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1 Základné informácie o HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka 

 

 

 
 

I.1 Identifikačné údaje 

 

Názov:    HUMANITY – Centrum sociálnej pomoci 

    (skratka HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka) 

 

Adresa:   Viničná ulica 679/17, 971 01  Prievidza  

 

Zriaďovateľ:   Trenčiansky samosprávny kraj 

 

Právna forma:   rozpočtová organizácia 

 

IČO:    35653655 

 

DIČ:    2021164156 

 

1.2 Kontaktné údaje 

   
   Telefón e-mail web 

riaditeľ 046 5483 181 

info@csphumanity.sk www.csphumanity.sk 

sociálno-zdravotný 

úsek 

ekonomicko-

prevádzkový úsek 

 

046 5483 182 

útulok 046 5422 379 

mailto:info@csphumanity.sk


 

1.3 Informácie o poskytovaných sociálnych službách 

 

Druh sociálnej služby: 

Domov sociálnych služieb , útulok 

 

Forma sociálnej služby: 

V DSS sa sociálna služba PSS poskytuje ako pobytová sociálna služba  (celoročne). 

 

Rozsah poskytovania sociálnej služby: 

určitý čas , neurčitý čas 

 

Kapacita DSS Veľká Lehôtka :   

42 (dospelé ženy) 

Počet zamestnancov : 31 

 

Kapacita DSS Prievidza :   

15 (dospelé ženy) 

Počet zamestnancov : 5 

 

Kapacita Útulok Prievidza: 

15 (muži) 

Počet zamestnancov: 6 

 

1.4 História HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka 

Humanity – Centrum sociálnej pomoci so sídlom Veľkej Lehôtke je situované 

v Trenčianskom kraji, vzdialené 10 km od mesta Prievidza, je rozpočtovou organizáciou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja s právnou subjektivitou a pozostáva z  dvoch zariadení 

sociálnych služieb a to domova sociálnych služieb a útulku. 

 Domov sociálnych služieb vo Veľkej Lehôtke vznikol reprofilizáciou neúčelového 

objektu bývalej materskej školy (pôvodná kapacita 20 miest), ktorá rekonštrukciou a rôznymi 

stavebnými úpravami bola prispôsobená súčasnému účelu – poskytovaniu sociálnych služieb. 

Prevádzka začala dňom 10. 10. 1995, táto však bola ekonomicky veľmi náročná 

a z uvedeného dôvodu (ale aj veľkom dopyte po sociálnych službách tohto druhu v regióne 

Prievidza, kde dopyt po voľných miestach bol ďaleko vyšší ako ponuka voľných kapacít ) sa 

začalo s výstavbou účelovej prístavby k existujúcemu objektu DSS, ktorá bola daná do 

prevádzky 1. 10. 2002. Uvedeným riešením sa kapacita DSS zvýšila o 24 miest t. j. na 42 

klientov. O prijímateľky sociálnej služby sa stará pracovný tím v počte 29 zamestnancov. 

Dňom 1. januára 2010 bolo reprofilizované zariadenie podporovaného bývania 

a zariadenie núdzového bývania v Prievidzi na domov sociálnych služieb o kapacite 15 PSS 

o ktorých sa stará  5 zamestnancov. 

Domov sociálnych služieb, ktorý je situovaný vo Veľkej Lehôtke a vo vysunutom pracovisku 

v Prievidzi a poskytuje sociálne služby pobytovou formou (celoročne) 54 dospelým ženám.  

 

 



 

2  Zamestnanci HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka 

 

 

Organizačná štruktúra HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka 

 

 

 

  

 

 

  

vedúci ekonomicko-                                            vedúci sociálno-zdravotného                               vedúci útulku                                                         

prevádzkového úseku-ekonóm                            úseku-sociálny pracovník                                    asistent sociálnej práce pre 

odborný mzdový účtovník-personalista              asistent sociálnej práce pre sociálne                    sociálne služby 

vedúci stravovacej prevádzky                             služby                                                                   údržbár-vrátnik 

kuchár                                                                  inštruktor sociálnej rehabilitácie                          vrátnik-pracovník pre 

pomocný kuchár                                                  asistent na úseku sociálnej agendy                       rozvoj pracovných zručností 

šička-upratovačka-práčka                                    pracovník pre rozvoj pracovných zručností 

upratovačka-práčka                                              sestra 

vodič-kurič-údržbár                                             pracovník pre rozvoj pracovných zručností 

                                                                             praktická sestra 

                                                                             opatrovateľ v zariadení sociálnych služieb 

 

 

 

 

                                                                            

2.1  Vzdelávanie zamestnancov HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka 

 HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka sa snaží o vzdelávanie zamestnancov, prehlbovanie 

kvalifikácie a uľahčenie ich pracovných povinností. V rámci zariadenia sa zamestnanci počas 

roka 2021 stretávali na prevádzkových poradách, vedúci zamestnanci na poradách vedenia. 

