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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: 

 
 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. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o sociálnych službách); 

 
 v zariadení podporovaného bývania (od 01. 11. 2012) 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  

 
Víziu, poslanie, hodnoty a ciele 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 a revidovanej v marci 2013.  

 
 Víziou zamestnancov DSS KAMPINO je 

 
skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v prospech slobodnejšieho života 
klientov v zariadení aj mimo zariadenia, najmä: 
 podporou zameranou na osobnostný rozvoj klientov, ich zručnosti 

a schopnosti, ktoré im umožnia žiť samostatnejší a kvalitatívne 
plnohodnotnejší život, čo najviac sa približujúci životu ľudí v spoločnosti, 

 skvalitnením poskytovania sociálnych služieb v domove sociálnych služieb so 
zníženou kapacitou (z 50 osôb na 44 osôb) zameranom na ich rozsiahlu 
socializáciu a integráciu do spoločnosti, 

 skvalitnením podmienok bývania klientov v týždennej pobytovej sociálnej 
službe, 
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 humanizáciou v poskytovaní sociálnych služieb, 
 debarierizáciou zariadenia. 

 
 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. 
 

 Zriadením zariadenia podporovaného bývania bolo a naďalej je našim cieľom 
dosiahnuť samostatnejší a slobodnejší život osôb v zariadení podporovaného bývania 
nielen v oblasti starostlivosti a domácnosť, ale aj v ich pracovnom živote. Po 
nadobudnutí pracovných skúseností v dobrovoľníckej činnosti, maximálnu snahu 
vynaložiť v podpore pri hľadaní zamestnania, s cieľom postupného nadobúdania 
maximálnej možnej zodpovednosti v rozhodovaní a konaní, zdokonaľovania 
pracovných zručností a dosiahnutia väčšej finančnej nezávislosti.  
 

 Nezanedbateľným cieľom v rámci koncepcie je značné zlepšenie poskytovania 
sociálnej služby prostredníctvom skvalitnenia podmienok bývania. Tento cieľ 
predpokladá získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu bývania klientov 
v súčasných priestoroch DSS KAMPINO. 

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

poskytujeme klientom sociálnu službu účinnými metódami a formami sociálnej práce, 
výchovnej a psychologickej činnosti: 

 
 vstupnú a priebežnú vývinová diagnostiku,  
 metódy vývinovej pedagogiky,  
 individuálne a skupinové metódy a formy sociálnej práce,  
 individuálne a skupinové stimulačné programy podporujúce aktivizáciu klienta, jeho 

schopnosti a ciele podľa individuálnej potreby na základe individuálneho rozvojového 
plánu klienta, programu sociálnej rehabilitácie a rizikového plánu. 

 
Súčasťou poskytovania sociálnej služby je maximálna integrácia a socializácia klienta 

(spolupráca  v rámci spoločných aktivít so ŠZŠ na Žehrianskej ulici v Petržalke, 
Základnou školou na Pankúchovej ul. v Petržalke, účasť na aktivitách organizovaných 
miestnou časťou Bratislava - Petržalka, ZSS v pôsobnosti BSK, poskytovanie 
dobrovoľníckej práce rôznym inštitúciám, iné aktivity – nakupovanie potravín, osobnej 
hygieny, úhrada platieb a realizácia preberania a úhrady služobnej a osobnej pošty na 
pošte, realizácia osobného a služobného bankového styku v bankách, umývanie 
služobných áut a pod.). 
 
 
Podľa individuálnych potrieb klienta, v súlade so zákonom o sociálnych službách, 

poskytujeme klientom v domove sociálnych služieb: 
 
 základné sociálne poradenstvo (základné možnosti riešenia problému klienta, príp. 

rodiny klienta s akcentom na odporúčanie sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci), 
 podporu pri vykonávaní základnej osobnej hygieny, úschove cenných vecí,  
 podporu pri samostatnosti, nezávislosti, nácviku zručností, posilňovaní návykov pri 

sebaobsluhe, starostlivosti o domácnosť a pod., 
 podporu pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, podávaní 

písomných podaní, pri komunikácii v úradnom styku a iných vecí v záujme klienta, 
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 podporu pri osvojovaní pracovných návykov a zručností – klientov zapájame do prác 

spojených s prevádzkou zariadenia (upratovanie izieb a spoločných priestorov, 
príprava jednoduchých jedál v kuchynke, prezliekanie posteľnej bielizne, stolovanie, 
polievanie 
kvetov v zimnej záhrade, starostlivosť o drobné zvieratká - rybičky, andulky - 
udržiavanie spoločnej záhrady a pod.), 

 podporu v realizovaní pracovných aktivít formou hľadania dobrovoľníckych prác. 
 
