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I. Základné identifikačné údaje 
 
 
 
 
 

1.   Názov organizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 

KAMPINO 

 

3.   Právna forma organizácie  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

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 

  

11. Zriaďovateľ  

            

  

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16 

P.O.BOX 106 

820 05 Bratislava 25 

12. Štatutárny zástupca 

      kontaktné údaje 

      

 

PhDr. Jana Tvarožková 

riaditeľka 

mobil: 0911 118262 

mail: tvarozkova@kampino.sk 

12. Číslo zriaďovateľskej listiny 

       účinnosť 

006/2009 

od 01. 07. 2009 

6.   Registračné číslo 70/2009 – soc. 

2.   Sídlo organizácie Haanova č. 36 – 38 

851 04 Bratislava 5 

9.   IČO  

      DIČ 

00 64 14 13 

2020936896 

4.   Dátum vzniku 01. 06. 1991 

5.   Dátum registrácie 03. 08. 2009 

10. Bankové spojenie 

     
č. účtu: SK4081800000007000471998 

Štátna pokladnica  
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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 postihnutím 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 (ďalej len 

„BSK“). Je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet 

BSK. 

Predmetom činnosti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO  

je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

 

Sociálne služby poskytujeme: 

 

 v domove sociálnych služieb deťom od 3 rokov veku a dospelým osobám s duševnými 

poruchami a poruchami správania, ak sú dokázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 

odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona  

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Z. z. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách); sociálnu službu poskytujeme: 

- ambulantnou formou 

- týždennou pobytovou formou 
 

 v zariadení podporovaného bývania fyzickým osobám s mentálnym postihnutím, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sú 

odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život. 

   

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. VÍZIA, POSLANIE, HODNOTY A CIELE  
 

 Našou víziou je podporovať sociálne zručnosti prijímateľov sociálnych služieb tak, aby 

s našou odbornou a ľudskou podporou dosiahli pocit individuality a slobodnejšieho života. 

 

Našim cieľom je: 

  

 poskytovať terénnu sociálnu službu – podpora samostatného bývania – na zotrvanie klienta 

v prirodzenom prostredí (od roku 2017), 

 v  Zariadení podporovaného bývania rozvíjaním sociálnych zručností znižovať finančnú 

závislosť prijímateľov na rodine, 

 v domove sociálnych služieb rozširovať sociálne zručnosti prijímateľov prostredníctvom 

komunitných aktivít a dobrovoľníckej práce (dlhodobo),  

 skvalitniť podmienky bývania klientov v týždennej pobytovej sociálnej službe - prebudovaním 

bývania na 2-posteľové izby tak, aby prijímateľ nadobudol pocit súkromia a osobnej pohody, 

 odstrániť architektonickú bariéru vybudovaním výťahu pre prijímateľov (do roku 2019). 

 

 

 



V poskytovaní komunitných sociálnych službách našou ambíciou je: 

o Poskytovanie terénnej sociálnej služby - podpora samostatného bývania; cieľom sociálnej 

služby je poskytnúť podporu fyzickým osobám na ceste k samostatnosti, nezávislosti 

a sebestačnosti v šiestich samostatných bytoch vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho 

kraja; predpokladaný čas začatia poskytovania sociálnej služby je október – november 2016. 

o V zariadení podporovaného bývania, podporou samostatnejšieho a slobodnejšieho života jeho 

obyvateľov, po nadobudnutí pracovných skúseností získané prostredníctvom dobrovoľníckej 

práce  a  maximálnu snahu vynaložiť na podporu klienta pri hľadaní zamestnania.  

 

Nezanedbateľným cieľom v rámci našej koncepcie je značné zlepšenie poskytovania sociálnej 

služby prostredníctvom skvalitnenia podmienok bývania jeho prebudovaním. Tento cieľ predpokladá 

získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu bývania klientov v existujúcich priestoroch v DSS 

KAMPINO. 

 

Našim cieľom je  skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb klientom prostredníctvom 

 adresne poskytovanej podpory v rámci konkrétneho druhu a typu sociálnej služby, 

 kvalitne poskytovanej sociálnej služby podľa individuálnych potrieb klienta 

s rešpektovaním jeho osobnosti a zdravotného stavu, 

 efektívneho riadenie zariadenia so zameraním na účinné nástroje riadenia smerom ku 

klientom, zamestnanom, manažmentu a materiálnym zdrojom. 
 

