výživy  

a tabuľkami výživových hodnôt. V zariadení sa poskytuje celodenné stravovanie – raňajky, 

desiata, obed, olovrant, večera, v prípade diabetickej stravy druhá večera.  
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4. PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Personálne vybavenie CSS – Jesienka Myjava je stanovené v zmysle organizačnej 

štruktúry. Celkový počet zamestnancov v roku 2017 bol 81,5.  

Organizačná štruktúra  

Pracovná pozícia Ženy Muži Spolu 

Riaditeľ 1 0 1 

Úsek ekonomicko – prevádzkový 25 4 29 

Vedúci ekonomicko – prevádzkového úseku – 

ekonóm 

1 0   1 

Mzdový účtovník 1 0   1 

Prevádzkový referent 1 0   1 

Referent stravovacej prevádzky 1 0   1 

Hlavný kuchár 1 0   1 

Kuchár 6 0   6 

Údržbár, kurič, vodič 0 3   3 

Informátor 1 1   2 

Pračka 4 0   4 

Šička  1 0   1 

Upratovačka 8 0   8 

Úsek sociálno – zdravotnícky 36,5 4 40,5 

Vedúci sociálno – zdravotníckeho úseku –  

sociálny pracovník 

1 0   1 

Sociálny pracovník 1 0   1 

Psychológ 1 0   1 

Ergoterapeut 2 0   2 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie  1 0   1 

Vedúca sestra 1 0   1 
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Fyzioterapeut 1 0   1 

Sestra 10 0 10 

Zdravotnícky asistent 2 0   2 

Sanitár 1 1   2 

Opatrovateľ 15,5 3 18,5 

SPOLU 62,5 8 70,5 

 

Veková skladba zamestnancov 

Počet zamestnancov Ekonomicko – 

prevádzkový úsek 

Sociálno – 

zdravotnícky úsek 

Spolu 

18 - 20 rokov 0 0 0 

21 - 30 rokov 2 8 10 

31 - 40 rokov 3 7 10 

41 - 50 rokov 10 14 24 

51 - 60 rokov 13 11 24 

61 - 70 rokov 1 1 2 

 

Vekový priemer zamestnancov 

Úsek Ženy Muži Spolu 

Ekonomicko - prevádzkový 48,8 55,5 49,8 

Sociálno - zdravotný 43 38,8 42,5 

SPOLU 45,3 47,1 45,5 

 

 K 31.12.2017 sme mali neobsadených 11 pracovných pozícii  (fyzioterapeut - 1, sestra - 

2, zdravotnícky asistent - 1, opatrovateľ – 4, inštruktor sociálnej rehabilitácie – 1, pracovný 

terapeut - 2).  

Zamestnanci, ktorí pracujú vo funkciách odborných zamestnancov, sú plne kvalifikovaní 

v zmysle zákona o sociálnych službách. 
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5. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Hlavným cieľom v poskytovaní kvalitných sociálnych služieb pre prijímateľov je 

uspokojovanie ich požiadaviek a potrieb prostredníctvom jasne definovaných procesov 

a postupov, ktoré sú zamerané na spokojnosť prijímateľov, zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov a inováciu zariadenia. Zariadenie poskytuje podľa zákona o sociálnych 

službách činnosti, ktoré sú zamerané na: 

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity 

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na 

podporu jej začlenenia do spoločnosti 

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb 

fyzickej osoby 

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny 

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.  

 V CSS – Jesienka Myjava sme v roku 2017 poskytovali sociálnu službu celoročnou 

pobytovou formou.  

 Sociálne pracovníčky zariadenia zabezpečovali sociálne poradenstvo. Cieľovou 

skupinou základného sociálneho poradenstva neboli len prijímatelia sociálnych služieb, ale aj 

záujemcovia o sociálnu službu ako aj rodinní príslušníci. Poradenstvo bolo zamerané najmä 

poskytovanie informácii o podmienkach, možnostiach, formách a miestach poskytovania 

sociálnych služieb, o podmienkach splnenia kritérií pre poskytovanie sociálnych služieb 

a pod. Poradenstvo sa poskytovalo najmä osobne, telefonicky a e-mailovou komunikáciou.  

 Pri práci s prijímateľmi uprednostňujeme individuálny prístup, ktorý je zameraný na 

konkrétneho prijímateľa, uspokojovanie jeho biologických, psychologických, sociálnych 

a spirituálnych potrieb. Venujeme sa rozvoju zachovaných schopností, zručností, ako aj 

nadobúdaniu nových. Každý prijímateľ má vypracovaný individuálny plán, ktorý je  

prispôsobený jeho vlastným schopnostiam a požiadavkám. Individuálne plány pravidelne 

prehodnocujeme spolu s prijímateľom, plánujeme nové ciele ako aj spôsoby ich dosiahnutia.  
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 V rámci komplexnej rehabilitácie sa v zariadení využívajú rôzne druhy terapií a to 

individuálnou aj skupinovou formou – ergoterapia, pracovná terapia, biblioterapia, záujmová 

činnosť, kultúrno – spoločenské aktivity.  

