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„Každý deň ti prináša svoj dar. Tak rozviaž mašľu!“- Ruth Ann 
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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: 7000471998/8180 
Štátna pokladnica Bratislava 
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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: 
  
� rozvíjať podporu prijímateľov sociálnych služieb v  Zariadení podporovaného bývania 

rozširovaním kapacity formou moderného bývania s akcentom na rozvíjanie sociálnych 

zručností znižovanie finančnej závislosť prijímateľov na rodine (dlhodobo), 

� 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, aby prijímateľ sociálnej služby nadobudol pocit súkromia a osobnej pohody (do roku 

2020), 

� odstrániť architektonickú bariéru vybudovaním výťahu pre prijímateľov (do roku 2020). 

 

 

V poskytovaní komunitných sociálnych službách našou ambíciou je: 
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o Rozširovanie sociálnych služieb zameraných na podporu samostatnosti, nezávislosti 
a sebestačnosti v šiestich samostatných bytoch vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho 
kraja s kapacitou 6 osôb; predpokladaný čas začatia poskytovania sociálnej služby je do konca 
roka 2017. 

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, s cieľom 
prípadného uplatnenia sa na trhu práce a dosiahnutia väčšej finančnej nezávislosti.  

 
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. 
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IV. VYHODNOTENIE ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2016 
 

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. 2016 bol 31 rokov.  
 
 
Plnenie kapacity - počet klientov a evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  

k 31. 12. 2016: 

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

 
 

stav k 31.12.2016 

 
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 31.12.2016 

 
Počet klientov v zariadení 

Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná  
pobytová v DSS 

Celoročná pobytová 
v ZPB 

 
SPOLU 

 25 19 6 50 
 
 

stav k 31.12.2016 

 
Počet záujemcov o poskytovanie sociálnej služby 

Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná 
 pobytová v DSS 

 

Celoročná pobytová 
v ZPB  

 
SPOLU 

  10 12 0 22 

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 2015 zvýšil o 10 (z 12 

na 22); zo zoznamu záujemcov sme uspokojili 1 fyzickú osobu záujemcu v ambulantnej sociálnej 
službe. 
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2.  Činnosti a aktivity realizované v roku 2016 
 

 v rozširovaní kapacity v Zariadení podporovaného bývania prebiehala: 
- opravy a nákup interiérového vybavenia pre 6 bytov (garsoniek) na Mokrohájskej 
             č. 9, 
- stretnutia so záujemcami o sociálnu službu,  
- príprava interných dokumentov na poskytovanie sociálnej služby. 

 
 Zariadenie podporovaného bývania (rodinný domček): 

Je zamerané na rozvoj celkových sociálnych zručností v starostlivosti o domácnosť a záhradu, 
dobrovoľnícke aktivity, výrobu dekoračných mydiel a zmysluplné trávenie voľného času. 
 

             Voľný čas naši klienti v ZPB  venovali kultúrnym a spoločenským podujatiam:  
1. Poznávacie výlety: 

� po Slovensku: Bojnice, Červený kameň, Vysoké tatry, Horná dolná  
� po Rakúsku: Hainburg, Kittsse 
� po Maďarsku Rajka, Dunaseghet 

2. Oslava Dňa detí  
3. Návštevy divadla, kina, výstav, exkurzie  
4. Karneval, fašiangy 
5. Deň svätého Mikuláša  
6. Opekačky s rodinou a priateľmi,  
7. Koncerty a tanečné zábavy, napr. Katarínska zábava, každý štvrtok živá hudba, country na 

Partizánskej lúke. 
 
Dobrovoľnícka činnosť klientov 
  
Našou hlavnou a nenahraditeľnou aktivitou bola a je dobrovoľnícka činnosť nielen ľudí, ktorí venujú 
svoj čas a schopnosti službe našim klientom, bez nároku na odmenu, ale aj naše dobrovoľnícke 
aktivity pre okolie v ktorom žijeme a pohybujeme sa.  
 
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 dočasných obyvateľov 
domu – fenku s jej psíkom. Drevená chalúpka na náradie dostala nový šat opravou a výmenou 
opotrebovaných drevených častí, výmenou dverí a novým náterom. Vďaka našim dobrovoľníkom sme 
postavili aj záhradnú pergolu pre náš oddych.  
 
