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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 31.12.2018 poskytovaná sociálna služba 31 mužom 

a 28 ženám. Vekový priemer prijímateľov je 66 rokov. Najstaršia prijímateľka má 93 rokov 

a najmladší prijímateľ má 23 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 31.12.2018 poskytovaná sociálna služba 22 mužom 

a 37 ženám. Vekový priemer prijímateľov je 79 rokov. Najstaršia prijímateľka  má 99 rokov 

a najmladší prijímateľ má 62 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: riaditeľa, sociálnych pracovníkov, psychologičky, 

ergoterapeutov a inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ekonóma a mzdového účtovníčka, 

prevádzkoveho referenta, referenta stravovacej prevádzky. Ďalej sa tu nachádzajú miestnosti 

pre poskytovanie  ošetrovateľskej 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. 



 
 

 
 
 

7 
 

 
 

Centrum sociálnych 
služieb 

 
Jesienka Myjava 

 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA  
o činnosti a hospodárení za rok 2018 

Rok: 2018 

 

 

 

Pavilón B – ubytovací 

 Kapacitne je tu ubytovaných 42 prijímateľov, ktorí sú ubytovaní v 2 jednoposteľových 

izbách a v 20 dvojposteľových izbách. K 31.12.2018 bolo na pavilóne B ubytovaných  42 

prijímateľov. 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 20 dvojposteľových a 2 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. V roku 2017 a bola zrealizovaná prístavba výťahu 

k pavilónu C, ktorá bola skolaudovaná v roku 2018 a pavilón je bezbariérový.  Nachádza sa tu 

prechodný výťah, s možnosťou prevážať aj imobilného prijímateľa priamo s posteľou.  
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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 5 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. Na 

pavilóne E sa taktiež nachádza počítačová miestnosť so špeciálnymi klávesnicami. 

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  118 59 59 

- muži 53 31 22 

- ženy 65 28 37 

Prijatí klienti 35 12 23 

Zomrelí klienti 29 9 20 

Klienti, ktorí odišli na vlastnú žiadosť 7 6 1 

Priemerný vek klientov 73 66 79 

Počet žiadostí v poradovníku 5 0 5 

- muži 1 0 1 

- ženy 4 0 4 

Počet klientov posúdených na stupeň 
odkázanosti: 

118 59 59 

III. 0 0 0 

V. 5 4 1 

VI. 113 55 58 

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 388,02 € 

 

352,93 € 423,70 € 

Počet klientov vykazujúcich pohľadávky  24 17 7 

Evidované pohľadávky  39 543,99 € 23 911,10 € 15 632,89 € 

Počet klientov, ktorí doplácajú z majetku 36 21 15 
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Mesačný doplatok 2 249,76 € 687,95 €  1 561,81 € 

Priemerná úhrada 336,86 € 328,41 € 345,17 € 

Počet klientov bez úhrady 0 0 0 

Zníženie príjmov     

- strava 3 420,07  € 1 780,94 € 1 639,13 € 

Počet klientov na dovolenke  28 18 10 

Počet klientov v nemocnici 46 16 30 

Počet neobsadených lôžkodní 3 581 2 629 952 

- počet dní klientov na dovolenke 379 283 96 

- počet dní klientov v nemocnici 622 186 436 

- neobsadené lôžkodni pred nástupom 2 580 2 160 420 

Počet diabetikov  12 7 5 

Počet klientov zbavených svojprávnosti na 
právne úkony v plnom rozsahu 

16 7 9 

Počet klientov zbavených svojprávnosti na 
právne úkony čiastočne 

2 1 1 

Veková skladba klientov 118 59 59 

18 - 20 rokov 0 0 0 

21 - 30 rokov 1 1 0 

31 - 40 rokov 4 4 0 

41 - 50 rokov 5 5 0 

51 - 60 rokov 9 9 0 

61 - 70 rokov 29 17 12 

71 - 80 rokov 27 11 16 

81 - 90 rokov 36 10 26 

91 – 100 rokov 7 2 5 
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Štruktúra prijímateľov z hľadiska mobility 

Mobilita Počet prijímateľov 

Imobilní 30 

Čiastočne imobilní 29 

Mobilní  59 
 

 
Štruktúra prijímateľov z hľadiska inkontinencie 

Inkontinencia Počet prijímateľov 

Inkontinencia moču  69 

Permanentný katéter    1 

Inkontinencia stolice  45 

Kolostómia   1 

 

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

MUDr. Jane Habardovej. 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. 
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Štruktúra prijímateľov z hľadiska ochorení 

Ochorenia Počet prijímateľov 

Kardiovaskulárne ochorenia 69 

Psychiatrické ochorenia 92 

Ochorenia pohybového aparátu 46 

Ochorenia tráviaceho traktu 35 

Onkologické ochorenia 11 

Neurologické ochorenia 64 

Diabetes melitus 21 

 

Pomôcky na inkontinenciu používa 70 prijímateľov. Jeden prijímateľ je po úraze 

s celkovou kvadruplégiou. 

