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1. Základné informácie o DSS Púchov – Nosice 
 
1.1 Identifikačné údaje 
 
Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb – Púchov – Nosice 
   (skratka DSS Púchov – Nosice) 
 
Adresa:  020 01 Púchov – Nosice 57 
 
Zriaďovateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj 
   K dolnej stanici 7282/20A 
 
Právna forma:  rozpočtová organizácia 
 
IČO:   00628115 
  
DIČ:   2020616741 
 
1.2 Kontaktné údaje 
 
Tel:    042/4641433 
 
Fax:   042/4641264 
 
e-mail:   info@cssnosice.sk 
 
web:   www.cssnosice.sk 
 
 
 
1.3  Informácie o poskytovanej sociálnej službe 
 

DSS Púchov – Nosice je určený pre deti a plnoleté  fyzické osoby, ktoré sú odkázané 
na pomoc inej fyzickej  osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V - podľa prílohy č. 3 
zákona č.448/2008 Z. z., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a 
jej stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách.  
 

Forma sociálnej služby v DSS - Púchov - Nosice  
 

Sociálna služba v zariadení sa v roku 2017 poskytovala ambulantnou a pobytovou 
formou, ako  celoročná, alebo týždenná pobytová sociálna služba na neurčitý, alebo určitý 
čas. 
 
            Kapacita zariadenia 

 
Kapacita DSS Púchov – Nosice v roku 2017 bola pre 40 klientov. 
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1.4 Z histórie DSS Púchov – Nosice 
 

DSS v Nosiciach bol založený s účinnosťou  od 1.9.1993 ako  Ústav pre mentálne 
postihnutú mládež  so sídlom: Nosice , zriaďovacou listinou  vydanou bývalým Okresným 
úradom  v  Považskej  Bystrici  dňa  7.9.1993.  Zariadenie bolo určené pre klientov od 3 do 26  
rokov veku. Pôvodne sme začínali s 22 obyvateľmi, ktorých   počet   sa  časom   naplnil   na   
35   obyvateľov.  Ústav  sociálnej   starostlivosti  bol s účinnosťou od 01.07.1998 
premenovaný na Domov sociálnych služieb so sídlom v Nosiciach. Od 01.01.2004 je 
zriaďovateľom Domova sociálnych služieb - Púchov – Nosice  Trenčiansky samosprávny 
kraj, ktorý poskytuje finančné prostriedky potrebné k prevádzke zariadenia. V súčasnosti 
platná zriaďovacia listina bola schválená  Uznesením  Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 844/2009  dňa 26.08.2009. 

DSS  Púchov – Nosice  od  svojho  vzniku  poskytlo  a  niektorým doteraz aj poskytuje 
sociálne služby pre 105 klientov, z toho 45 žien a 60 mužov. 
 
 
 
2. Prevádzkové podmienky DSS Púchov – Nosice 
 

Domov sociálnych služieb – Púchov - Nosice od svojho vzniku sídli v periférii mesta 
Púchov. Zariadenie vzniklo rekonštrukciou 9. bytových jednotiek a prístavbou  stravovacej 
prevádzky. Obytná časť má 3 poschodia. Budova DSS Púchov - Nosice sa skladá z hlavnej 
časti a časti stravovacej prevádzky, ktorú sa nám podarilo v roku 2007 nadstaviť, kde vznikli 
priestory pre „Centrum výchovy a vzdelávania“. 
Hlavná časť pozostáva z III. poschodí. Na prízemí sa nachádza práčovňa, šijáreň, miestnosť 
údržby, dielňa, kotolňa, tu je vytvorená aj multizenzorická relaxačná miestnosť.  
 

 
Na I. poschodí sa nachádza kancelária riaditeľky, hlavnej sestry, rehabilitačná miestnosť, 
lekárska miestnosť, kancelárie sociálnej pracovníčky, ekonómky a personalistky.  II. 
poschodie je pre mobilné deti, kde sa nachádzajú izby pre klientov, sociálne zariadenia, 
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kúpeľne a herňa pre deti. Na III. poschodí bývajú imobilné deti, kde majú taktiež izby, 
sociálne zariadenia, kúpeľne a herňu. 
 