Pomáhali nám dobrovoľníci : 

� študenti Vysokej školy Sv. Alžbety katedry misiológie 
� ľudia žijúci v našej komunite 
� naša rodina, priatelia a naši priaznivci  

 
Naše dobrovoľníctvo: 

� Čistenie Mestských lesov 
� Sloboda zvierat- venčenie psíkov 
� výroba vtáčích búdok 
� maľovanie smetných košov pre OZ Zelenú hliadku 
� dočasná opatera dvoch psíkov v rámci Československého kastračného programu 
� čistenie okolia na Mokrohájskej ulici 
� dobrovoľnícka činnosť na bežeckej akcii, Rýchlik Zoška - Bratislava  

    

 V domove sociálnych služieb sa klienti sa na v rámci pravidelných piatkových aktivít 
oboznamovali hravou zážitkovo - edukatívnou formou so zaujímavými  pamiatkovými 
a svetovými dňami, napr. Svetový deň chorých, Svetový deň materinského jazyka, Svetový 
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deň zdravia, Svetový deň zeme, Medzinárodný deň tanca, Medzinárodný deň Červeného kríža, 
Deň hasičov, Medzinárodný deň rodiny, Svetový deň pošty, Svetový deň televízie, Svetový 
deň dobra a pod.   
Edukatívnu a poznávaciu činnosť klientov naďalej obohatila „Planéta vedomostí“ ako 
neformálna metóda práce zameraná na rozvíjanie analytického a syntetického myslenia, 
pozornosti, vôľového konania, rozhodovania a predstavivosti. Jazykovo zdatní klienti 
pokračovali v nadobúdaní vedomostí v krúžku anglického jazyka.  
Nástroj osobnostného rozvoja klientov – sociálno-psychologický výcvik – pokračoval 
v nových témach: 
 
- Asertívne a manipulatívne správanie 
- Zodpovedné správanie 
- Hry na odbúranie psychického napätia, relaxačné techniky a aktivačné hry 
- „Na čo teraz myslím“- cieľom bolo priviesť klientov k úvahe o úlohe vedomia v ich 

živote. 
- Téma „strach“ v našom živote - kedy ho pociťujeme, ako sa prejavuje na psychickej 

a fyzickej úrovni, strach, ktorý nás chráni a strach, ktorý nám už škodí...  
- Téma „slzy“- cieľom bolo zaoberať sa svojim vzťahom  plaču a k plaču k iným  
- Téma „tri priania“- cieľom bolo priviesť klientov k hlbšej úvahe o sebe a svojho vzťahu 

k ostatným 
- Téma „porušovania hraníc“- cieľom témy bolo priviesť klientov k uvedomeniu si, že 

hranice našich teritórií sú niekedy porušované a že i my sami niekedy porušujeme hranice 
iných.  

 
� V rámci dobrovoľníckeho programu naďalej spolupracujeme a pomáhame : 

- v obchode s potravinami Kaufland 
- v mestskej knižnici v Petržalke na Vavilovovej ulici  
 

� V rámci kultúrnych voľnočasových aktivít sa klienti zúčastnili napr.: 
 

- 5 dňového pobytu v Horskom hotely Eva vo Svätom Jure  
- Návštevy Slovenského národného múzea pri príležitosti medzinárodného dňa múzeí 

zameranej na   tému „Trvalé bydlisko zem“  
- Koncertu Michala Davida organizovaný v NTC 
- Návštevy ZOO Bratislava  v rámci dobrovoľníckeho programu EZ Community Day 2016 
- Divadelných predstavení v divadle Ludus („Pozor, dobrý pes“), v súkromnej základnej 

škole Felix Bratislava, bábkového divadla („Princezná kukulienka“),  atď.  
- Návštevy farmy v Stupave  
- Prezentácie chránených dielní a ich činností, prezentácie a vystúpenia subjektov na pomoc 

zdravotne postihnutým, výstavy pomôcok pre ľudí so zdravotným znevýhodnením 
„Stretnutia bez bariér“ organizované Vodárenským múzeom BVS. 