V roku 2018 bolo zaočkovaných 88 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.  
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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 

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 2018 bol 81,5. Od 01.11.2018 bol v zmysle 

Organizačného poriadku rozdelený sociálno – zdravotnícky úsek na dva samostatné úseky, úsek 

sociálny a úsek zdravotnícky. 

Počet zamestnancov k 31.12.2018  
Pracovná pozícia Ženy Muži Spolu 

Riaditeľ 1 0 1 

Úsek ekonomicko – prevádzkový 25 3 28 

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 2   2 

Informátor 1 1   2 

Pračka 4 0   4 

Šička  1 0   1 

Upratovačka 8 0   8 

Schválený počet zamestnancov na úseku  
podľa Organizačného poriadku 

  29 

Úsek zdravotnícky 35,5 3 37,5 

Vedúci zdravotníckeho úseku –  
Vedúca sestra 

1 0   1 

Fyzioterapeut 1 0   1 

Sestra 12 0 12 

Zdravotnícky asistent / praktická sestra 2 0   2 
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Sanitár 1 1   2 

Opatrovateľ 17,5 2 19,5 

Schválený počet zamestnancov na úseku  
podľa Organizačného poriadku 

  42,5 

Úsek sociálny 7 0 7 

Vedúci sociálneho úseku –  
sociálny pracovník 

1 0 1 

Sociálny pracovník 1 0 1 

Psychológ 1  0 1 

Ergoterapeut 3 0 3 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 1 0 1 

Schválený počet zamestnancov na úseku  
podľa Organizačného poriadku 

  9 

SPOLU 66,5 6 73,5 

Schválený počet zamestnancov podľa 
Organizačného poriadku 

  81,5 

 

Veková skladba zamestnancov 
Počet zamestnancov Ekonomicko – 

prevádzkový úsek 
Sociálny úsek Zdravotnícky 

úsek 
Spolu 

18 - 20 rokov 0 0 0 0 

21 - 30 rokov 1 2 7 10 

31 - 40 rokov 3 3 8 14 

41 - 50 rokov 9 1 12 22 

51 - 60 rokov 13 1 11 25 

61 - 70 rokov 2 0 0 2 

 
Vekový priemer zamestnancov 
Úsek Ženy Muži Spolu 

Ekonomicko - prevádzkový 50,6 55,3 51,1 

Sociálny 36,4 x 36,4 

Zdravotnícky 43,4 40,7 43,2 

SPOLU 45,4 48 45,6 
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K 31.12.2018 sme mali neobsadených 8 pracovných pozícii  (opatrovateľ – 5, inštruktor 

sociálnej rehabilitácie – 1, psychológ – 1, údržbár, kurič, vodič - 1).  

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

v zmysle zákona o sociálnych službách. 

 

4.1 Vzdelávanie zamestnancov 
 

V roku 2018 sa zamestnanci zúčastňovali rôznych vzdelávacích aktivít, na rôzne témy. 

Okrem týchto vzdelávacích aktivít, organizovala vedúca sestra v rámci kreditného 

vzdelávania zdravotníckych zamestnancov interné semináre na rôzne témy. Interných 

seminárov sa zúčastňovali aj zamestnanci zdravotníckeho úseku, pracujúci na iných 

pracovných pozíciách ako zdravotnícky pracovník. 

 

Prehľad vzdelávacích aktivít zamestnancov v roku 2018 

Dátum Miesto Téma Počet 
zamestnancov 

06.02.2018 Trenčín Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok  
2017, legislatívne novinky 2018 

1 

28.03.2018 Trenčín Zmeny vo finančných výkazoch platných  
od 01.01.2018 

1 

27.04.2018 Bratislava Reminiscencia v práci s ľuďmi s demenciou 1 
02.05.2018 Žilina Ukončenie pracovného pomeru, novela  

Zákonníka práce, zákaz diskriminovania  
zamestnancov pri práci domova dôchodcov, 
domova sociálnych služieb, domova seniorov  
a iných odborných inštitúcií (zariadenia) 