  
 
 Vo vedľajšej prístavbe je vybudované kuchyňa, jedáleň, sklady a kancelária 
hospodárky. Nad stravovacou prevádzkou je vytvorené v novej nadstavbe Elokované 
pracovisko ŠZŠ Púchov, sú tu 2 triedy pre vyučovanie 9 detí špeciálnymi pedagógmi ŠZŠ 
Púchov, ktoré deti vyučujú v C-variante. 4 klienti navštevujú Praktickú školu Púchov a 5 
klientov chodí ešte do základnej školy. Zároveň sa v nadstavbe nachádzajú: herňa pre deti, 
kuchynka pre pracovnú terapiu klientov, telocvičňa, sociálne zariadenia a miestnosť pre 
vychovávateľov. 
 

  
 

  
 
 V našom zariadení máme 2 výťahy a priestory, ktoré využívajú klienti sú 
bezbariérové. 
 Pred vchodom do budovy DSS sa nachádzajú lavičky – hojdačky a malý altánok. 
Máme tu vysadené ozdobné kríky a stromčeky, šípový záhon a ozdobné kvety. Za budovami 
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sa nachádza väčší altánok so záhradným grilom, kde robíme v letných mesiacoch grilovačky 
a posedenia s klientmi. Máme tu i veľké farebné ihrisko s hojdačkami, kolotočom, 
šmýkaľkou, záhradné domčeky. Počas horúcich letných dní farebnú plochu využívame ako 
pláž s bazénmi, sprchou a slnečníkmi. Pri ihrisku máme vybudovanú minizáhradku, kde 
spoločne s klientmi sadíme a pestujeme sezónnu zeleninu a ovocie, z vypestovanej úrody si 
klienti spolu s vychovávateľkami robia šaláty a rôzne ovocné poháre.  
 

  
 

  
 
 
 
3. Zamestnanci 
 
3.1 Počet zamestnancov 
 

DSS Púchov - Nosice má podľa organizačnej štruktúry od 01.03.2016 schválený počet 
zamestnancov 29, z toho 17,4 odborných zamestnancov (v zmysle § 9 ods.3 zákona č.448/2008 
Z.z.), čím spĺňa legislatívne požiadavky podľa Prílohy č.1 zákona č. 448/2008 Z.z. týkajúce sa 
maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca (požiadavka 2) a 
minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov 
(požiadavka 60%).  

 



7 
 

 
Prehľad skutočného 
počtu zamestnancov 
k 31.12.2017 

Ženy Muži Spolu 
28 21 29 

 
    
    
    
3.2  Organizačná štruktúra účinná pre rok 2017 

 
 

Organizačná štruktúra 

Domova sociálnych služieb – Púchov - Nosice 

020 01 Púchov – Nosice 57 
 
          Riaditeľ  
 
 
 
 
 
 
  
vedúca ekonomicko-prev. úseku                   vedúca sociálno-zdrav. úseku a výchovy 
referent miezd a majetku         sociálny referent 
hospodár                      zdravotná sestra 
kuchár           sanitár 
údržbár – vodič          vychovávateľ     
práčka – šička          pomocný vychovávateľ 
upratovačka 
     
         
Celkom: počet  zamestnancov 29  
   
 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2017 
Zdravotnícki zamestnanci Ostatní zamestnanci Priem. evidenčný počet 

zamestnancov 
17,8 14 31,8 

 
 
 
3.2 Vzdelávanie zamestnancov 

 
DSS Púchov – Nosice sa snaží o vzdelávanie zamestnancov, prehlbovanie kvalifikácie  

a uľahčenie ich pracovných povinností. V rámci zariadenia sa zamestnanci počas roka 2017 
stretávali na prevádzkových poradách, vedúci zamestnanci na poradách vedenia. Riaditeľka 
DSS sa zúčastnila aj porád so zriaďovateľom TSK s jednotlivými odbormi TSK. Taktiež 
vedúci sociálno-zdravotného úseku a ekonomicko-prevádzkového úseku boli na stretnutí na 
TSK. 

