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I. Základné identifikačné údaje 
 
 

1.   Názov organizácie Domov sociálnych služieb pre deti 
a dospelých KAMPINO 
 

2.   Sídlo organizácie Haanova č. 36 – 38 
851 04 Bratislava 5 

3.   Právna forma organizácie  rozpočtová organizácia s právnou 
subjektivitou 

4.   Dátum vzniku 01. 06. 1991 
5.   Dátum registrácie 03. 08. 2009 
6.   Registračné číslo 70/2009 – soc. 
7.   Číslo telefónu 
      Číslo faxu 

Tel.: 02/ 624 10 558 
Fax:  02/ 623 17 967 
 

8.   E-mailová adresa 
      Webová stránka 

kampino@kampino.sk 
www.kampino.sk 

9. IČO  
      DIČ 

00 64 14 13 
2020936896 

  
10. Bankové spojenie 
     

OTP Banka Slovensko, a.s. 
Č. účtu: 8247403/5200 

11. Zriaďovateľ  
            
  

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
Sabinovská 16 
P.O.BOX 106 
820 05 Bratislava 25 

12. Číslo zriaďovateľskej listiny 
       účinnosť 

006/2009 
od 01. 07. 2009 

12. Štatutárny zástupca 
      kontaktné údaje 
      
 

PhDr. Jana Tvarožková 
riaditeľka 
mobil: 0911 118262 
mail: tvarozkova@kampino.sk 
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II. CHARAKTERISTIKA A PROFIL  
 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO sa profiloval v rokoch 

1991/1992 v rámci štátnej správy sociálneho zabezpečenia. Svoje služby začal poskytovať 
ako polyfunkčné zariadenie deťom a mladým ľuďom s mentálnym znevýhodnením formou 
denného pobytu.  

V súčasnosti je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO zariadením 
sociálnych služieb, od 01. 07. 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. Je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami 
napojená na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja. 

Predmetom činnosti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO je 
poskytovanie sociálnych služieb deťom a dospelým osobám s duševnými poruchami 
a poruchami správania podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 445/1991 Z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách). 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO je zriadený na dobu neurčitú. 
Štatutárnym zástupcom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO je 

riaditeľ, ktorého vymenúva a z funkcie riaditeľa odvoláva Zastupiteľstvo Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

 
 
III. POSLANIE, HODNOTY, CIELE A VÍZIA  

 
Ciele a víziu má Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO formulovanú 

v Koncepcii rozvoja sociálnych služieb Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých 
KAMPINO vypracovanej v marci 2011. Základ, na ktorom chceme v našom zariadení stavať 
je 

 
 skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v prospech slobodnejšieho života 

klientov v zariadení aj mimo zariadenia, najmä. 
 znížením kapacity zariadenia formou zrušenia celoročnej pobytovej 

sociálnej služby v prospech zriadenia Zariadenia podporovaného 
bývania, 

 skvalitnením podmienok bývania klientov v týždennej pobytovej 
sociálnej službe, 

 humanizáciou a debariérizáciou zariadenia. 
 

Zariadenie podporovaného bývania, ktorého účelom je sprostredkovať klientom 
pozitívne podmienky na naplnenie ich práva na plnohodnotný a rovnocenný život v prostredí, 
ktoré sa v čo najväčšej miere približuje k životu v prirodzenom prostredí; týmto spôsobom a 
aktívnou participáciou klientov a rodiny klienta zvýšiť kvalitu ich života. 

Súčasťou hodnôt zdieľaných v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých 
KAMPINO je úcta človeka k človeku, spoznávanie potrieb klienta, jeho snov a túžob, 
rešpektovanie jeho individuality a práv na uplatňovanie vlastnej a slobodnej vôle, podpora pri 
nadobúdaní maximálnej možnej samostatnosti klienta. 

 
Na dosiahnutie cieľov vykonáva Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 

KAMPINO činnosti podľa zákona o sociálnych službách: 
 
 odborné činnosti – základné sociálne poradenstvo (základné možnosti riešenia 

problému klienta, príp. rodiny klienta s akcentom na odporúčanie sprostredkovania 
ďalšej odbornej pomoci), 
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 obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba 

bielizne a šatstva, 
 ďalšie činnosti – vykonávanie základnej osobnej hygieny, úschova cenných vecí, 

vzdelávanie, záujmová činnosť, 
 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – poradenstvo pri 

vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, podávaní písomných podaní, 
pri komunikácii v úradnom styku a iných vecí v záujme klienta, 