 

Klientom ďalej poskytujeme: 
 
 ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, 
 ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť (niektoré zdravotné výkony z katalógu 

zdravotných výkonov – vyhláška MZ SR); participáciu pri zabezpečovaní odborných 
vyšetrení (zmluva s odborným lekárom špecialistom – psychiatrom); sprevádzanie 
klientov na odborné vyšetrenia poskytujúcim celoročnú pobytovú sociálnu službu, 

 rehabilitačnú starostlivosť ako nadštandardnú službu pre zabezpečenie pohybu 
klientov, udržania, resp. rozvoja pohybového ústrojenstva (vrátane postupného 
odstraňovania spastických porúch pohybového ústrojenstva), športy na rozvoj hrubej 
motoriky, 

 individuálne špeciálne vzdelávacie programy - prostredníctvom interaktívnej tabule, 
TEACCH program, vzdelávanie podľa individuálnej pedagogiky Márie Montessori, 
vyučovanie anglického jazyka, 

 aktivity na relaxáciu a voľný čas – canisterapia, ergoterapia, muzikoterapia, 
snoezelen, kultúrne a spoločenské podujatia, športové aktivity, duchovné a relaxačné 
aktivity; 

 
V zariadení podporovaného bývania okrem dohľadu   

 poskytujeme ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov, 

 utvárame podmienky na prípravu stravy a vykonávanie sociálnej rehabilitácie, 

 poskytujeme podporu pri základných sociálnych aktivitách, sprievodom na lekárske 
vyšetrenie, na vybavovanie úradných záležitostí, do práce a z práce a pri záujmových 
činnostiach. 

 

V záujme nadobúdania a rozvíjania zručností v podporovanom bývaní klienti 
vykonávajú úkony starostlivosti o domácnosť: 

 nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, 
 prípravu jedla, varenie, zohrievanie jedla, 
 umytie riadu, 
 bežné upratovanie v domácnosti, 
 obsluha bežných domácich spotrebičov, 
 starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), 
 starostlivosť o lôžko a svoju izbu. 
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IV. VYHODNOTENIE ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2011 
 

A. PROCEDURÁLNE ZABEZPEČENIE  
 

 
1. Druh, forma, rozsah, kapacita  
 
V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO sme v spolupráci s Úradom 

BSK od 01. novembra 2012 zriadili Zariadenie podporovaného bývania. Naplnili sme tak 
víziu, ktorá bola pre naše zariadenie sociálnych služieb v tomto roku kľúčová. 

 
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. 2012 bol 31 rokov.  
 
 
 
Plnenie kapacity - počet klientov a počet čakateľov v poradovníku k 31. 12. 2012: 

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

 
 

stav k 31.12.2012 

 
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 31.12.2012 

 
Počet klientov v zariadení 

Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná  
pobytová v DSS 

Celoročná pobytová 
v ZPB 

 
SPOLU 

 25 19 6 50 
 
 

stav k 31.12.2012 

 
Počet čakateľov v poradovníku 

Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná 
 pobytová v DSS 

 

Celoročná pobytová 
v ZPB  

 
SPOLU 

  4 10 0 14 
V zariadení poskytujeme sociálnu službu 3 prijímateľom sociálnej služby s trvalým pobytom 

 v Trnavskom samosprávnom kraji 
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Počet čakateľov v poradovníku sa oproti rovnakému obdobiu roka 2011 znížil o 11 

záujemcov o poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre deti 
a dospelých KAMPINO. Zníženie počtu čakateľov súvisí so zrušením celoročnej pobytovej 
sociálnej služby v domove sociálnych služieb a následným zrušením poradovníka na 
celoročnú pobytovú sociálnu službu v počte 11 čakateľov. 

 
 
2. Realizované činnosti a aktivity 
 

V roku 2012 sme prácu v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých 
KAMPINO zamerali najmä na: 

 
 transformáciu zariadenia 
 
 zriadením zariadenia podporovaného bývania, ktorému predchádzala úprava 

a zariaďovaním rodinného domčeka na život v podporovanom bývaní pre 6 klientov 
z celoročnej pobytovej sociálnej služby z domova sociálnych služieb. S finančnou 
podporou Združenia KAMPINO PLUS, o. z. sme opravili a zariadili spoločné priestory 
budúceho zariadenia podporovaného bývania. Rodičia klientov a ich príbuzní 
finančne participovali na zariadení izieb klientov  Ruku k dielu pridali aj samotní 
klienti, ktorí nielen vedeli ako by mal vyzerať ich osobný priestor, ale sami vytvárali 
exteriér ich budúceho domova úpravou a vysádzaním drevín a kvetov; 
Ako sa nám to podarilo? 
Potrebné je vyzdvihnúť odvahu klientov v rozhodnutí vyjsť v ústrety inému spôsobu 
života ako doteraz, a tiež ich rodinám, ktoré sa rozhodli im dôverovať a podporiť ich 
vážne rozhodnutie. V neposlednom rade patrí ocenenie aj zamestnancom DSS 
KAMPINO, ktorí klientov na tento krok po celý rok nielen trpezlivo pripravovali, ale do 
poslednej chvíle im neprestali dôverovať; a dôverujú im naďalej. 
Ako náš spoločný zámer vyvrcholil? 
1. novembra 2011 sme otvorili dokorán dvere rodinného domčeka na Mokrohájskej 5, 
aby nimi šesť našich klientov vošlo našlo tu svoj nový domov. Po rokoch tak opustili 
domov sociálnych služieb a odhodlane sa pustili vlastnou, hoci aj náročnejšou cestou 
života. 
 