Úsek ekonomicko-
prevádzkový 10 

Úsek sociálno-zdravotný 
a výchovy          18 
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V roku 2017 sa zamestnanci zúčastnili nasledovných vzdelávacích aktivít a školení: 
 
Termín Názov vzdelávacej aktivity Miesto 

konania 
Počet 
zamestnancov 

15.2.2017 Seminár „Zelené oči“  Trenčín 1 
16.2.2017 Školenie na ÚPSVR SR ohľadom zamestnávania 

ŤZP 
Pov.Bystrica 1 

10.3.2017 Správa registratúry a správa dokument. v roku 2017 Trenčín 1 
15.3.2017 Konferencia o inováciách v interdiscipl.zdravot. 

starostlivosti 
Bratislava 3 

28.3.2017 Seminár „eGovernrnent v praxi“ Trenčín 1 
09.5.2017 Stretnutie ekonómov na TSK Trenčín 1 
22.5.2017 ADEVEC DSS 15 
23.5.2017 ADAVEC DSS 14 
31.5.2017  Zelené VO Trenčín 1 
06.6.2017 Školenie „Efektívna správa registratúry“ Pov.Bystrica 1 
27.6.2017 Stretnutie ekonómov Trenčín 1 
27.6.2017 Stretnutie vedúcich soc.-zdravotného úseku Podskalie 1 
6.9.,7.9.,8.9..2017 Manažér kvality CSS Sloven 

Slávnica 
2 

12.10.2017 Školenie proebiz Trenčín 1 
18.10.,19.10.,20.10.2017 Manažér kvality CSS Sloven 

Slávnica 
2 

02.11.2017 Supervízia DSS Púchov 
- Nosice 

4 

06.11.2017 Školenie BOZP, PO a CO DSS 29 
8.11.,9.11.,10.11.2017 Manažér kvality CSS Sloven 

Slávnica 
2 

24.11.2017 Účtovná závierka RO a PO zriadených VÚC 
k 31.12.2017 

Trenčín 2 

6.12.2017 Školenie na obsluhu plyn. kotolne DSS 1 
 
 

4. Poskytovanie sociálnych služieb v DSS Púchov – Nosice 
 

4.1 Prijímatelia sociálnej služby v DSS - Púchov - Nosice 
 

DSS je určený pre deti a plnoleté  fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej  osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V - podľa prílohy č. 3 zákona 
č.448/2008 Z. z., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách. Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby deťom do skončenia povinnej 
školskej dochádzky, alebo do skončenia vzdelania  za osobitných podmienok a v prípade 
ďalšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy na povolanie  a dospelým, ktorí 
ukončili povinnú školskú dochádzku. 
 
  

4.2 Poskytovanie sociálnej služby v DSS Púchov - Nosice 
 
Domov sociálnych služieb  Púchov – Nosice: 
 
o Poskytuje -  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 

sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 
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pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, výchova, vreckové a vecné 
dary podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre deti 
s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna 
služba. 

o Zabezpečuje – pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. Možnosti pracovnej terapie sú 
značne obmedzené nepriaznivým zdravotným stavom. Niektoré klientky pomáhajú 
umývať riad po raňajkách, iní klienti v zime zametajú sneh, pomáhajú pri nenáročných 
prácach v záhrade. Záujmová činnosť súvisí s aktivitami vo výchove a v rámci 
vyučovania v škole. 

o Utvára podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí. 
o Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a podporovanie sebestačnosti- pri 

úkonoch, ktoré nezvláda klient samostatne mu v potrebnej miere pomôže personál, alebo 
tieto úkony vykoná v plnom rozsahu. 

o DSS poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie 
sociálnej služby, tiež klientom DSS a ich rodinným príslušníkom. 

o Sociálna rehabilitácia – je jednou z priorít  ďalšieho rozvoja poskytovania sociálnych 
služieb v DSS v súlade s realizáciou individuálneho plánu, ktorý je vyhotovený na 
každého  klienta. Klienti sú  vedení k rozvoju sociálnych zručností a čo najvyššej miere 
sebaobslužnosti a samostatnosti. 

o  Ošetrovateľská starostlivosť – je zabezpečená a vykonávaná v DSS vlastným personálom. 
o  Ubytovanie je zabezpečené pre klientov v 4 troj, v 4 štvor a 2 päť-lôžkových izbách. 