1 

10.05.2018 Trenčín Odstráňme tabu s názvom schizofrénia 3 
22.05.2018 Trenčín Obnova verejných budov 1 
23.05.2018 Trenčín GDPR 1 
29.05.2018 Trenčín Zelené verejné obstarávanie 1 
11.09.2018 Bratislava Problematika pohľadávok v zariadeniach 1 
10.10.2018 Trenčín Prezentácia Národného potravinového  

katalógu, jeho fungovania a funkcionality  
2 

16.10.2018 Trenčín Zelené verejné obstarávanie 2 
23.10.2018 Trenčín Eurofondové verejné obstarávanie 2 
15.11.2018 Trenčín Metodický deň I. 3 
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20.11.2018 Trenčín Mzdová účtovníčka v IV. Q roku 2018 1 
22.11.2018  Bratislava Tranzitné programy v podporovanom  

zamestnávaní prijímateľov sociálnych služieb 
3 

26.11.2018 Myjava Osobný bankrot 2 
28.11.2018 Trenčín Modul majetok a ďalšie vybrané témy 

na základe požiadaviek definovaných  
používateľmi APV SPIN / iSPIN 

1 

28.11.2018 Prievidza Sexualita u ľudí s hendikepom 1 
05.12.2018 Poprad Interpersonálne konflikty v sociálnych  

Službách 
1 

13.12.2018 Trenčín Novela zákona č. 553/2003 Z. z.  
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme účinná od 01.01.19 

1 

 
Interné semináre zdravotníckeho úseku v roku 2018 
Dátum Téma Počet 

zamestnancov 
02.03.2018 Ošetrovateľská starostlivosť o klienta so schizofréniou 17 
23.05.2018 Ošetrovateľská starostlivosť o klienta s  

Parkinsonovou chorobou 
33 

27.06.2018 Skleróza multiplex 16 
27.06.2018 Poruchy vedomia 16 
17.09.2018 Chrípka a prechladnutie 19 
17.09.2018 Inkontinencia a inkontinenčné pomôcky 19 
28.09.2018 Epilepsia 19 
28.11.2018 Ošetrovateľská starostlivosť o klienta 19 
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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 2018 poskytovali sociálnu službu celoročnou 

pobytovou formou.  

 

Činnosti realizované v rámci poskytovaných sociálnych služieb 

a) odborné činnosti 

• Pomoc pri odkázanosti inej fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

• Základné sociálne poradenstvo – posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny 

alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému 

a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. 

• Špecializované odborné poradenstvo – zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu 

problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej 

odbornej pomoci. 
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• Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – odborná činnosť, ktorá 

sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo 

pri vybavovaní úradných záležitostí. pomoc pri vybavovaní osobných dokladov 

a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom 

styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. 

• Sociálna rehabilitácia – odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti 

sebestačnosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo 

aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch 

starostlivosť o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách a maximálnym 

využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Sociálna rehabilitácia obsahuje 

všetky zložky rehabilitácie s úsilím  ovplyvniť všetky funkcie, a to tak somatické, ako 

aj mentálne vychádzajúc z kvantitatívne a kvalitatívne znížených dispozícií. Dôraz 

kladieme na individualizovanie starostlivosti a posilnenia nezávislosti, sebestačnosti 

a sebarealizácie cieľovej skupiny prijímateľov vychádzajúc z psychologickej, 

lekárskej a sociálnej anamnézy. Usilujeme sa zabezpečiť cieľovým skupinám 

prijímateľov bezpečné prostredie pri zachovávaní ich ľudskej dôstojnosti. 

• Ošetrovateľská starostlivosť – takmer všetky úkony ošetrovateľskej starostlivosti sa 

vykonávajú prostredníctvom služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

ADOS – 4LIFE, na základe ordinácie lekárov. V rámci rajonizácie CSS – Jesienka 

Myjava patrí do starostlivosti neštátnej lekárke MUDr. Jane Habardovej. Z odborných 

lekárov do zariadenia pravidelne dochádzajú MUDr. Slávka Lenerová – psychiater 

a MUDr. Branislav Brežný – neurológ.  

• Pracovná terapia – odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností 

prijímateľov pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účely  

obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností 

a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.  
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b) odborné činnosti 

• ubytovanie 

 

• stravovanie 
 

• upratovanie 
 

• pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 

 

 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.   