 
� V rámci aktivít organizovaných inými ZSS sa klienti zúčastnili napr.: 
 

- Dňa otvorených dverí v PSC IMPULZ 
- Stolno-hokejového turnaja v DSS Hestia Pezinok 
- 32. ročníka Športových hier organizovanými DSS prof. Karola Matulaya 
- 7. ročníka turnaja v hádzaní šípok na terč v areály DSS Javorinská Bratislava 
-  „Juniáles“ organizovaný v Gaudeamus ZKR 
-   7. ročník súťaže v poznávaní prírody a ľudí „Pestrý deň“, organizovaný DSS Rozsutec,  

BSK ai. 
- 5. ročníka plaveckých zručností „Vodné radosti“ v ZKR Gaudeamus 
- 7. ročníka petangového turnaja v Modre-Harmónii organizovaný DSS a ZPB MEREMA 
- 8. ročníka regionálnych plaveckých pretekov ľudí s mentálnym znevýhodnením 

organizovaný  DSS pKM  
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- XVII. ročníka integrovaných športových hier v stolnom tenise „Gerulata Cup 2016“ 
organizovaný Kresťanskou ligou pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku. 

 
 
 

� V rámci predajných bazárikov naši klienti reprezentovali a predávali svoje výrobky 
a výtvarné artefakty:  

  
- Na veľkonočnom bazáriku IBM ISC-  Westend Gate 
- Na Gymnáziu J. Hronca v rámci veľkonočného a vianočného  predaja výrobkov v rámci 

projektu „Trhy bez bariér“  
- Vo Vodárenskom múzeu BVS, a.s. v rámci projektu „Stretnutia bez bariér“.  
- v rámci prezentácie neziskových organizácií a DSS- Petržalské dni 2016 organizovanými 

Mestskou časťou Petržalka a KZP 
- na predajno-prezentačných trhoch chránených dielní a sociálnych služieb Radničkine trhy 

2016 organizovanými OZ Inklúzia  
- Na vianočnom bazáriku f. IBM- Tower a Westend Gate.  

 
� Pre pozvané ZSS sme zorganizovali v 1. polroku 2016 kreatívny workshop „Tvoríme šperky 

z točeného papiera II“, ktorý bol z dôvodu záujmu klientov pokračovaním základného 
workshopu. 

�  Klienti po 5. krát predstavili svoje výtvarné artefakty na samostatnej výstave, ktorá bola 
spojená s prezentáciou DSS KAMPINO. Výstava bola realizovaná vo výstavnej sieni v CC 
Centre v spolupráci s Kultúrnym zariadením Petržalka na tému „Rok očami Kampina“. 

� V rámci integratívneho projektu „To čo nás spája“ klienti už po 5. krát vytvárali a prezentovali 
svoje dielka aj so žiakmi petržalských základných škôl na tému „Moje mesto, moja krajina“.  
Projekt je organizovaný CC Centrom a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry 
SR. 
 

3. Sťažnosti 
 

V roku 2016 neboli na poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb  
pre deti a dospelých KAMPINO podané žiadne sťažnosti prijímateľov sociálnej služby  
ani zamestnancov zariadenia. 
 
B. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 
 
       1. Organizačná štruktúra 
 
Aktuálna organizačná štruktúra je uvedená na našej webovej stránke. 
 
 
       2. Vzdelanie, vzdelávanie zamestnancov 
 

Všetci zamestnanci zariadenia spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vykonávanie svojej práce 
určenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
DSS KAMPINO realizoval v roku 2016 dve supervízie. Jednu zameranú na skupinovú supervíziu 

zážitkovou technikou zameranú na využitie bazálnej stimulácie pre prijímateľov sociálnej služby  
a skupinovú supervíziu technikou hrania rolí a modelovania správanie zameranej na efektívnu 
komunikáciu s rodičmi a rodinou prijímateľa sociálnej služby. 
 

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

aj dobrovoľníkov. V roku 2016 sa dobrovoľníci zapojili do nasledujúcich súborov aktivít: 
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Aktivita počet dobrovoľníkov Počet odpracovaných hodín 
s klientmi 33 248 
úprava priestorov zariadenia 88 365 
rozvoj zručností klientov   7   56 
Spolu 101 669 

 
Záujem o dobrovoľníkov v našom zariadení z roka na rok vzrastá. Oproti roku 2015 sa zvýšil 

počet dobrovoľníkov o 22 osôb a počet hodín dobrovoľníckej aktivity o 46 hodín. 
 
