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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 
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  
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- 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 31.12.2020 poskytovaná sociálna služba 24 mužom 

a 23 ženám. Vekový priemer prijímateľov je 64 rokov. Najstaršia prijímateľka má 92 rokov 
a najmladší prijímateľ má 25 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 
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 
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7. osobné vybavenie 

zabezpečuje: 
1. pracovná terapia 
2. záujmová činnosť 

utvárajú podmienky na: 
1. úschovu cenných vecí 
V špecializovanom zariadení bola k 31.12.2020 poskytovaná sociálna služba 15 mužom 

a 28 ženám. Vekový priemer prijímateľov je 78 rokov. Najstaršia prijímateľka  má 94 rokov 
a najmladšia prijímateľka má 58 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,  
a inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ekonóma a mzdového účtovníčka, prevádzkového 
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. 
 
Pavilón B – ubytovací 
 Kapacitne je tu ubytovaných 42 prijímateľov. K 31.12.2020 bolo na pavilóne B 
ubytovaných  47 prijímateľov. Zvýšenie počtu ubytovaných prijímateľov je z dôvodu 
Rekonštrukcie budov v areáli CSS – Jesienka, pavilón C, keď časť prijímateľov z pavilónu C 
bolo presťahovaných na ostatné pavilóny. Stavba Rekonštrukcia budov v areáli CSS – 
Jesienka, pavilón C bola odovzdaná a prevzatá 19.12.2019.  
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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 je od 02.12.2019 prázdny, nakoľko dňa 19.12.2019 bol pavilón 
odovzdaný a prevzatý ako stavba. Všetci prijímatelia boli presťahovaní na pavilón B, D a E.  
  
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. K 31.12.2020 bolo na pavilóne D ubytovaných   
31 prijímateľov. Zníženie počtu ubytovaných prijímateľov je z dôvodu, že sa počas nariadenej 
karantény neprijímali noví prijímatelia.  
 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. K 31.12.2020 bolo na pavilóne E 
ubytovaných  12 prijímateľov v 6 dvojposteľových izbách. Zvýšenie počtu ubytovaných 
prijímateľov je z dôvodu Rekonštrukcie budov v areáli CSS – Jesienka, pavilón C, keď časť 
prijímateľov z pavilónu C bolo presťahovaných na ostatné pavilóny. Stavba Rekonštrukcia 
budov v areáli CSS – Jesienka, pavilón C bola odovzdaná a prevzatá 19.12.2019.  
 Ide o prijímateľov, ktorí sú pomerne sebestační, chodia nakupovať, chodia bez 
sprievodu na prechádzky do širšieho okolia. V pavilóne nie je spoločenská miestnosť,  
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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  
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.  
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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 prijímateľov   90 47 43 
- muži 39 24 15 
- ženy 51 23 28 
Prijatí prijímateľov 14 0 14 
Zomrelí prijímatelia 34 7 27 
Prijímatelia, ktorí odišli na vlastnú 
žiadosť 

1 1 0 

Priemerný vek prijímateľov 71 64 78 
Počet žiadostí v poradovníku 16 0 16 
- muži 10 0 10 
- ženy 6 0 6 
Počet prijímateľov posúdených na stupeň 
odkázanosti: 

90 47 43 

III. 0 0 0 
V. 4 3 1 
VI. 86 44 42 
Počet poberateľov príspevkov z ÚPSVaR 0 0 0 
Počet prijímateľov, ktorí poberajú 
bezvládnosť 

2 1 1 

- čiastočne 2 1 1 
- prevažne 0 0 0 
- úplne 0 0 0 
Priemerná výška dôchodku 411,45 € 

 
417,70 € 404,62€ 

Počet prijímateľov vykazujúcich 
pohľadávky  

25 19 6 

Evidované pohľadávky  46 086,06 € 33 093,066 € 12 992,40 € 
Počet prijímateľov, ktorí doplácajú 
z majetku 

28 12 16 

Mesačný doplatok 1 595,92 € 609,42 € 986,50 € 
Priemerná úhrada 379,67 € 352,85 € 415,34 € 
Počet prijímateľov bez úhrady 0 0 0 
Zníženie príjmov     
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- strava 2 546,20 € 1 340,48  € 1 205,72 € 
Počet prijímateľov na dovolenke  9 7 2 
Počet prijímateľov v nemocnici 40 13 27 
Počet neobsadených lôžkodní 10 565 7 035 3 530 
- počet dní prijímateľov na dovolenke 83 61 22 
- počet dní prijímateľov v nemocnici 672 218 454 
- neobsadené lôžkodni pred nástupom 9 810 6 756 3 054 
Počet diabetikov  18 6 12 
Počet prijímateľov zbavených 
svojprávnosti na právne úkony v plnom 
rozsahu 

21 9 12 

Počet prijímateľov zbavených 
svojprávnosti na právne úkony čiastočne 

10 1 9 

Veková skladba prijímateľov 90 47 43 
18 - 20 rokov 0 0 0 
21 - 30 rokov 2 2 0 
31 - 40 rokov 2 2 0 
41 - 50 rokov 7 7 0 
51 - 60 rokov 7 6 1 
61 - 70 rokov 24 14 10 
71 - 80 rokov 22 7 15 
81 - 90 rokov 18 7 11 
91 – 100 rokov 8 2 6 
 

Štruktúra prijímateľov z hľadiska mobility 

Mobilita Počet prijímateľov 

Imobilní 24 

Čiastočne imobilní 30 

Mobilní  36 

 

Štruktúra prijímateľov z hľadiska inkontinencie 

Inkontinencia Počet prijímateľov 

Inkontinencia moču  78 

Permanentný katéter    3 

Inkontinencia stolice  40 

Kolostómia   0 
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V rámci rajonizácie CSS – Jesienka Myjava patrí do starostlivosti neštátnej praktickej 
lekárke MUDr. Jane Habardovej. Z odborných lekárov do zariadenia pravidelne dochádza 
MUDr. Božena Hesová – psychiater.  

 CSS – Jesienka Myjava je kapacita 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 60 

Psychiatrické ochorenia 86 

Ochorenia pohybového aparátu 40 

Ochorenia tráviaceho traktu 34 

Onkologické ochorenia 10 

Neurologické ochorenia 58 

Diabetes melitus 20 

 
Pomôcky na inkontinenciu používa 78 prijímateľov. Jeden prijímateľ je po úraze 

s celkovou kvadruplégiou. 
V roku 2020 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. 

Od 06.03.2020 bolo postupne CSS – Jesienka Myjava zatvorené z dôvodu 
epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Od 06.10.2020 do 
25.11.2020 bolo CSS – Jesienka Myjava v nariadenej karanténe z dôvodu výskytu ochorenia 
COVID-19. V tomto období bolo 87 prijímateľov a 33 zamestnancov.   

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,  
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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.  