 Na rok 2017 sme mali vypracovaný harmonogram kultúrnej, pracovnej a záujmovej 

činnosti, ktorý sme priebežne aktualizovali a realizovali počas celého roka. Súčasťou 

harmonogramu boli aj aktivity, ktoré sme vykonávali mimo zariadenia  smerovali k integrácii 

prijímateľov do spoločnosti.  

 

5. 1 Plán kultúrnych, pracovných a záujmových činností na rok 2017 

 

 
Január - želania do nového roku 

- odzdobovanie vianočných stromčekov 

- upratovanie vianočnej výzdoby 

- čítanie kníh a premietanie záznamov z podujatí, filmov 

Február - práca v terapeutických skupinách 

- príprava na fašiangovú zábavu 

- spoločenské hry  

- počúvanie hudby 

- fašiangová zábava   

Marec - posedenie k MDŽ    

- výroba veľkonočných pozdravov, kraslíc 

- jarné vychádzky 

- pletenie korbáčov 

- veľkonočná výzdoba  

Apríl - príprava ruží na máj 

- jarné práce v areáli zariadenia /hrabanie, zametanie/ 

- vedomostné hry 

- stavanie mája 

Máj - poznávací výlet  

- okopávanie ruží 

- sadenie v záhrade zariadenia 

- posedenie pri príležitosti Dňa matiek  

- váľanie mája  

Jún - práce v záhrade 

- výlet na Bradlo 

- opekanie špekačiek 

- účasť na folklórnych slávnostiach 
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Júl - opekačka  

- posedenie pri príležitosti mena Anna  

- zber lipového kvetu 

- športový deň v Trnovcoch 

August - práce v terapeutických skupinách 

- guláš párty  

- športové hry 

- okopávanie ruží 

- vychádzky 

September - jesenná výzdoba 

- práce v terapeutických skupinách 

- zber prírodného materiálu 

- strihanie a sušenie levandule 

- zber úrody 

- príprava „dobrodružného dňa“ pre našich ale 

i prijímateľov z iných zariadení 

Október - hrabanie lístia 

- výstava Plody myjavskej pahorkatiny 

- spoločenské hry 

- príprava smútočných vencov 

- posedenie pri príležitosti úcty k starším 

November - návštevy cintorínov - Pamiatka zosnulých 

- príprava vianočných pozdravov 

- práce v terapeutických skupinách 

- Katarínska zábava 

- pečenie vianočných oblátok 

December - Mikuláš 

- vianočná výzdoba v zariadení 

- účasť na vianočných trhoch 

- pečenie a zdobenie perníkov 

- Adventné trhy 

- koledy na Štedrý večer 

- Silvester – rozlúčka s rokom 2017 

 

Plán je predbežný a informatívny, možno ho meniť a dopĺňať podľa situácie. 
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5. 2 Plnenie plánu kultúrnych, pracovných a záujmových činností v roku 2017 

 

Január 

Začiatok roka sme začali písaním novoročných pozdravov. Spratávali sme vianočnú 

výzdobu, prehrávali filmy a zabavili pri spoločenských hrách. Prijímatelia pomáhali i pri 

odhŕňaní snehu z chodníkov. 27.01. 2017 sme sa zúčastnili výstavy fotografií, ktorá sa konala 

v kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. 

 

Február 

Vo februári si prijímatelia pripravovali masky karneval, ktorý sa konal 24.02.2017 . 

Do tanca nám hrali muzikanti z hudobnej skupiny Jožko a Maroš . Karnevalu sa zúčastnilo 19 

masiek, z toho 6 skupinových. Prijímatelia pokračovali v prácach v terapeutických skupinách. 

 

Marec 

Keďže nám počasie nám prialo, prijímatelia ho využili na vychádzky, nielen v areáli 

zariadenia, ale i do neďalekých Trnovcov. 29.03.2017 sa konalo Jarné upratovanie. 

Prijímatelia  pomáhali pri okopávaní ruží, zametaní a hrabaní v záhrade. V závere mesiaca 

sme začali s prípravou veľkonočných pozdravov. 

 

Apríl 

Dňa 04.04.2017 sme sa zúčastnili tradičnej výstavy s názvom Veľkonočné inšpirácie 

Márie Hanuskovej z Pezinka, ktorá sa konala v KD Myjava. Urobili sme výzdobu na Veľkú 

noc a chlapi si uplietli korbáče. Tie prijímatelia potrebovali nie  len na šibačku našich žien, 

ale aj na šibanie žien v Zemianskom Podhradí, kde boli pozvaní 18. apríla.  

Koncom mesiaca ženy pripravili papierové ruže, ktoré použili pri zdobení mája. Máj sme 

postavili 28.04.2017, za sprievodu spevu, hudby a nechýbalo ani občerstvenie. 

 

Máj 

Dňa 11.05.2017 sme pripravili pre prijímateľov výlet na Bradlo, aby sme si uctili 

pamiatku nášho rodáka M.R. Štefánika. Ďalšou zastávkou tohto výletu bola obec Košariská,  
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kde nás na obecnom úrade privítala starostka obce Mgr. Anna Abramovičová. 15. mája  sme 

spolu s prijímateľmi v záhrade CSS Jesienka zasadili zemiaky a okrasné dyne. Posledný 

májový deň už tradične patril váľaniu mája.  