 sociálnu rehabilitáciu – podpora samostatnosti, nezávislosti, nácvik zručností, 
posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, starostlivosti o domácnosť, 
zdravotnú starostlivosť – v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti (niektoré zdravotné 
výkony z katalógu zdravotných výkonov – vyhláška MZ SR); participácia pri 
zabezpečovaní odborných vyšetrení (zmluva s odborným lekárom špecialistom – 
psychiatrom); sprevádzanie klientov na odborné vyšetrenia poskytujúcim celoročnú 
pobytovú sociálnu službu, 

 pracovnú terapiu – osvojovanie pracovných návykov a zručností (zapájanie klientov 
do prác spojených s prevádzkou zariadenia: upratovanie izieb a spoločných 
priestorov, príprava jednoduchých jedál v kuchynke, prezliekanie posteľnej bielizne, 
pomoc pri stolovaní, udržiavanie spoločnej záhrady a pod.), 

 rehabilitačnú starostlivosť – nadštandardná služba pre zabezpečenie pohybu klientov, 
udržania, resp. rozvoja pohybového ústrojenstva (vrátane postupného odstraňovania 
spastických porúch pohybového ústrojenstva), hydrokinezioterapia a pod., športy na 
rozvoj hrubej motoriky, 

 vzdelávanie – vytváranie podmienok - formou individuálnych vzdelávacích 
programov, prostredníctvom interaktívnej tabule, 

 špecializovaný program pre autistických klientov – TEACCH program,  
 aktivity na relaxáciu a voľný čas – canisterapia, ergoterapia, muzikoterapia, 

snoezelen, kultúrne a spoločenské podujatia, športové aktivity, duchovné a relaxačné 
aktivity. 

 
 
 

IV. VYHODNOTENIE ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2011 
 

A. PROCEDURÁLNE ZABEZPEČENIE  
 

1. Druh, forma, rozsah, kapacita  
 
Podľa zriaďovacej listiny č. 006/2009 s účinnosťou od 01. 07. 2009 sa v Domove 

sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO sa v roku 2011 poskytovala sociálna 
služba 50-tim prijímateľom sociálnej služby s duševnými poruchami a poruchami správania: 

 
 ambulantnou formou    24 prijímateľov sociálnej služby,  
 týždennou pobytovou formou 18 prijímateľov sociálnej služby,  
 celoročnou pobytovou formou  8 prijímateľov sociálnej služby. 

 
Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby k 31. 12. 2011 bol 27 rokov. 
 

Z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby Domov sociálnych služieb pre deti a 
dospelých KAMPINO poskytuje sociálnu službu 7 prijímateľom sociálnej služby (4 – deti, 3 – 
dospelé osoby) s pridruženou dg. autizmus.  
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Plnenie kapacity - počet klientov a počet čakateľov v poradovníku k 31. 12. 2011: 
 
 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 
                        typ sociálnej služby:  

 
 

stav k 31.12.2011 

 
Kapacita zariadenia podľa typu sociálnej služby 

Ambulantná 
Služba 

Týždenná 
pobytová  

Celoročná 
pobytová  

 
SPOLU 

 24 18 8 50 
 
 

stav k 31.12.2011 

 
Počet klientov v zariadení 

Ambulantná 
Služba 

Týždenná 
pobytová 

Celoročná 
pobytová 

 
SPOLU 

 24 18 8 50 
 
 

stav k 31.12.2011 

 
Počet čakateľov v poradovníku 

Ambulantná 
Služba 

Týždenná 
pobytová 

Celoročná 
pobytová  

 
SPOLU 

  6 8 11 25 
V zariadení sa poskytuje sociálna služba 4 prijímateľom sociálnej služby s trvalým pobytom 

 v Trnavskom samosprávnom kraji 
 
 Počet čakateľov v poradovníku sa oproti rovnakému obdobiu roka 2010 zvýšil o 9 
záujemcov o poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre deti 
a dospelých KAMPINO. 
 

 
2. Realizované činnosti a aktivity 
 
Rok 2011 sa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO vyznačoval 
najmä: 
 