 
C. PREVÁDZKOVÉ ZABEZPEČENIE 
 

1. Priestorové zabezpečenie 
 

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 mala byť 

v roku 2015-2016 zavŕšená inštaláciou,  v poradí druhej, schodiskovej plošiny. 
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 
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finančnej podpory Nadácie SPP. Príprava jedál na ohnisku obyvateľom domčeka prináša kulinárske 
zážitky. 
 

 
2. Finančné hospodárenie 

 
Na základe Uznesenia BSK č. 102/2015 zo dňa 11.12.2015 bol DSS  KAMPINO stanovený 

záväzný limit príjmov a záväzný limit dotácií na rok 2016 nasledovne:  
 

Príjmy celkom (v €) Dotácie celkom v (€) Kapitálové výdavky (v €) 
66 505,00 649 036,32 0,00 

 
� Príjmy: 

 
    Príjmy rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2016 schválené v celkovej výške  
66 505,00 EUR. Po zmenách v príjmovej časti rozpočtu výška príjmov predstavovala čiastku 69 
875,00 EUR. V porovnaní so skutočnosťou roku 2015 bol limit príjmov pre rok 2016 vyšší o 1 748,27 
EUR. V roku 2016 DSS KAMPINO príjmy rozpočtu plnilo celkom vo výške  
74 689,34 EUR. čo predstavuje plnenie na 106,89 %. V porovnaní s rokom 2015 príjmy 
DSS KAMPINO boli vyššie o 6 562,61 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 8,79 %.   

 
Plnenie príjmov v roku 2014 v členení: 

Príjem suma (v €) 
za poskytované sociálne služby 61 748,10 
za stravné   5 134,92 
za úroky    0,00 
vratky  2 259,14 
ostatné   5 547,18 
 
Spolu 

  
74 689,34 

 
 
     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 914,05 44,31 869,74 
týždenná pobytová 991,39 153,74 837,65 
zariadenie podpor. bývania 890,45 186,15 704,30 

 
� Výdavky: 
 
Výdavky rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2016 schválené v celkovej výške 649 036,32 

EUR. Po dvanástich 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  

2016 

Upravený 
rozpočet  

2016 

Čerpanie 
rok   

2015 

Čerpanie 
rok   

2016 

%   
plnenia za  

2012  
Bežné výdavky 
(600) bez A  648 286,32 

 
656 412,02 647 661,17 

 
656 412,02 99,67% 

- mzdy, platy,... 
   (610) 374 692,00 

 
378,859,00 375 967,19 

 
378,859,00 100,00 % 
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- poistné a príspevky. do   
  poisťovní (620)  130 955,00 

 
131 171,32 130 964,61 

 
131 171,32 100,00 % 

- tovary a služby  
  (630) 140 589,32 

 
142 629,32  136 385 46 

 
142 629,32  100,00 % 

 
- bežné transfery   (640) 2 800,00 

 
3 752,38 4 343,91 

 
3 752,38 

     
 100,00 % 

- A. mimorozpočtové    zdroje 
(v rámci 630) 750,00 

 
2 912,14 1 980,00 

 
2 912,14 100,00 % 

Kapitálové výdavky 
700 0,00 

 
76 420,00 0,00 

 
76 420,00 100,00 % 

 
Celkom: 649 036,32 

 
735 744,16 649 371,17 

 
735 744,16 

           
       100,00 % 

 
Čerpanie bežných výdavkov zodpovedá plneniu poskytnutých dotácií rozpočtu  

na rok 2016 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 378 859,00 EUR,  

čo predstavuje čerpanie na 100 %. (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 2016 v porovnaní s rokom 2015 bolo v tejto kategórii vyplatených o 2 891,81 EUR 
viac. Na zvýšenom čerpaní sa prejavili najmä s úpravami miezd zamestnancov v zmysle platných 
zákonných ustanovení, ale hlavne so zákonným zvýšením tarifných platov zamestnancov od 1. 1. 2016  
vo výške  4,00  % .    