Riaditeľ HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka sa zúčastnil porady so zriaďovateľom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) s jednotlivými odbormi TSK.  

 

 

 V roku 2021 sa zamestnanci zúčastnili vzdelávacích aktivít, seminárov, školení 

prostredníctvom internetu (on-line), nakoľko pandémia COVID – 19 pokračovala aj v roku 

2021. 

 

 

 

              Riaditeľ 

                    1 

Útulok 

6 

Úsek 

Sociálno- 

Zdravotný 

23 

Úsek 

Ekonomicko- 

Prevádzkový 

12 



Termín Názov vzdelávacej aktivity Miesto konania 
Počet 

zamestnancov 

01.02.2021 Školenie k EPS a HPS DSS- online 4 

03.08.2021 
Inštruktáž online z MPSVR SR ku COVID-

19 
DSS-online 2 

24.9.2021 Porada sociálnych pracovníkov s TSK DSS-online 2 

22.10.2021 Školenie k VO „Súhrnné správy“ DSS-online 1 

19.11.2021 Školenie k EVO DSS-online 1 

15.12.2021 Školenie „Zdravot.dokumentácia v ZSS“ DSS-online 3 

 

 

3 Sociálne služby poskytované v HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka 

 
3. 1 Domov sociálnych služieb: Veľká Lehôtka a Detašované pracovisko  Prievidza 

 

Sociálne služby sú významnou časťou aktivít štátu, samospráv a neverejných 

poskytovateľov. Riešenie problémov jednotlivcov, rodín a skupín občanov ovplyvňuje 

pozitívne sociálnu klímu celej spoločnosti. Sociálne služby nie sú významné preto, že ich 

potrebuje veľa ľudí, ale preto, že bez ich pôsobenia by sa vôbec nie nevýznamná časť 

občanov nemohla podieľať na všetkých stránkach života spoločnosti, bolo by tak znemožnené 

uplatnenie ich ľudských a občianskych práv a dochádzalo by k ich sociálnemu vylúčeniu. 

Sociálne služby sú integrálnou súčasťou verejných služieb a majú vo vzťahu 

k obyvateľom Slovenskej  republiky špecifické poslanie. Pomáhajú občanom riešiť 

nepriaznivú sociálnu situáciu, zmierňovať a odstraňovať sociálne vylúčenie, do ktorého sa 

dostali. Sociálne služby by mali podporiť občana v nepriaznivej sociálnej situácii, aby sa 

zvýšila miera jeho integrácie do spoločnosti. 

Cieľom sociálnej starostlivosti o handicapovaných občanov nie je urobiť všetko za 

nich, ale naučiť ich žiť vlastným životom a ukázať im tak vlastnú hodnotu a posilniť im 

sebavedomie. Neznamená to prehliadnutie handicapu, ale vyrovnanie sa s ním. 

 

Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby  

V DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 

službách alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň 

odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. V DSS sa 

sociálna služba PSS poskytuje ako pobytová sociálna služba  (celoročne). 

 

 

 

 

 



DSS pri poskytovaní sociálnej služby vykonáva tieto činnosti : 

odborné činnosti: 

-  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

-  sociálne poradenstvo, 

-  sociálna rehabilitácia, 

-  ošetrovateľská starostlivosť 

-  rozvoj pracovných zručností 

-  pomoc pri pracovnom uplatnení 

obslužné činnosti: 

-  ubytovanie  

-  stravovanie, 

-  upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

ďalšie činnosti: 

-  osobné vybavenie 

 

DSS pri poskytovaní sociálnej  služby zabezpečuje tieto činnosti: 

odborné činnosti: 

-  pracovná terapia 

ďalšie činnosti : 

-  záujmová činnosť 

 

DSS pri poskytovaní sociálnej služby utvára podmienky na tieto činnosti: 

ďalšie činnosti : 

- úschova cenných vecí 

 

HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka okrem činností zakotvených pre poskytovanie 

sociálnej služby v DSS, poskytuje aj činnosti, ktoré nie sú pre DSS explicitne určené, čím sa 

umožňuje poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb, ale aj želaní klientov 

DSS, dokonca ide aj o činnosti, ktoré nie sú sociálnymi službami, ale nepriamo zvyšujú 

kvalitu a komplexnosť poskytovaných sociálnych služieb.  Týmito činnosťami sú sociálne 

terapie ako napríklad:  muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, dramatoterapia, terapia hrou, 

činnostná terapia, animoterapia. 