 Prípravou niektorých klientov na život v zariadení podporovaného bývania - 

Získanie slobody a príležitosti na nadobudnutie nových skúseností v živote podľa 
svojich predstáv, ako aj prevzatie zodpovednosti za svoje konanie je výzvou aj pre 
niektorých našich prijímateľov sociálnej služby. Šesť z nich sme pripravovali a ďalej 
pripravujeme (pod dohľadom personálu) na život v podporovanom bývaní v dvoch 
tzv. „tréningových“ bytoch zriadených priamo v našom zariadení. Získavajú a rozvíjajú 
tu svoje schopnosti a sociálne zručnosti potrebné na samostatný život mimo domova 
sociálnych služieb. Jeden z prijímateľov sociálnej služby sa už rozhodol pre život 
v podporovanom bývaní a na konci roka 2011 opustil naše zariadenie. Kamaráti mu 
v zariadení však ostali. 
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 Prípravou na zavádzanie podmienok kvality sociálnej služby - Poskytovať 
kvalitné sociálne služby považujeme za samozrejmosť, preto si naše zariadenie vzalo 
„za svoje“, odporúčania pre naplnenie zákonom stanovených kritérií na posudzovanie 
kvality poskytovanej sociálnej služby formulovaných v materiály „Podmienky kvality 
sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja“. Tento 
významný materiál sme pripravili aj v podobe „ľahko čitateľného textu“; ďalej ho 
budeme pripravovať aj v piktogramovej forme. Zavádzanie procedurálnych, 
personálnych a prevádzkových postupov práce  na napĺňanie štandardizovaných 
podmienok kvality sociálnych služieb vyžaduje čas a mnoho práce. Prejsť touto 
cestou je nielen našou povinnosťou, ale aj našim cieľom. 

 
 Mapovaním potrieb klientov na vytvorenie individuálneho rozvojového plánu 

klienta 
Keď sme začali premýšľať o individuálnom plánovaní, vyvstala pre nás otázka, ako 
„plánovať“ klientov život tak, aby na svojom pláne v rozhodujúce miere participoval on 
sám, aby nie my - odborníci, ale samotný klient bol iniciátorom osobných zmien. 
Vyhotovenie individuálneho rozvojového plánu bez zapojenia klienta by navádzalo 
klienta k pasivite v prijímaní sociálnej služby. Naše filantropické zmýšľanie nám 
podsúvalo mnohé alternatívne riešenia, pričom zásadné rozhodnutie smerovalo 
k aktivizácii klienta v procese mapovania pomocou podporných techník. U klientov, 
ktorí majú ťažké zdravotné znevýhodnenie sme si na proces mapovania pozývali 
rodičov, opatrovníkov a priateľov. Veľmi cenné informácie sme získavali aj 
prostredníctvom augmentatívnej komunikácie. Aby individuálny rozvojový plán bol čo 
najviac zrozumiteľný pre klienta s mentálnym a pridruženým zdravotným postihnutím, 
niektorí klienti si ho s našou podporou zhotovili sami, alebo sme ho vypracovali 
v ľahko čitateľnom texte, či malo piktogramovú podobu. Z časového hľadiska to bol 
veľmi náročný proces, avšak prinášal nám veľmi užitočné informácie o tom, čo klient 
potrebuje a chce vo svojom živote zmeniť. 
 

 Realizovaním tvorivých a náučných aktivít, napr. 
 „Ukáž čo vieš“ – integrovaná akcia so žiakmi ŠZŠ v Petržalke zameraná na art 

tvorivosť v priestoroch DSS KAMPINO; 
 „Valentín – deň zaľúbených“ – vytváranie srdiečok z rôznych materiálov pre 

blízkych; 
 „Deň zeme“ – sadenie drevín v záhrade DSS KAMPINO; 
 „Staviame máj“ – stavanie a vyzdobovanie mája so žiakmi ZŠ na Pankúchovej 

ulici v Petržalke v záhrade DSS KAMPINO; 
 „Poznávame zvieratká“ – návšteva ZOO záhrady v Bratislave; 
 „Krása botanických exemplárov“ – návšteva Botanickej záhrady v Bratislave; 
  „Majáles – Deň tanečných kreácií“ – veľká tanečná súťaž spojená s diskotékou 

v priestoroch DSS KAMPINO; 
  „Mikulášska besiedka“ – privítanie Mikuláša veselými básničkami, pesničkami 

a tancom v DSS KAMPINO;                         
Vianočná pesničková koláž“ - prezentácia tanca, spevu, recitácii básni a muzikálu 
v DSS KAMPINO; 
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Zúčastnili sme sa: 
 „One world“ – filmový festival na ktorom sa premietali krátke dokumentárne    

filmy na tému ochrana ľudských práv a prírody; 
 „Voľba nie je možnosť, ale právo pre všetkých“ – odborný seminár zameraný na 

podporu a ochranu ľudských práv a slobôd; 
 „Dekoračné predmety“ – tvorivý workshop zameraný na tvorbu rôznych 

dekoračných predmetov. Workshop sa dial v Domove sociálnych služieb Rosa; 
 „Stroj času“ – divadelné predstavenie; klienti svojou účasťou podporili priateľov – 

hercov  z DSS MEREMA ;  
 „Výroba sviečok z včelieho vosku“ – tvorivý workshop v rámci ktorého si naši 

klienti spolu s klientmi z DSS pre deti a dospelých Javorinská cibrili zručnosť pri 
výrobe dekoratívnych sviečok; 

 „Výroba ručného papiera“ – v rámci tohto workshopu sa naši klienti zoznámili 
s procesom tvorby ručného papiera. Tvorivý workshop realizovalo  DSS pre deti 
a dospelých Javorinská; 

 „Hokejovo“ – aktivita, ktorá sa niesla v duchu športového hapendingu; 
 

 Realizovaním kultúrno-spoločenských aktivít, napr. 
             