 zrušením celoročnej pobytovej sociálnej služby v domove sociálnych služieb, 
ktoré navrhol a jednohlavne odsúhlasil multidisciplinárny  tím v rámci prípravy vízie 
nášho zariadenia, v prospech adresne nastavenej sociálnej služby klientom 
v celoročnom pobyte v domove sociálnych služieb. Potenciál klientov jasne 
naznačoval potrebu zmeny v druhu poskytovanej sociálnej služby s reálnou 
možnosťou prechodu do pobytu v zariadení podporovaného bývania; 

 
 znížením kapacity domova sociálnych služieb v prospech zvýšenia kvality 

poskytovanej sociálnej služby, najmä bývania klientov v týždennej pobytovej sociálnej 
službe. Šiestim klientom boli vymaľované a upravené priestory v dvoch bytoch 
umiestnených v priestore zariadenia. Sem sa klienti presťahovali z tzv. kójí a našli tu 
nové – štandardné (zdravé, príjemné a vkusné) bývanie. V priestore bytov dostali 
možnosť žiť kvalitnejší život  sprevádzaný nadobúdaním nových zručností 
v starostlivosti o svoj nový životný priestor.  

 
 skvalitnenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb: 

 
 postupným zavádzaním podmienok kvality sociálnej služby - „Podmienky kvality 

sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja“ sú  
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významným dokumentom, ktorý nás sprevádza na ceste ku skvalitňovaniu sociálnych 
služieb. Pripravili sme ho aj v podobe „ľahko čitateľného textu“. Zavádzanie 
procedurálnych, personálnych a prevádzkových postupov práce  na napĺňanie 
štandardizovaných podmienok kvality sociálnych služieb je náročná práca na dlhšie 
časové obdobie. Dve poverené zamestnankyne sa odborne pripravovali na 
sprevádzanie zamestnancov pri cieľavedomom zavádzaní kvality sociálnych služieb 
v našom zariadení. Paralelne sa v zariadení pripravujeme na oboznamovanie klientov 
s obsahom predmetného materiálu;  

 
 prácou s rizikom v sociálnych službách  – Za súčasť adekvátneho prístupu ku 

klientovi považujeme uplatňovanie správnych metód práce s rizikom. Vzdelávaniu 
zamestnancov na túto tému sme preto venovali mnoho času aj finančných 
prostriedkov. Účinnou metódou práce s rizikom budeme mať možnosť individuálne 
vyhodnocovať a posudzovať jednotlivé situácie, do ktorých sa klienti dostávajú. 
Cieľom je zabezpečiť pre klientov čo najväčšie bezpečie pri súčasnom zachovaní ich 
maximálnej samostatnosti. Východiskom v práci s rizikom je schopnosť zmapovať 
a analyzovať riziká, čomu sme v roku 2012 venovali osobitnú pozornosť. Výsledkom 
tejto práce v nasledujúcom období bude vypracovať individuálne rizikové plány 
s participáciou klienta, jeho zákonného zástupcu, príp. jeho sociálnej siete. 

 
 realizáciu rôzne zameraných aktivít: 
 

 tešili sme sa počas dní sviatočných, napr.: 
 

 Poďme sa spolu hrať – nový rok sme privítali veselo - tanečnými kreáciami; 
 Máme tu Fašiangy – na fašiangovom karnevale sme sa nakrátko zmenili na 

rozprávkové postavičky alebo sme predstavili rôzne profesie; radosť mali aj rodičia 
klientov; 

 Valentín - deň zaľúbených - krátky kultúrny program ukončený diskotékou sme 
venovali všetkým zaľúbeným klientom ; 

 Veselá Veľká noc - veľkonočné sviatky sme oslávili veselými piesňami a kreatívnym 
tancom; 

 Stavanie mája – sme veselá „kopa“ -  opäť v sprievode spevu a tanca sme postavili a  
vyzdobili máj v našej záhrade; vysoký máj hýril všetkými farbami; 

 Majáles – na stavanie mája sme nadviazali tanečnou zábavou a športovými 
aktivitami; 

 Deň rodičov – naši klienti si uctili rodičov a venovali im prezentáciu básni, piesní 
a tanca;  

 Medzinárodný deň detí - oslava dňa detí bola tradične v znamení varenia 
kotlíkového guláša a merania si síl v súťažení; obohatená bola vystúpením speváčky 
Kristíny a hosťami, ktorí nás na jej vystúpení navštívili; končila sa veselou diskotékou, 
ktorú pre nás usporiadali dvaja dobrovoľníci; 
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 Sv. Mikuláš – klienti si pripravili kultúrne pásmo venované sviatku Sv. Mikuláša 

a predviedli ho predstaviteľom Miestneho úradom Bratislava - Petržalka; odmenení 
boli sladkými balíčkami venovanými Miestnym úradom; 

 Vianočná besiedka - oslava príchodu Vianoc je u nás vždy sprevádzaná 
integrovaným kultúrnym programom v spolupráci so žiakmi ŠZŠ pripravovaný pre 
rodičov, zástupcov firmy Oetker a firmy IBM; zástupcovia firiem odovzdali klientom 
krásne vianočné darčeky.  