 

Jún 

Prijímatelia pomáhali pri zametaní areálu, okopávaní ruží a ohŕňaní zemiakov. Ako 

každoročne aj tento rok sa individuálne zúčastnili na Medzinárodnom folklórnom festivale 

v Trnovcoch. . 

 Dňa 28.06.2017 bola pripravená pre prijímateľov spevácka súťaž, ktorej sa zúčastnilo 10 

spevákov a 2 prijímatelia ukázali svoje schopnosti v hraní na hudobný nástroj. Na konci júna 

sme si zaspievali ľudové piesne pri oberaní lipového kvetu, z ktorého nám kuchárky v zime 

navaria chutný čaj.  
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Júl 

Prijímatelia si vychutnávali slnečné lúče nielen pri vychádzkach v areáli zariadenia, 

ale i na zmrzlinu do cukrárne. 26. júl patril všetkým nositeľkám mena Anna. Pripravili sme im 

posedenie spojené s opekaním špekáčikov, kde im pani riaditeľka zablahoželala a odovzdala 

pekný kvietok. Potom si prijímatelia zaspievali ľudové piesne a nielen o Aničkách. V závere 

mesiaca sme venovali čas okopávaniu ruží a úprave areálu. 

 

August 

V rámci pracovných terapií naši šikovní prijímatelia pomohli pri presádzaní kvetín, 

strihaní levandule v areáli. 11.08.2017  sa prijímatelia zúčastnili tradičného jarmoku v Starej 

Turej Remeslá našich predkov. Keďže bolo pekné počasie a prijímatelia ho využívali na 

vychádzky po areáli zariadenia spojené so zberom prírodného materiálu. 

 

September 

Prijímatelia sa aktívne zúčastňovali pri prácach v areáli zariadenia ako zametanie, 

vytrhávanie buriny. 12.09. sme zorganizovali výlet na  hrad Červený kameň.  24.09. sa 

prijímatelia zúčastnili benefičného koncertu Dúha v srdci, ktorý sa konal v Novom Meste nad 

Váhom. 

 

Október 

Začiatkom októbra sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 12.10.2017 nás navštívil operný spevák Ivan Ožvát, 

ktorý predviedol repertoár operetných piesní a operných árií. O pár dní neskôr - 23.10. sa 

previedla country skupina Gebula z Myjavy. Koncom mesiaca sme s prijímateľmi vyrobili 

smútočné vence, ktoré sme zaniesli na cintorín našim zosnulým prijímateľom. 

 

November 

Počas pracovných terapií sme s prijímateľmi hrabali a zametali lístie a začali piecť 

vianočné oblátky. 2. novembra sa prijímatelia zúčastnili výstavy fotografií Ernesta Koppona  
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v Kultúrnom dome Myjava. 13.11.2017 vystúpili so svojim programom deti z Detského 

domova z Myjavy. 15.11. 2017 sme prijali pozvanie do CSS Slávnica, ktoré pre svojich hostí  

pripravili podujatie pod názvom Trenčiansky Omar. Druhá polovica novembra sa niesla 

v duchu Vianoc a to pečením vianočných oblátok a výrobou vianočných pozdravov. I tento 

rok sme prijímateľom pripravili Katarínsku zábavu, ktorá sa  konala 24.11.2017. Do tanca 

nám hrala hudobná skupina Duo Maroš a Jožko. 28.11.2017 prijímatelia navštívili ZUŠ 

v Brezovej pod Bradlom, kde sa konala výstava SEM TAM. 

 

December 

Začiatok decembra sme chystali výzdobu a pripravovali sme sa na Advent a Vianoce. 

02.12.2017  sa konal druhý ročník Adventných trhov organizovaných naším zariadením. 

Ukázali  sme výsledky celoročnej práce našich šikovných prijímateľov, zahrala nám country 

skupina Gebula, zatancovali country tanečnice. Súčasťou Adventných trhov boli workshopy, 

v ktorých si mohli hostia a domáci vyskúšať prácu s keramikou, tkanie na tkáčskom stave, 

zdobenie medovníkov ako aj pečenie vianočných oblátok. Dňa 05.12. nás navštívil Mikuláš  

s plným batohom balíčkov, ktoré rozdal prijímateľom.  Ani tento rok nezabudli na svojich 

rodákov predstavitelia obce Brezová pod Bradlom, ktorí im prišli popriať šťastné Vianoce i 

Nový rok . Navštívili nás i deti zo Základnej školy Vrbovce s vianočným programom, a to 

12.12.2017. Vianočných trhov, ktoré organizovalo mesto Myjava, sme sa zúčastnili spolu 

s prijímateľmi dňa 16.12.2017. Na Štedrý deň mali zamestnanci a speváci z radov 

prijímateľov pripravený program. Zaspievali si koledy, popriali pekným vinšom. Pri 

štedrovečernej večeri dostal každý prijímateľ balíček so sladkosťami. 

