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Domov sociálnych služieb                                              
pre deti a dospelých  
Haanova č. 36 – 38 
851 04 Bratislava 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ 
ZA ROK 2014 

 
 
 

 

 
 

Každý z nás je anjel s jedným krídlom. Lietať dokážeme len tak, že jeden 
druhého objímame. (Honoré de Balzac) 

 
 
 
 

Bratislava, jún 2015  
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kampino@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 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: 

 
 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); 

 
 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  

 
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, naposledy revidovanej v apríli 
2014.  

 
 Víziou zamestnancov DSS KAMPINO bolo  

 
 rozvíjanie poskytovania komunitných sociálnych služieb v prospech poskytovania 

sociálnych služieb v prirodzenom prostredí prijímateľov sociálnych služieb a ich 
slobodnejšieho života: 
 kvalitným poskytovaním sociálnych služieb v  Zariadení podporovaného bývania  

s akcentom na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti formou 
postupného nadobúdania pracovných zručností, príp. ich zaradenia do pracovného 
procesu, 

 skvalitnením poskytovania ambulantnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb 
zameranom na ich rozsiahlu socializáciu a integráciu do spoločnosti prostredníctvom 
komunitných aktivít a dobrovoľníckej práce,  

 príprava podmienok pre zriadenia novej komunitnej sociálnej služby – podpory 
samostatného bývania. 

 

 
 Súčasťou hodnôt zdieľaných v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých 

KAMPINO je úcta človeka k človeku, rešpektovanie zdravotného stavu 
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a individuálnych potrieb klienta transformovaného do individuálneho plánu klienta  
na základe uplatňovania jeho vlastnej a slobodnej vôle. 
 

 Našim cieľom bolo podporovať klientov v zariadení podporovaného bývania pri  
 

 nadobúdaní a prehlbovaní zručností v starostlivosti o domácnosť a starostlivosti 
o prostredie, v ktorom žijú,  

 nadobúdaní pracovných zručností a skúseností v dobrovoľníckej a inej pracovnej 
činnosti;  

 motivovaní v oblasti sebarealizácie sa na trhu práce v záujme väčšej finančnej 
nezávislosti.  

 
 Našim cieľom v práci s klientmi v domove sociálnych služieb je  

 
 socializácia klientov formou spolupráce s centrami voľného času v Bratislave - 

Petržalke, spolupráce s miestnymi organizáciami pri organizovaní voľno 
časových a spoločenských aktivít,  

 integrácia klientov formou účasti na aktivitách organizovaných rôznymi 
inštitúciami v rámci kraja, zariadeniami sociálnych služieb v pôsobnosti BSK,  
spoluprácou so zariadeniami sociálnych služieb v pôsobnosti iných krajov, 

 nadobúdanie zručností v sebaobslužných a obslužných činnostiach formou 
posilňovania vôľových vlastností a motorických činností,  

 nadobúdanie pracovných zručnosti formou pracovnej terapie a dobrovoľníckej 
práce klientov. 

 
 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. 
 
 
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, 
 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 dobrovoľníckej práce. 
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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, 

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

 aktivity na relaxáciu a voľný čas – arteterapia, 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. 

 
 
IV. VYHODNOTENIE ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2014 
 

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 29 rokov.  
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Plnenie kapacity - počet klientov a počet čakateľov v poradovníku k 31. 12. 2014: 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 

                        typ sociálnej služby:  

 
 

stav k 31.12.2014 

 
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 31.12.2014 

 
Počet klientov v zariadení 

Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná  
pobytová v DSS 

Celoročná pobytová 
v ZPB 

 
SPOLU 

 25 19 6 49 

 
 

stav k 31.12.2014 

 
Počet čakateľov v poradovníku 

Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná 
 pobytová v DSS 

 

Celoročná pobytová 
v ZPB  

 
SPOLU 

  8 11 0 19 

V zariadení poskytujeme sociálnu službu 3 prijímateľom sociálnej služby s trvalým pobytom 
 v Trnavskom samosprávnom kraji 

 
Počet čakateľov v poradovníku sa oproti rovnakému obdobiu roka 2013 zvýšil  o 6; 

z poradovníka čakateľov sme uspokojili 1 záujemcu o poskytovanie týždennej pobytovej 
sociálnej služby. 