 
 spoznávali sme naše životného prostredie, napr.: 

 
 počas Dňa vody – v prírode sme zrealizovali pre klientov exkurziu sprevádzanú 

zážitkovým vzdelávaním; 
 počas Svetového dňa životného prostredia – zážitkové vzdelávanie zamerané na 

recykláciu odpadu bolo veľmi poučné; 
 na tvorivom workshope - Odpad, to chce nápad –  naučili sme sa ako sa dá z 

použitého materiálu vyhotoviť zaujímavý predmet; 
 spoznávaním záhad Botanickej záhrady a návšteva Flóry – zážitková vzdelávacia 

aktivita v Botanickej záhrade a na výstave kvetov Flóra nám svojim zámerom 
priblížila rôznorodosť  prírodných zákonitostí; klienti sa oboznámili s rôznymi druhmi 
kvetov, kríkov, stromov a kvetov; 
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 rozvíjali sme náš výtvarný talent, napr. na:  
 
 výstave „KAMPINO ART“- výstave výtvarných prác v CC Centre v Petržalke 

pripravenej v spolupráci s Kultúrnym CC Centrom a trvala od 05.03.2012 - 
19.04.2012; naše výtvarné diela sa stretli s pozitívnym ohlasom návštevníkov 
výstavy; 

 Veľkonočnom bazáriku – prezentovali sme svoje výrobky na akcii usporiadanej 
firmou IBM v honosných priestoroch firmy; 

 umeleckej akcii „Staviame spolu mosty“ – prostredníctvom umeleckej tvorby 
spätej s predajom obrazov v priestoroch INCHEBY sme prezentovali naše umelecké 
cítenie získané pod vedením akademickej maliarky pani Kolesárovej - Ličkovej; Silvia 
S. sa môže navyše popýšiť predajom 2 obrazov; akciu pripravila firma AV MOBILITA; 
výstavy sa zúčastnil aj akademický maliar p. Bidelnica, ktorého nadchlo naše 
výtvarné umenie; na základe toho nás pozval na svoju vernisáž, pričom vyjadril návrh 
na budúcu spoluprácu; 
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 tvorivom workshope Dekupáž – pre záujemcov o novú výtvarnú techniku sme 
pripravili tvorivý workshop, v rámci ktorého sa účastníci zo ZSS dozvedeli o spôsobe 
aplikácie servítkovej techniky na rôzne predmety; 

 na výtvarnej súťaži „Výtvarný salón ZPMP 2012“ – organizovanej ZPMP na tému 
"Najkrajšie miesto na Zemi."; 

 na výtvarnej súťaži „Mier pre všetky deti“ – zameranej na tvorbu plagátov kde 
sme boli mimoriadne úspešní; Ladislav S. sa so svojou kresbou „Všetci žijeme len raz 
a chceme žiť šťastne“ v kategórii autori starší ako 18. rokov umiestnil na 2. mieste; 
Silvia S. so svojim výtvarným dielom „Mier je kľúč“ obsadila krásne 3. miesto a Milan 
 J. za svoje dielo „Udržíme mier......“získal Cenu Predsedníčky poroty; akciu 
usporiadal Lyons Club.  

 workshope „Túlavé topánky“ – stali sme sa účastníkmi cyklus tvorivých 
integračných workshopov, realizovaných Kultúrnym CC Centrom v Petržalke; akcia 
vyvrcholí v roku 2013 integrovanou výstavou našich výtvarných prác a výtvarných 
prác  žiakov ZŠ v Petržalke; 

 tvorivom workshope „Maľovanie na sklo“ – pre záujemcov zo ZSS sme pripravili 
tvorivý workshop zameraný na techniku maľovania na sklo; akcia mala pozitívny 
ohlas aj zo strany seniorov; 

 na prezentácii výrobkov „Deň krivých zrkadiel 2012“ - už tradične sme sa 
prezentovali v uliciach Bratislavy svoje nadšenie z prípravy rôznych výrobkov; akcia 
bola spojená s predajom;  

 

 
 

 predajnom trhu „Vianočný bazárik IBM“ – svoju zručnosť sme preukázali 
zamestnancom firmy IBM pôvodne žijúcich v rôznom multikultúrnom prostredí;  predaj 
obrazov a upomienkových predmetov sa realizoval v priestoroch firmy IBM. 
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 na verejnom trhovisku „Vianočná župná zabíjačka“ - už druhý rok sme v 
priestoroch Starej tržnici  predávali vlastnoručne vyrobené upomienkové predmety; 
akciu organizoval Úrad BSK; 

 
 Výstave umeleckých diel – dostalo sa nám veľkej pocty! V čase od 6.12.2012 – 

06.01.2013 umožnila Aukčná spoločnosť SOGA našim klientom vystavovať v jej 
priestoroch výtvarné práce rôznych techník; týmto spôsobom sme dôstojne ukončili 
rok 2012 a úspešne vstúpili do roka 2013; 

 
 
 

 
 

 
 vzdelávali sme sa a rozvíjali svoje zručnosti a akciách, napr.: 