 
 Na dosiahnutie cieľov v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 

poskytujeme klientom sociálnu službu účinnými metódami a formami sociálnej práce, 

výchovnej a psychologickej činnosti: 

 

 vstupnú a priebežnú vývinovú diagnostiku,  

 metódy vývinovej pedagogiky,  

 individuálne a skupinové metódy a formy sociálnej práce,  

 individuálne a skupinové stimulačné programy podporujúce aktivizáciu klienta podľa jeho 

individuálnej potreby - formou individuálneho plánu klienta, programu sociálnej 

rehabilitácie, mapovania rizík, 

 preventívnu, aktuálnu a následnú rehabilitačnú starostlivosť, 

 sociálnu prevenciu. 

 

 

Práva a povinnosti pri poskytovaní sociálnych služieb v DSS KAMPINO: 

a) Práva klienta pri poskytovaní sociálnej služby  

 na dodržiavania základných ľudských práv a slobôd pri poskytovaní sociálnej služby, 

v záujme zachovávania jeho ľudskej dôstojnosť, aktivizácie a posilňovanie sebestačnosti, 

zabráneniu jeho sociálneho vylúčeniu a podpory integrácie, 

 na zabezpečenie dostupnosti informácii súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby 

v jemu zrozumiteľnej forme;  

 na ochranu jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovaniu a udržiavania väzieb 

s rodinou a komunitou, 

 určovanie životných podmienok v zariadení v súvislosti s akceptáciou osobného priestoru 

a intimity; 

 

b) Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby: 

 prihliadať na individuálne potreby klienta pri poskytovaní sociálnej služby, 

 aktivizovať klienta podľa jeho schopností a možností, 

 poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, 

 spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa 

sociálnej služby do prirodzeného rodinného alebo komunitného prostredia pri 



rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu so súhlasom 

klienta. 

 

 

IV. VYHODNOTENIE ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2015 

 

A. PROCEDURÁLNE ZABEZPEČENIE  

 

1. Druh, forma, rozsah, kapacita  
 

Podľa dodatku č. 1 k zriaďovacej listine č. 006/2009 s účinnosťou od 27.  septembra 2012  v 

 Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO poskytujeme sociálne služby celkom 

50 klientom: 

 

 v Domove sociálnych služieb  spolu 44 klientom formou  

 ambulantnej sociálnej služby    25 miest 

 týždennej pobytovej sociálnej služby   19 miest 

 miesto  poskytovania sociálnej služby: Haanova č. 36 – 38, Bratislava 

 

 v Zariadení podporovaného bývania formou  

 celoročnej pobytovej sociálnej služby  6 miest 

 miesto poskytovania sociálnej služby: Mokrohájska 5, Bratislava 

 

Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby k 31. 12. 2014 bol 30 rokov.  

 
Plnenie kapacity - počet klientov a počet čakateľov v poradovníku k 31. 12. 2015: 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 

                        typ sociálnej služby:  

 

 

stav k 31.12.2015 

 

Kapacita zariadenia podľa typu sociálnej služby 

 

Ambulantná 

služba v DSS 

Týždenná  

pobytová v DSS 

Celoročná pobytová 

v ZPB 

 

SPOLU 

 25 19 6 50 

 

 

stav k 31.12.2015 

 

Počet klientov v zariadení 

Ambulantná 

služba v DSS 

Týždenná  

pobytová v DSS 

Celoročná pobytová 

v ZPB 

 

SPOLU 

 25 19 6 50 

 

 

stav k 31.12.2015 

 

Počet záujemcov o poskytovanie sociálnej služby 

Ambulantná 

služba v DSS 

Týždenná 

 pobytová v DSS 

 

Celoročná pobytová 

v ZPB  

 

SPOLU 

  8 4 0 12 

V zariadení poskytujeme sociálnu službu 3 prijímateľom sociálnej služby s trvalým pobytom 

 v Trnavskom samosprávnom kraji 

 

Počet záujemcov o sociálnu služba sa oproti rovnakému obdobiu roka 2014 znížil o 7; zo 

zoznamu záujemcov sme uspokojili 3záujemcov v týždennej pobytovej sociálnej službe. 