 
 
2. Realizované činnosti a aktivity 
 

V roku 2014 sme prácu v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých 
KAMPINO zamerali najmä na: 
 

 kvalitné poskytovanie sociálnej služby: 
 

 v zariadení podporovaného bývania, kde svoj život našlo 6 obyvateľov rodinného 
domčeka.  
o Samostatnejší spôsob života rozvíjali nadobúdaním zručností pri práci 

v záhradke, kde rozšírili početnú skupinu vlastne pestovanej zeleniny a byliniek. 
Vypestovanú úrodu spracúvali v kuchyni a pripravovali z nej zdravé a chutné 
pokrmy. K práci v záhradke a starostlivosti o okolie domčeka ich viedli  
aj ich osobní asistenti. 

o  Novinkou roka bola výroba dekoratívnych mydiel, ktorých výroba začala 
finančnou podporou MPSVaR SR z dotácií na rok 2014. Trochu zručnosti a prvé 
mydlá boli pripravené k vianočným sviatkom ako darčeky. 

o Osobnostný rozvoj zaznamenali formou cyklu vzdelávania realizovaného  
so psychologičkou DSS KAMPINO v témach: 
 Práca s emóciami: rozpoznávanie emócií na telesnej i fyzickej rovine, 

rozoberanie pocitov, pozitívnych a negatívnych. 
 Etiketa zdravenia, vedenia rozhovoru. Ako sa poďakovať. 
 Vyjadrovanie emócií, reč tela. Ako zvládnuť, že si ťa nevšímajú.  
 Zlaďovanie oblečenia, správna voľba oblečenia a topánok na rôzne 

príležitosti. 
 „Hovorme spolu“ zameraného na tréning komunikačných zručností klientov 

ako nástroja sebapoznávania a spôsobu vedenia správnej komunikácie. 
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 v domove sociálnych služieb: 
o novými metódami práce s klientmi, napr.:  
- metóda intenzívnej motivácie, 
- metóda viacnásobného opakovania, 
- metóda napodobňovania vzorov, 
- metóda intenzívnej spätnej väzby, 
- metóda striedania rolí, 
- metóda vytvárania pravidiel, 
- metóda animácie, 
- metóda sprostredkovania pohybom, 
- metóda názornej ukážky a vizualizácie, metóda ilustrácie, 
- metóda motivácie, povzbudzovania, 
- metóda postupných krokov. 
o  novými terapeutickými prístupmi, napr. „terapia hrou“ – realizovaná 

v záhrade DSS KAMPINO – napr. „Slepá baba“, „Húsky“, „Hádaj na čo myslím“ 
a pod.  

o realizovaním sociálno-psychologického výcviku prijímateľov sociálnych 
služieb v DSS (6 klientov) so psychologičkou DSS KAMPINO na témy: 

- Zvládanie záťažových situácií a negatívnych emócií, asertívne správanie, 
riešenie konfliktných situácií. Reagovanie na dobiedzanie. Relaxačné cvičenia. 

- Hry a aktivity na lepšie poznanie seba a druhých. Motivácia správania druhých 
ľudí, chápanie pocitov druhých ľudí. 