 
 Pečieme spolu fánky a šišky - vzdelávacia aktivita usporiadaná DSS pre deti ROSA 

naučila nás ako kuchárov a labužníkov jedál piecť fánky a šišky; chutili ...; 
 Moje práva, moje povinnosti - vzdelávanie zamerané na sebaobhajovanie a 

rozvíjanie komunikačných a sociálnych zručností klientov pre ás pripravil ZPMP; 
 Eurokampináčik – v záujme rozvíjania finančných zručností sme sa edukačne 

vzdelávali; cieľom bolo rozvíjať naše finančné zručnosti;  lektorkou  vzdelávania bola 
dobrovoľníčka – riaditeľka pobočky Slovenskej sporiteľne;  
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 Voľba nie je možnosť ale právo pre všetkých – vzdelávanie pripravilo ZPMP; 
zamerané bolo na oboznámenie sa s legislatívou súvisiacou s volebným právom 
občanov SR;  

 
 Informácie pre všetkých - trojdňový vzdelávací seminár pripravený a organizovaný 

ZPMP nám sprostredkoval informácie z oblasti tvorby ľahko - čitateľného textu;  
 
 

 
 
 

 Výstava o 3 centoch – interaktívna výstava sprístupnená v priestoroch Detského 
múzea Slovenského národného múzea; hravou formou nám priblížila tému peňazí, 
ich histórie a funkcie ako všeobecného nástroja výmeny, výroby a distribúcie; výstava 
zároveň nabádala k finančnej zodpovednosti a naučila nás, že nie všetko sa dá za 
peniaze v živote kúpiť; 

 
 Výučba anglického jazyka – chceme sa vzdelávať v cudzom jazyku! Začali sme s 

výučbou anglického jazyka; kurz vedie naša Marianka. 
 

Čo na to Zuzanka S.?  
 

„V jedno ráno prišla k nám vedúca a spýtala sa, či by sme sa mohli učiť anglický 
jazyk. Ja som sa hneď prihlásila a potom to išlo ako po masle. Anglina prebiehala 
v multi miestnosti a tam všetko išlo tak hladko, že som tromfla Editku a Soňu. 
Pochválili ma, že som sa zúčastnila voľno časovej aktivity. Anglinu sme sa učili cez 
počítač a knihu. Ovládam asi 68 slov. V budúcnosti by som chcela učiť anglinu, hoc aj  
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nevidím. Chcela by som sa angliny zúčastňovať aj naďalej a byť študentkou 
anglického jazyka na odbore, na nejakej škole. Po škole by som sa vrátila späť do 
Kampina. Chcem niečo ešte napísať po anglicky, keďže nevidím, Mariana - vedúca 
bude písať mojou rukou“. 

 

 
 
 

 
 máme radi kultúru a spoločenské aktivity, napr. :  

 
 Návštevu divadla – absolvovali sme niekoľko divadelných predstavení, napr. Soľ 

nad zlato, Tri zlaté vlasy deda Vševeda, Anjelik za školou, Mechúrik a Koščúrik, 
Rómske rozprávky, Urobme radosť sebe aj iným, Hľadám ťa Eva a Drevený Tato; 

 Koncert Richarda Mullera a spol. v INCHEBE – bol pre nás umeleckým zážitkom; 
 Ľudovú tancovačku; Historickú tancovačku  - v spolupráci s OZ Bol raz jeden  

človek sme sa zúčastnili tanečnej aktivity zameranej na správne „odtancovaný“ valčík 
a čardáš; 

 Umenie - na medzinárodnom divadelnom festivale Umenie spája národy sme 
spoznali rôznorodosť kultúr z mnohých kútov sveta;  

 Divadlo - POZRITE SA! – je divadelný súbor, ktorý koordinuje ZPMP hrdo 
reprezentovali aj naše dve kampiňáčky odohratím niekoľkých divadelných 
predstavení; 

 poéziu a prózu – na II. ročníku recitačnej súťaže v poézii a próze – usporiadanom 
DSS na Javorinskej ulici dostala príležitosťou Zuzana S., ktorá v prednese básne 
obhájila najkrajšie - 1. miesto; 

 Vianočné vystúpenie – pripravili sme vianočné vystúpenie pre žiakov ŠZŠ na 
Žehrianskej ulici v Petržalke; 

 Vianočné koledovanie - Barbora N. v spolupráci s Dobrovoľníckou  skupinou VŔBA 
počas vianočných sviatkoch participovala na kultúrnej dobrovoľníckej akcii určenej 
onkologickým pacientom Nemocnice Sv. Alžbety, ktorí strávili vianočné sviatky 
v nemocnici; hrdo s úsmevom na tvári obsluhovala pacientov a ponúkala im čaj 
a kávu.  

 
 

 športovali sme na športových akciách, napr. :  
 

 turnaji Športové hry 2012 – pripravil DSS prof. Karola Matulaya; reprezentovali nás  
Ľuboš B. obsadil v hode šípkami a získal krásne 3. miesto; 
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 III. ročníku petangového turnaja – usporiadaný v DSS MEREMA - bol pre nás  
menej úspešný, ale o to zábavnejší; zúčastnili sa ho štyria klienti; 

 4. ročníku plaveckých pretekov -  usporiadaného DSS prof. Karola Matulaya v KCR 
Gaudeamus – plávali sme a budeme sa v plávaní naďalej zdokonaľovať; 

 podujatí GERULATA CUP – Vladimír C. bol absolútnou jednotkou v hre ping – pong; 
z GERULATY si okrem medaily odniesol do zariadenia podporovaného bývania aj 
„vybojovanú“ trofej. 