  

Okrem plánovaných kolektívnych akcií sa prijímatelia venujú aj individuálnym 

činnostiam – ručné práce, izbové kvety, čítanie... . V spoločenských miestnostiach majú 

k dispozícii televízory, videoprehrávače, tlač a spoločenské hry. 
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6. PLNENIE CIEĽOV, PRIORÍT A INOVÁCIÍ V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB ZA ROK 2017 

 

 

Stanovené Plnenie 

Zlepšiť technický stav budov a  

znížiť energetickú hodnotu 

- montáž detektoru plynu 

- prístavba výťahu na pavilóne C 

Doplniť interiérové vybavenie  - nákup kancelárskeho nábytku  

- nákup kancelárskych stoličiek 

- nákup kovových regálov 

- nákup skrinky na kľúče 

- nákup mušľového kresla s podnosom 

- nákup šatníkových skriniek 

- nákup antidekubitného matraca 

Doplniť exteriérové vybavenie -nákup záhradných stolov 

- nákup lehátok 

- nákup záhradných stoličiek 

- nákup altánku a slnečníkov 

Modernizovať materiálno – technického 

vybavenia 

- nákup rýchlovarnych konvíc 

- nákup tlačiarní 

- nákup notebooku 

- nákup germicídneho žiariča 

- nákup ponorného mixéru 

- nákup práčky so sušičkou 

- nákup termoobedárov 

- nákup olejového radiátora 

- nákup vozíka plošinového 

- nákup fotokopírovacieho stroja  

- nákup osobného počítača 

- nákup vozíka na triedenie prádla 
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- nákup vakov k stropnému zdvíhacieho  

systému 

-montáž stropného zdvíhacieho systému 

 - nákup elektrickej smažiacej panvy 

- výpožička 4 ks stropných zdvíhacích  

systémov z ÚPSVaR 

-výpožička 4 ks mechanických invalidných 

vozíkov z ÚPSVaR 

-výpožička 1ks elektronickej čítacej lupy 

z ÚPSVaR 

-výpožička 11 ks polohovacích postelí z OZ 

Pomoc a podpora kopaniciam 

Vykonávať opravy a riešiť havarijné stavy - oprava a údržba osobného motorového  

vozidla Škoda Octavia 

- oprava kosačky 

- oprava chladiaceho boxu 

- oprava sušičiek  

- oprava profesionálnej práčky 

- oprava mangla 

- oprava a údržba osobného motorového  

vozidla FIAT Ducato 

- maľovanie interérov  

- oprava zdvíhacích a prepravných zariadení 

- oprava zábradlia 

- oprava rampy 

- oprava podlahy 

- oprava posuvných dvierok výdajného pultu 

- oprava výťahu 

- oprava závad elektroinštalácie 
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- oprava chladiaceho zariadenia 

- riešenie havárie – únik vody   

Realizácia podmienok 

kvality poskytovanej sociálnej služby v zmysle-  

zákona o sociálnych službách 

- proces vypracovávania podmienok kvality 

poskytovanej sociálnej služby pokračuje 

a doteraz prepracovaná interná dokumentácia  

sa priebežne sa aktualizuje podľa potrieb 

vychádzajúcich z praxe 

Pokračovať v získavaní prostriedkov z mimo- 

rozpočtových zdrojov. Prostriedky využiť 

na aktivity prijímateľov a pri efektívnom  

prevádzkovaní a modernizácii zariadenia. 

- vypracovaný projekt na získanie dotácii 

a získanie financií z MPSVaR SR a po získaní  

financií zakúpenie interiérového vybavenia izieb  

klientov 

- bol vypracovaný projekt na získanie dotácie 

z MPSVaR SR na zariadenie počítačovej 

miestnosti - zakúpenie špeciálnej klávesnice  

pre zdravotne postihnutých a notebookov  

 

 

6. 1 Poslanie a ciele Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava 

 

Poslaním nášho zariadenia je: 

1. vytvoriť skutočný domov pre prijímateľov žijúcich v našom zariadení 

2. podporovať prijímateľov pri využívaní miestnych inštitúcii, udržovaním prirodzenej 

vzťahovej siete 

3. u prijímateľov zachovávať optimálnu mieru samostatnosti, nezávislosti 

a zodpovednosti za svoje správanie, konanie, rozhodovanie, čím prispievame 

k prežitiu ich plnohodnotného života 

4. usilovať sa o to, aby zostali súčasťou prirodzenej miestnej komunity 

5. snažiť sa, aby prijímatelia žili v zariadení bohatý kultúrny život 
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6. rešpektovať slobodnú vôľu prijímateľov pri výbere aktivít, rešpektovať ich 

rozhodnutia, aby mali zachovaný pocit prirodzeného života v príjemnom a bezpečnom 

prostredí 

Ciele nášho zariadenia je: 

1. poskytovať odborné služby, ktoré rešpektujú dôstojnosť prijímateľov a sú založené na 

princípoch etického kódexu jednotlivých profesií 

2. rozvíjať kvalitu služieb, ubytovania, stravovania a prostredia prijímateľov 

3. podporovať pocit bezpečia prijímateľov z hľadiska sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