 

Na základe žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonali zamestnanci 

HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka v roku 2021 sociálne  návštevy u  22 žiadateľov 

o poskytovanie sociálnej služby k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Informácie o prijímateľoch sociálnych služieb a aktivitách v HUMANITY-CSP 

Veľká Lehôtka 

 

 

3.2.1  Prehľad počtu čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaných sociálnych 

službách  

 

Žiadaná forma sociálnej služby: Počet čakateľov o uzatvorenie zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby 

Celoročná pobytová sociálna služba 0 

 

Priemerný vek čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je 45 rokov. 

 

3.2.2  Prehľad počtu prijímateľov sociálnej  služby podľa formy poskytovaných 

sociálnych služieb 

 
Forma poskytovanej 

sociálnej služby 
Ženy Muži Spolu 

Celoročná pobytová sociálna 

služba 
53 10 63 

 

3.2.3  Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnych služieb 

 
Druh sociálnej služby 

Prijatí 

Ukončené 

poskytovanie soc. 

služby 

Zomrelí 

DSS 3 0 2 

Útulok                   5 4 0 

Spolu 8 4 2 

 

3 .2.4  Veková štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

 

Vekové rozpätie DSS Útulok Spolu 

20-30 rokov 

31-40 rokov 

41-50 rokov 

51-60 rokov 

61-70 rokov 

71-80 rokov 

81-90 rokov 

91-100 rokov  

2 

4 

9 

19 

14 

5 

0 

0 

0 

0 

                   5 

3 

2 

0 

0 

0 

2 

4 

14 

22 

16 

5 

0 

0 

 

Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby v DSS je 55 rokov.  

Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby v Útulku je 52 rokov. 

 

 

 

 



3.2.5  Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej služby podľa povinnosti platiť úhradu 

za poskytovanie sociálnej služby 

Stupeň odkázanosti DSS 

V. stupeň 0 

VI. stupeň                                       53 

 

3.2.6  Počet prijímateľov sociálnej služby podľa povinnosti platiť úhradu za 

poskytovanie sociálnych služieb 

 
Povinnosť platiť za sociálne služby Počet prijímateľov sociálnej služby 

Plnú úhradu 9 

Časť úhrady z úspor a majetku 3 

Časť úhrady na základe vyživovacej povinnosti 10 

Časť úhrady 4 

Bez povinnosti platiť úhradu 0 

 

3.2.7  Prehľad počtu prijímateľov sociálnych služieb podľa spôsobilosti na právne 

úkony 

 

Spôsobilosť na právne úkony DSS Útulok 

Pozbavení v plnom rozsahu 

Čiastočne obmedzení 

Svojprávni 

44 

2 

7 

0 

0 

10 

 

3.2.8  Prehľad rozdelenie prijímateľov sociálnej služby z hľadiska určenia opatrovníka 
Stanovený opatrovník Počet 

Humanity – CSP Veľká Lehôtka 

Rodinný príslušník 

35 

11 

 

3.2.9  Prehľad dní dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnych služieb 

 
Neprítomnosť klienta DSS 

Z dôvodu hospitalizácie 337 

Z dôvodu návštevy rodiny 112 

 

 

3.2.10  Prihlásenie prijímateľov sociálnych služieb k trvalému a prechodnému pobytu 

 
Prihlásenie k pobytu Počet prijímateľov 

sociálnej služby 

Trvalý pobyt na adrese: Viničná 679/17,971 01 Prievidza 30 

Trvalý pobyt na adrese: Odbojárov 181/6, 971 01 Prievidza 2 

Prechodný pobyt na adrese: Viničná 679/17, 971 01 Prievidza 15 

Prechodný pobyt na adrese: Odbojárov 181/6, 971 01 Prievidza 6 

 

 

 

 

 



3.2.11  Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej  služby 

 

Diéta Počet prijímateľov sociálnej služby 

Racionálna strava 47 

Diabetická strava 5 

Bezlepková strava 1 

 

 

3.3 Útulok Prievidza  

 

 

 
 

 

Útulok v Prievidzi je situovaný  v neúčelovom objekte, ktorý sa skladá z prízemia 

a poschodia a v súčasnosti poskytuje sociálne služby 15 prijímateľov sociálnej služby. 