 

       
 
 
 
2. Sťažnosti 
 
V roku 2012 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, 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. 11. 20012) zabezpečuje 
prevádzku Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 44 zamestnancov , z 
toho 5 zamestnancov v Zariadení podporovaného bývania, na štyroch úsekoch činností: 



strana 16 
 
 úsek riaditeľa – 1,5 zamestnanca  (1 riaditeľ, 0,5 – psychológ), 
 úsek ekonomiky –  9,75 zamestnancov (1 - 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) 

 úsek ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti – 18,25 zamestnancov (1 - 
vedúci úseku, 4 - sestra, 1 – zdravotnícky asistent, 2 -  sanitár, 9,75 - opatrovateľ, 05 
- rehabilitačný pracovník), 

 úsek sociálnych služieb a výchovy – 14,5 zamestnancov (1 - vedúca úseku, 0,5 - 
referent sociálnych služieb, 2 - špeciálny pedagóg, 6 - sociálny pracovník, 1 - 
koordinátorka podporovaného bývania, 1 – bytový ). 

 
Podľa prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách sme vyčíslili percentuálny podiel 

odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov k 31. 12. 2012 je 73,86%; 
percentuálny podiel administratívnych zamestnancov na celkovom počte zamestnancov je 
26,14%. Podmienku citovaného zákona spĺňame. 

 
2. Vzdelanie a vzdelávanie zamestnancov 

 
Všetci zamestnanci zariadenia spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.  
 
Prirodzenou súčasťou práce v zariadení je systém priebežného vzdelávania povinný pre 

každého zamestnanca vo forme externého a interného vzdelávania. V roku 2012 
absolvovalo externé vzdelávanie celkom 53 zamestnancov v rámci externých odborných  
seminárov, odborných prednášok, vzdelávacích kurzov organizovaných Bratislavským 
samosprávnym krajom, externými organizáciami a prostredníctvom komory zdravotných 
sestier a pôrodných asistentiek. Za účelom vzdelávania sme z rozpočtových prostriedkov 
roka 2012 vynaložili celkom 668 €. Prioritou vzdelávania bolo zvyšovanie odbornosti 
zamestnancov zameranej na prístup ku klientovi. Zamestnanci sa ďalej 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 pre absolventov 
ošetrovateľského kurzu pod vedením našich odborných zamestnancov. V roku 2012 prax 
v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO vykonalo  celkom 51 
študentov.  

 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského nám opätovne za rok 2012 udelila Certifikát 

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

dobrovoľníkov. V roku 2012 sa dobrovoľníci zapojili do nasledujúcich súborov aktivít: 
 

 
Aktivita počet dobrovoľníkov Počet odpracovaných 

hodín 
s klientmi 20 166 
úprava priestorov zariadenia 25 142 
rozvoj zručností klientov   2   30 
Spolu 47 348 
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Dobrovoľníctvo v našom zariadení nemá síce dlhoročnú tradíciu, zato má však 

stúpajúcu tendenciu. Oproti roku 2011 sa zvýšil počet dobrovoľníkov o 5 osôb a počet hodín 
dobrovoľníckej aktivity o 66. 

 
 
 POVYŠILI SME VÝZNAM DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI!  
 
„Prečo by sme nepomáhali keď máme čas a záujem?“ Logická otázka tých, ktorí majú 
chuť pracovať a niečo nové sa pri práci naučiť. Takýto prístup našich klientov 
k povinnosti a zodpovednosti vyústil do zámeru vložiť svoj um a zručnosti do práce. 
 
V roku 2012 sa stali dobrovoľníkmi aj klienti nášho zariadenia. Pýšia sa pozitívnymi 
výsledkami práce v niektorých inštitúciách: 
 

 v Obchodnom dome ALBERT – zveľaďujú okolie obchodu, vykladajú tovar - 5  klienti; 
 

 
 

 v OZ SLOBODA ZVIERAT - pomáhajú pri kŕmení a venčení psíkov – 6 klienti;  
 v Dobrovoľnícka skupine Vŕba aktívne pôsobiaca v Onkologickom ústave sv. Alžbety 

-  klientka Barbora N. participuje na ich aktivitách, čím pomáha prekonávať ťažké 
chvíle osobám s onkologickým ochorením – 1 klientka; 
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 v OZ AKROPOLIS -  počas vianočných sviatkoch klienti vytvorili hravé kamienky, 

ktoré putovali deťom do detských domovov – 5 klientov; 
 v Agentúre MANNA – v nej naši dvaja klienti pripravili obyvateľom Bratislavy v 

priestoroch AUPARKU chutný cattering – 2 klienti; 
 

Aké sú pocity a dojmy našich dobrovoľníkov? 
autori: Katarína B. a Milan J. 

 

 
 

 
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 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 opotrebovateľnosti 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 pečivo a kysnuté koláče pripravujú naše pani kuchárky. 
Stolovanie pripravujú klienti zariadenia v jedálni s kapacitou 50 miest. 
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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 interaktívnej 
komunikácii. 