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. Stanovený počet zamestnancov v roku 2020 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 31.12.2020 
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 
Schválený počet zamestnancov na úseku  
podľa Organizačného poriadku 

  29 

Úsek zdravotnícky 39,5 3 42,5 
Vedúci zdravotníckeho úseku –  
Vedúca sestra 

1 0   1 

Fyzioterapeut 1 0   1 
Sestra 11 0 11 
Praktická sestra 1 0   1 
Opatrovateľ 25,5 3 28,5 
Schválený počet zamestnancov na úseku  
podľa Organizačného poriadku 

  42,5 

Úsek sociálny 8 0 8 
Vedúci sociálneho úseku –  
sociálny pracovník 

1 0 1 

Sociálny pracovník 1 0 1 
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Psychológ 1  0 1 
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 5 0 5 
Schválený počet zamestnancov na úseku  
podľa Organizačného poriadku 

  9 

SPOLU 73,5 7 80,5 
Schválený počet zamestnancov podľa 
Organizačného poriadku 

  81,5 

 
Veková skladba zamestnancov 
Veková 
štruktúra 

Riaditeľ Ekonomicko – 
prevádzkový 
úsek 

Sociálny 
úsek 

Zdravotnícky 
úsek 

Spolu 

18 - 20 rokov 0 1 0 0 1 
21 - 30 rokov 0 3 2 1 6 
31 - 40 rokov 0 3 3 9 15 
41 - 50 rokov 1 9 2 15 27 
51 - 60 rokov 0 9 1 16 26 
61 - 70 rokov 0 4 0 2 6 
 
Vekový priemer zamestnancov 
Úsek Ženy Muži Spolu 
Ekonomicko - prevádzkový 46,7 50,3 47,2 
Sociálny 37,6 x 37,6 
Zdravotnícky 44,6 46,7 44,8 
SPOLU 44,6 48,7 44,4 
 

K 31.12.2020 sme mali neobsadenú 1 pracovnú pozíciu (inštruktor sociálnej rehabilitácie 
– 1).  

Zamestnanci, ktorí pracujú vo funkciách odborných zamestnancov, sú plne kvalifikovaní 
v zmysle zákona o sociálnych službách. 
 
4.1 Vzdelávanie zamestnancov 
 

V roku 2020 sa zamestnanci zúčastňovali predovšetkým online seminárov, z dôvodu 
mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.  Interné semináre sme 
v tomto roku neorganizovali.  
Prehľad vzdelávacích aktivít zamestnancov v roku 2020 
Téma 
Arteterapeutické dni východu 2020: Virtuálny svet v arteterapii, benefity, úskalia/ / Supervízia 
v arterapii /Techniky arteterapie 
Ako motivovať seba aj druhých v náročných podmienkach? 
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Vedenie tímu ako príležitosť rozvíjať seba aj druhých 
Sociálna izolácia – pre niekoho postrach, pre iného príležitosť 
Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v prevádzkach sociálnych služieb  
počas pandémie 
Dokumentovanie v mimoriadnej situácii 
Ako pracovať so strachom a neznámymi situáciami v ZSS počas krízového obdobia 
 
Interné semináre zamestnancov CSS – Jesienka Myjava v roku 2020 
Dátum Téma Počet 

zamestnancov 
05.03.2020  
 

Polohovacie pomôcky VERMEIREN, kompenzačné pomôcky, 
manipulačné pomôcky Charitex 

43 

 
4.2 Plán školení a seminárov pre zamestnancov  
 
Ø Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – všetci zamestnanci 
Ø Civilná obrana – všetci zamestnanci 
Ø Požiarna ochrana – všetci zamestnanci 
Ø Poskytnutie 1. pomoci – minimálne 10 % zamestnancov ročne 
Ø HACCP – referent stravovacej prevádzky, hlavná kuchárka, kuchárky 
Ø ISPIN – legislatívne zmeny, metodické dni – ekonómka, prevádzkový referent, 

mzdový účtovník 
Ø Verejné obstarávanie – prevádzkový referent, referent stravovacej prevádzky 
Ø Mzdové semináre – mzdový účtovník 
Ø Interné semináre (s možnosťou získania kreditu) – sestry a ostatní zamestnanci 

zdravotníckeho úseku 
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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 2020 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. 

• 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  
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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. Božena Hesová – psychiater. 

• 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.  

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 2020 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 Plnenie plánu kultúrnych, pracovných a záujmových činností v roku 2020 
 
Január 

Začiatok roka sme začali písaním novoročných pozdravov. Upratávali sme vianočnú 
výzdobu, prehrávali filmy a zabavili pri spoločenských hrách. Prijímatelia pomáhali pri 
odhŕňaní snehu z chodníkov a rozbíjaní orechov. Dňa 20.01.2020 sa konala vedomostná 
súťaž, ktorej sa zúčastnilo 16 prijímateľov, všetci boli odmenení sladkosťou. Prijímatelia sa 
podieľali na príprave karnevalových masiek.  
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Február 

Už začiatok februára sa niesol  v duchu príprav a výzdoby na karneval, ktorý sa konal 
07.02.2020 a zúčasnilo sa ho 21 masiek. Do tanca nám hrali muzikanti z hudobnej skupiny 
Jožko a Maroš. Prijímatelia v prácach v terapeutických skupinách. Pre prijímateľky sme 
pripravili tzv. Beauty Day, kde si mali možnosť nafarbiť vlasy, namaľovať sa, nalakovať 
nechty,..... Pre pánov bol pripravený tzv. Pánsky klub – hrali spoločenské hry, počúvali 
hudbu.,... 
 
Marec - September 

Vzhľadom na obdobie pandémie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli 
obmedzené  skupinové, ale aj individuálne aktivity, Realizovali sa iba v obmedzenom počte, 
čase a mieste, a to tieto činnosti: 

- hrabanie lístia 
- navliekanie šnúrok do ušitých rúšok 
- zametanie areálu 
- okopávanie ruží 
- zber kvetov z bazy 
- varenie bazového sirupu 
- vychádzky po areáli i do neďalekého PKO Trnovce 
- žolíkový turnaj 
- zber jabĺk 
- šúpanie jabĺk na sušenie a koláče. 

 
Október - November 

V CSS -Jesienka Myjava bola od 06.10.2020 do 25.11.2020 nariadená karanténa 
z dôvodu pozitivity prijímateľov a zamestnancov. Prijímatelia sa zdržiavali len na izbách. 
 
December 

Dňa 04.12.2020 prišiel do CSS – Jesienka Myjava Mikuláš, anjel s čertmi a spoločne 
obdarovali prijímateľov balíčkom sladkostí. Piekli sa vianočné oblátky, niektorí prijímatelia 
písali list Ježiškovi. Od Ježiška dostali odpoveď a dostali aj darček (CD). Prijímatelia 
pomáhali pri vianočnej výzdobe. Dňa 22.12.2020 mali prijímatelia predčasné Vianoce – boli 
im rozdané darčeky, ktoré im poskytli dobrí ľudia na základe výzvy na sociálnych sieťach. Pri 
štedrovečernej večeri dostal každý prijímateľ balíček so sladkosťami.  
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5. 2 Plán kultúrnych, pracovných a záujmových činností na rok 2021 
 
Január - želania do nového roku 

- odzdobovanie vianočných stromčekov 
- upratovanie vianočnej výzdoby 
- spoločenské hry 
- práce v areáli – odhŕňanie snehu 
- čítanie kníh a premietanie filmov 

Február - príprava na fašiangovú zábavu 
- „Pánsky klub“ 
- počúvanie hudby 
- vedomostné hry 
- fašiangová zábava do 17.02.   

Marec - posedenie k MDŽ    
- jarná brigáda 
- Beauty Day pre ženy 
- Marec Mesiac knihy 
- jarné vychádzky 
- súťaž 

Apríl - veľkonočná výzdoba 
- výroba veľkonočných pozdravov, kraslíc 
- pletenie korbáčov 
- hľadanie veľkonočných kraslíc 
- príprava papierových ruží na máj 
- stavanie mája od 30.04. 

Máj - výlet na Bradlo  
- okopávanie ruží 
- vychádzky 
- kvíz 
- vysádzanie záhonov v areáli zariadenia 
- sadenie v záhrade zariadenia 
- váľanie mája do 31.05.  