Prijímateľmi sociálnych služieb v útulku sú ľudia bez domova, ktorí sú zároveň v hmotnej 

núdzi. PSS v útulku sú bezdomovci - najmä ľudia prepustení z výkonu trestu, patologickí 

hráči, ľudia závislí na toxických látkach, rozvedení ľudia, dlhodobo nezamestnaní. Snahou je 

zaradiť týchto ľudí do bežného života, pomôcť im pri vybavení dávky v hmotnej núdzi, 

hľadaní ubytovania a zamestnania. V roku 2020 sa s našou pomocou podarilo 2 klientom 

útulku zaradiť sa do pracovného procesu.  

V útulku sa za účelom rozvíjania zručností a schopností vykonáva pracovná terapia. Je 

zameraná tak, aby PSS zaujala a mala svoj cieľ. Okrem sezónnej práce v exteriéri, má 



HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka snahu, aby mali PSS možnosť vyskúšať si prácu s 

rôznymi druhmi materiálov (papier, drevo a iné prírodné materiály),naučiť sa s nimi narábať a 

pretvárať ich na hotové výrobky. 

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii (z dôvodu, že nemá 

zabezpečené  nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb), 

a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať 

a) poskytuje : 

odborné činnosti: 

-  sociálne poradenstvo, 

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

-  pracovná terapia 

- pomoc pri pracovnom uplatnení 

obslužné činnosti: 

-  ubytovanie na určitý čas 

ďalšie činnosti: 

- nevyhnutné ošatenie a obuv 

 

b) utvára podmienky na : 

obslužné činnosti: 

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

ďalšie činnosti: 

- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

- príprava stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

- záujmová činnosť.  

 

 

3.4 Aktivity s PSS zariadenia HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka  

 

 

Január: 

  

Privítanie Nového roka, dúfajúc, že ten nasledujúci rok prinesie viac radosti a smiechu, 

zdravia a porozumenia. Privítali sme Nový rok detským šampanským a prskavkami a želali si 

nech je lepší, ako ten rok predchádzajúci.  

 

Február: 

 

Oslavy Sv. Valentína – 14. február sme si pripomenuli tradične vyrobením „valenínky“ pre 

tých , ktorých máme radi, s kým si rozumieme a zdieľame dobré aj zlé. Posedeli sme pri 

dobrej hudbe so sladkým občerstvením.  

 

Fašiangové slávnosti – Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy, 

sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Typickým fašiangovým jedlom boli šišky, k 

ktoré aj naše PSS mali na stole počas oslavy, sprevádzanej rôznymi hrami, spevom a tancom.  

 

 



Marec  

 

Oslava MDŽ, personál zariadenia pripravil pre PSS malý darček, ktorým spríjemnil posedenie 

k MDŽ.  Rozprávali sme sa o vzniku tohto sviatku, že nebolo samozrejmosťou, aby žena 

mohla vyjadriť svoj názor, robiť rozhodnutia, voliť, študovať, atď. Bola to príjemná debata pri 

kávičke a koláčiku. 

  

Apríl 

Príchod jari sa niesol v duchu jarných prác, úprava areálu, skalky. Všetci sme sa tešili na 

Veľkú noc, na šibačku a oblievačku. PSS vyrábali pozdravy s jarným motívom, zdobili 

vajíčka a nasávali atmosféru jari.  

 

Máj 

Príchodom mesiaca sme si zaspomínali na 1. máj, ako sa oslavovalo v minulosti, na 

prvomájové sprievody, na pionierov a iskričky, pospomínali sme na piesne a básne, ktoré sa 

viažu k tomuto obdobiu. Na stavanie mája a jeho symboliku.  

V máji sme mali aj oslavu narodenín a menín, kde sme pogratulovali jubilantom, rozdali 

darčeky, zatancovali si, zaspievali. 

Deň Matiek sme si pripomenuli venovaním malého darčeka všetkým PSS, ktoré sú matkami.  

 

Jún  

Pekné počasie PSS využívali prevažne na vychádzky po areály, hojdali sa, bicyklovali sa. 