 

 
 



2. Realizované činnosti a aktivity realizované v roku 2015 

  

 v zariadení podporovaného bývania sa klienti tešili z nadobúdania nových zručností 

v starostlivosti o svoje útulné bývanie v rodinnom domčeku – pribudlo maľovanie svojich 

izieb, spoločných priestorov a obnovenia drevenej „chalúpky“, v ktorej si odkladajú náradie 

na prácu v záhradke a s pocitom radosti vyrábajú dekoratívne mydielka či búdky pre vtáčiky 

alebo nových dočasných obyvateľov domu – fenky s jej psíkom. Drevená chalúpka dostala 

nový šat opravou a výmenou opotrebovaných drevených častí, výmenou dverí a novým 

náterom. Pomáhali im dobrovoľníci a ich osobní asistenti.   

o  Osobnostne sa rozvíjali formou cyklu vzdelávania realizovaného  

so psychologičkou DSS KAMPINO v témach: 

- Moje práva vs. povinnosti a asertívne správanie, 

- riešenie konfliktov 

- Ako rozoznať prichádzajúci hnev na telesnej úrovni a čo 

ne/môžeme robiť 

 
 v domove sociálnych služieb sme rozvíjali podmienky kvality pre klientov formou 

modelových situácií a hrania rolí v oblastí práv klientov: 

- Porušenie práva na ochranu pred zneužitím  

- Ochrana osobných údajov 

- Porušenie práva na osobnú slobodu a slobodu pohybu 
a tiež: 

- Poslanie a ciele DSS KAMPINO 

- Ako podávať sťažnosti 

 

Klienti spoznávali hudobné a tanečné štýly – napr. Slovenská populárna hudba“, 

Československá populárna hudba“, „V rytme tanga“, „Folk“, „Coutry“, „Latinsko-

americké tance“ a pod. 

Edukatívnu a poznávaciu činnosť klientov obohatila „Planéta vedomostí“ ako nová 

neformálna metóda práce zameraná na rozvíjanie anylytického a syntetického myslenia, 

pozornosti, vôľového konania, rozhodovania a predstavivosti. 

 

Nástroj osobnostného rozvoja klientov – sociálno-psychologický výcvik – pokračoval 

v nových témach: 

- Ako správne prestierať stôl 

- Riešenie konfliktov 

- Moje práva, moje povinnosti 

- Ako reagovať keď nás niekto nahnevá, keď sa nám niečo nepáči 

- Ako reagovať na neslušné správanie voči nám 

- Ako používať protiklady (rozvíjanie slovnej zásoby) 

 

Klienti absolvovali Kurz sebaobhajcov.  

 
 v príprave terénnej sociálnej službe – podpora samostatného bývania prebiehala: 

- príprava projektovej dokumentácie na opravu 6 bytov – garsoniek – na Mokrohájskej 

č. 9, 

- pracovné stretnutie riaditeľov ZSS v pôsobnosti BSK, 

- stretnutie s klientmi a rodičmi klientov DSS Javorinská za účelom pozitívnej motitácie 

záujemcov o sociálnu službu, 

- príprava dokumentu Pravidlá poskytovania sociálnej služby v Podpore samostatného 

bývania, 

- aktívna spolupráca s riaditeľmi ZSS.  

 

 Ďalšie aktivity boli zamerané na: 

- edukatívne činnosti 



- tvorivé workshopy 

- kultúru a umenie 

- oslavu sviatkov 

- vychádzky do prírody a výlety 

- športové aktivity 

- prácu v našej záhrade 

- dobrovoľnícke pracovné aktivity 

- tvorbu a predaj vlastnoručne zhotovených prezentačných výrobkov 

 

 

Naše aktivity ilustračne dokumentujú nasledovné fotografie: 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
3. Dobrovoľníctvo 

 

Do práce v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO zapájame  

aj dobrovoľníkov. V roku 2015 sa dobrovoľníci zapojili do nasledujúcich súborov aktivít: 

 

Aktivita počet dobrovoľníkov Počet odpracovaných hodín 

s klientmi 25 232 

úprava priestorov zariadenia 71 292 

rozvoj zručností klientov   5   45 

Spolu 101 569 

 

Oproti roku 2015 sa zvýšil počet dobrovoľníkov o 22 osoby a počet hodín dobrovoľníckej 

aktivity o 46 hodín. 

 

 

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. 

  

Ubytovanie v Domove sociálnych služieb je pre 19 klientov v týždennej pobytovej sociálnej 

službe zabezpečené v priestoroch: 

 dvoch trojizbových bytov, ktoré sú súčasťou zariadenia; obývajú ich 7 klienti, z toho 4 muži a 3 

ženy; 



 troch obytných miestnostiach rozdelených na jednotlivé bunky, obývané spolu 9 klientmi; 

 jednej izbe pre 3 imobilných klientov v rozhodujúcej miere odkázaných na lôžko; so špeciálnym 

vybavením – elektrickým strojovým koľajnicovým systémom, špeciálne polohovateľnými 

ležadlami s ovládaním. 