   
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 131 171,32 EUR,  
čo predstavuje čerpanie  na 100,00 %.  

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

výške 142 629,32  EUR, finančné prostriedky boli vyčerpané na 100,00 %. Okrem toho DSS 
KAMPINO malo v roku 2016 pridelené účelovo viazané finančné prostriedky z mimorozpočtových 
zdrojov a to vo výške 2 912,14 EUR. Tieto finančné prostriedky boli  vyčerpané na 100 ,00 %. V roku 
2016 v porovnaní s rokom 2015 bolo v tejto kategórii čerpaných o 12 596,85 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 2015. 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 2015, vyúčtovacie faktúry  za dodávku 
energií za rok 2016 boli DSS KAMPINO zaslané  
až v priebehu mesiacov január a február 2017).  

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

výške 3 752,38 EUR, finančné prostriedky v tejto kategórii boli čerpané  
na 100,00 %. V roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 bolo v tejto kategórii čerpaných  
o 591,53 EUR menej. Zníženie čerpania finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2015 bolo 
zapríčinené tým, že v roku 2016 bolo vyplatené nižšie odchodné  
o 386,00 EUR a  nemocenské dávky boli vyplatené o 205,53 EUR vyššie, 
ako sa predpokladalo.  

  
� Pohľadávky: 
 
DSS KAMPINO evidoval k 31.decembru 2016 pohľadávky vo výške 6 802,78 EUR. Pohľadávky 

vo výške 5 520,42 EUR predstavujú predpis úhrad za poskytnutú sociálnu službu klientom v mesiaci 
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december 2016. Pohľadávky vo výške 1 282,36 EUR  
sú u obdobia do decembra 2015. V porovnaní s rokom 2015 sa pohľadávky DSS KAMPINO voči 
klientom zvýšili o 455,89 EUR, čo je spôsobené predpisom úhrad za december 2016. DSS KAMPINO 
dlhovali finančné prostriedky za poskytnutú sociálnu službu celkovo 2 klienti. Pohľadávky po lehote 
splatnosti za porovnateľné obdobie poklesli o 2 353,62 EUR a majú neustále klesajúcu tendenciu. 
Vedenie DSS KAMPINO venovalo a venuje vymáhaniu pohľadávok neustále pozornosť a podniklo 
kroky na ich maximálne zníženie. V oboch prípadoch sú uzavreté dohody o splatení dlhu. Snahou 
zodpovedných pracovníkov DSS KAMPINO je, aby sa v priebehu roku 2017 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 31.12.2016 voči dodávateľom tovarov a služieb žiadne záväzky. 

Taktiež DSS KAMPINO k 31.12.2016 neevidovalo záväzky voči prijímateľom sociálnej služby za 
poskytovanú sociálnu službu, všetky záväzky boli vyrovnané v priebehu roku 2016.  

 
 

3. Projekty a dary:  
 

1. Nadácia Volkswagen- GP „Budúcnosť aj s autizmom“ podporila projekt „Učenie a zábava 
hrou“, v oblasti vzdelávania. Darovaná suma pre DSS KAMPINO:  975,70 Eur.   Pre 
prijímateľov soc. služby sme z týchto prostriedkov nakúpili didaktické pomôcky,  ktoré 
podporujú hravou a zaujímavou formou senzorické vnímanie, logické, analytické a syntetické 
myslenie, pozornosť, priestorovú orientáciu, pamäť, jemnú motoriku, učia rozoznávať emócie 
(autisti) a primerane na ne reagovať. Z darovanej finančnej čiastky boli nakúpené pomôcky, 
napr. puzzle, lego, motorický labyrint, logické priraďovanie, zoraďovanie krátkych príbehov 
na kartičkách „pred a po“, navliekačky, kinetický piesok, magnetické disky, magické koleso, 
vizuálne panely- hygienické návyky, didaktická hra vpravo a vľavo, manipulačná kocka- 
nácvik rôzneho viazania patentiek, šnúrok, zipsov, praciek- tréning sebaobslužných činností, 
atď. ... 
 