4. znižovať následky nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľov 

5. pomáhať pri adaptácii nových prijímateľov na nové prostredie, pomáhať pri 

sebarealizácii, aktivovať prijímateľov 

6. rešpektovať slobodu ako najvyššiu hodnotu človeka 

7. spolupracovať s prijímateľmi, ich rodinami a blízkymi osobami. 
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7. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy 

Pohľadávka Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 
318 068 28445,33 Pohľadávky voči 26 

prijímateľom 
 

Významné položky krátkodobého finančného majetku 

Krátkodobý 

finančný majetok 
Riadok 

súvahy 
Zostatok 

k 31.12.2016 
Prírastky 
+ 

Úbytky  
- 

Zostatok 

k 31.12.2017 
213 - Ceniny 087          72,05       318,25        214,80             175,50 
221 – Depozitný 

účet 
088    70140,17  176492,32      70140,17     176492,32 

221 – Sociálny 

fond 
088      2962,19     5111,58      3416,51        4657,26 

221 – Darovací 

účet 
088    17198,94     1000,00      3127,00      15071,94 

 

Spolu 085    90373,35  182922,15    76898,48    196397,02 
 

Výnosy – popis a výška významných položiek výnosov 

Druh výnosov Popis (číslo účtu a názov) Suma 
a) tržby za vlastné výkony 

a tovar 
602 – Tržby z predaja služieb         474780,06 

b) zmena stavu 

vnútroorganizačných 

zásob 

 - 

c) aktivácia 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb             8 789,70 
d) daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
632 – Daňové výnosy samosprávy 
 

- 

 633 – Výnosy z poplatkov - 

e) finančné výnosy 661 – Tržby z predaja CP - 

 662 - Úroky - 

 668 – Ostatné finančné výnosy - 

f) mimoriadne výnosy 672 – Náhrady škôd - 
g) výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach , VÚC a v RO 

a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu 

obce, VÚC 
       1 109592,70 

 692 – Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu 

obce, VÚC 
              23118,01     

 693 – Výnosy samosprávy z bežných 

transferov zo ŠR 
                6882,00 

 694 – Výnosy samosprávy z kapit. transferov 

zo ŠR 
                  568,65 
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 695 – Výnosy samosprávy z bežných 

transferov od EÚ 
- 

 696 – Výnosy samosprávy z kapit. transferov 

od EÚ  
- 

 697 – Výnosy samosprávy z bežných 

transferov od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy 

                   3127,00       

 698 – Výnosy samosprávy z kapitálov. 

transferov od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy 

                   700,60 

 699 – Výnosy samosprávy z odvodu 

rozpočtových príjmov 
- 

h) ostatné výnosy 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 
- 

 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 
- 

 648 – Ostatné výnosy               6688,55 

i)zúčtovanie rezerv, 

opravných položiek, 

časového rozlíšenia 

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 
              4641,00 

 658 – Zúčtovanie ostatných opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti 
               6694,95 

 

Náklady – popis a výška významných položiek nákladov 

Druh nákladov Popis (číslo účtu a názov) Suma 
a) spotrebované  nákupy 501 – Spotreba materiálu           197 520,17 

 502 – Spotreba energie 
- elektrická energia 
- voda 
- plyn 

             59844,16 
             17201,06 
               7367,39 
             35275,71 

b) služby 511 – Opravy a udržiavanie              23965,17 

 512 - Cestovné                  475,36 

 513 – Náklady na reprezentáciu - 

 518 – Ostatné služby              20633,33 

c) osobné náklady 521 – Mzdové náklady            588938,25 

 524 – Zákonné sociálne náklady            202315,05 

 527 – Zákonné sociálne náklady              21062,19 

d) dane a poplatky 532 – Daň z nehnuteľnosti               5 613,75 

 538 – Ostatné dane a poplatky                4191,52 

e) odpisy, rezervy 

a opravné položky 
551 – Odpisy DNM a DHM 

- odpisy zo zdrojov VÚC 
- odpisy z cudzích zdrojov 

             24387,26 
             23118,01 
               1269,25  

 553 – Tvorba ostatných rezerv               5357,00 

 558 – Tvorba ostatných opravných položiek             13298,00 

f) finančné náklady 561 – Predané CP a podiely - 

 562 - Úroky - 
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 568 – Ostatné finančné náklady                   14,50 

g) mimoriadne náklady  572 – Škody - 
h) náklady na transfery  

a náklady z odvodu 

príjmov 

584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce, 

VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo 

VÚC 

- 

 585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce, 

VÚC ostatným subjektom verejnej správy 
- 

 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce, 

VÚC subjektov mimo verejnej správy 
- 

 587 – Náklady na ostatné transfery - 

 588 – Náklady z odvodu príjmov – predpis 

odvodu príjmov RO 
        466976,11 

 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov – 

predpis budúceho odvodu príjmov RO 
            7840,42 

i) ostatné náklady 541 – ZC predaného DNM a DHM - 

 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 
- 

 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 
- 

 546 – Odpis pohľadávky                

 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 
 

 549 – Manká a škody - 

j) dane z príjmov 591 – Splatná daň z príjmov - 
 

Ďalšie informácie - informácie o významných položkách 

Druh položky Hodnota Účet 
Klienti – dôchodky zo SP - 751 
Vkladné knižky klienti            93477,76 751 
Pozostalosť klientov                361,60 751 
Finančné prostriedky 

klientov v úschove 
           10055,00 751 

DHM         237 318,80  771 
Drobný nehmotný majetok             1 457,68 772 
Iné                             776 

 

Darovacie zmluvy 

Názov 

poskytovateľa  
Číslo 

zmluvy 
Označenie 

zmluvy 
Hodnota 

zmluvy 
Predmet zmluvy 

HARTMANN – 

RICO s.r.o. 