Celkový počet je 19 lôžok na odd.  mobilných a 19 na odd. imobilných klientov, spolu 38 
lôžok.  

o  Stravovanie  v DSS sa poskytuje  klientom 5-krát denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, 
večera. Strava  je racionálna, klientom sa podáva celá, prípadne krájaná, alebo mixovaná, 
trom klientom sa podáva vo forme sondy. V prípade problémov sa na odporúčanie lekára  
klientom podáva diéta  až do pominutia problému. 

o DSS zabezpečuje upratovanie, pranie a žehlenie bielizne a šatstva. 
o Ak si klienti nemôžu zabezpečiť oblečenie zo svojich zdrojov, DSS im šatstvo a obuv 

zabezpečí prostredníctvom  sponzorov. 
o Cenné veci si klienti môžu na základe zmluvy odložiť do úschovy DSS, taktiež aj vkladné 

knižky. 
o Pre klientov bolo nadstavbou stravovacej prevádzky vybudované výchovno-vzdelávacie 

centrum. Dobrou spoluprácou so Spojenou školou v Púchove sa nám podarilo  vybudovať 
v tomto centre elokované pracovisko školy, čím šetríme nemalé prostriedky na 
cestovnom, keďže deti nemusia dochádzať do školy, ale  sa vzdelávajú v mieste bydliska. 
Denne tu  prichádzajú  zo školy dve učiteľky. V školskom roku 2017/2018 sa  vo variante 
C vzdeláva 5 žiakov. Praktickú školu navštevujú 4 žiaci. 

o V Centre je priestranná herňa, kuchynka, spoločenská miestnosť, ako aj pekná telocvičňa, 
ktorá je postupne za pomoci sponzorov vybavovaná  pomôckami a strojmi na trénovanie 
chôdze a cvičenie. Táto časť je pod správou vychovávateliek. 

o Za veľkej pomoci sponzorov sme v DSS zriadili bielu,   všetky zmysly podnecujúcu 
multisenzorickú (snoezelen) miestnosť. Je vybavená  bielymi matracmi na ležanie, 
mäkučkými vankúšmi, jemným bielym závesom, lávovými lampami, svietidlami s 
prevaľujúcimi sa bublinkami. ROMPA projektor vytvára na stenách    úžasné obrazy z 
oblakov, vesmír, olejové škvrny, a tak sa cez blankytné nebo prenášame do fantastického, 
zázračného sveta s farby meniacimi optickými vláknami a príjemnou hudbou.                  

      Klienti prichádzajú v menších skupinkách (2-3 osoby) oddychujú a relaxujú. Menšie deti     
      sa radi hrajú so svetelnými hračkami, pri ktorých často zaspia. 
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o Do DSS prichádza masérka, ktorá klientov masíruje počas aromaterapie a relaxačnej 
hudby. V roku 2017 klientov navštevovala aj v canisterapeutka so psíkom Dennym, ktorá 
ku nim chodila pravidelne 1x do týždňa. Deti si ich obľúbili a návšteve psíka sa veľmi 
tešili. 

o V rámci poskytovanej sociálnej služby klientom, sme v kontakte s rôznymi inštitúciami-  
     s ÚPSVaR, súdmi, políciou, prokurátormi, notármi , lekármi odbornými i posudkovými, so      
     zdravotnými poisťovňami i sociálnou poisťovňou a mnohými ďalšími, ktorým podávame    
     správy a hlásenia o klientoch. 
 
 
      4.3 Informácie o prijímateľoch  sociálnej služby v DSS  - Púchov - Nosice 

 
o Celkový počet prijímateľov sociálnej služby je 39, z toho je 16 žien a 23 mužov, všetci sú 

v zariadení na čas neurčitý. 
o V celoročnej forme pobytu je 33 klientov : 12 žien a 21 mužov 
o V týždňovej pobytovej forme je 5 klienti: 3 ženy a 2 muži 
o V DSS máme 1 dieťa s nariadenou ústavnou výchovou: 1 chlapec 
o Svojprávnych máme 4 klientov : 1 ženu a  3 mužov 
o Pozbavených spôsobilosti na práv. úkony úplne je 25 klientov :11 žien a 14 mužov. 
o Nesvojprávni, ktorí majú opatrovníka rod. príslušníka je 5 klientov: 1 žena a 4 muži. 
o Nesvojprávni, ktorí majú opatrovníka DSS je 20 klientov: 10 žien a 10 mužov. 
o V roku 2017 boli zaznamenané tieto pohyby: prijatia=5, úmrtia=0, odchody=4. Počas 
      celého roka sme mali stabilne naplnenú pobytovú kapacitu - 38 klientov. 
 