 Na rok 2018 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 2019 
 
Január - želania do nového roku 

- odzdobovanie vianočných stromčekov 
- upratovanie vianočnej výzdoby 
- čítanie kníh a premietanie záznamov z podujatí, filmov 

Február - príprava na fašiangovú zábavu 
- spoločenské hry  
- počúvanie hudby 
- fašiangová zábava   

Marec - posedenie k MDŽ    
- jarná brigáda 
- jarné vychádzky 
- pletenie korbáčov 
- vedomostné hry 
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Apríl - veľkonočná výzdoba 
- príprava ruží na máj 
- výroba veľkonočných pozdravov, kraslíc 
- pletenie korbáčov 
- stavanie mája 

Máj - výlet na Bradlo  
- okopávanie ruží 
- sadenie v záhrade zariadenia 
- posedenie pri príležitosti Dňa matiek  
- váľanie mája  

Jún - práce v záhrade (okopávanie, hrabanie) 
- poznávací výlet podľa dohody s Výborom samosprávy 
- opekanie špekačiek 
- spevácka súťaž 
- účasť na folklórnych slávnostiach 

Júl - Anna bál  
- zber lipového kvetu 
- športový deň v Trnovcoch 

August - guláš párty  
- okopávanie ruží 

September - jesenná výzdoba 
- zber prírodného materiálu 
- strihanie a sušenie levandule 
- zber úrody 
- príprava „dobrodružného dňa“  

Október - hrabanie lístia 
- výstava Plody myjavskej pahorkatiny 
- spoločenské hry 
- príprava smútočných vencov 
- posedenie pri príležitosti úcty k starším 
- účasť na Dúhe v srdci 

November - návštevy cintorínov - Pamiatka zosnulých 
- príprava vianočných pozdravov 
- Katarínska zábava 
- pečenie vianočných oblátok 
- účasť na Trenčianskom Omarovi 

December - Mikuláš 
- vianočná výzdoba v zariadení 
- účasť na vianočných trhoch 
- pečenie a zdobenie perníkov 
- Adventné trhy 
- koledy na Štedrý večer 

 
Plán je predbežný a informatívny, možno ho meniť a dopĺňať podľa situácie. 
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6. 2 Plnenie plánu kultúrnych, pracovných a záujmových činností v roku 2018 
 
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. Prijímatelia pripravovali masky na karneval. 

 
Február 

Na začiatku februára sa prijímatelia zabavili na karnevale, ktorý sa konal 09.02.2018. 

Do tanca nám hrali muzikanti z hudobnej skupiny Jožko a Maroš . Karnevalu sa zúčastnilo 15 

masiek, z toho 1 skupinová. Prijímatelia pokračovali v prácach v terapeutických skupinách. 

 
Marec 

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

zariadenia. V druhej polovici marca sa začalo s prípravou veľkonočných pozdravov 

a s maľovaním kraslíc. Urobila sa výzdoba na Veľkú noc a chlapi si uplietli korbáče. 

 
Apríl 

Veľká noc bola v prvý aprílový víkend. Koncom mesiaca ženy pripravili papierové 

ruže, ktoré použili pri zdobení mája. Máj sme stavali dňa 30.04.2018 za sprievodu spevu, 

hudby a nechýbalo občerstvenie. 

 

Máj 

Dňa 10.05.2018 sme pripravili pre prijímateľov výlet na Trenčiansky hrad, kde sa 

konala výstava hračiek. 17.05.2018 prijímateľov navštívili deti z MŠ Myjava, ktoré ich 

potešili svojím tancom a spevom. Prijímatelia sa podieľali  aj na jarných prácach ako 

okopávanie ruží, zametanie, hrabanie, ale i sadenie okrasných dýň. Posledný májový deň už  

tradične patril váľaniu mája a prijali sme tiež pozvanie a Prechádzku z rozprávky do 

rozprávky od DSS Zemianske Podhradie.  
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Jún 

Ako každoročne aj tento rok sa prijímatelia zúčastnili Medzinárodného folklórneho 

festivalu v PKO Trnovce. Prijímatelia sa zúčastnili pracovných aktivít ako hrabanie sena, 

zametanie chodníkov a strihanie levandule. 12.06.2018 sme si zaspievali ľudové piesne pori 

oberaní lipového kvetu, z ktorého nám kuchárky v zime uvaria chutný čaj. 20.06.2018 patril 

deťom zo ZŠ Štúrova z Myjavy. 20.06.2018 nás navštívil predseda TSK Ing. Jaroslav Baška 

a to pri príležitosti odovzdania výťahu na pavilóne C do užívania.  

 
Júl 

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

ale i na zmrzlinu do cukrárne. 26. 07.2018 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.  
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August 

Koncom augusta sme začali so zberom jabĺk a sliviek, ktoré prijímatelia pomáhali 

vykôstkovať a nakrájať a následne sme ich sušili. 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. 19.09.2018 sa prijímatelia zúčastnili Vinobrania v CSS Juh Trenčín. 

23.09.2018 sa zúčastnili benefičného koncertu Dúha v srdci, ktorý sa konal v Novom Meste 

nad Váhom. Pokračovali sme v sušení ovocia. Tak ako minulé roky i tento sme začali 

s pečením vianočných oblátok.  