Obytné miestnosti s bunkami vyžadujú rekonštrukciu bývania a priľahlých sociálnych zariadení 

z dôvodu opotrebovanosti a celkovej nevzhľadnosti týchto priestorov. 

 

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. 

Najlepšie domáce jedlo a kysnuté koláče v nej pripravujú naše pani kuchárky. 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, krúžkovú činnosť, pohyb, 

relaxáciu, či aktivity vo voľnom čase. Multimediálna miestnosť je špeciálne vybavená interaktívnou 

tabuľou a PC pre klientov a zamestnancov. Zvyšuje záujem klientov o vzdelávanie, nadobúdanie 

nových zručností a interaktívnu komunikáciu.  

 

V Domove sociálnych služieb je postupne zabezpečovaná bezbariérovosť, ktorá by v roku 2016 

mala byť ukončená vybudovaním výťahu. 

 

Zariadenie je zvonku zabezpečené dvoma vstupmi s rampou a zábradlím aj na nadzemné podlažie; 

zvnútra jednou schodiskovou plošinou a schodolezom.  

 

Zariadenie podporovaného bývania je zriadené v 6 – izbovom útulnom rodinnom domčeku 

v tichom prostredí na Mokrohájskej ulici č. 5 v Bratislave. 

 

Šiesti klienti obývajú 5 izieb – dve 2-posteľové a 2 izby pre jednotlivca. Spoločne užívajú 

obývaciu miestnosť a stravu si pripravujú v spoločnej kuchyni vybavenej elektrospotrebičmi a bielou 

technikou. Na dvoch podlažiach sú umiestnené 2 kúpeľne. Potravinová komora ukrýva malé zásoby 

potravín, ktoré klienti priebežne dopĺňajú a míňajú. V spoločnom šatníku na nadzemnom podlaží si 

odkladajú menej používané veci osobnej potreby. 

 

Exteriér domčeka obopína záhrada, ktorá je  nielen oázou pokoja, oddychu a relaxácie, ale určená 

aj pre pracovné aktivity v zeleninovej a bylinkovej. Exteriér záhrady dopĺňa relaxačná časť upravená 

v štýle „Záhrada ako snoezelen“, navrhnutá a realizovaná obyvateľmi domčeka a dobrovoľníkmi za 

finančnej podpory Nadácie SPP. Príprava jedál na ohnisku obyvateľom domčeka sprostredkováva 

kulinárske zážitky. 

 

 

2. Finančné hospodárenie 

 

Na základe Uznesenia BSK č. 87/2014 zo dňa 12.12.2014 bol DSS  KAMPINO stanovený 

záväzný limit príjmov a záväzný limit dotácií na rok 2015 nasledovne:  

 

Príjmy celkom (v €) Dotácie celkom v (€) Kapitálové výdavky (v €) 

66 020,00 634 582,32 0,00 

 

 Príjmy: 

    Príjmy rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2015 schválené v celkovej výške 66 020 EUR. Po 

zmenách v príjmovej časti rozpočtu výška príjmov predstavovala čiastku 67 250,00 EUR. V porovnaní 

so skutočnosťou roku 2014 bol limit príjmov pre rok 2015 vyšší o 1 550,00 EUR. V roku 2014 DSS 

KAMPINO príjmy rozpočtu plnilo celkom vo výške68 126,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,30 



%. V porovnaní s rokom 2014 príjmy DSS KAMPINO boli vyššie o 4 802,86 EUR, čo predstavuje 

zvýšenie o 7,58 %.   

 

 

Plnenie príjmov v roku 2014 v členení: 

Príjem suma (v €) 

za poskytované sociálne služby 59 268,77 

za stravné   5 876,97 

za úroky    0,00 

vratky  1 000,99 

ostatné  1 980,00 

 

Spolu 

  

68 126,73 

 

 

     Priemerné mesačné náklady na klienta a úhrady klientov podľa typu sociálnej  

     služby: 

 

Typ sociálnej služby Priemerné mesačné 

náklady na klienta 

(€) 

Priemerná mesačná 

úhrada klienta (€) 

Rozdiel – rozpočet 

BSK (€) 

ambulantná 975,72 42,17 933,55 

týždenná pobytová 1 115,36 151,75 963,61 

zariadenie podpor. bývania 1 090,29 153,49 936,80 

 

 Výdavky: 

Výdavky rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2015 schválené v celkovej výške 634 582,32 

EUR. Po štrnástich úpravách sa limit dotácie záväzných ukazovateľov rozpočtu v časti bežné výdavky 

zvýšil celkom o 17 206,03 EUR. Dotácie pre DSS KAMPINO na rok 2015 predstavovali celkom 

výšku 651 788,35 EUR.  