Jún - práce v záhrade (okopávanie, hrabanie) 
- poznávací výlet podľa dohody s Výborom samosprávy 
- opekanie špekačiek 
- spevácka súťaž 
- oberanie bazy 
- varenie bazového sirupu 
- účasť na folklórnych slávnostiach individuálna 
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Júl - Anna bál  
- vychádzky 
- zber lipového kvetu 
- kvíz 
- športový deň v Trnovcoch 

August - opekačka 
- zber byliniek 
- športové hry 
- okopávanie ruží 
- spoločenské hry 

September - jesenná výzdoba 
- zber prírodného materiálu 
- strihanie a sušenie levandule 
- kvíz 

Október - účasť na výstave Plody myjavskej pahorkatiny 
- spoločenské hry 
- príprava smútočných vencov 
- posedenie pri príležitosti Mesiaca 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 v meste 
- pečenie a zdobenie perníkov 
- Adventné trhy v CSS - Jesienka 
- koledy na Štedrý večer 

 
Plán je predbežný a informatívny, možno ho meniť a dopĺňať podľa situácie. Okrem 

plánovaných kolektívnych akcií sa prijímatelia venujú aj individuálnym činnostiam – ručné 
práce, pestovanie izbových kvetov, účasť na terapeutických skupinách, kognitívnych 
cvičeniach, tréning jemnej motoriky. 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 2020 
 
Stanovené Plnenie 
Zlepšiť technický stav budov a  
znížiť energetickú hodnotu 

- Rekonštrukcia budov v areáli CSS – Jesienka, 
pavilón C 
- PD – Rekonštrukcia kúpeľní a toaliet, 
bezbariérová úprava 

Doplniť interiérové vybavenie  - nákup kancelárskych stoličiek  
- nákup skríň a postelí pre prijímateľov 
- nákup kancelárskeho nábytku 
- nákup 2 ks polohovateľných kresiel 
-  nákup 4 ks polohovacích postelí elektrických 

Modernizovať materiálno –  
technického vybavenia 

- nákup scanera 
- nákup 2 ks profesionálnych mixérov 
- nákup pece elektrickej 
- nákup profesionálnej sušičky 
- nákup konvektomatu 
- nákup automatického externého defibrilátora 
- nákup germicídneho žiariča 
- nákup šijacieho stroja 
- nákup záchytnej vane 
- nákup mobilného zdviháka   
- nákup žehličky  
- nákup práčky 
- nákup nádob na triedenie odpadu 

Vykonávať opravy a riešiť havarijné stavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- oprava prívodu bojleru 
- výmena zásobníka TÚV 
- oprava vstupnej brány 
- maľovanie a nátery 
- oprava spotrebičov v práčovni 
- oprava hlavného uzáveru na plynovom potrubíí
- oprava havárie splaškovej kanalizácie 
- výmena poistného ventilu 
- výmena interiérových dverí 
- oprava kotla v kuchyni 
- výmena radiátorov 
- oprava nábytku prijímateľov 
- oprava žalúzii 
- oprava a výmena sanitárnej techniky a batérii 
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- výmena madiel na pavilóne C 
- oprava miestností výleviek – pavilón C 
- výmena vonkajšieho zábradlia 
- ostatné opravy 

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. 

- bol vypracovaný projekt na získanie dotácie 
z MPSVaR SR na nákup pomôcok  
do odborných miestností, ktorý však nezíska
finačné prostriedky, z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov  
- bol vypracovaný projekt na získanie dotácie 
z MPSVaR SR na nákup materiálno 
technického vybavenia obytných miestností 

 
6. 1 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
v komplexná starostlivosť o prijímateľa 

ošetrovateľsko – opatrovateľská 
v kultúrno – športové aktivity 
v lokalita, prostredie a areál CSS – 

Jesienka Myjava 
v prítomnosť psychológa 
v prítomnosť canisterapeuta 
v domáca strava 
v čistota zariadenia 
v prijímatelia si môžu priniesť do CSS 

– Jesienka Myjava vlastné veci 
v tvorivé činnosti (vlastné výrobky) 

v nedostatočná komunikácia medzi 
zamestnancami 

v neschopnosť niektorých 
zamestnancov pracovať tímovo 

v neochota niektorých zamestnancov 
akceptovať inštruktorov sociálnej 
rehabilitácie a psychológa ako členov 
spoločného tímu a partnerov pre 
spoluprácu 

v neochota niektorých zamestnancov 
akceptovať nové trendy 
v poskytovaní sociálnych služieb 

v činnosť kľúčových pracovníkov 
v dispozičné riešenie budov a interiéru 
v nedostatok zdvíhacích zariadení pre 

uľahčenie manipulácie s prijímateľmi 
v zastaralé materiálne vybavenie 

interiéru 
v poskytovanie zdravej stravy 
v sociálna práca s rodinou 
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v vzdelávanie zamestnancov 
v motivovanie prijímateľov k sociálnej 

rehabilitácii  
Príležitosti Ohrozenia 

v vzdelávacie aktivity a zvyšovanie 
kvalifikácie zamestnancov a s tým 
súvisiace zvyšovanie úrovne kvality 
poskytovaných služieb 

v zvyšovanie kvality života 
prijímateľov nákupom najnovších 
pomôcok a vybavenia 

v zlepšovanie vzťahov v miestnej 
komunite: 
- mesto 
- Trenčiansky samosprávny kraj 
- Červený kríž 
- zariadenia sociálnych služieb 

v okolí  
- školy a pod.  
- sponzorstvo 
- prezentácia CSS – Jesienka 

Myjava a jeho činnosti  

v zvyšujúca sa byrokracia na úkor 
kvality sociálnych služieb 

v obmedzené finančné možnosti  
v náročné dispozičné riešenie 
v absencia vrátnice pri vchode do 

areálu a riešenie vstupu do areálu, tak 
aby bolo zabezpečené bezpečie 
prijímateľov a majetok CSS – 
Jesienka Myjava 

v hrozba šírenia ochorenia COVID-19 

 
 
6. 2 Vízia Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava 
 

CSS – Jesienka Myjava chce poskytovať sociálnej služby, ktoré sú flexibilné 
a maximálne orientované na prijímateľa. Poskytované sociálnej služby sa snažia napĺňať 
podmienky kvality v zmysle zákona o sociálnych službách. CSS – Jesienka Myjava sa chce 
stať zariadením, ktoré bude na verejnosti známe poskytovaním kvalitných a bezpečných 
sociálnych služieb s tým, že budeme napĺňať individuálne potreby prijímateľov so snahou 
zvýšiť kvalitu ich života s dôrazom na ich sebestačnosť.  

V CSS – Jesienka chceme vytvoriť a udržiavať otvorené prostredie s rodinnou 
atmosférou a komunitou, v ktorom chceme aj zamestnancov motivovať k aktívnemu 
využívaniu svojich schopností, zručností a vedomostí na prospech seba, CSS – Jesienka 
Myjava a prijímateľov.  

Základným poslaním CSS – Jesienka Myjava a zároveň víziou je: Zamerať sa na 
zmysluplné prežívanie a trávenie voľného času prijímateľov a zvyšovanie kvality ich života 
prostredníctvom krátkodobých a dlhodobých cieľov.  
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6. 3 Hodnoty Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava 
 

Pri svojej činnosti sa zamestnanci CSS – Jesienka Myjava riadia základnými zásadami 
a hodnotami: 
Ø dodržiavanie ľudských práv a slobôd 
Ø rešpektovanie osobnosti prijímateľa 
Ø rešpektovanie vlastnej vôle prijímateľa 
Ø pomoc pri vytváraní prostredia pripomínajúceho domov 
Ø dodržiavanie ochrany osobnosti a mlčanlivosti 

 
6.4 Poslanie Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava 
 

Poslaním poskytovania sociálnych služieb v CSS – Jesienka Myjava je poskytovať 
kvalitné sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách zamestnancami s odbornou 
kvalifikáciou na základe etického  a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv 
a základných slobôd, aby pre prijímateľov boli vykonávané odborné činnosti, obslužné 
činnosti a ďalšie činnosti, rozvíjané a podporované také opatrenia, programy a postupy, ktoré 
by prostredníctvom podpory zdravého života viedli k zlepšeniu zdravotného stavu 
prijímateľov, podporovali ich aktívny život a vytvárali predpoklady pre udržanie  fyzických 
a psychických schopností podľa ich želania, možností a schopností: 
Ø pri poskytovaní sociálnej služby zohľadňujeme návyky prijímateľov a chceme spĺňať  

definované štandardy kvality sociálnych služieb 
Ø zapájame prijímateľov do verejného diania v CSS – Jesienka Myjava, v meste 

a v spoločnosti 
Ø zaisťujeme nekonfliktné spolužitie prijímateľov  a ich bezpečnosť 
Ø zachovávame a rozvíjame kontakt s rodinou, blízkymi a komunitami 
Ø zvyšujeme kvalifikáciu, zlepšujeme zručnosti zamestnancov 
Ø snažíme sa vytvárať pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb 

a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a partnerstvo 
Ø dlhodobo modernizujeme CSS – Jesienka Myjava novým a kvalitným vybavením.    