 
Október 

10.10.2018 sa prijímatelia zúčastnili koncertu Integrácia, ktorý sa konal v Bratislave 

na štadióne Ondreja Nepelu. Prijímatelia sa aktívne podieľali na jesenných prácach (hrabanie 

lístia, zametanie). Koncom mesiaca sme s prijímateľmi vyrábali smútočné vence, ktoré sme 

počas Pamiatky zosnulých  zaniesli na miestny cintorín zomrelých prijímateľom.  

 
November 

13.11.2018 nás prišli zabaviť deti z MŠ Bradáčova z Myjavy. 14.11.2018 sme prijali 

pozvanie do CSS SLOVEN Slávnica, ktoré pre svojich hostí pripravili podujatie pod názvom 

Trenčiansky Omar. Druhá polovica novembra sa niesla v duchu Vianoc a to pečením oblátok 

a výrobou vianočných pozdravov.  

 
December 

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

01.12.2018  sa konal tretí ročník Adventných trhov organizovaných naším zariadením. 

Ukázali  sme výsledky celoročnej práce našich šikovných prijímateľov, zaspieval nám 

katolícky spevácky zbor z Myjavy a zatancoval a zaspieval nám Folklórny súbor Kopaničiar.  
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Súčasťou adventných trhov boli workshopy, v ktorých si mohli hostia a domáci vyskúšať 

svoje maliarske nadanie, tkanie na tkáčskom stave ako aj pečenie vianočných oblátok.  

03.12.2018 predviedli deti z Detského domova vianočné predstavenie. 05.12.2018 nás 

navštívil Mikuláš s plným batohom balíčkov, ktoré rozdal prijímateľom. Ani tento rok 

nezabudli na svojich rodákov predstavitelia mesta Brezová pod Bradlom, ktorí prišli popriať 

šťastné Vianoce i Nový rok. 12.12.2018 sme prijímateľom pripravili posedenie pod jedličkou 

spojenéí s losovaním tomboly, nakoľko sme ju nemohli losovať počas Katarínskej zábavy, 

ktorá bola zrušená pre zvýšený výskyt vírusových ochorení. Vianočných trhov, ktoré 

poriadalo mesto Myjava sme sa spolu s prijímateľmi zúčastnili dňa 15.12.2018. Pred 

Vianocami prijímatelia vylúskali orechy, ktoré následne použili pri pečení perníčkov. Na 

Štedrý deň mali zamestnanci a speváci z radov prijímateľov pripravený program. Zaspievali 

koledy, popriali všetkým pekným vinšom. Pri štedrovečernej večeri každý prijímateľ dostal 

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 2018 
 

 
Stanovené Plnenie 

Zlepšiť technický stav budov a  

znížiť energetickú hodnotu 

- rekonštrukcia kotolne  

- PD – Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, 

kanalizácie a teplovodov 

Doplniť interiérové vybavenie  - nákup stoličiek na pavilón C 

-  nákup kancelárskych stoličiek 

-  nákup antidekubitných  matracov 

- nákup matracov 

Modernizovať materiálno –  

technického vybavenia 

- nákup evakuačných podložiek 

- nákup rehabilitačného prístroja 

- nákup chladničiek 

- nákup pračky 

- nákup skartovačiek 

- nákup fotoaparátu 

- nákup aku skrutkovača 

- nákup krovinorezu 

- nákup kosačky 

- nákup nosidiel  

- nákup mobilných telefónov 

- nákup rebríkov 

- nákup sušičky potravín 

- nákup rýchlovarných konvíc 

- nákup meračov tepla a vlhkosti 

- nákup PC a monitoru 

- nákup pásovej brúsky 

- nákup píly priamočiarej 
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- nákup servírovacieho vozíka 

- zdvíhacie zariadenie s popruhom 

- výpožička 2 ks stropných zdvíhacích  

systémov z ÚPSVaR 

Vykonávať opravy a riešiť havarijné stavy - čistenie odpadu 

- oprava umývačky 

- oprava obkladov 

- oprava rebríkov s ochranou a zabezpečením 

- oprava závad elektroinštalácie  

- oprava detektoru plynu 

- oprava okien 

- oprava radiátorov 

- oprava čerpadla 

- oprava ventilov 

- oprava práčky 

- oprava kosačky 

- oprava pece 

- maľovanie a natieranie interiérov   

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 zariadenia počítačovej 

miestnosti - 4 ks notebookov a 4 ks špeciálnych 

klávesníc 

- bol vypracovaný projekt na získanie dotácie 
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z MPSVaR SR na nákup materiálno – 

technického vybavenia návštevných miestnostív

 
 
7. 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 

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 39543,99 Pohľadávky voči 29 prijímateľom 
 