Bratislava 

1/17 Darovacia 

zmluva 
     172,82 € Kartotéka 

OZ parasport 24-

športový klub 

handicapovaných 

2/17 Darovacia 

zmluva 
     310,00 € Automatická práčka 
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športovcov 

Slovenska 
Rudolf Kušnír 3/17 Darovacia 

zmluva 
   1000,00 € Finančný dar 

HARTMANN – 

RICO s.r.o. 
5/17 Darovacia 

zmluva 
     299,08 € Pás na zaistenie polohy v sede Soft – 

2 ks 
Podložka pod dolnú končatinu 

kruhová – 3 ks 
Štvorec podložný s otvorom 12 cm – 

3 ks 
Rukavice mäkké Hand Protection 

Soft – 1 pár 
Pás so 4 rukoväťami FlexiMove 

nylon 20x60 cm – 2 ks 
Zámok magnetický – sada – 2 ks 
Vankúš multifunkčný Renol – 1 ks 

 

Iné zmluvy 

Názov 

poskytovateľa  
Číslo 

zmluvy 
Označenie zmluvy Predmet zmluvy 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Nové 

Mesto nad Váhom 

04/2017 

SOC 
Zmluva o poskytnutí 

kompenzačnej pomôcky 

do užívania 

Stropné zdvíhacie zariadenie – 

stropný zdvihák GH1  

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Senica 

3/2017 Zmluva o poskytnutí 

vráteného funkčného 

zdvíhacieho zariadenia  

do užívania 

Stropný zdvíhací systém Guldmann 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Senica 

4/2017 Zmluva o poskytnutí 

vráteného funkčného 

zdvíhacieho zariadenia do 

užívania 

Stropný zdvíhací systém Guldmann 
 

 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Senica 
 

05/2017 Zmluva o poskytnutí 

vrátených funkčných 

pomôcok do užívania 

Mechanický vozík Tango 
Mechanický vozík Motus 
Mechanický vozík Ardea 
Mechanický vozík Pyrolight 
Elektronická čítacia lupa 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Martin 

8/2017 Zmluva o poskytnutí 

vráteného funkčného 

zdvíhacieho zariadenia do 

užívania 

Stropný zdvihák Guldmann 

Pomoc a podpora 

Kopaniciam – 

občianske 

združenie Myjava 
 

 Zmluva o výpožičke Nemocničné polohovateľné postele – 

11 ks 

 



 
 

 

 

 

34 

 

 

 

Centrum sociálnych 

služieb 
 

Jesienka Myjava 

 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA  
o činnosti a hospodárení za rok 2017 

Rok: 2017 

 

 

 

Dotácie  

Názov 

poskytovateľa  
Žiadaná 

výška 

dotácie 

Schválená výška dotácie Predmet zmluvy 

Ministerstvo 

práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR 

6882,00 6882,00 Interiérové vybavenie izieb klientov  

 

 

7.1 Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 

 Rozpočet CSS – Jesienka Myjava bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 

436/2016 zo dňa 28.11.2016. 

Zmeny rozpočtu: 

- prvá zmena schválená dňa 31.1.2017 rozpočtovým opatrením č. 107/109/2/2017 

- druhá zmena schválená dňa 31.03.2017 rozpočtovým opatrením č. 230/109/3/2017 

- tretia zmena schválená dňa 31.05.2017 rozpočtovým opatrením č. 312/109/4/2017 

- štvrtá zmena schválená dňa 30.06.2017 rozpočtovým opatrením  č. 334/109/5/2017 

- piata zmena schválená dňa 31.07.2017 rozpočtovým opatrením č. 397/109/6/2017 

- šiesta zmena schválená dňa 31.08.2017 rozpočtovým opatrením č. 414/109/7/2017 

- siedma zmena schválená dňa 29.9.2017 rozpočtovým opatrením č. 487/109/8/2017 

- ôsma zmena schválená dňa 31.10.2017 rozpočtovým opatrením č. 564/109/9/2017 

- deviata zmena schválená dňa 30.11.2017 rozpočtovým opatrením č. 608/109/10/2017 

- desiata zmena schválená dňa 29.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 680/109/11/2017 

 

Rozdiel medzi rozpočtom a skutočnými príjmami pozostáva z nasledujúcich položiek, 

ktoré neboli rozpočtované: 

- transfer za stravné zamestnancov a z príspevku SF na stravu zamestnancov  8114,82 €. 