 
6. 5 Strategický (hlavný) cieľ Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava 
 

Hlavným cieľom CSS – Jesienka Myjava je vybudovanie takého prostredia pre 
prijímateľov, aby bola v ňom zachovaná kvalita ich života v čo najvyššej miere. K tomu budú 
vytvorené špecifické zodpovedajúce podmienky prispôsobené potrebám prijímateľov 
vychádzajúc z analýzy súčasného stavu CSS – Jesienka Myjava, Koncepcie rozvoja 
sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja, zákona o sociálnych službách: 
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Ciele kvality vo vzťahu k prijímateľovi: 

1. cieľ: Dodržiavať atribúty dôstojnosti a podmienky dodržiavania základných ľudských 
práv a slobôd na základe dokumentov 

2. cieľ: Monitorovať dodržiavanie ochrany prijímateľov pred diskrimináciou.  
3. cieľ: Prihliadať na individuálne potreby prijímateľov, ich aktívnu účasť na 

spolurozhodovaní a odborne pracovať s procesom individuálneho plánovania. 
4. cieľ: Motivovať a aktivizovať prijímateľa podľa jeho schopností a zručností.  
5. cieľ: Spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou a rešpektovať osobné ciele, 

potreby, schopnosti a zdravotný stav prijímateľa.  
 
Ciele kvality vo vzťahu k personálu: 

1. cieľ: Implementovať spracované postupy, pravidlá a podmienky na adaptáciu 
a zaškoľovanie zamestnancov. 

2. cieľ: Dodržiavať postupy, pravidlá a podmienky na rozvoj ďalšieho vzdelávania 
a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov. 

3. cieľ: Rozvíjať teambuilding – prístup tímovej práce prostredníctvom formálnych 
a neformálnych stretnutí. 

4. cieľ:  Uplatňovať aktívnu tímovú prácu medzi všetkými organizačnými zložkami 
s cieľom napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov. 

5. cieľ: Zabezpečovať pravidelnú supervíziu  na všetkých úrovniach (supervízia 
organizácie, riadiaca supervízia pre manažment, individuálna a skupinová supervízia  
pre všetkých zamestnancov) ako nástroja nachádzania možnosti učiacej sa organizácie. 

 
 
Ciele kvality vo vzťahu k príbuzným: 

1. cieľ: Dodržiavať postupy a stratégie podpory prijímateľa zamerané na jeho plné 
účinné zapojenie sa do spoločnosti s dôrazom na prirodzené vzťahy v rámci rodiny, 
komunity a v súlade s právom na rovnosť príležitostí.  

2. cieľ: Implementovať do praxe postupy spolupráce s rodinnými príslušníkmi v rámci 
starostlivosti o prijímateľa (sprievod k lekárovi, sprievod pri vybavovaní úradných 
záležitostí, sprievod na kultúrne a športové podujatia a pod.). 

3. cieľ: Dodržiavať zaznamenávanie návštevy príbuzných a iných známych v Knihe 
návštev. 

4. cieľ: Zisťovať spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb prostredníctvom 
individuálnych rozhovorov.  

 
Ciele kvality vo vzťahu k verejnosti: 

1. cieľ: Pravidelná aktualizácia webovej stránky a propagácia CSS – Jesienka Myjava 
prostredníctvom miestnych médií.  

2. cieľ: Estetizácia exteriéru a interiéru prostredníctvom vlastných výrobkov.  
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6. 6 Krátkodobé (čiastkové) ciele rozvoja Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava 
 
Skvalitnenie procesu individuálneho plánovania 
Spôsob realizácie:  

- intenzívnejšie prepojenie sociálneho a zdravotníckeho úseku v procese individuálneho 
plánovania 

- intenzívnejšia kontrola administrácie individuálnych plánov kľúčovými pracovníkmi 
- priebežné vzdelávanie všetkých zamestnancov vzhľadom na potreby individuálneho 

plánovania 
- informovanie prijímateľov o ďalších možnostiach smerujúcich ku skvalitneniu ich  

 
Skvalitnenie manažmentu kvality v CSS – Jesienka Myjava 
Spôsob realizácie: 

- spracovanie príručky kvality 
- implementácia podmienok kvality medi zamestnancami a prijímateľmi formou s 

spoločných porád a stretnutí 
 
Vzdelávanie zamestnancov 
Spôsob realizácie: 

- ďalšie vzdelávanie zamestnancov podľa plánu vzdelávania v oblasti terapií s dôrazom 
na prijímateľov s diagnózou Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie 

- účasť na vzdelávacích kurzoch podľa ponuky s možnosťou získania certifikátu 
 
Sociálna práca s rodinou 
Spôsob realizácie: 

- zintenzívnenie sociálnej práce s rodinou 
- systematizácia práce s rodinnými príslušníkmi na základe príslušných organizačných 

smerníc vychádzajúcich z potrieb štandardov kvality a vytvorenie modelu cielenejšej 
spolupráce s rodinnými príslušníkmi 

 
Motivácia prijímateľov k záujmovým činnostiam 
Spôsob realizácie: 

- vedenie motivačných rozhovorov s jednotlivými prijímateľmi v rámci stretnutí 
- zlepšovanie podmienok pre realizovanie záujmovej činnosti v rámci tvorivých dielní, 

pravidelnou starostlivosťou o tento priestor a zabezpečením potrebným materiálom 
 
Aktivity v miestnej komunite 
Spôsob realizácie: 

- pripraviť plán aktivít na príslušný rok s cieľom zamerať sa na aktivity, ktoré umožnia 
účasť čo najväčšieho počtu prijímateľov 
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- aktivity orientovať na: 

a) kultúrnu oblasť v spolupráci s mestom, centrom tradičnej kultúry, centrom 
voľného času, školami, inými zariadeniami sociálnych služieb v meste a pod. 

b) športovú oblasť v spolupráci so športovými klubmi i v rámci vlastných aktivít 
formou športových dní 

c) duchovnú oblasť v spolupráci s farnosťami na území mesta 
d) oblasť vzdelávania formou prednášok v spolupráci s Červeným krížom, Políciou 

SR a pod.  
 