 „Fašiangový ples“ – fašiangová zábava organizovaná pre klientov, ich rodičov 

a priateľov;  
 „Veselá Veľká noc“ – oslava veľkonočných sviatkov s kultúrnym programom 

pripraveným pre rodičov a blízkych; 
 „Deň detí v záhrade“ – celodenná oslava sviatku detí spojená so športovou 

súťažou, varením guláša a tancom v záhrade DSS KAMPINO; psovodi ZVJS ako 
dobrovoľníci predviedli svojich trénovaných psov; 

           
 

 
 
 „Deň detí na Kačíne“ – už po tretí raz spoločná oslava sviatku detí s klientmi CKR 

Gaudeamus na Kačíne – veľa zábavy, súťaží, jedla a tanca za účasti rodičov 
a kamarátov; 

 „Našim mamičkám“ – kultúrny program pre mamičky s odovzdávaním 
vlastnoručne vyrobených srdiečok; 

 „Film pre Teba“  - Združenie Korytnačka, redakcia Fifík, vydavateľstvo Perfekt 
a Hlavné mesto Bratislava pripravilo pre našich klientov filmové predstavenie.  
Naši klienti navštívili kinosálu v AUPARKU, kde si prezreli rozprávku Na vlásku;  
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 Realizovaním výstavy a workshopov pre klientov a zamestnancov zariadení 

sociálnych služieb: 
 „Túlavé pastelky“ - výstava výtvarných prác prezentovaná v Musique Club Galérii 

v Pezinku v spolupráci s DSS a zariadením podporovaného bývania Pezinok; 

                        
 

 „Stukáž“ -  tvorivý workshop zameraný na prácu s technikou stukáž. Tvorivý 
workshop viedla študentka umenia, dobrovoľníčka Katarína Hudačinová; 

                                               
 

 „Children know what is Peace“ – výstava mierových plagátov prezentovaná   
v Galérii Západnej terase Bratislavského hradu. Prvenstvo v kategórii dospelých 
si obhájila Katarína Barboráková a Vladimír Csernyák; 

 „Maľba na hodváb“ -  v rámci tvorivého workshopu sa pozvaní hostia naučili 
používať techniku zvanú maľba na hodváb; 

 „Drôtená krása“ – workshop v rámci ktorého sa účastníci dozvedeli 
o rôznorodosti použitia drôtu; 

 „Pop art“ – v spolupráci so Slovenskou národnou galériou naši klienti predviedli 
techniky umeleckého smeru pop art, ktorý sa prezentoval širšej verejnosti; 
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 Účasťou na akciách spojených s predajom výrobkov našich klientov:                                                                                                                                         
 „Deň krivých zrkadiel“ – na Deň ľudí s mentálnym postihnutím klienti predávali 

svoje výrobky v uliciach bratislavského centra; 
  „Veľkonočný bazárik v IBM“ a „Veľkonočný bazárik“ v Požiarno-technickom 

ústave MV SR – klienti predávali svoje výrobky našim firemným dobrovoľníckym 
partnerom; 

 „Dni Petržalky“ – v rámci kultúrneho podujatia mestskej časti Bratislava – 
Petržalka sa klienti zúčastnili tvorivých dielní a predávali svoje výrobky; 

 „Radničkine trhy 2011“ – klienti predávali svoje umenie na trhoch; 
 „Vianočný bazárik v IBM“ – klienti predávali svoje výrobky zamestnancom firmy 

IBM v priestoroch firmy; 
 „Župná vianočná zabíjačka“ – prezentácia a predaj výrobkov na ktorých sa 

podieľali klienti; 
 

 Účasťou na športových a kultúrnych akciách… 
 „Športové hry 2011“ – klienti nás reprezentovali v týchto disciplínach: bežecké 

preteky,  štafeta, hod guľou a skok do diaľky, kde sa úspešne umiestnili 
v popredných priečkach. Športový deň prebiehal v areály DSS Prof. Karola 
Matulaya;  

 „Pestrý deň“- v spolupráci s DSS Rozsutec sa naši klienti zúčastnili rôznych 
športových súťažiach  a poznávaním prírody; 

 „Petangový turnaj“- sa uskutočnil v DSS MEREMA, kde naši klienti obsadili 7. 
miesto; 

 „Regionálne plavecké preteky a preteky plaveckej pripravenosti “- KAMPINO 
team si zmerali fyzické sily s druhými tímami, a obsadili  pekné 2. a 3. miesto; 