                      (v  €) 

 

VÝDAVKY 

Schválený 

rozpočet  

2015 

Upravený 

rozpočet  

2015 

Čerpanie 

rok   

2014 

Čerpanie 

rok   

2015 

%   

plnenia za  

2012  

Bežné výdavky 

(600) bez A  633 832,32 

 

649 808,35 609 168,42 647 661,17 99,67% 

- mzdy, platy,... 

   (610) 367 584,00 

 

376 010,20 367 059,18 375 967,19 99,99 % 

- poistné a príspevky. do   

  poisťovní (620)  128 544,00 

 

132 258,65 127 994,25 130 964,61 99,02 % 

- tovary a služby  

  (630) 136 004,32 

 

137 215,32  132 996,92 136 385 46 99,40 % 

 

- bežné transfery   (640) 1 700,00 

 

4 424,18 1 187,01 4 343,91 

     

   98,19 % 

- mimorozpočtové    zdroje 

(v rámci 630) 750,00 

 

1 980,00 1 089,20 1 980,00 100,00 % 

 

Celkom: 634 582,32 

 

651 788,35 629 826,56 649 371,17 

           

         99,63 % 

 

Čerpanie bežných výdavkov zodpovedá plneniu poskytnutých dotácií rozpočtu  

na rok 2015 a ekonomickému využitiu pridelených finančných prostriedkov pre potreby prevádzky 

zariadenia.  Z rozpočtu boli realizované výlučne iba výdavky, nevyhnutne potrebné na plnenie úloh a 

poslania zariadenia v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

  



V kategórii 610 výdavky na mzdy, platy, ... bolo čerpanie vo výške 375 967,19 EUR,  

čo predstavuje čerpanie na 99,99 %. (vyplatené tarifné platy, príplatky a odmeny 

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. V roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 bolo v tejto kategórii vyplatených o 8 908,01 EUR 

viac. Na zvýšenom čerpaní sa prejavili najmä zvýšené výdavky na tarifný plat, čo malo súvis s 

naplnením počtov zamestnancov na voľné schválené systemizované miesta, s úpravami miezd 

zamestnancov v zmysle platných zákonných ustanovení, ale hlavne so zákonným zvýšením tarifných 

platov zamestnancov od 1. 1. 2015  vo výške  1,50  % a od 1.7.2015 o 1,00 %.    

   

V kategórii 620 poistné a príspevky do poisťovní boli finančné prostriedky rozpočtu čerpané 

v závislosti od vyplatených  mzdových prostriedkov (34,95 % z vyplatených tarifných platov, 

príplatkov a odmien za 12 mesiacov) vo výške 130 964,61 EUR, čo predstavuje čerpanie  na 99,02 %.  

 

V kategórii 630 tovary a služby boli finančné prostriedky pridelené z dotácie BSK,  čerpané vo 

výške 136 385,46  EUR, finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,40 %. Okrem toho DSS 

KAMPINO malo v roku 2015 pridelené účelovo viazané finančné prostriedky z mimorozpočtových 

zdrojov a to vo výške 1 980,00 EUR. Tieto finančné prostriedky boli  vyčerpané na 100 ,00 %. V roku 

2015 v porovnaní s rokom 2014 bolo v tejto kategórii čerpaných o 2 970,36 EUR viac a to z dôvodu 

nevyhnutných opráv v zariadení.  Financovania bolo čerpanie kryté na 100,00 % zo schváleného 

rozpočtu pre DSS KAMPINO na rok 2014. Uvedený rozsah čerpania finančných prostriedkov 

potvrdzuje ich použitie len na nevyhnutné a skutočne oprávnené výdavky. V rámci tejto  kategórie 

nemalo zariadenie pri čerpaní finančných prostriedkov voči svojim dodávateľom žiadne pohľadávky 

ani záväzky (s výnimkou vyúčtovacích faktúr za energie za rok 2014, vyúčtovacie faktúry  za dodávku 

energií za rok 2015 boli DSS KAMPINO zaslané až v priebehu mesiacov január a február 2016).  