Materiálno – technické zabezpečenie 
Spôsob realizácie: 

- naplniť plán opráv a údržby a plán investičných akcií na najbližšie dva roky 
- realizovať rekonštrukciu budov,  
- realizovať rekonštrukciu vodovodu, kanalizácie a teplovodov 

 
Zabezpečiť pravidelnú supervíziu 
Spôsob realizácie: 

- naplánovať supervízne stretnutia na ďalšie obdobie, prenášať získané vedomosti do 
praxe, vyčleniť finančné prostriedky na vykonávanie supervízie 
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7 FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 

 
Čl. I 

Všeobecné údaje 
 
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky 
 
a)  
Názov účtovnej jednotky Centrum sociálnych služieb – Jesienka 
Sídlo účtovnej jednotky Staromyjavská č. 77, 907 01 Myjava 
IČO 00596264 
Dátum zriadenia 17.08.1972 
Spôsob zriadenia Zriaďovacia listina 
Názov zriaďovateľa Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo zriaďovateľa Trenčín 

a) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 
závierky 

riadna 

b) Účtovná jednotka je súčasťou 
konsolidovaného celku 

áno 

 
2. Opis činnosti účtovnej jednotky 
 
Hlavná činnosť účtovnej jednotky Sociálne služby fyzickým osobám so 

stupňom odkázanosti najmenej V 
 
3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky 
 
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 
Funkcia 

PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka 
 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 
Funkcia 

 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

79,6 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 
z toho:  

- počet vedúcich zamestnancov 

80 
 
 
4 
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Organizačná štruktúra účtovnej jednotky: Riaditeľ, úseky sociálny, zdravotnícky 
a ekonomicko – prevádzkový 

- rozpočtové organizácie zriadené 
účtovnou jednotkou (názov, sídlo) 

 

- príspevkové organizácie zriadené 
účtovnou jednotkou (názov, sídlo) 

 

- neziskové organizácie založené/ 
zriadené účtovnou jednotkou (názov, 
sídlo) 

 

- právnické osoby založené účtovnou 
jednotkou (názov, sídlo) 

 

 
Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania 
účtovnej jednotky vo svojej činnosti  - áno 
 
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad 
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu - nie 
 
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia 
cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. 
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke. 
b) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia 
cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. 
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 
c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými 
nákladmi.  
d) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa 
oceňuje reálnou hodnotou 
e) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 
f) Zásoby nakupované 
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich 
obstaraním. 
g) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reálnou hodnotou. 
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h) Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje 
o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.  
i) Krátkodobý finančný majetok 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa 
vyjadruje opravnou položkou. 
j) Časové rozlíšenie na strane aktív 
j)  Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  
l) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška 
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom 
ocenení.  
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie 
známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.  
m) Časové rozlíšenie na strane pasív 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná 
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  
n) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.  
o) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou. 
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy 
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby 
nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje 
ho jeho nájomca, nie vlastník.  
 
4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených 
v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.  
 
5. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok,  doba odpisovania, 
sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, 
že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho 
opotrebenia. Odpisovať sa začína - odo dňa jeho zaradenia do používania. 
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:  

Odpisová skupina Predpokladaná doba 
používania v rokoch 

Ročná odpisová sadzba  
v % 

1 4  
2 6  
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3 8  
4 12  
5 20  
6 50  

 
Drobný nehmotný majetok od 0 € do 2400 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie 
je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet  518 – 
Ostatné služby. 
Drobný hmotný majetok od 0 € do 1700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.  
 
6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 
Prechodné zníženie hodnoty majetku  sa vyjadruje opravnou položkou.  
 
7. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku . 
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam.  
 
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené 
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči 
dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.   
 
Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti – k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, 
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba 
dlhšia ako:  
 
6 mesiacov najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva  
9 mesiacov najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva  
12 mesiacov najviac do výšky 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 
24 mesiacov do výšky 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 
 
Tvorba opravnej položky sa účtujú na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu 
opravných položiek. Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech 
výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje  inak a na ťarchu príslušného účtu opravných 
položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich 
existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného 
obdobia.  
 
8. Zásady pre vykazovanie transferov 
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky 
podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  
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Bežný transfer od cudzích subjektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi. 
Bežný transfer od zriaďovateľa – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s výdavkami.  
Kapitálový transfer od cudzích subjektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej 
súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou 
vyradeného dlhodobého majetku). 
Kapitálový transfer od zriaďovateľa – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného 
dlhodobého majetku). 
 

Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 
A Neobežný majetok 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č. 1) 
Textová časť k tabuľke č. 1 
ÚJ obstarala kapitálový majetok v celkovej hodnote 473 683,10 €, z toho:  
Majetok zaradený do používania v hodnote stroje, prístroje a zariadenia v celkovej hodnote 
34 021,99 €, z toho: 

- stojaci zásobník na TÚV – havarijný stav 4 520,00 € 
- 2 ks hydraulická zdvíhacia stolička 9 580,00 € 
- podlahový umývací stroj 2 299,99 € 
- profesionálny mixér 2 157,00 € 
- konvektomat 7 998,00 € 
- elektrická pec 2 158,00 € 
- profesionálna sušička 3 599,00 € 
- automatický externý defibrilátor 1 710,00 € 

 
Z účtu 042 bola v roku 2020 zaradená Rekonštrukcia pavilónu C v areáli CSS Jesienka 
Myjava na účet 021 ako technické zhodnotenie v celkovej hodnote 426 818,49 €. 
Na účte 042 – obstaranie DHM zostalo účtované: 
PD – Rekonštrukcia kúpeľní a toaliet, bezbariérová úprava do firmy ARCH Konstrukt s.r.o., 
Trenčín. 
 
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku 
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Druh poisteného majetku Spôsob poistenia Výška poistenia 

Poistenie majetku a všeobecnej 
zodpovednosti za škodu 

Rámcová zmluva zriaďovateľa 
s poisťovňou Komunálna poisťovňa 

 

Havarijné poistenie MV Zmluva zriaďovateľa s poisťovňou 
Komunálna poisťovňa 

 

  
B Obežný majetok 
1. Pohľadávky 
a) Významné pohľadávky podľa jedntlivých položiek súvahy 
Pohľadávka Riadok súvahy Hodnota 

pohľadávok 
Opis 

318 068 39205,96 Pohľadávky voči 27 
prijímateľom 

315 065  3220,89 Dobropisy za dodávky energií a 
potravín 

Spolu  42426,85  
 
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam – tabuľka č. 3 
Textová časť k tabuľke č. 3 
Opravné položky k pohľadávkam voči klientom zariadenia sú tvorené podľa dĺžky doby po 
lehote splatnosti 
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam 

Pohľadávka Suma OP Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 
1 prijímateľ 30,84 Znížená pohľadávka – úhrada od prijímateľa 
3 prijímatelia 4352,74 Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky na základe 

Uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 2020 zo dňa 
25.04.2020 

20 prijímateľov 15 416,97 Tvorba OP k pohľadávkam 
 
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) – tabuľka č. 4 
Pohľadávky voči 18 prijímateľom v lehote splatnosti v hodnote 0,00 € 
Pohľadávky voči 27 prijímateľom po lehote splatnosti 39 205,96 € 
 
2. Finančný majetok 
 a) Významné zložky krátkodobého finančného majetku 
Krátkodobý finančný 

majetok 
Riadok 
súvahy 

Zostatok 
k 31.12.2019 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Zostatok 
k 31.12.2020 

213 – Ceniny (známky) 087       63,25 145,00        111,80             96,45 
213 – Ceniny (stravné 088 0,00 6706,33 5939,40 766,93 
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poukážky) 
221 – Sociálny fond 088      7697,89     10568,28      8490,37         9775,80 
221 – Darovací účet 
221 – Darovací účet 

088 
 
088 

   7459,95 
 

0,00 

0,00 
 

5520,00    

     0,00 
 

512,00 

        7459,95 
 

5008,00 
 

221 – Depozitný účet*  

221 – Depozitný účet*  

221 – Depozit mzdy 
12/20 

088 
 
088 
 
088 

  33916,42 
 

0,00 
 

99900,00  

  520,00 
 

0,00 
 

132853,00  

 0,00 
 

25316,79 
 

100343,45 

      34436,42 
 

-25316,79 
 

132853,00 
Spolu 085  149037,51   149904,73 134662,61      

164216,38 
• prijatá zábezpeka v hodnote 33916,42 € 

 

3. Časové rozlíšenie  
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 
období 

Opis položky 
časového rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Zostatok 
k 31.12.2019 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Zostatok 
k 31.12.2020 

Náklady budúcich 
období spolu z toho: 

110       343,85 376,68        343,85      
376,68 

Predplatné 
periodickej tlače, 
odbornej literatúry 
a licencia programu 
Kuchyňa na rok 
2021 

110 343,85 376,68 343,85 376,68 

 
 

Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A Vlastné imanie – tabuľka č. 5 
Textová časť k tabuľke č. 5 
Zúčtovaný nevysporiadaný HV za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške 8 146,95 €.  
 