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek (OP) k pohľadávkam 
Pohľadávka Suma OP Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 
1 prijímateľ 825,48 zrušenie OP, vyhratý súdny spor, pohľadávka je splácaná 
2 prijímatelia 209,91 znížená pohľadávka – úhrada od prijímateľa 
18 prijímateľov 9441,98 tvorba OP 
 
Významné položky krátkodobého finančného majetku 
Krátkodobý 
finančný majetok 

Riadok 
súvahy 

Zostatok 
k 31.12.2017 

Prírastky 
+ 

Úbytky  
- 

Zostatok 
k 31.12.2018 

213 - Ceniny 087        175,50         50,00        182,35              43,15 
221 – Depozitný 
účet 

088   176492,32    69208,43   176492,32       69208,43 

221 – Sociálny 
fond 

088      4657,26     5986,07      4949,57         5693,76 

221 – Darovací 
účet 

088    15071,94          7319,99         7751,95 
 

Spolu 085  196397,02   75244,50  188944,23      82697,29 
 
Výnosy – popis a výška významných položiek výnosov 
Popis (číslo účtu a názov) Suma k 31.12.2018 Suma k 31.12.2017 
a) tržby za vlastné výkony a tovar           
602 – Tržby z predaja služieb z toho: 

- strava klienti 
- služby klientom 
- strava cudzí stravníci 

477549,02 
128472,90 
348962,12 

114,00 

        474780,06 
 

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob   
c) aktivácia               
622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb 
 

8675,16 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 

- predaj akcií 
  

662 - Úroky   
668 – Ostatné finančné výnosy   
f) mimoriadne výnosy  - 
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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 

1148491,26 1 109592,70 

692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu 
obce, VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu 
zriaďovateľa 

26449,36               23118,01    

693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo 
ŠR z toho: 

- transfer z inej VÚC (KZ 11H) 
- transfer zo ŠR 

5562,43 
 

606,43 
4956,00 

                6882,00 

694 – Výnosy samosprávy z kapitálových  
transferov zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

572,07                   568,65 

695 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
EÚ 

  

696 – Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov od EÚ 

- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ 

  

697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 

553,00                    3127,00      

698 – Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov 
od ostatných subjektov mimo verejnej správy 

- zúčtovanie kapitálového transferu od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 

377,73                    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 z toho: 

- preplatky zo zdravotných poisťovní 
- vrátený súdny preplatok 

2294,52 
2274,52 

20,00 

              6388,55 

i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, 
časového rozlíšenia 

                

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 

5357,00               4641,00 

658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek 
z prevádzkovej činnosti 

1035,39                6694,95 

Celková výška výnosov bola vykázaná vo výške 1676916,94 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2017, kedy bola vykázaná 
celková výška výnosov 1645283,22 €, nárast je najvýraznejší v položke 691 o 38898,56 €. 
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Náklady – popis a výška významných položiek nákladov 
Popis (číslo účtu a názov) Suma k 31.12.2018 Suma k 31.12.2017 
a) spotrebované  nákupy             
501 – Spotreba materiálu z toho: 

- potraviny 
- čistiace a pracie prostriedky 
- kancelárske potreby vrátane tonerov 

a papiera 
- DHM 
- knihy, časopisy, odborná literatúra 
- výpočtová technika špeciálna pre klientov 
- materiál na údržbu 
- OPP 
- interiérové vybavenie klientom 
- ostatný materiál 

185114,09 
133527,68 

19631,68 
5017,88 

 
9496,62 

322,12 
5508,00 
1964,62 
4379,34 

 
5266,15 

197520,17 
143754,28 

19748,27 
2011,65 

 
11274,42 

300,25 
 

1366,44 
5534,19 
6882,00 
6648,67 

502 – Spotreba energie 
- elektrická energia 
- voda 
- plyn 

54986,07 
16563,48 

8018,81 
30403,78 

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

b) služby                
511 – Opravy a udržiavanie, z toho: 

- maliarske a natieračské práce 
- oprava cirkulačného čerpadla 
- núdzové osvetlenie 
- oprava kanalizačnej šachty 
- odstránenie závad po revízii el. zariadení 
- oprava profesionálnych práčok 
- výmena podlahovej krytiny 
- oprava výsuvného okna v kuchyni  
- interiérové dvere 
- oprava cukrárskej pece 
- výmena okien 
- oprava omietok 
- ostatné opravy menšieho rozsahu 

22245,61 
3045,80 
1128,00 
1140,00 
1165,00 
1188,00 
1473,02 
1152,42 
1195,00 

994,00 
583,36 
528,08 
860,86 

7792,07 

23965,17 

512 - Cestovné 555,48                  475,36 
513 – Náklady na reprezentáciu 73,82  
518 – Ostatné služby z toho: 