2. Zakúpená amethystová podložka s vankúšom k delfinoterapii nasucho: 
Projekt „Hĺbková regenerácia Amehyst BioMat“ podporila Nadácia pre deti Slovenska 
v rámci grant. programu Dôvera /Zdravotná poisťovňa – doplnkové aktivity k liečebnému 
procesu v sume 904 Eur. (Zo 110 návrhov bolo schválených 10).  
Používanie amethystovej podložky je moderná liečebná technológia. Podložka má cez 
ovládaciu krabicu 3 nastaviteľné stupne teplôt. Táto podložka vytvára umelé infračervené 
žiarenie, pričom záporné ionty napomáhajú: 
- ozdraviť organizmus, hĺbkovo regeneruje organizmus, pomáha vylučovať toxické látky, 

reguluje psychický stav, odstraňuje bolesti, posilňuje imunitný systém, odstraňuje stres 
a únavu, zápaly, zlepšuje lymfatický obeh, zmenšuje bolesti kĺbov, zlepšuje lymfatický 
obeh, krvný obeh...  

 
3. Dobrovoľný finančný príspevok firmy IBM- v sume 1.800 Eur, ktorý sme použili na  

zmodernizovanie multimediálnej miestnosti- zakúpenie novej interaktívnej tabule 
s projektorom.  
Cieľ: Získavanie nových poznatkov, formou moderného a pútavého vzdelávania sa, sledovanie 
videoklipov, dokumentov, atď.   
Výhody novej interaktívnej zostavy: novšia a modernejšia technológia, ovládanie nielen 
elektronickým perom, ale i 10 prstami, rotácia obrazov, posúvanie, premiestňovanie obrazov 
(veľký dotykový displej, pre viacerých užívateľov naraz). Projektor má ultrakrátke 
premietanie a nevrhá klientom pri práci s ňou tieň na tabuľu.  

 
4. Každoročne sa zapájame do projektu „Daruj knihu“- Komunitnej nadácie Bratislava.  Vďaka 

nemu sme získali 15 nových kníh, ktoré sme si vybrali v kníhkupectve Artforum. 



 13

V predvianočnom čase knihy zaplatili náhodní kupujúci- dobrovoľníci, ktorí podporili túto 
skvelú myšlienku.   

 
5. Hudobný interaktívny systém BEAMZ - finančný dar v sume 500 Eur od zákonného zástupcu 

nášho klienta- p. Špačkovej. Hudobný interaktívny systém je pripojený k PC. 
v multimediálnej miestnosti. Klient ho ovláda prerušením laserových lúčov, ktorý spustí 1 zo 
4 hudobných nástrojov, pričom sú meniteľné 4 zostavy hudobných nástrojov. Každý nástroj je 
hraný v tónine, používateľ buď hrá samostatne tóny, alebo nástroj hrá nepretržite. Klient má 
možnosť zasahovať do hudby, vytvárať vlastné melódie, atď.  

 
6. Delfinoterapia „nasucho“ - Nadácia VÚB, 1.090 Eur, projekt podporený koncom r. 2014.  

Z dôvodu čo najvyhovujúcejšieho miesta pre realizovanie delfinoterapie nasucho bola 
zrekonštruovaná miestnosť bývalého skladu (stavebné úpravy, maľovka, parkety-  z vlastných 
prostriedkov. Z podporeného projektu bol zakúpený tablet, projektor a hodvábny kokon.   
Princíp: prostredníctvom projektora cez tablet sa z vonkajšej strany premieta na ručne tkaný 
hodváb, ktorý má tvar stanu rôzna tematika, napr. podmorského sveta, plávajúcich delfínov, 
morských živočíchov. Kapacita vnútorného priestoru sú 3 klienti, ktorí ležia na podložkách 
s vankúšmi. V tomto prostredí je možné vykonávať aj bazálnu stimuláciu, čítať si, hrať sa...     
Účinky delfinoterapie: potešenie z krásnych zážitkov, relaxácia, posilnenie pozitívnych 
emócií, priestorovej orientácie, kinestetického vnímania, schopnosti empatie, zlepšenie 
pozornosti, vnímania, reči, slovnej zásoby, utlmenie agresie, atď. 
 

 
 
 
 
       PhDr. Tvarožková Jana 
                 riaditeľka 
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