 

V kategórii 640 bežné transfery boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,  čerpané  

vo výške 4 343,91 EUR, finančné prostriedky v tejto kategórii boli čerpané na 98,19 %. V roku 2015 

v porovnaní s rokom 2014 bolo v tejto kategórii čerpanýcho 3 156,90 EUR viac. Zvýšenie čerpania 

finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2014 bolo zapríčinené tým, že v roku 2015 bolo 

vyplatené neplánované odchodné vo výške 2 689,57 EUR a  nemocenské dávky boli vyplatené 

o 734,61 EUR vyššie, ako sa predpokladalo.  

  

 Pohľadávky: 

DSS KAMPINO evidoval k 31.decembru 2015 pohľadávky vo výške 8 500,19 EUR. Pohľadávky 

vo výške 5 064,53 EUR predstavujú predpis úhrad za poskytnutú sociálnu službu klientom v mesiaci 

december 2015. Pohľadávky vo výške 3 635,98 EUR sú u obdobia do decembra 2014. V porovnaní 

s rokom 2014 stúpli pohľadávky DSS KAMPINO voči klientom o 46,20 EUR. DSS KAMPINO 

dlhovalo finančné prostriedky za poskytnutú sociálnu službu celkovo 6 klientov. Zvýšenie pohľadávok 

o vyššie uvedenú čiastku bolo spôsobené tým, že v decembri 2015 bol predpis úhrad v porovnaní 

s rokom 2014 vyšší o 620,31 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti za porovnateľné obdobie poklesli 

o 373,79 EUR a majú neustále klesajúcu tendenciu. Vedenie DSS KAMPINO venovalo a venuje 

vymáhaniu pohľadávok neustále pozornosť a podniklo kroky na ich maximálne zníženie. V troch 

prípadoch boli uzavreté dohody o splatení dlhu. Snahou zodpovedných pracovníkov DSS KAMPINO 

je, aby sa v priebehu roku 2015 pohľadávky od klientov vymohli v maximálnej možnej výške. Okrem 

týchto pohľadávok neboli evidované k 31.12.2015 žiadne ďalšie pohľadávky.  

 
 Záväzky: 

DSS KAMPINO neevidoval k 31.12.2015 voči dodávateľom tovarov a služieb žiadne záväzky. 

Taktiež DSS KAMPINO k 31.12.2015 neevidovalo záväzky voči prijímateľom sociálnej služby za 

poskytovanú sociálnu službu, všetky záväzky boli vyrovnané v priebehu roku 2015.  

 

 

 

 



3. Projekty a dary 

 

V roku 2015 bolo v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO realizovaných 

päť projektov na skvalitnenie poskytovania sociálnej služby, ktorými Domov sociálnych služieb 

reagoval na výzvy vyhlásené neziskovými organizáciami: 

 

 Edukatívne pomôcky – príspevok fyzickej osoby v sume 100,00 EUR na edukatívne činnosti 

bol príjemným prínosom pre klientov na nákup výchovných pomôcok. 

 

 Naše mesto 2015 – na projekt boli od nadácie Pontis DSS KAMPINO poskytnuté finančné 

prostriedky vo výške 100,00 EUR na zakúpenie materiálu (farby, riedidlo, ochranné rukavice, 

šmirgeľ, štetce a pod).  Projektu sa zúčastnili najmä dobrovoľníci firmy Dell. 

   
 „Komunikátor“ – MPSVaR na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja 

sociálnych služieb na rok 2015 poskytlo DSS KAMPINO 800,00 EUR 

na rozvoj sociálnych zručností DSS KAMPINO. 

 

 „Učenie a zábava hrou“- projekt podporený Nadáciou Volkswagen Bratislava v sume 700,00 

EUR prispel klientom na zábavnú a interaktívnu formu výchovno-vzdelávacích činností. 

 

 Daruj knihu – s podporou Komunitnej nadácie Bratislava sme aj v tomto roku vďaka 

neznámym štedrým ľuďom splnili čitateľské sny niektorým klientom, ktorí si našli „svoju“ 

knihu spomedzi 16  darovaných kníh, celkom v sume 114,21 EUR.  

 

 

        
 
 
 

PhDr. Jana Tvarožková 

        riaditeľka 

 

 