 
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 v roku 2013 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. 

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

ktorý spĺňa hygienické požiadavky a stavebno-tehcnické riešenie pre poskytovanie sociálnej 
služby  v zariadení podporovaného bývania. 

 
Šiesti klienti od. 01. 11. 2012 obývajú 4 izby – dve 2-posteľové a 2 izby pre jednotlivca. 

Spoločne užívajú obývaciu miestnosť a stravu si pripravujú v spoločnej kuchyni kompletne  
vybavenej elektrospotrebičmi a bielou technickou. Na dvoch podlažiach sú umiestnené 2 
kúpeľne. Potravinová komora ukrýva malé zásoby potravín, ktoré klienti postupne dopĺňajú. 
V spoločnom šatníku na nadzemnom podlaží si odkladajú menej používané veci osobnej 
potreby, najmä šatstvo. Spoločná záhrada je  nielen oázou pokoja, oddychu a relaxácie, ale 
možnosťou pre pracovné aktivity, ktorými si postupne upravujú okolie domu podľa svojich 
predstáv. 

 
Rodinný domček je situovaný v príjemnom a tichom prostredí, ktoré súčasne dáva 

dostatočné možnosti na ich socializácia, integráciu a čiastočne aj pracovné príležitosti. 
 
 
2. Finančné hospodárenie 
 

 
Na základe Uznesenia BSK č. 91/2011 zo dňa 9.12.2011 bol Domovu sociálnych služieb 

pre deti a dospelých  KAMPINO stanovený záväzný limit príjmov a záväzný limit dotácií  
na rok 2012 nasledovne:  

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

53 150,00 576 029,00 0,00 
 
 

 Príjmy: 
 
    Príjmy rozpočtu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO boli na rok 
2012 schválené v celkovej výške 53 150,00 EUR. V priebehu roku 2012 nedošlo k zmene 
limitu príjmov. V porovnaní so skutočnosťou roku 2011 bol limit príjmov pre rok 2012 nižší 
o 545,00 EUR. V roku 2012 DSS KAMPINO príjmy rozpočtu plnilo celkom vo výške 
66 750,70 EUR. čo predstavuje plnenie na 125,59 %. V porovnaní s rokom 2011 príjmy  
DSS KAMPINO boli nižšie o 2 363,33 EUR, čo predstavuje pokles  o 3,42 %.   
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Plnenie príjmov v roku 2012 v členení: 
 

Príjem suma (v €) 
za poskytované sociálne služby 59 747,05 
za stravné   6 222,72 
za úroky    30,76 
vratky  750,17 
ostatné  0,00 
 
Spolu 

  
66 750,70  

 
 
 Výdavky: 
 
Výdavky rozpočtu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO boli na rok 

2012 schválené v celkovej výške 576 029,00 EUR. Po šiestich úpravách sa limit dotácie 
záväzných ukazovateľov rozpočtu v časti bežné výdavky zvýšil celkom o 9 496,68 EUR 
(čiastka 5 795,07 EUR bola určená pre kategóriu výdavkov 610, čiastka 1 589,14 EUR bola 
určená pre kategóriu výdavkov 620 a čiastka 2 112,47 EUR bola určená pre kategóriu 630). 
Finančné prostriedky boli účelovo viazané na vyplatenie odmien zamestnancov vrátane 
poistného a odvodov do poisťovní (I. a  II. polrok 2012), nákup jednej chladničky a  jedného 
prídavného zariadenia ku kuchynskému robotu a na nákup interiérového vybavenia 
a materiálu do novootvoreného zariadenia podporovaného bývania na Mokrohájskej 5 
v Bratislave. Dotácie pre DSS KAMPINO na rok 2012 predstavovali celkom výšku 
585 525,68 EUR. 

                      (v  €) 
 

VÝDAVKY 
Schválený 
rozpočet  

2012 

Upravený 
rozpočet  

2011 

Čerpanie 
rok   

2011 

Čerpanie 
rok   

2012 

%   
plnenia za  

2012  
Bežné výdavky 
(600) bez A  576 029,00 

 
584 259,06 573 753,80 580 709,82 99,39 % 

- mzdy, platy,... 
   (610) 332 177,00 

 
337 972,07 328 340,47 336 086,59 99,44 % 

- poistné a príspevky. do   
  poisťovní (620)  116 926,00 

 
118 515,14 114 975,00 117 025,51 98,74 % 

- tovary a služby  
  (630) 124 966,00 

 
125 811,85 129 129,33 125 811,85 100,00 % 

- bežné transfery  
  (640) 1 960,00 

 
1.960,00 1 309,00 1 785,87    91,12 % 

- A. mimorozpočtové    
zdroje (v rámci 630) 0 

 
0 0,00 1 266,62 100,00 % 

 
Celkom: 576 029,00 

 
585 525,68 579 843,80 581 976,44 99,39 % 
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Čerpanie bežných výdavkov zodpovedá plneniu poskytnutých dotácií rozpočtu na rok 

2012 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 336 086,59 EUR,  

čo predstavuje čerpanie na 99,44 %. (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 2012 porovnaní s rokom 2011 bolo v tejto kategórii 
vyplatených o 7 746,12 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 ako aj s úpravami miezd zamestnancov v zmysle platných zákonných 
ustanovení.  