B Záväzky 
1. Rezervy – tabuľka č. 7 
Ostatné krátkodobé rezervy 
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Vyčerpaná rezerva na odchodné vo výške 1 150,00 €, tvorba rezervy na odchodné 7 338,00 €, 
rezerva na jubilejné odmeny čerpaná vo výške 2 896,00 €, nevyčerpaná rezerva 89,00 €. 
 
Tvorba na jubileá 7 800,00 €, spolu 15 138,00 € - v roku 2020 došlo k čerpaniu rezervy vo 
výške 4 493,30 €.  
Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2021 – vo výške 10 644,70 €.  
 
2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) – tabuľka č. 8 
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) – tabuľka č. 8 
Textová časť k tabuľke č. 8 – obsahuje záväzky zo sociálneho fondu vo výške 7 950,41 €. 
Ostatné dlhodobé záväzky – zložená zábezpeka vo výške 9 119,63 €, dodávatelia vo výške 
5 267,33 €, iné záväzky (zrážky zo mzdy zamestnancov) 1 994,15 €, vo výške zamestnanci 
(mzda za mesiac december) vo výške 64 202,82 €, zúčtovanie orgánmi sociálneho 
a zdravotného poistenia vo výške 43 290,27 €, ostatné dane (daň zo mzdy) vo výške 8 855,04 
€. 
 
3. Časové rozlíšenie 
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich 
období podľa jednotlivých položiek súvahy 
Opis položky 
časového 
rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Zostatok 
k 31.12.2019 

Prírastky 
+ 

Úbytky  
- 

Zostatok 
k 31.12.2020 

Výdavky 
budúcich období 
spolu z toho: 

     

Výnosy budúcich 
období spolu 
z toho: 

182 33752,24 30951,77 32172,67 34973,14 

Spolu  33752,24 30951,77 32172,67 34973,14 
 
b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 
Kapitálový 
transfer 

Stav 
záväzku 
k 31.12.019 

Príjem 
kapitálového 
transferu 

Zúčtovanie 
výnosov 
bežného 
účtovného 
obdobia 

Zúčtovanie 
do výnosov 
budúcich 
období 

Stav 
záväzku 
k 31.12.2020 

3 ks stropný 
zdvíhací systém*  

26292,29   2069,10 24223,19 

Spolu 26292,29   2069,10 24223,19 
• prijaté darované 3 ks stropných zdvíhacích zariadení 
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Čl. V 
Informácie o výnosoch a nákladoch 

 
1. Výnosy – popis a výška významných položiek výnosov 
Popis (číslo účtu a názov) Suma k 31.12.2020 Suma k 31.12.2019 
a) tržby za vlastné výkony a tovar           
602 – Tržby z predaja služieb z toho: 

- strava prijímatelia 
- služby prijímateľom 
- strava zamestnanci 

420362,13 
102117,91 
308343,97 

9900,25 

        467834,28 
121756,88 
338447,06 

7630,34 
 

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

0  9310,46 

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  - 
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 

1422756,43 1376902,42 

692 – Výnosy z kapitálových transferov 
z rozpočtu obce, VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu 
zriaďovateľa 

29817,36               29805,13  

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

24863,27 
 

                7113,60 
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- transfer z inej VÚC (KZ 11H) 
- transfer zo ŠR 

12930,92 
54306,79 

4503,60 
2610,00 

694 – Výnosy samosprávy z kapitálových  
transferov zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo 
ŠR 

568,82                   570,66 

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 

2218,00                    292,00     

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

- zúčtovanie kapitálového transferu od 
ostatných subjektov mimo verejnej 
správy 

1500,28                    772,35 

699 – Výnosy samosprávy z odvodu 
rozpočtových príjmov 

  

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

59742,71  

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z 
omeškania 

  

648 – Ostatné výnosy z toho: 
- predaj kovového odpadu 

84,69 
 

              79,84 

i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, 
časového rozlíšenia 

                

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti 

4493,30               4135,00 

658 – Zúčtovanie ostatných opravných 
položiek z prevádzkovej činnosti 

4352,74                4421,15 

 
Popis a výška nákladov v roku 2020 
50 Spotrebované nákupy (r.002 až 005) 1 257944,30 
501 Spotreba materiálu 2 209377,10 
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502 Spotreba energie 3 48 567,20 
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 
504,507 Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť 5 0,00 
51 Služby (r.007 až r. 010) 6 69804,90 
511 Opravy a udržiavanie 7 45188,39 
512 Cestovné 8 202,70 
513 Náklady na reprezentáciu 9 0,00 
518 Ostatné služby 10 24413,81 
52 Osobné náklady (r.012 až r. 016) 11 1188587,77 
521 Mzdové náklady 12 84501215 
524 Zákonné sociálne poistenie 13 295199,37 
525 Ostatné sociálne poistenie 14 10762,10 
527 Zákonné sociálne náklady 15 37614,15 
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 
53 Dane a poplatky (r.018 až r- 020) 17 12480,88 
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 
532 Daň z nehnuteľnosti 19 6451,88 
538 Ostatné dane a poplatky 20 6029,00 
54 Ostatné náklady na prevádzkové činnosť (r.022 až r. 

028) 
21 5901,56 

541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 

22 0,00 

542 Predaný materiál 23 0,00 
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 
546 Opis pohľadávky 26 5901,56 
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 0,00 
549 Manká a škody 28 0,00 
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej 

činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039) 

29 47303,43 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 30 31886,46 
 Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 

(r.032 až r.035) 
31 15416,97 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 0,00 
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej 

činnosti 
34 0,00 

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej 
činnosti 

35 15416,97 
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554 Tvorba rezerv 37 0,00 
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 
56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 40 10,80 
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 
562 Úroky 42 0,00 
563 Kurzové straty 43 0,00 
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 
568 Ostatné finančné náklady 47 10,80 
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 
57 Mimoriadne náklady (r.050 až r.053) 49 0,00 
572 Škody 50 0,00 
574 Tvorba rezerv 51 0,00 
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 

(r.055 až r.063) 
54 455947,15 

581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych 
rozpočtových  organizácii a príspevkových organizácii 

55 0,00 

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným 
subjektom verejnej správy 

56 0,00 

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo 
verejnej správy 

57 0,00 

584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo rozpočtu 
vyššieho územného celku do rozpočtových organizácii 
a príspevkových organizácii zriadených obcou alebo 
vyšším územným celkom 

58 0,00 

585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho 
územného celku ostatným subjektom verejnej správy 

59 0,00 

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho 
územného celku subjektom mimo verejnej správy 

60 0,00 

587 Náklady na ostatné transfery  61 0,00 
588 Náklady z odvodu príjmov 62 466519,01 
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 -10571,86 
 Účtovné skupiny 50-58 celkom súčet 

(r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+r.040+r.049+r.054) 
64 2037980,79 