- náhrady poistného plnenia 2456,19 € 

- preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa 3932,36 € 

Príjmy za poskytované služby boli vo výške 455102,43 €, čo predstavuje plnenie 

rozpočtových príjmov na 96,22 %. 
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Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 107 776,80 €, čím sa dosiahla úspora oproti 

rozpočtu v sume 90850,20 € v položkách energie, materiál, mzdy a odvody do poistných 

fondov (neobsadených 11 funkčných miest v zariadení). 

Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 163 000 €, čo je plnenie na 100%. 
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8. ÚHRADY ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 

 
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Poradie Služba  Cena v € 

1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby vo výške 42 % priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov
*
 pri racionálnej strave na deň 

a prijímateľa 

 

       10,42 € 

2. Mesačná úhrada pri racionálnej strave:  

 a)na 28 dní  291,76 € 

 b) na 30 dní  312,60 € 

 c) na 31 dní 323,02 € 

3. Výška úhrady za poskytované sociálne služby vo výške 42 % priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov
*
 pri diabetickej strave na deň 

a prijímateľa 

11,00 € 

4. Mesačná úhrada pri diabetickej strave:  

 a)na 28 dní 308,00 € 

 b) na 30 dní 330,00 € 

 c) na 31 dní 341,00 € 

5. Výška úhrady za poskytované sociálne služby vo výške 42 % priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov
*
 pri bezlepkovej strave na deň a 

prijímateľa 

11,29 € 

 a)na 28 dní  316,12 € 

 b) na 30 dní 338,70 €  

 c) na 31 dní  349,99 € 

6. Výška stravnej jednotky, ktorá bude použitá pri normovaní a pri výpočte 

vratiek za poskytnuté sociálne služby prijímateľa: 
 

 a) racionálna strava 2,90 €  

 b) diabetická strava 3,48 € 

 c) bezlepková strava  3,77 € 

7. Výška úhrady za ubytovanie na deň a prijímateľa 7,52 € 

8. Výška úhrady za iné činnosti a nadštandardné služby:  

 a) používanie vlastných elektrospotrebičov na izbách  

 - televízor  1,00 €/mes. 

 - varná kanvica 1,00 €/mes. 

 - mikrovlnná rúra 1,00 €/mes. 

 - chladnička 2,00 €/mes. 

 b) poskytnutie služieb v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho 

poriadku pod vplyvom alkoholu a podobne 
 

 - ak budú následky odstraňovať zamestnanci CSS – Jesienka Myjava, za každú 

začatú hodinu práce každého zamestnanca CSS – Jesienka Myjava, ktorý sa na 

odstraňovaní následkov podieľal 

5,00 € 

 - ak bude následky odstraňovať firma  úhrada v plnej 

výške faktúry od 

firmy 

 c) odvoz prijímateľa služobným automobilom zariadenia na žiadosť prijímateľa  

 - FIAT DUCATO 0,50 €/km 

 - ŠKODA OCTAVIA 0,40 €/km 

 d) nákup pre prijímateľov 0,20 €/nákup 
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ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE 

Poradie Služba  Cena v € 
1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby vo výške 42 % priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov
*
 pri racionálnej strave na deň 

a prijímateľa 

 

        10,42 € 

2. Mesačná úhrada pri racionálnej strave:  

 a)na 28 dní  291,76 € 

 b) na 30 dní  312,60 € 

 c) na 31 dní 323,02 € 

3. Výška úhrady za poskytované sociálne služby vo výške 42 % priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov
*
 pri diabetickej strave na deň 

a prijímateľa 

11,00 € 

4. Mesačná úhrada pri diabetickej strave:  

 a)na 28 dní 308,00 € 

 b) na 30 dní 330,00 € 

 c) na 31 dní 341,00 € 

5. Výška úhrady za poskytované sociálne služby vo výške 42 % priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov
*
 pri bezlepkovej strave na deň a 

prijímateľa 

11,29 € 

 a)na 28 dní  316,12 € 

 b) na 30 dní 338,70 €  

 c) na 31 dní  349,99 € 

6. Výška stravnej jednotky, ktorá bude použitá pri normovaní a pri výpočte 

vratiek za poskytnuté sociálne služby prijímateľa: 
 

 a) racionálna strava 2,90 €  

 b) diabetická strava 3,48 € 

 c) bezlepková strava  3,77 € 

7. Výška úhrady za ubytovanie na deň a prijímateľa 7,52 € 

8. Výška úhrady za iné činnosti a nadštandardné služby:  

 a) používanie vlastných elektrospotrebičov na izbách  

 - televízor  1,00 €/mes. 

 - varná kanvica 1,00 €/mes. 

 - mikrovlnná rúra 1,00 €/mes. 