   
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 117 025,51 EUR, čo predstavuje 
čerpanie  na 98,74 %. V roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 bolo v tejto kategórii 
vyplatených o 2 050,51 EUR viac, závisí to však od objemu vyplatených finančných 
prostriedkov v kategórii 610.  

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

čerpané vo výške 125 811,85 EUR, finančné prostriedky boli vyčerpané na 100,00 %. Okrem 
toho DSS KAMPINO malo v roku 2012 pridelené účelovo viazané finančné prostriedky 
z mimorozpočtových zdrojov a to vo výške 1 266,62 EUR. Tieto finančné prostriedky boli 
taktiež vyčerpané na 100,00 %. V roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 bolo v tejto kategórii 
čerpaných o 3 317,48 EUR menej. Z hľadiska zdroja financovania bolo čerpanie kryté  
na 100,00 % zo schváleného rozpočtu pre DSS KAMPINO na rok 2012. 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 2012, vyúčtovacie faktúry  za dodávku energií za rok 
2012 boli DSS KAMPINO zaslané až v priebehu mesiacov január a február 2013).  

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

čerpané vo výške 1 785,87 EUR, finančné prostriedky v tejto kategórii boli čerpané  
na 91,12 %. V roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 bolo v tejto kategórii čerpaných  
o 476,87  EUR viac, zvýšenie čerpania finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2011 
bolo v dôsledku vyšších výdavkov na odchodné (o 241,84 EUR viac) a na nemocenské 
dávky ( o 235,03 EUR viac).  

 
 Pohľadávky: 
 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO evidoval k 31.12.2012 

pohľadávky vo výške 8.941,53 EUR. Pohľadávky vo výške 4 302,31 EUR predstavujú 
predpis úhrad za poskytnutú sociálnu službu klientom v mesiaci december 2012. Pohľadávky 
vo výške 4 639,22 EUR sú u obdobia do novembra 2012 – finančné prostriedky DSS 
KAMPINO dlhovalo  celkovo 8 klientov. Vedenie DSS KAMPINO venovalo a venuje 
vymáhaniu pohľadávok neustále pozornosť a podniklo kroky na ich maximálne zníženie.  
V dvoch prípadoch boli uzavreté dohody o splatení dlhu, v jednom prípade bude vedenie 
BSK požiadané o súhlas s odpísaním pohľadávky, pretože nie je možné túto pohľadávku  
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vymôcť – klient nemá dostatok finančných prostriedkov na jej uhradenie. Ostatní piati klienti 
svoje pohľadávky uhradili v priebehu prvého štvrťroku 2013. Okrem týchto pohľadávok neboli 
evidované k 31.12.2011 žiadne ďalšie pohľadávky.  
 

 
 Záväzky: 
 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO neevidoval k 31.12.2012 voči 

dodávateľom tovarov a služieb žiadne záväzky. DSS KAMPINO k 31.12.2012 v troch 
prípadoch evidovalo záväzky voči prijímateľom sociálnej služby za poskytovanú sociálnu 
službu v celkovej výške 61,79 ERUR, tieto záväzky boli vysporiadané v priebehu mesiaca 
januára 2013.  

 
 
3. Projekty 
 
V roku 2012 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: 

 
 Naše mesto 2012 – za podpory Nadácie Pontis a skupiny Firiem Eugage sme 

skrášľovali interiér a exteriér zariadenia; účastníkmi akcie boli zamestnanci firiem 
Dalkia, a.s. a IBM Slovensko v počte 16 dobrovoľníkov. 

 Vybavenie kuchyne zariadenia podporovaného bývania – Nadácia Tesco 
venovala pri príležitosti otvorenia novej prevádzky v Bratislave – Petržalke nášmu 
zariadeniu 350 € na vybavenie kuchyne zariadenia podporovaného bývania 
kuchynskými pomôckami. 

 Daruj knihu – s podporou Komunitnej nadácie Bratislava sme vďaka neznámym 
štedrým ľuďom splnili knižné sny našim klientom, ktorým darcovia darovali 15 kníh 
v sume 78,42. € 

 Rekonštrukcia zariadenia podporovaného bývania – s podporou Združenia 
KAMPINO PLUS, o. z. sme opravili rodinný domček, ktorý sa stal od 1. 11. 2012 
domovom pre šiestich našich klientov. Podpora na tento účel predstavovala sumu 
9 707.39 €. 

 Rozdeľovanie IK techniky Lenovo – s podporou nadácie Pontis a firmy Lenovo sa 
naša komunikačná technika rozrástla o 2 ks notebooky, 2 ks PC, 2x tlačiarní, 2 ks 
scanerov, 2 ks PC monitorov (s nulovou hodnotou). 

 
Ďalších 5 sociálnych projektov predložených zamestnancami DSS KAMPINO nebolo 

v príslušných nadačných fondoch podporené. 
 
Na základe členstva v ZPMP a vzájomnej spolupráce sme na podporu vedenia 

krúžkovej činnosti  v Remeselníckej 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 
 