 „Slovensko – rakúsky deň“- deň, v rámci ktorého sa kampiňáci oboznámili so 
skautingom; 

 „Stolný turnaj“ – „pin - pong“ – úspešná športová akcia, náš  klient Vladko 
Csernyák obsadil 1. miesto v kategórii mužov;  

                  
 Organizovaním kultúrnych aktivít v rámci Kultúrneho leta v Bratislave – 

v spolupráci so Združením KAMPINO PLUS, občianske združenie;  
 Založením redakčného krúžku - klienti posielajú svoje príspevky do časopisu TO 

SME MY; v budúcnosti by chceli klienti vydávať vlastný časopis; 
 Naši klienti získali niekoľko ocenení na športových podujatiach, výtvarných 

podujatiach a ocenenie dostali aj za najlepší článok uverejnený v časopise TO SME 
MY. 
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 V období od 12. 10. 2011 do konca roka 2011 navštevovali a ďalej v roku 2012 
navštevujú Kurz sebaobhajovania organizovaný a realizovaný ZPMP SR; 

 Spolupráca na projekte Hudobno – dramatické divadlo Pozrite sa 2011. Svojim 
muzikálom Vianočná pesničková koláž kampiňáci podporili otvorenie krízového 
centra v Starom meste a kultúrne podujatie organizované v DK Lúky; 

                                
                                                                                                                   

  
 Vytvorili sme novú webovú stránku www.kampino.sk; je výsledkom práce 

dobrovoľníka. 
 
 

2. Sťažnosti 
 
V roku 2011 neboli na poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre 

deti a dospelých KAMPINO podané žiadne sťažnosti prijímateľov sociálnej služby ani 
zamestnancov zariadenia. 
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B. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE  
 
1. Organizačná štruktúra, personál 

 
Organizačná štruktúra Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 

optimálne zabezpečuje pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním kvalitnej sociálnej služby 
podľa zákona o sociálnych službách počas celého roka. 

Podľa schválenej organizačnej štruktúry (s účinnosťou od 1. 04. 20011 – v prílohe) 
zabezpečuje prevádzku Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 44 
zamestnancov DSS na štyroch úsekoch činností: 

 
 úsek riaditeľa – 1 riaditeľ, 2 zamestnanci (0,5 - vedúci úseku ekonomiky, 0,5 - 

vedúci úseku SSaV, 0,5 - vedúca zdravotného úseku, 0,5 - psychológ), 
 úsek ekonomiky –  9,25 zamestnancov (0,5 - vedúci úseku, 0,5 - finančná 

účtovníčka, 0,5 - mzdový účtovník, 1 - vedúci prevádzky, 2 - upratovačky, 1 -  práčka, 
0,75 - údržbár, prevádzka bazéna, BOZP a PO, 1 - hlavná kuchárka, 2 - pomocné 
kuchárky) 

 zdravotný úsek – 21,75 zamestnancov (0,5 - vedúca úseku, 6 - sestra, 7 -  sanitár, 
7,75 - pomocný zdravotný pracovník, 05 - pomocný rehabilitačný pracovník), 

 úsek sociálnych služieb a výchovy – 10 zamestnancov (0,5 - vedúci úseku, 0,5 - 
referent sociálnych služieb, 2 - špeciálny pedagóg, 7 - sociálny pracovník). 

 
Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov k 31. 

12. 2011 je 73,86%; percentuálny podiel administratívnych zamestnancov na celkovom 
počte zamestnancov je 26,14% (príloha č. 1 zákona o sociálnych službách). 

 
2. Vzdelanie a vzdelávanie zamestnancov 

 
Zamestnanci zariadenia spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, resp. si kvalifikáciu dopĺňajú štúdiom (v prípade dvoch zamestnancov 
zdravotného úseku).  

 
Prirodzenou súčasťou práce v zariadení je systém priebežného vzdelávania povinný pre 

každého zamestnanca vo forme externého a interného vzdelávania. V roku 2011 
absolvovalo externé vzdelávanie celkom 56 zamestnancov v rámci externých odborných 
seminárov, odborných prednášok, vzdelávacích kurzov organizovaných Bratislavským 
samosprávnym krajom, externými organizáciami a prostredníctvom komory zdravotných 
sestier a pôrodných asistentiek. Zamestnanci sa pravidelne interne odborne vzdelávajú na 
úsekových poradách a interných seminároch. 

 
V našom zariadení vytvárame podmienky pre vykonávanie praxe študentov Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského v oblasti pedagogickej a odbornej praxe a a pre absolventov 
ošetrovateľského kurzu. Venujú sa im naši odborní zamestnanci. V roku 2011 prax 
v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO vykonalo  celkom 49 študentov.  