Starali sa o skalku a letničky posadené v kvetináčoch. 

Oslávili sme spoločne MDD, aj keď sme dospelí, ale sme deti svojich rodičov a radi sa hráme 

a zabávame. Tento sviatok sme si spríjemnili rôznymi súťažami a tancom. 

 

Júl 

Návšteva ZOO Bojnice, tento výlet bol výnimočný, pretože sa konal po dlhom čase, počasie 

vyšlo na jednotku a mali sme možnosť vidieť množstvo zvierat. Dokonca nám ošetrovateľ 

ukázal a dovolil aj chytiť, či fotiť sa s hadom a leguánom, čo bol pre PSS neskutočný zážitok. 

Samozrejme nesmela chýbať zmrzlina a prechádzka okolo Bojnického zámku. 

 

 
 



Celodenný výlet v Nitre, PSS navštívili Slovenské poľnohospodárske múzeum. V rámci 

sprievodu sa dostali do pavilónu poľnohospodárskej techniky, kde na jednom mieste videli 

desiatku traktorov, pluhy, mláťačky a ďalšie výdobytky poľnohospodárskej techniky.  Boli 

v hangári, v ňom videli čmeliaka, práškovací vrtuľník. Užili si jazdu Nitrianskou poľnou 

železnicou. Pokračovali prehliadkou po skanzene. Uvideli, ako to vyzeralo v škole kedysi, 

ako to vyzeralo v mlyne alebo v lisovni oleja. Niektoré PSS sa vrátili späť do detstva 

a spomenuli si, ako so svojimi rodičmi mútili maslo. K dobrému výletu patrí aj dobrý obed 

a tak sme sa boli naobedovať v blízkej reštaurácii, nechýbal dezert a kávička.  

 

 

 

 



 

 
 

August 

Relaxačno-ozdravný pobyt v Kostolnej Vsi – sem sa PSS veľmi radi vracajú, je tu krásne 

prostredie, kde sa dajú robiť ľahšie turistiky, množstvo kultúrneho vyžitia. Ubytovanie je 

v penzióne s dobrou stravou a privátnym bazénom, kde sa môžu vykúpať do sýta.  

 

 
 

Návšteva Bojnického zámku – tieto návštevy nás nikdy neomrzia, stále je čo obdivovať 

a objavovať, PSS nadšene počúvali sprievodcu, jeho výklad bol pútavý a zaujímavý.  

 

 

September 

Návšteva soľnej jaskyne – soľná jaskyňa má priaznivý účinok na dýchacie ústrojenstvo, 

ponúka oddych a relax, je v blízkosti kaviarničky, kde PSS môžu kvalitne zrelaxovať 

a načerpať množstvo síl a pozitívnej energie.  



 

 
 

Október   

Po dlhšej dobe navštívil naše zariadenie pán farár, vyspovedal PSS, ktoré si to priali a konal 

aj bohoslužbu. Veriace PSS načerpali mnoho duchovnej energie. 

 

November 

Sviatok všetkých svätých, modlitbou pri horiacej svieci,  sme si zaspomínali na zosnulých 

a modlili sa za ich večný a pokojný odpočinok.  

Oslava Narodenín a menín, opätovne sa konala oslava, zablahoželali sme jubilantom 

a oslavovali ako sa patrí pri dobrej hudbe a koláčiku.  

 

December 

V tomto mesiaci sme sa chystali na vianočné sviatky, pečením oblátok slaných aj sladkých, 

pripravovali sme rekvizity na vianočnú výzdobu, cvičili si program s vianočnou tematikou. 

Mikuláš, PSS netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša, mali nachystané krátke piesne a básne, 

pekne sa obliekli a nevedeli sa ho dočkať. Veľmi ich potešil balíček sladkých a slaných 

pochutín.  

 
 



Vianoce,  PSS sa tešili,  že môžu obdarovať drobnosťou, ktorú sami vyrobili svojich blízkych, 

užívali si vianočnú atmosféru, stavanie stromčeka, zdobenie interiéru zariadenia. Mnoho 

z nich sa tešilo na „vianočné menu“ a samozrejme na darčeky od Ježiška.  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4 Hospodárenie s finančnými prostriedkami Humanity-CSP Veľká Lehôtka 

za rok 2021 
 

4.1  Prehľad o príjmoch za rok 2021 

 

Názov 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie 

príjmov 

% 

vyjadrenie 

Príjmy za 

služby 
116.000,00 116.000,00 94.761,12 81,69 

Príjmy za 

stravné 
94.600,00 94.600,00 47.768,53 50,50 

Príjmy ostatné 0 42.365,00 61.954,85  

SPOLU: 210.600,00 252.965,00 204.484,50 80,84 
 

Plánované príjmy na rok 2021 boli vo výške 210.600,-Eur. Skutočné príjmy dosiahli výšku 

204.484,50Eur, čo predstavuje 80,84%. 