 - chladnička 2,00 €/mes. 

 b) poskytnutie služieb v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho 

poriadku pod vplyvom alkoholu a podobne 
 

 - ak budú následky odstraňovať zamestnanci CSS – Jesienka Myjava, za každú 

začatú hodinu práce každého zamestnanca CSS – Jesienka Myjava, ktorý sa na 

odstraňovaní následkov podieľal 

5,00 € 

 - ak bude následky odstraňovať firma  úhrada v plnej 

výške faktúry od 

firmy 

 c) odvoz prijímateľa služobným automobilom zariadenia na žiadosť prijímateľa  

 - FIAT DUCATO 0,50 €/km 

 - ŠKODA OCTAVIA 0,40 €/km 

 d) nákup pre prijímateľov 0,20 €/nákup 
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Výška úhrady na mesiac sa určí podľa skutočného počtu dní v danom kalendárnom mesiaci.  

*
EON x 12 mesiacov : 365 dní = EON na deň 

754,74 x 12 = 9 056,88 : 365 = 24,81  

Ekonomicky oprávnené náklady na osobu / deň: 24,81 €     

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu: 

- úhradu za sociálnu službu platí prijímateľ za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu 

poskytujú sociálne služby, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca 

- pri nástupe alebo pri ukončení poskytovania sociálnej služby v CSS – Jesienka Myjava 

počas kalendárneho mesiaca platí prijímateľ za tento mesiac odo dňa nástupu do CSS 

– Jesienka Myjava pomernú časť úhrady podľa počtu dní, počas ktorých sa mu 

poskytujú sociálne služby v CSS – Jesienka Myjava 

 

SAMOPLATCA 
Poradie Služba  Cena v € 

1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby v domove sociálnych služieb  

         754,74 € 

2. Výška úhrady za poskytované sociálne služby v špecializovanom zariadení 754,74 € 

3. Výška úhrady za iné činnosti a nadštandardné služby:  

 a) používanie vlastných elektrospotrebičov na izbách  

 - televízor  1,00 €/mes. 

 - varná kanvica 1,00 €/mes. 

 - mikrovlnná rúra 1,00 €/mes. 

 - chladnička 2,00 €/mes. 

 b) poskytnutie služieb v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho 

poriadku pod vplyvom alkoholu a podobne 
 

 - ak budú následky odstraňovať zamestnanci CSS – Jesienka Myjava, za každú 

začatú hodinu práce každého zamestnanca CSS – Jesienka Myjava, ktorý sa na 

odstraňovaní následkov podieľal 

5,00 € 

 - ak bude následky odstraňovať firma  úhrada v plnej 

výške faktúry od 

firmy 

 c) odvoz prijímateľa služobným automobilom zariadenia na žiadosť prijímateľa  

 - FIAT DUCATO 0,50 €/km 

 - ŠKODA OCTAVIA 0,40 €/km 

 d) nákup pre prijímateľov 0,20 €/nákup 

 

Poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom mimo územia TSK, o ktorej 

poskytnutie alebo zabezpečenie požiadala sama alebo iný samosprávny kraj: 
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- ak o poskytnutie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom 

zariadení  požiada fyzická osoba s trvalým pobytom mimo územia TSK, platí úhradu 

maximálne vo výške ekonomicky oprávnených nákladov (EON) 

- ak o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom 

zariadení požiada iný samosprávny kraj pre fyzickú osobu s trvalým pobytom vo 

svojom územnom obvode, tento uhrádza poskytovateľovi sociálnej služby 

ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby znížené 

o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom 
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9. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2018 

 
Rozpočet na rok 2018 bude realizovaný na základe Rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 

11.12.2017  
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10. KONTAKTY NA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
Pracovisko Telefón E - mail 

Informátor 034/6212224  

Riaditeľka 

PhDr. Hana Feriancová 

034/6212224, 

kl.113 

034/6216306 

0901918531 

hana.feriancova@cssmyjava.sk 

Ekonomicko – prevádzkový úsek   

Poverená riadením ekonomicko - 

prevádzkového úseku 

Jarmila Budovičová - ekonómka 

034/6212224, 

kl.116 

0901918532 

 

jarmila.budovicova@cssmyjava.sk 

Prevádzkový referent 

Alica Kovárová 

034/6212224, 

kl.110 

0901918532 

alica.kovarova@cssmyjava.sk 

Mzdový účtovník 

Anna Bašnárová 

034/6212224, 

kl.116 

0901918532 

anna.basnarova@cssmyjava.sk 

Referent stravovacej prevádzky 

Viera Všetulová 

034/6212224, 

kl.117 

0901918535 

viera.vsetulova@cssmyjava.sk 

Sociálno - zdravotnícky úsek   

Vedúca sociálno – 

zdravotníckeho úseku 

PhDr. Anna Janúšková –  

sociálna pracovníčka 

034/6212224, 

kl.114 

0901918530 

 

 

anna.januskova@cssmyjava.sk 

Sociálna pracovníčka 034/6212224,  

mailto:alica.kovarova@cssmyjava
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Mgr. Lucia Ondrovičová kl.114 

0901918530 

lucia.ondrovicova@cssmyjava.sk 

Psychológ 

Mgr. Dominika Ďurišová 

034/6212224, 

kl.109 

dominika.durisova@cssmyjava.sk 

Vedúca sestra 

Mgr. Erika Trizuliaková 

034/6212224,kl. 

115 

0901918533 

 

erika.trizuliakova@cssmyjava.sk 

 