 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského udelila nášmu zariadeniu Certifikát s titulom 

Fakultnej školy. 
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3. Dobrovoľníctvo 
 
Do práce v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO zapájame aj 

dobrovoľníkov. V roku 2011 sa dobrovoľníci zapojili do nasledujúcich súborov aktivít: 
 

 
Aktivita počet dobrovoľníkov Počet odpracovaných 

hodín 
s klientmi 18 152 
úprava priestorov zariadenia 22 121 
rozvoj zručností zamestnancov   3     9 
Spolu 42 282 
 
 
C. PREVÁDZKOVÉ ZABEZPEČENIE  
 

1. Priestorové a materiálne vybavenie 
 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO poskytuje sociálnu službu 

v dvoch budovách prepojených zimnou záhradou. Priestory zariadenia spĺňajú podľa 
Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave  hygienické 
požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné 
členenie a na prevádzku. Dispozičné riešenie  spĺňa všetky požiadavky bezpečného 
ubytovania a zdravotne neškodného prostredia. 

 
Ubytovanie pre 18 klientov v týždennej pobytovej sociálnej službe a 8 klientom 

v celoročnej pobytovej sociálnej službe je zabezpečené v priestoroch: 
 

 dvoch tzv. „tréningových“ bytoch s piatimi jedno a dvojposteľovými izbami, v ktorých 
bývalo spolu 7 prijímateľov sociálnej služby v celoročnej pobytovej sociálnej službe; 

 troch obytných miestnostiach rozdelených na jednotlivé bunky, tzv. „kóje“, v ktorých 
bývalo spolu 16 prijímateľov sociálnej služby v týždennej pobytovej sociálnej službe; 

 jednej izbe pre 3 imobilných klientov v rozhodujúcej miere odkázaných na lôžko; so 
špeciálnym vybavením – elektrický strojový koľajnicový systém, špeciálne polohovateľné 
ležadlá s ovládaním – pre dvoch klientov v týždennej pobytovej sociálnej službe 
a jedného klienta v celoročnej pobytovej sociálnej službe. 

Tri obytné miestnosti pre 16 klientov vyžadujú rekonštrukciu bývania z dôvodu 
opotrebovateľnosti a celkovej nevzhľadnosti ubytovacích miestností. 

 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO prevádzkuje vlastnú kuchyňu 

podľa Systému Správnej a výrobnej praxe a v Systéme zabezpečenia kontroly hygieny 
potravín HACCP. Okrem chutne a zdravo pripravenej stravy máme jedálny lístok obohatený  
o výrobou domáceho pečiva, bagiet a rôznych koláčikov. Stolovanie pripravujú klienti 
zariadenia v jedálni s kapacitou 50 miest. 

 
Účelové priestory DSS KAMPINO – spoločenská miestnosť, telocvičňa, osem 

miestností pre denné aktivity, SNOEZELEN, záhrada a zimná záhrada dávajú prijímateľom 
sociálnych služieb dostatočné možnosti a priestor na vzdelávanie, nácvik sociálnych 
zručností, rôzne terapie, krúžkovú činnosť, pohyb, relaxáciu, stimuláciu zmyslov, či aktivity vo 
voľnom čase. Multimediálna miestnosť je špeciálne vybavená interaktívnou tabuľou a PC pre  
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klientov a zamestnancov. Zvyšuje záujem prijímateľov sociálnej služby pri prijímaní 

nových poznatkov, informácií a vo vzájomnej komunikácii. 
 
Všetky miestnosti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO sú 

vybavené tak, aby v maximálnej možnej miere spĺňali požiadavky na poskytovanie kvalitnej 
sociálnej služby. 

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO je postupne 
zabezpečovaná bezbariérovosť – zvonku dvoma vstupmi s rampou a zábradlím aj na 
nadzemné podlažie; zvnútra schodiskovou plošinou a schodolezom. Bezbariérovosť 
zariadenia by mala byť zavŕšená výmenou a rekonštrukciou zastaralého a nepoužívaného 
kuchynského výťahu za osobný výťah – z prostriedkov schváleného projektu z výnosu 
MPSVaR a rozpočtu schváleného Bratislavským samosprávnym krajom. 

 
 
2. Finančné hospodárenie 
 
Na základe Uznesenia BSK č. 85/2010 obdržal Domov sociálnych služieb pre deti 

a dospelých  KAMPINO  záväzné limity dotácií na rok 2011 nasledovne:  
 
 
Príjmy celkom (v €) Dotácie celkom v (€) Kapitálové výdavky (v €) 

45 950,00 559 454,00 0,00 
 
 

 Príjmy: 
 
    Príjmy rozpočtu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO boli na rok 
2011 schválené v celkovej sume 45.950,00 €; po úprave v sume 53.695,00 €. V  roku 2011 
boli DSS KAMPINO príjmy rozpočtu plnené celkom vo výške  69.114,03 €, čo predstavuje 
voči upravenému rozpočtu na rok 2011 plnenie na 128,72 % a voči pôvodne schválenému 
rozpočtu plnenie na 150,41 %.  