Čerpanie príjmov za rok 2021 na položke ostatné príjmy bolo čerpané vo výške 61.954,85Eur. 

Jedná sa o ostatné príjmy z úhrad dobropisov vo výške 521,85 Eur, z príjmov z vratiek vo 

výške 140,-Eur a z transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na pokrytie 

opatrení vzniknutých pandémiou COVID-19 v celkovej výške 61.293,-Eur. 
 

4.2  Prehľad  o výdavkoch za rok 2021 

 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

výdavkov 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy,platy 

a služob.príjmy 501.525,00 542.216,00 542.216,00 

 

100 

 

620 – Poistné  182.448,00 196.792,00 196.792,00 100 

630 – Tovary a služby 275.310,00 329.835,00 287.679,63 87,22 

640- Bežné transfery 0,00 2.021,00 2.020,04 99,95 

600 -Bežné výdavky 

spolu 
959.283,00 1.070.864,00 1.028.707,67 96,06 

700 – Kapitálové 

výdavky 
0,00 231.305,00 231.049,12 99,89 

SPOLU výdavky: 959.283,00 1.302.169,00 1.259.756,79 96,74 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov po jednotlivých kategóriách v roku 2021 bolo 

nasledovné: 

 

Kategória 610 – mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  vo 

výške  542.216,- € boli použité na platy a mzdy zamestnancov podľa jednotlivých stupníc 

platových taríf.  

  



Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní finančné prostriedky vo výške 

196.792,- € boli použité na krytie povinných odvodov do poisťovní. 

 

Kategória 630 – Tovary a služby vo výške 287.679,63 € boli použité na pokrytie 

výdavkov na energie, potraviny, pracovné odevy, ochranné pracovné prostriedky, poštové 

a telekomunikačné služby, pohonné hmoty, na nákup materiálu pre zabezpečenie plynulého 

chodu prevádzky v zariadeniach, daň z nehnuteľnosti, poplatky mestu za tvorbu odpadu, 

dezinfekcia, deratizácia, prídel do sociálneho fondu, revízie zariadení, budov a objektov. 

  

Čerpanie po jednotlivých položkách: 

 

631 Cestovné náhrady 200,00 € 

632 Energie, voda a komunikácie 73.000,00 € 

633 Materiál 139.842,00 € 

634 Dopravné 7.200,00 € 

635 Rutinná a štandardná údržba 29.043,00 € 

637 Služby 38.394,63 € 

 

4.3  Prehľad čerpania výdavkov podľa programovej klasifikácie: 

 

010.01.01 DSS 

 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

výdavkov 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy,platy 

a služobné príjmy 
423.820,00 460.511,00 460.511,00 100 

620 – Poistné  156.434,00 169.406,00 169.406,00 100 

630 – Tovary a služby 223.450,00 272.476,00 231.041,28 84,79 

640 – Bežné transfery 0 2.021,00 2.020,04 99,95 

600 -Bežné výdavky 

spolu 
804.878,00 904.414,00 862.978,32 99,44 

700 – Kapitálové 

výdavky 
0,00 231.305,00 231.049,12 27,11 

SPOLU výdavky: 803.704,00 1.135.719,00 1.094.027,44 96,33 

  

010.01.03  Útulok 

 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

výdavkov 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy,platy 

a služobné príjmy 
77.705,00 81.705,00 81.705,00 100 

620 – Poistné  26.014,00 27.386,00 27.386,00 100 

630 – Tovary a služby 51.860,00 57.359,00 56.638,35 98,74 

640 – Bežné transfery 0 0 0 0 

600 -Bežné výdavky spolu 155.579,00 166.450,00 165.729,35 99,57 

700 – Kapitálové výdavky 0 0 0 0 

SPOLU výdavky: 155.579,00 166.450,00 165.729,35 99,57 

 



 

4.4  Stav a pohyb majetku k 31.12.2021 

 

HUMANITY – Centrum sociálnej pomoci ako rozpočtová organizácia zriadená 

Trenčianskym samosprávnym krajom sa pri hospodárení s majetkom zvereným mu do správy 

riadi zákonom č. 278/1993 Z.z. a pokynmi a usmerneniami vydanými zriaďovateľom. Cieľom 

je spravovať majetok , ktorý slúži alebo v budúcnosti bude slúžiť na poskytovanie sociálnych 

služieb. 