- stočné a zrážková voda 
- revízie 
- poštovné  
- telekomunikačné služby 
- povinné očkovanie zamestnancov 
- povinné zdravotné prehliadky 
- výrub drevín 
- pracovno – zdravotná služba 
- supervízie 

22778,24 
10241,96 

2455,00 
767,35 
894,60 
479,61 
286,90 
750,00 
731,70 
847,59 

             20633,33 
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- deratizácia, dezinsekcia 
- výkon zodpovednej osoby 
- poradenstvo a právne služby 
- ostatné 

836,18 
467,28 
190,00 

3830,07 
c) osobné náklady              
521 – Mzdové náklady 
 

622595,24 588938,25 

524 – Zákonné sociálne náklady 215504,06            202315,05 
527 – Zákonné sociálne náklady 20402,27              21062,19 
d) dane a poplatky   
532 – Daň z nehnuteľnosti 6451,88 5613,75 
538 – Ostatné dane a poplatky z toho: 

- komunálny odpad 
6030,00 
6006,00 

               4191,52 

e) odpisy, rezervy a opravné položky                
 

551 – Odpisy DNM a DHM 
- odpisy zo zdrojov VÚC 
- odpisy z cudzích zdrojov (ŠR, dary) 

 24387,26 
             23118,01 
               1269,25  

553 – Tvorba ostatných rezerv 
- životné jubileá 
- odchodné 

4135,00 
2985,00 
1150,00 

              5357,00 
 

558 – Tvorba ostatných opravných položiek 
- opravné položky k pohľadávkam voči 

klientom 

9441,98             13298,00 

f) finančné náklady   
561 – Predané CP a podiely   
562 - Úroky   
568 – Ostatné finančné náklady 11,00                   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 

464054,59         466976,11 

589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov  
– predpis budúceho odvodu príjmov RO 

7905,06             7840,42 

i) ostatné náklady   
541 – ZC predaného DNM a DHM   
544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z   
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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   
Celková výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 1679939,48 €, čo predstavuje nárast o 37 507,24 € oproti roku 
2017, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 1642432,24 €. Najväčší podiel na zvýšení nákladov mali položky 
mzdy o 33656,99 € a sociálne náklady o 23444,94 € vrátane doplnkové dôchodkové poistenie.  
 
Ďalšie informácie - informácie o významných položkách 

Druh položky Hodnota Účet 
Klienti – dôchodky zo SP  751 
Vkladné knižky klienti            64362,77 751 
Pozostalosť klientov                361,60 751 
Finančné prostriedky klientov v úschove            12648,83 751 
DHM         263469,48 771 
Drobný nehmotný majetok             1617,48 772 
Požičaný majetok 84196,77 754 
Odpísané pohľadávky 5388,07 777 
 
Darovacie zmluvy 
Názov 
poskytovateľa  

Číslo 
zmluvy 

Označenie 
zmluvy 

Hodnota 
zmluvy 

Predmet zmluvy 

Bella Sk s.r.o.  
Bratislava 

1/18 Darovacia 
zmluva 

     434,00 € 
19,30 € 

Zdvíhacie zariadenie AKS FOLDY 
Popruh na zdvíhacie zariadenie 

TESCO STORES 
SR, a.s. Bratislava, 
prevádzka Myjava 

 Darovací 
protokol 

     267,07 € Toaletné potreby pre klientov 

HARTMANN – 
RICO s.r.o. 
Bratislava 

2/18 Darovacia 
zmluva 

     390,00 € Matrac Meditech Senior 1A 
200x90x12 cm – 5 ks 
 

44 ENTERPRISSE 
s.r.o. Považská 
Bystrica 

3/18 Darovacia 
zmluva 

80,00 € Vzdelávacia aktivita na tému 
Sexualita ľudí s hendikepom 

 
Iné zmluvy 
Názov 
poskytovateľa  

Číslo 
zmluvy 

Označenie zmluvy Predmet zmluvy 

Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny Senica 

1/2018 Zmluva o poskytnutí 
vráteného funkčného 
zdvíhacieho zariadenia  
do užívania 

Stropný zdvíhací systém Guldmann 
GH1 

Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny Malacky 

č. 3 Zmluva o poskytnutí 
vráteného funkčného 
zdvíhacieho zariadenia  

Stropný zdvíhací systém Guldmann 
GH1 
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do užívania 
Veronika 
Sklenková 
 
 

12/2018 Zmluva o výpožičke Pes terapeut menom: Asida Eldest 
Slovakia s PP, nar. 16.03.2008, číslo 
tetovania 266, plemeno: Border 
kolia, farba tricolor, otec Asid Biely 
tesák, matka Dorsie Happy Arenda 
 
 

 
Dotácie  
Názov 
poskytovateľa  

Žiadaná 
výška 
dotácie 

Schválená výška dotácie Predmet zmluvy 

Ministerstvo 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 

4956,00 4956,00 4 ks notebook a 4 ks špeciálne 
klávesnice  

 
 
7.1 Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 

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

10/2017 zo dňa 11.12.2017. 