 
Plnenie príjmov v roku 2011 v členení: 
 

Príjem suma (v €) 
za poskytované sociálne služby 62.418,86 
za stravné   4.815,46 
za úroky      334.52 
vratky  1.545,19 
ostatné  0,00 
 
Spolu 

  
69.114,03  

             
Skutočne naplnené príjmy v roku 2011 oproti upraveným príjmom boli vyššie o 15.419,03 €.  
 
Priemerné mesačné náklady na klienta a úhrady klientov podľa typu sociálnej služby: 
4Typ sociálnej služby Priemerné mesačné 

náklady na klienta (€) 
Priemerná mesačná 

úhrada klienta (€) 
Rozdiel – rozpočet 

BSK 
(€) 

ambulantná 917,67 42,68 874,99 
týždenná pobytová 982,33 129,75 852,58 
celoročná pobytová           1.115,02 268,79 846,23 
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 Výdavky: 
 
Výdavky rozpočtu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO boli na rok 

2011 schválené v sume 559.454,00 €; po troch úpravách limitu dotácie záväzných 
ukazovateľov rozpočtu – zvýšenie v časti bežné výdavky (sume 5.690,00 €, suma 2.664,00 € 
a sume 5.960,00 €) a jedna úprava v časti kapitálové výdavky (suma 6.090,00 €) celkom 
o sumu 20.404,00 €. Finančné prostriedky boli účelovo viazané na vyplatenie odmien 
zamestnancov, vrátane poistného a odvodov do poisťovní (I. a II. polrok 2011), nákup troch 
kusov chladničiek a dvoch kusov priemyselných práčok. Dotácie predstavujú celkom sumu 
579.858,00 €. 

                      (v  €) 
 

 
VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet 

2011 

Upravený 
rozpočet 

2011 

Čerpanie 
rok   

2010 

Čerpanie 
rok   

2011 

%   
plnenia za 

2011  
Bežné výdavky 
(600) bez A. a B. 559.454,00 

 
573.768,00 566.042,57 573.753,80 100,00 % 

- mzdy, platy,... 
   (610) 317.825,00 

 
328.340,47 324.643,26 328.340,47 100,00 % 

- poistné a prísp. do   
   poisťovní (620)  111.874,00 

 
114.975,00 113.036,08 114.975,00 100,00 % 

- tovary a služby  
   (630) 127.755,00 

 
129.143,53 126.141,17 129.129,33 99,99 % 

- bežné transfery  
  (640) 2.000,00 

 
1.309,00 2.222,06 1.309,00 100,00%  

- A. mimorozpočtové    
zdroje (v rámci 630) 0 

 
0 1.370,00 0 0 % 

- B. dotácia z MPSVaR  (v 
rámci 630) 0 

 
0 674,00 0 0 % 

Kapitálové výdavky 
(700) 0 

 
6.090,00 0 6.090,00 100,00% 

 
Celkom: 59.454,00 

 
579.858,00 568.086,57 579.843,80 100,00% 

 
Čerpanie bežných výdavkov zodpovedá plneniu poskytnutých dotácií rozpočtu na rok 

2011 a ekonomickému využitiu pridelených finančných prostriedkov pre potreby prevádzky 
zariadenia.  Z rozpočtu boli tak, ako už bolo uvedené, realizované iba výdavky nevyhnutné 
na plnenie úloh a poslania zariadenia v zmysle platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

 
V kategórii 610 výdavky na mzdy, platy, ... bolo čerpanie v sume 328.340,47 € na 100,00 

% (vyplatené tarifné platy a príplatky za 12 mesiacov) podľa zaradenia zamestnancov 
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o 3.697,21 €  viac ako za rok 
2010) je uvedené v prílohe 1 a 4. Na zvýšenom čerpaní sa prejavili najmä zvýšené výdavky 
na tarifný plat predstavujúce  sumu o 3.732,42 € vyššiu ako v roku 2010. Zvýšenie 
predstavuje naplnenie počtov zamestnancov na voľné schválené systemizované miesta.   