 Kontrolné číslo  súčet (r.001 až r. 064) 994 6150503,06 
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2. Náklady – popis a výška významných položiek nákladov 
Popis (číslo účtu a názov) Suma k 31.12.2019 
a) spotrebované  nákupy  
501 – Snpotreba materiálu z toho: 

- potraviny 
- čistiace a pracie prostriedky 
- kancelárske potreby vrátane tonerov a papiera 
- DHM 
- knihy, časopisy, odborná literatúra 
- výpočtová technika špeciálna pre prijímateľov 
- materiál na údržbu 
- OOPP 
- interiérové vybavenie prijímateľom 
- ostatný materiál 

181138,33 
134160,89 

17455,70 
6358,08 

11783,47 
388,57 

 
2177,45 

 
5266,15 

 
502 – Spotreba energie 

- elektrická energia 
- voda 
- plyn 

54986,07 
16563,48 

8018,81 
30403,78 

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

- maľovanie a nátery 
- oprava rampy a zábradlia 
- oprava dlažby pri pavilóne D 
- oprava vonkajšieho schodiska 
- oprava polohovateľných postelí 
- oprava spotrebičov a zariadení v kuchyni 
- oprava sušičky na bielizeň 
- núdzové osvetlenie  
- oprava osvetlenia 
- havária vodovodného potrubia a ventilu 
- oprava zdvíhacích zariadení 
- oprava mreže 
- oprava obehového čerpadla 
- oprava osobného motorového vozidla 
- ostatné opravy 

22245,61 
 

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

- stočné a zrážková voda 
- revízie 

22778,24 
10241,96 

2455,00 
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- poštovné  
- telekomunikačné služby 
- povinné očkovanie zamestnancov 
- povinné zdravotné prehliadky 
- výrub drevín 
- pracovno – zdravotná služba 
- supervízie 
- deratizácia, dezinsekcia 
- výkon zodpovednej osoby 
- poradenstvo a právne služby 
- ostatné 
- semináre, školenia 
- kurz na obsluhu motorovej píly 
- licenčná zmluva na softvér kuchyne 
- servis kotlov 

767,35 
894,60 
479,61 
286,90 
750,00 
731,70 
847,59 
836,18 
467,28 
190,00 

3830,07 
 
 
 

c) osobné náklady  
521 – Mzdové náklady 
 

622595,24 

524 – Zákonné sociálne náklady 215504,06 
527 – Zákonné sociálne náklady z toho: 

- tvorba SF 
- odchodné 
- odstupné 
- nemocenské dávky 
- príspevok zamestnávateľa na stravu 

zamestnancov 
- príspevok zamestnávateľa na stravné poukážky 
- rekreačné poukazy 
- OOPP 

20402,27 
5722,78 
1105,00 

 
3378,28 

 
8675,16 

 
 

1521,05 
d) dane a poplatky  
532 – Daň z nehnuteľnosti 6451,88 
538 – Ostatné dane a poplatky z toho: 

- komunálny odpad 
6030,00 
6006,00 

e) odpisy, rezervy a opravné položky  
551 – Odpisy DNM a DHM 

- odpisy zo zdrojov VÚC 
- odpisy z cudzích zdrojov (ŠR, dary) 

27399,16 
26449,36 

949,80 
553 – Tvorba ostatných rezerv 

- životné jubileá 
- odchodné 

4135,00 
2985,00 
1150,00 
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558 – Tvorba ostatných opravných položiek 
- opravné položky k pohľadávkam voči 

prijímateľom 

9441,98 
 

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

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

7905,06 

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  
Celková výška nákladov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 1909383,84 €, čo predstavuje 
nárast o 229444,36  € oproti roku 2018, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 
1679939,48 €. Najväčší podiel na zvýšení nákladov mali položky mzdy o 33656,99 € 
a sociálne náklady o 23444,94 € vrátane doplnkového dôchodkové poistenie a spotreba 
energií o 18996,18 € z dôvodu zvýšenia ceny plynu oproti cenám z predchádzajúceho roka, 
odpis pohľadávky 5454,84 €, tvorba rezerv vyššia o 11003,00 €, opravy vyššie oproti 
minulému roku o 16376,29 €.  
 

Čl. VI 
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Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
 
1. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách 
Druh položky Hodnota Účet 
Prijímatelia – dôchodky zo SP 13637,45 751 
Vkladné knižky prijímatelia            47942,39 751 
Pozostalosť prijímateľov                131,69 751 
Finančné prostriedky prijímateľov v 
úschove 

           10231,93 751 

DHM         272909,46 771 
Drobný nehmotný majetok             1781,38 772 
Požičaný majetok 84196,77 754 
Odpísané pohľadávky 10214,20 777 
 
Darovacie zmluvy a iné zmluvy 
Názov 
poskytovateľa  

Číslo 
zmluvy 

Označenie 
zmluvy 

Hodnota 
zmluvy 

Predmet zmluvy 

Ján Matis 1/20 Darovacia 
zmluva 

60,00 €     
 

52 ks pracovné nohavice 
2 páry pracovná obuv 
1 ks pracovná bundokošeľa 
5 ks pracovná súprava biela 

Ezpada, s.r.o., 
Praha 

2/20 Darovacia 
zmluva 

5 000,00 € peňažný dar 

Nadácia Tatra 
banky Bratislava 

2020cov
170 

Zmluva 
o poskytnutí 
daru na 
účely 
realizácie 
projektu 

  500,00 € finančný príspevok 

Lekáreň 
Bohuslavice  

3/20 Darovacia 
zmluva 

55,00 € 5 bal/100 ks jednorazové 
ochranné rukavice, veľkosť M  

Adam Votruba, 
Praha 

4/20 Darovacia 
zmluva 

     10,00 € peňažný dar 
 

Mgr. Eva 
Talajková, 
Myjava 

5/20 Darovacia 
zmluva 

15,00 € 15 ks dezinfekčný roztok 
Dezanol  

Bc. Kotvanová 
Šárka 

6/20 Darovacia 
zmluva 

251,15 € 50 ks jednorazové trojvrstvové 
rúško 

70 s respirátor FFP2 
9 l dezinfekcia Dezinfektol 
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10 ks jednorazové kombinéza 
XL 
5 ks jednorazové rukavice vinyl 
5 ks jednorazová kombinéza 
XXL 

Lopraisová 
Michaela, Stará 
Turá 

7/20 Darovacia 
zmluva 

2,00 € 400 ks jednorazové ochranné 
rukavice  
 

DM Drogéria 
market 
Bratislava 

8/20 Darovacia 
zmluva 

283,65 € 20 ks Balea – dezinfekčný gél 
20 ks Balea – dezinfekčný gél 
20 ks Denkmit – dezinfekčný 
sprej 
40 ks Denkmit – dezinfekčné 
vlhčené utierky 
15 ks Denkmit – dezinfekčný 
sprej 

Roman Chrappa, 
Žarnovica 

9/20 Darovacia 
zmluva 

500,00 € 17 ks glazúra Welte 
3 ks glazúra TC 473 
3 ks glazúra TC 263 
2 ks glazúra TC 231E 
1 ks glazúra 235 
1 ks oxid medňatý 
1 ks oxid kobaltu 
5 ks Gus 24 
2 ks farbítko Welte KD1 

DM Drogéria 
market 
Bratislava 

10/20 Darovacia 
zmluva 

218,70 € 30 ks Balea 
5 ks Denkmit – univerzálny 
čistiaci prostriedok 
5 ks Denkmir – čistiaci 
prostriedok 
5 ks Denkmit – dezinfekčný 
sprej 
5 ks Denkmit – dezinfekčný 
prostriedok 
5 ks Denkmit – dezinfekčný 
sprej 
5 ks Denkmit – čistiaci 
prostriedok 
30 ks vlhčené utierky Ebelin 
30 ks kuchynské utierky 
trojvstvové 
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HARTMANN – 
RICO s.r.o. 
Bratislava 