Veková štruktúra klientov v DSS-  Púchov- Nosice 

Vek v rokoch Spolu Ženy Muži 
3 – 6 0 0 0 
7 - 9 1 0 1 

10 - 14 1 0 1 
15 - 18 6 1 5 
19 - 25 11 6 5 
26 - 39 19 8 11 
40 -50 1 1 0 

SPOLU 39 16 23 
 

  
o Z celkového počtu 39 klientov má v DSS trvalý pobyt 23  a prechodný 16 klientov. 

 
o  Všetci 39 klienti nášho zariadenia boli posudkovým lekárom zaradení do VI. stupňa – 

po zdravotnej stránke sú to najťažšie stavy.  
Z pohľadu diagnóz : 38 klientov trpí DMO a mentálnou retardáciou. U 17-ich klientov 
evidujeme epileptické záchvaty, 12 má poruchy správania. U 7-ich  klientov  sa 
prejavuje agresivita, u 8-ich autoagresivita. Prvky schizofrénie pozorujeme u 2 
a autistické  prvky u 3 klientov.  
Niektoré syndrómy vyskytujúce sa u klientov: najčastejší je hyperkinetický (3) a 
Downov  syndróm (3), zriedkavejší syndróm Cornelia -  Lange (1), Rettov syndróm 
(1), syndróm Rubinstein – Tayini (1).  Veľa klientov (27) trpí spasticitou, Ďalšiu 
skupinu tvoria klienti s tráviacim ochorením a klienti s chorobami srdca, z ktorých sú 
mnohí po operáciách a vyžadujú si časté kontroly u lekárov. 
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o DSS má  pohľadávky na úhradách k 31.12. 2017 v sume  46.667,55 €. Tieto 
nedoplatky na úhradách sú z viacerých príčin:  jednak z  alimentačnej povinnosti 
rodičov, z dôvodu  zatiaľ nepriznaného invalidného dôchodku z mladosti  a tiež  z 
dôvodu sociálnej odkázanosti rodičov.  

o Pohľadávky sa snažíme znížiť jednak apeláciou na rodičov  ( písomne ich upomíname 
a vyzývame k úhrade nedoplatku, navrhujeme im splátkový kalendár), následne 
trestným oznámením  na polícii. Po policajnom vyšetrovaní sa nám už viackrát 
podarilo nedoplatky na úhradách od rodičov získať, ale častejšie majú tieto prípady 
dohru u prokurátora. Niektoré končia súdnym rozhodnutím   o výkone trestu rodiča, 
čím sa však situácia nevyrieši. Rodičia z nápravného zariadenia zvyčajne posielajú 
zanedbateľné  sumy  ( 1 až 5 €),  čo je len zlomok oproti stanoveným 30% zo sumy 
ŽM (t. č. 27,34 €) a zvyčajne sú z nápravného zariadenia pre výkon trestu odňatia 
slobody po krátkom čase za dobré správanie prepustení – a po príchode domov zasa 
úhrady  neplatia. Nakoľko nevlastnia majetok vyššej ceny , nebola by úspešná ani 
exekúcia. 

o  Napriek  každoročne stúpajúcim ekonomicky oprávneným nákladom je o služby 
v našom zariadení záujem. Svedčia o tom časté telefonáty a informovanie sa o 
poskytovaných službách. V súčasnosti neevidujeme žiadne žiadosti v poradovníku 
čakateľov na uzatvorenie sociálnej služby. 
 

Aktivity roku 2017 

Rok 2017 bol v našom zariadení pestrý. Naši klienti i zamestnanci sa zúčastnili 
rôznych akcií, konaných v zariadení alebo mimo zariadenia. 

V januári sme boli na divadle „O hlúpom Janovi“ v CSS Chmelinec. Vo februári sa 
uskutočnil tradičný karneval s rôznymi maskami, aj fašiangová zábava v CSS Chmelinec 
V marci náš navštívili futbalisti z AS Trenčín spolu s Dr. Klaunom s predstavením, ktorým 
nás potešil. V mesiaci máj 2017 sme chodili 2 týždne relaxovať do Kúpeľov Nimnica. 
Mobilnejšie deti, dokonca i niektorí vozíčkari ktorí sa neboja vody plávali v bazéne. V júni 
sme súťažili na Olympijskom festivale medzi školami na ZŠ Komenského. 
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Blížila sa oslava MDD, ktorá bola tento rok veľkolepá. Na našom ihrisku sa v piatok 
stretlo veľa hostí: zástupcovia z TSK i z mesta Púchov, sponzori a  z CVŠ Včielka Púchov. 
Deťom sa veľmi páčili súťaže a  zábava so Šašom Jašom a Sašou Jašou zo Žiliny, maľovanie 
na tvár, pohostenie a nakoniec diskotéka.   