V kategórii 620 poistné a príspevky do poisťovní boli finančné prostriedky rozpočtu 
čerpané v závislosti od vyplatených  mzdových prostriedkov (35,2 % z vyplatených tarifných 
platov a príplatkov za 12 mesiacov) v sume  114.975,00 € na 100,00 %  (o  1.938,92 € viac 
ako za  rok 2010.  
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V kategórii 630 tovary a služby boli finančné prostriedky čerpané v sume 129.129,33 €, 

t.j. na 99,99 %  (o 944,16 € viac ako za rovnaké obdobie roka 2010). Z hľadiska zdroja na 
financovanie bolo čerpanie kryté na 100,00 % zo schváleného rozpočtu na rok 2011. 
Uvedený rozsah čerpania finančných prostriedkov potvrdzuje ich použitie len na nevyhnutné 
a skutočne oprávnené výdavky. V rámci uvedenej podpoložky, ale aj u ostatných, nemalo 
zariadenie pri čerpaní finančných prostriedkov voči svojim dodávateľom žiadne pohľadávky 
ani záväzky (s výnimkou vyúčtovacích faktúr za energie za rok 2011, ktoré však boli 
zasielané zariadeniu až v priebehu mesiaca január a február 2012). 

 
 Pohľadávky: 
 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých evidoval k 31.12.2011 pohľadávky vo 

výške 8.232,76  €. Ide o pohľadávky vo výške 5.411,80 € vzniknuté predpisom úhrad za 
poskytnutú sociálnu službu klientom v mesiaci december 2011, v 2 prípadoch ide o 
pohľadávky (nedoplatky) klientov za mesiac november 2011 v celkovej sume 587,08 € a dve 
pohľadávky klientov sú vedené v evidencii za poskytnutú celoročnú sociálnu pobytovú službu 
v sume celkom 2.233,88 €  -  § 73 ods. 2 zákona č. 448/2008 a VZN BSK č. 31/2009) – 
príloha 3. Nedoplatky 2 klientov (587,08 €) za mesiac november 2011 (s výnimkou 
pohľadávky podľa § 73 ods. 2) boli uhradené na účet zariadenia v plnej výške do 10. januára 
2011. Okrem týchto pohľadávok neboli evidované k 31.12.2011 žiadne ďalšie pohľadávky.  

 
 Záväzky: 
 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO neevidoval k 31.12.2011 

žiadne záväzky. Úhrady prijímateľov sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu v roku 
2011 boli realizované  trvalými príkazmi v banke nad rámec predpisov na príslušný mesiac, 
ktorými vznikli preplatky; vysporiadané boli  

k 31.12.2011. V účtovnej evidencii zariadenie neevidovalo žiadne záväzky voči  
dodávateľom za tovary a služby. 

Finančné hospodárenie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO bolo 
v mesiaci január 2012 zaslané Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
3. Projekty 
 
V roku 2011 boli v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 

realizované štyri sociálne projekty na skvalitnenie poskytovania sociálnej služby, ktorými 
Domov sociálnych služieb reagoval na výzvy vyhlásené neziskovými organizáciami: 

 
 Voľný čas a my – s podporou Nadačného fondu Telekom v sume 1.400 € sme 

zriadili záujmové krúžky pre klientov podľa ich vlastného výberu – Filmový klub, 
maliarsky krúžok a dramatický krúžok. 

 Pomôž mi, aby som to urobil sám – s podporou Nadácie ČSOB v sume 2.000 € vo 
výchovno-vzdelávacom procese aplikujeme individuálnu metódu práce s klientmi 
prostredníctvom Pedagogiky Marie Montessori. 

 Naše mesto 2011 – za podpory Nadácie Pontis a skupiny Firiem Eugage sme 
skrášľovali interiér a exteriér zariadenia; účastníkmi akcie boli zamestnanci firiem 
Dell, ING Bank, Johnson Controls. 

 Spestrite priestory pre mentálne postihnutých klientov v DSS KAMPINO – 
s podporou skupiny zamestnancov firmy Dell sme upravovali interiérové priestory 
zariadenia. 
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 Daruj knihu – vďaka mnohým neznámym štedrým ľuďom a Komunitnej nadácii 

Bratislava sme získali do našej knižnici 11 kníh; 
 
 
Ďalšie štyri predložené sociálne projekty neboli v príslušnej neziskovej organizácii 

podporené. 
 
Na základe členstva v ZPMP sme na podporu vedenia krúžkovej činnosti  

v Remeslníckej dielni a Chovateľsko-pestovateľskom krúžku získali finančné prostriedky  
v sume 620 €. Tieto sú ďalej využívané na podporu tejto krúžkovej činnosti. 

 
 

Výročná správa o činnosti a hospodárení Domova sociálnych služieb pre deti 
a dospelých KAMPINO bude zverejnená na webovej stránke - www.kampino.sk. 
 
 
 
 
 

        PhDr. Jana Tvarožková 
         riaditeľka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Účinnosť: 01.04.2011

Predkladá:  PhDr.  Jana Tvarožková,
                 riaditeľka DSS KAMPINO

Schválil:  Mgr. Michaela  Šopová,
              riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu BSK

Celkom:  44 zamestnancov
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