11/20 Darovacia 
zmluva 

170,00 € zdravotnícky materiál 

HARTMANN – 
RICO s.r.o. 
Bratislava 

12/20 Darovacia 
zmluva 

1 448,00 € 2 ks polohovacie lôžko ELBUR 
1 matrac STANDART  

Nadácia SPP 
Bratislava 

29/2020 Zmluva o  
poskytnutí 
finančného 
príspevku 
Pomáhane 
SPPolu 

1 000,00 € finančný príspevok na nákup: 
1 ks germicídny žiarič 
1200 ks jednorazové rúško 3 
vrstvové 
20 bal jednorazové rukavice 
Nitril 

 
 

Čl. IX 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 
 Rozpočet CSS – Jesienka Myjava bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 
384/2019 zo dňa 25.11.2019. 
Zmeny rozpočtu: 

- prvá zmena schválená dňa 31.01.2020 rozpočtovým opatrením č. 114/109/2/2020 
- druhá zmena schválená dňa 28.02.2020 rozpočtovým opatrením č. 149/109/3/2020 
- tretia zmena schválená dňa 31.03.2020 rozpočtovým opatrením č. 197/1069/4/2020 
- štvrtá zmena schválená dňa 30.04.2020 rozpočtovým opatrením  č. 253/109/5/2020 
- piata zmena schválená dňa 29.05.2020 rozpočtovým opatrením č. 342/109/6/2020 
- šiesta zmena schválená dňa 30.06.2020 rozpočtovým opatrením č. 378/109/7/2020 
- siedma zmena schválená dňa 31.07.2020 rozpočtovým opatrením č. 425/109/8/2020 
- ôsma zmena schválená dňa 31.18.2020 rozpočtovým opatrením č. 460/109/9/2020 
- deviata zmena schválená dňa 30.09.2020 rozpočtovým opatrením č. 556/109/10/2020 
- desiata zmena schválená dňa 31.10.2020 rozpočtovým opatrením č. 578/109/11/2020 
- jedenásta zmena schválená dňa 30.11.2020 rozpočtovým opatrením č. 

680/109/12/2020 
- dvanásta zmena schválená dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 

760/109/13/2020 
 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu – tabuľka č. 13 – 14 
Textová časť k tabuľke č. 13 – 14: 
Rozdiel medzi rozpočtom a skutočnými príjmami pozostáva z nasledujúcich položiek, ktoré 
neboli rozpočtované: 
Dary 5008,00 
Depozit – prijatá zábezpeka -24796,79 
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 -19788,79 
Za ubytovanie a za opatrovanie prijímateľov 0,00 
Za ubytovanie a za opatrovanie prijímateľov 
- DSS 

118914,88 

Za ubytovanie a za opatrovanie prijímateľov 
- ŠZ 

179874,79 

Za nadštandardné služby prijímateľom 41,54 
Za stravu od prijímateľov - DSS 59216,33 
Stravu od prijímateľov - ŠZ 51247,39 
 409294,93 
 409294,93 
Z dobropisov 478,14 
 478,14 
Príjmy za poskytované služby boli vo výške 403860,89 €, čo predstavuje plnenie 
rozpočtových príjmov na 73,31 %, čoho hlavnou príčinou je nenaplnená kapacita zariadenia 
prijímateľmi a nízke príjmy niektorých prijímateľov a neschopnosť hradiť za poskytované 
služby v plnej výške a rekonštrukcie jednotlivých pavilónov. 

Bežné výdavky ZF 41 boli čerpané vo výške 1384306,02 €, čím sa dosiahla úspora oproti 
rozpočtu v sume 133020,98 €  najviac v položkách mzdy a odvody (neobsadené pracovné 
pozície cca 5 miest počas celého roka a dlhodobé PN cca 10 zamestnancov v trvaní do 2 do 6 
mesiacov). 

Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 38650 €, teda nebol rozpočet kapitálových 
výdavkov vyčerpaný z dôvodu nedokončenej investičnej akcie „Rekonštrukcia budov v areáli 
CSS – Jesienka, pavilón C“. 
 

Čl. X 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dní, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka odo dňa zostavenia účtovnej závierky 
 
 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
do dňa zostavenia účtovnej závierky: 
Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo 
vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.  
 
Vypracovala a za správnosť zodpovedá: Mgr. Beáta Mašlonková 
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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 5,00 € 
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začatú hodinu práce každého zamestnanca CSS – Jesienka Myjava, ktorý sa na 
odstraňovaní následkov podieľal 

 - 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 

 
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 5,00 € 
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začatú hodinu práce každého zamestnanca CSS – Jesienka Myjava, ktorý sa na 
odstraňovaní následkov podieľal 

 - 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 

 
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 
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ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby znížené 
o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom 

 
 

 

 
9 PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2021 
 

Rozpočet na rok 2020 bude realizovaný na základe Rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 
23.11.2020.  
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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 

Mgr. Beáta Mašlonková 
Zastupujúci ekonóm 

034/6212224, 
kl.166 
0901918532 

beata.maslonkova@cssmyjava.sk 

Prevádzkový referent 
Alica Kovárová 

034/6212224, 
kl.110 
0901918532 

alica.kovarova@cssmyjava.sk 

Mzdový účtovník, poverená 
zastupovaním ekonomicko – 
prevádzkového úseku počas PN 
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. Mária Bukovanová 

034/6212224, 
kl.114 

 
maria.bukovanova@cssmyjava.sk 

mailto:alica.kovarova@cssmyjava
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0901918530 
Psychológ 
Mgr. Natália Schmidt 

034/6212224, 
kl.109 

natalia.schmidt@cssmyjava.sk 

Zdravotnícky úsek   
Poverená riadením zdrav. úseku 
- vedúca sestra 
Mgr. Erika Trizuliaková 

034/6212224, 
kl. 115 
0901918533 

 
erika.trizuliakova@cssmyjava.sk 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy 
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Karneval 

                   
Lúskanie orechov 

 
 



 
 

 
 
 

56 
 

 
 

Centrum sociálnych 
služieb – Jesienka 

Myjava 
 

 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA  
o činnosti a hospodárení za rok 2020 

Rok: 2020 

 

 

 
 
 

   

                       
Vítanie jari 
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Výroba krepových ruží na Máj 

 

             
Oberanie lipového kvetu 
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Annabál 
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Poctilo nás návštevou Divadlo LUSIAN s predstavením Klubovňa 
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Príprava na futbalový zápas 

 
 
 

  
 
 

    
Liptovský Ján- futbalový turnaj SENI CUP 
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Podolie – Park miniatúr 

                     
Vzácna návšteva – Bertička 
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Navštívili sme výstavu v KD Samka Dudíka- M. R. Štefánik a Sokol Myjava 

a za odmenu sme si nadelili kávičku a koláčik. 
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Voľnočasové aktivity 
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Cannisterapia 

 
 
 

       
Voľnočasové aktivity 
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Skrášľovací deň 
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Práce v areáli 

                                                
Výstava poľovníckych trofejí -KD Samka Dudíka, Myjava 
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Trnovce - prechádzka spojená s aktivitmi 

  

     
 

          
Výstava obrazov DSS Úsvit Myjava  v Kultúrnom dome Samka Dudíka 
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Deň otvorených dverí na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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Prednáška  o ľudských právach 

 
 

   
Dúha v srdci Nové Mesto nad Váhom 
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Výstava obrazov- Umelci z Kovačice 

 

                              
Pečenie vianočných oblátok 
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Výroba divadelných kulís 

           
Vianočné  trhy na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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                                                                Mikuláš  
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Adventné trhy v Centre sociálnych služieb – Jesienka Myjava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