   

O týždeň sme sa zúčastnili s našimi klientmi DD v Detskom domove Púchov a na 1. 
ročníku vo varení halušiek v CSS Kolonka. Jún bol pre nás pestrí, navštívil nás pán primátor 
Mesta Púchov spolu s ostatnými zamestnancami  z mesta, naši klienti, ktorí navštevujú školu 
boli na výlete vlakom v Trenčíne, zúčastnili sme sa Hier bez hraníc v Podskalí, ktoré 
organizovalo CSS Nádej – Dolný Lieskov.  
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Koniec júna 2017 sme mali  u nás uskutočnil koncert študentov z Obchodnej akadémie  
Pov. Bystrica,  ktorého sa zúčastnili klienti z okolitých zariadení – CSS Púchov –Chmelinec, 
CSS Púchov – Kolonka, CSS Lednicke Rovne. Všetci sme sa spoločne výborne zabavili, 
zatancovali aj so starkými, pohostili kávičkou a zákuskami. Začiatok prázdnin sme oslávili 
dňom PIZZA PARTY, kde nám doviezli hotovú pizzu z Pizzérie Púchov. V letných 
mesiacoch sme boli aj na športových hrách v CSS Chmelinec. V septembri sme sa zúčastnili  
aj Dňa rodiny v CSS Kolonka. 

   

 

Koncom septembra sme sa zúčastnili sme sa aj koncertu Na krídlach anjelov v Žiari 
nad Hronom, kde vystupovali rôzne kapely.  
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V mesiaci november sme sa zúčastnili s krátkym vystúpením klientov na 
Trenčianskom Omare v CSS Sloven Slávnica.  

   

 

 

Ako každý rok sme mali v decembri návštevu Mikuláša spojenú so stretnutím s 
rodičmi, ale hlavne s rozdávaním darčekov, pohostením a zábavou. V decembri sme boli aj na 
Vianočných trhoch uskutočnených na TSK, potom nás navštívilo aj Divadlo Prešov 
s vystúpením „Martinko Klingáčik“. Deti prišli aj s krátkym vystúpením a darčekmi potešiť 
študenti z Gymnázia Púchov, zabavil nás aj Dr Klaun.  Počas vianočných sviatkov sa zase  
u nás uskutočnil koncert študentov z Obchodnej akadémie  Pov. Bystrica s vianočnými 
pesničkami a koledami,  ktorého sa zúčastnili aj klienti z okolitých zariadení – CSS Púchov –
Chmelinec, CSS Púchov – Kolonka a CSS Lednicke Rovne, tak sme spoločne s tancom 
ukončili rok 2017. 
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5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami DSS Púchov – Nosice za 
rok 2017 
 

5.1 Príjmy  
 

  
Názov Schválený 

rozpočet v € 
Upravený 

rozpočet v € 
Skutočné 

plnenie príjmov 
v € 

% vyjadrenie 

Príjem za služby 89.000,00 89.000,00 96.555,39 108,49 
Príjem za stravné 50.000,00 50.000,00 37.886,99 75,77 
Príjem 
z mimorozpočtových 
prostriedkov na 
stravu 

0 0 6.699,48 0 

Vratky 0,00 0,00 4 797,99 0 
Príjem z darov – 
mimorozp. prostr. 

0 0 3 000,00 0 

SPOLU 139.00,00 139.000,00 148.939,85 107,15 
 
 
 

5.2 Bežné a kapitálové výdavky 
 

 
Názov rozpočtu Schválený 

rozpočet v € 
Upravený 

rozpočet v € 
Skutočné 
čerpanie v € 

% vyjadrenie 

610 - mzdy 243.386,00 255.737,00 255.737,00 100 
620 - poistné 87.424,00 92.385,00 92.385,00 100 
630 – tovary a 

služby 
117.900,00 110.297,00 110.780,88 100,44 

640 - transfery 0 3.256,00 3.254,36 99,95 
600 – bežné 

výdavky spolu 
448.710,00 461.675,00 462.157,24 100,10 

700- kapitálové 
výdavky 

0 3.000,00 2.998,00 99,93 

VÝDAVKY 
SPOLU 

448.710,00 464.675,00 465.155,24 100,10 
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Skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vyššie oproti upravenému rozpočtu  
z dôvodu čerpania mimorozpočtových zdrojov vo výške 9.171,16 EUR. 
 