Zmeny rozpočtu: 

- prvá zmena schválená dňa 28.02.2018 rozpočtovým opatrením č. 150/109/2/2018 

- druhá zmena schválená dňa 29.03.2018 rozpočtovým opatrením č. 194/109/3/2018 

- tretia zmena schválená dňa 31.05.2018 rozpočtovým opatrením č. 280/109/4/2018 

- štvrtá zmena schválená dňa 31.07.2018 rozpočtovým opatrením  č. 411/109/5/2018 

- piata zmena schválená dňa 28.09.2018 rozpočtovým opatrením č. 541/109/6/2018 

- šiesta zmena schválená dňa 31.10.2018 rozpočtovým opatrením č. 574/109/7/2018 

- siedma zmena schválená dňa 30.112018 rozpočtovým opatrením č. 655/109/8/2018 

- ôsma zmena schválená dňa 31.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 708/109/9/2018 

 

Rozdiel medzi rozpočtom a skutočnými príjmami pozostáva z nasledujúcich položiek, 

ktoré neboli rozpočtované: 

- strava cudzí stravníci 114,00 € 

- vratky – zúčtovanie zdravotného poistenia a súdny poplatok 2294,52 € 
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- sponzorské dary použité bežné 551,00  

Príjmy za poskytované služby boli vo výške 466 444,90 €, čo predstavuje plnenie 

rozpočtových príjmov na 96,68 %. 

Bežné výdavky ZF 41 boli čerpané vo výške 1 148 491,26 €, čím sa dosiahla úspora 

oproti rozpočtu v sume 71 673,74 € v položkách energie, materiál, opravy a údržba, mzdy 

a odvody do poistných fondov (neobsadených cca 8 pracovných pozícií). 

Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 111 938,77 €, čo je plnenie na 98,51 %. 
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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 45 % priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov* pri racionálnej strave na deň 
a prijímateľa 

 
        11,34 € 

2. Mesačná úhrada pri racionálnej strave:  
 a)na 28 dní  317,52 € 
 b) na 30 dní  340,20 € 
 c) na 31 dní 351,54 € 
3. Výška úhrady za poskytované sociálne služby vo výške 45 % priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov* pri diabetickej strave na deň 
a prijímateľa 

11,92 € 

4. Mesačná úhrada pri diabetickej strave:  
 a)na 28 dní 333,76 € 
 b) na 30 dní 357,60 € 
 c) na 31 dní 369,52 € 
5. Výška úhrady za poskytované sociálne služby vo výške 45 % priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov* pri bezlepkovej strave na deň a 
prijímateľa 

12,21 € 

 a)na 28 dní  341,88 € 
 b) na 30 dní 366,30 €  
 c) na 31 dní  378,51 € 
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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SAMOPLATCA 
Poradie Služba  Cena v € 
1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby v domove sociálnych služieb 

vo výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladov pre rok 2018 na 
deň a prijímateľa 

 
         24,81 € 

2. Výška úhrady za poskytované sociálne služby v špecializovanom zariadení 
vo výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladov pre rok 2018 na 
deň a prijímateľa 

25,19 € 

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: 

- 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 2019 
 

Rozpočet na rok 2019 bude realizovaný na základe Rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 

26.11.2018.  
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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 - ekonóm 

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 

Sociálny úsek   

Poverená riadením sociálneho 

úseku – sociálny pracovník 

PhDr. Anna Janúšková 

034/6212224, 

kl.114 

0901918530 

 

 

anna.januskova@cssmyjava.sk 

Sociálny pracovník 

Mgr. Michaela Lopraisová 

034/6212224, 

kl.114 

 

michaela.lopraisova@cssmyjava.sk 

mailto:alica.kovarova@cssmyjava
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0901918530 

Psychológ 

Mgr. Dominika Ďurišová 

034/6212224, 

kl.109 

dominika.durisova@cssmyjava.sk 

Zdravotnícky úsek   

Poverená riadením 

zdravotníckeho úseku - vedúca 

sestra 

Mgr. Erika Trizuliaková 

034/6212224, 

kl. 115 

0901918533 

 

erika.trizuliakova@cssmyjava.sk 

Pavilón B, C a E 

Zuzana Bičianová 

034/6212224,  

kl. 118 

 

Pavilón D 

Jana Cibulková 

034/6212224.  

kl. 112 

 

 