Prehľad majetku zvereného do správy HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka 

 

Majetok 
Obstarávacia cena v € 

K 31.12.2021 

Zostatková cena v € 

K 31.12.2021 

Budovy, stavby 1.253.038,92 1.253.038,92 

Stroje, prístroje, zariadenia a inventár 160.122,82 160.122,82 

Dopravné prostriedky 153.459,50 153.459,50 

Pozemky 34.662,91 34.662,91 

 

V operatívnej evidencií evidujeme drobný hmotný majetok. V účtovníctve je vedený 

na podsúvahovom účte 750-1 a je pravidelne inventarizovaný. Stav drobného hmotného 

majetku k 31.12.2021 je v hodnote 382.456,98 €. 

 

Prehľad stavu na podsúvahových účtoch podrobne k 31.12.2021 

 

750-1 DHM v používaní 382.456,98 € 

751-1 Účet klienti 26.382,37 € 

751-3 Vkladné knižky klientov 261.240,13 € 

751-5 Pokladňa klientov 1.444,63 € 

751-7 Financie na depozitnom účte 76.300,23 € 

 

 

4.5  Pohľadávky 

 

V oblasti pohľadávok (krátkodobých) HUMANITY – Centrum sociálnej pomoci 

eviduje pohľadávky PSS  v celkovej sume 17.682,01 €.  

 

 

4.6  Záväzky 

 

V oblasti záväzkov sa k 31.12.2021 evidujú krátkodobé záväzky voči dodávateľom 

v celkovej čiastke 3.029,23 € (ide o faktúry so splatnosťou v roku 2021, kde prevažujú hlavne 

výdavky na potraviny a energie). HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci dlhodobé záväzky 

neeviduje. 

 

 

 

 

 

 



Prehľad stavu finančného majetku k 31.12.2021 

221-3 Darovací účet 135,75 € 

221-5 Depozitný účet 8.283,19 € 

221-9 Účet sociálneho fondu 1.298,59 € 

 

V roku 2021 sme  zakúpili  7-miestne špeciálne motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou 

v celkovej sume 37.800,- Eur formou dotácie z MPSVR SR a 10% dofinancovaním 

zriaďovateľom TSK. V druhej polovici roka sme  realizovali  investičnú akciu „Odvodnenie 

dažďových a podpovrchových vôd z areálu“ v celkovej sume  193.249,12 Eur zo zdrojov 

zriaďovateľa TSK.  

 

4.7  Ekonomicky oprávnené náklady 

 

Analytické členenie EON za rok 2021 

P.č. Názov účtu Suma 

1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 512.016,00 

2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 186.437,00 

3. 631 Cestovné náhrady 200,00 

4. 632 Energie, voda a komunikácie 73.000,00 

5. 633 Materiál 128.692,00 

6. 634 Dopravné 7.200,00 

7. 635 Rutinná a štandardná údržba 5.200,00 

8. 637 Služby 37.584,63 

9. 640 odstupné, odchodné, PN 2.020,04 

10. 551 Odpisy majetku 24.342,80 

 Bežné výdavky za rok 2021 + 551 spolu: 976.692,47 

 Priemerné EON za rok 2021: 1.130,43 

 

4.8  Ročná účtovná závierka 

Ročná účtovná závierka má štandardnú štruktúru podľa zákona o účtovníctve v platnom 

znení a v súlade s opatreniami a pokynmi Ministerstva financií SR a zriaďovateľa 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci ročnej závierky sme predložili zriaďovateľovi  

nasledovné výkazy: 

- Súvaha (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01) 

- Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01) 

- Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy (FIN 1-12) 

- Finančný výkaz o vybraných údajoch a aktív a pasív subjektu verejnej správy (FIN 2-

04) 

- Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme 

subjektu verejnej správy (FIN 5-04) 

- Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov 

a nimi zriadených rozpočtových organizácií (FIN 6-04) 

- Doplňujúce údaje a tabuľky podľa pokynov TSK 

 

 

V Prievidzi, dňa 31. 03. 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