Čerpanie 630 – tovarov a služieb podľa podpoložiek: 

Názov rozpočtu Schválený 
rozpočet v € 

Upravený 
rozpočet v € 

Skutočné 
čerpanie v € 

% vyjadrenie 

631 - cestovné 100,00 186,00 185,15 99,54 
632 - energie 34.580,00 27.672,00 27.669,64 99,99 
633 – materiál a 
tovar 

56.920,00 57.642,00 58.170,42 100,92 

634 - dopravné 3.300,00 2.364,00 3.363,59 99,98 
635 - údržba 6.000,00 6.489,00 6.488,79 100,00 
637 - služby 17.000,00 15.944,00 15.903,29 99,74 
630 – tovary a 
služby SPOLU 

117.900,00 110.297,00 110.780,88 100,44 

 
 

Povolené prekročenie bežných výdavkov o mimorozpočtové zdroje vo výške 9.171,16 € 
bolo nasledovné:  
- všeobecný materiál – z mimorozp. zdrojov  vo výške 3.000,00 €,  
- potraviny - stravné vo výške  6.171,16 €.  
 
 
5.3 Finančná hodnota majetku 
 
Druh majetku Stav k 1.1.2017 Prírastok Úbytok Korekcia - 

oprávky 
Stav k 31.12.2017 

Dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

0 0 0 0 0 

Dlhodobý 
hmotný majetok 
spolu 

1.025.642,25 2.998,00 1.138,55 428.087,50 599.414,20 

z toho – pozemky 
031 

5.498,60 0 0 0 5.498,60 

z toho – stavby 
021 

908.156,15 0 0 323.721,19 584.434,96 

 z toho – 
samostat. 
hnuteľné veci 
022 

75.246,19 0 1.138,55 71.468,18 2.639,46 

z toho – 
dopravné 
prostriedky 023 

35.265,31 0 0 32.898,13 2.367,18 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmot. majetku 

1.476,00 2.998,00 0 0 4.474,00 

SPOLU 
MAJETOK 

1.025.642,25 2.998,00 1.138,55 428.087,50 599.414,20 

 
5.4  Bankové účty 
 

Názov účtu Stav k 31.12.2017 v € 
Výdavkový rozpočtový účet 0,00 
Príjmový účet 0,00 
Účet cudzích prostriedkov - depozit 46.109,42 
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Sociálny fond 338,82 
Účet zvláštnych prostriedkov pre granty a dary 9.133,76 
Účet klienti 0,00 
SPOLU 55.582,00 
 
5.5 Pohľadávky 
 

DSS má  pohľadávky na úhradách k 31.12.2017 v sume  46.667,55 €. Tieto nedoplatky 
 na úhradách sú z viacerých príčin:  jednak z  alimentačnej povinnosti rodičov, z dôvodu  
zatiaľ nepriznaného invalidného dôchodku z mladosti  a tiež  z dôvodu sociálnej odkázanosti 
rodičov.  
 K pohľadávkam sme tvorili opravné položky vo výške 3.484,11 €. 
 
5.6 Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch 
 

Podsúvahový účet Hodnota k 31.12.2017 v € 
751 – Osobné účty klientov 70.670,43 
771 – DHM v používaní 122.968,44 
SPOLU 1930.638,87 
 
 
 

6. Záver 
 

Rok 2017 bol v  DSS Púchov  –  Nosice  veľmi  zaujímavý.  Okrem  obvyklej  údržby  
sme vymaľovali  I. poschodie, kde sú kancelárie, lekárska izba i rehabilitácia. Dostali sme 
kapitálové prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia EPS 
a HPS, Elektroinštalácia. 

Mali sme veľa akcií a podujatí s klientmi i zamestnancami, bez ktorých pomoci by sme to  
nezvládli a za to im od všetkých klientov patrí úprimné poďakovanie. Chceli by sme 
poďakovať  aj našim sponzorom a dobrým ľuďom, ktorí sa nám snažia finančne a materiálne 
pomôcť a máme od nich prísľub o spoluprácu v ďalších rokoch. Ľudia nám pomáhajú pri 
skrášľovaní okolia  DSS, pri práci s klientmi, pri zhotovovaní výrobkov a drobnosti pre 
radosť, pri návšteve mimo zariadenia aj s manipuláciou ťažko postihnutých klientov. A tým 
napomáhajú našim klientom k implementácií do spoločnosti. Za to všetko im patrí srdečná 
vďaka. 