- Požiadanie o pomoc, prejavenie náklonnosti.  
- Aktivity a hry na rozvíjanie sebaúcty a self rozvoj. 
- Ako zvládnuť obvinenie. Ako zvládnuť rozpaky.  
o realizovanie delfinoterapie  -  z finančných prostriedkov, poskytnutých z VÚB 

boli vybudované priestory pre delfinoterapiu a zakúpený potrebný materiál 
a technické vybavenie 

- realizovanie antistresového programu „Jacobsonova progresívna svalová 
relaxácia“, ktorý vedie psychologička zariadenia.  

 
 prípravu novej komunitnej sociálnej služby – podpory samostatného bývania  

v 6-tich bytoch – garsónkach na Mokrohájskej ulici v Bratislave určenej pre 6 klientov 
za účelom podpory samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti s postupným 
prechodom do vlastného samostatného bývania. Pripravili sme: 
 podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, 
 požiadavky na úpravu bytov. 
Sociálnu službu plánujeme detailne pripraviť v období roka 2015 a realizovať  
od mesiaca októbra 2015. 

 
 ďalšie vzdelávanie zamestnancov na podporu zavádzania podmienok kvality 

realizované v skupinách formou sociálno-psychologického výcviku, napr.: 
 
- Seba-skúsenostné zážitkové vzdelávanie: 
 

 podpora konštruktívnej komunikácie a prevencia konfliktov v jednotlivých 
tímoch ako aj medzi nimi 

 mapovanie a prehrávanie situácií prienikov kompetencií oboch teamov 

 vzťah pomáhajúci pracovník- klient, téma dôstojnosti a vzájomného rešpektu 

 predchádzanie konfliktom a facilitácia konfliktov pomáhajúci pracovník- 
kolega v zariadení 

 zabezpečenie individuálneho prístupu ku klientovi v skupine viacerých 
klientov 

 
 
 
 

 ďalšie oboznamovanie sa prijímateľov sociálnej služby so štandardami kvality 
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Priebeh zavádzania štandardov kvality do praxe zaznamenávame vo forme power - 
pointovej prezentácie, ktorá slúžiť na zaznamenávanie priebehu zavádzania štandardov 
a ďalšie vzdelávanie zamestnancov a klientov. 
 

 Realizáciu rôzne zameraných aktivít na: 

 
 edukáciu prijímateľov sociálnej služby  (formou seminárov, interaktívnou formou 

alebo exkurziami) na rôzne témy, napr: 
  

 tvorivé workshopy: 

 
 Sklársky workshop v ZKR Gaudeamus bol jedinečnou príležitosťou sledovať 

premenu sklenených fliaš na nové výrobky 
 Pracovné tvorivé dielne „Základy práce na hrnčiarskom kruhu“ v DSS Plavecké 

Podhradie obohatili naše zručnosti o spôsob spracovania hliny – priniesli sme  
si pekné, aj keď nie dokonalé misky a mištičky 

 „Výroba náramkov z farebných gumičiek“ bol názov workshopu, ktorý sme 
pripravili pre iné ZSS, rovnako ako 

 tvorivý workshop „Decoupage II“ – servítková technika sa objavila na rôznych 
predmetoch dennej potreby 

 Integrované výtvarno-tvorivé dielne pod názvom „To, čo nás spája 2014“  
vo svojom III. ročníku nás obohatil o nové priateľstvá so žiakmi petržalských škôl; 
spolu sme sa naučili nové výtvarné techníky 

 „Výroba hlinených misiek a črepníkov“ bola super pracovnou aktivitou v DSS 
a ZPS Rača 

 „Šarkaniáda“ je našou každoročnou aktivitou kedy vyrábame šarkany a púšťame 
ich na neďalekej lúke – vždy krásne lietajú 

 „Vianočný quilling sme pripravili pre ZSS a naučili sme kamarátov ako vyrábať 
vianočné ozdôbky na stromček a vianočný stôl 

 „Pečieme spolu“ – takto sme sa stretli s našimi rodičmi pri príprave vianočného 
pečiva – pod vedením mamičky našej kamarátky z Kampina; celkom sa nám 
darilo a hlavne – chutilo! 
 

 vzťah k umeniu a kultúre: 
 

Navštívili sme 
 Detské bábkové divadlo „Drevený tato“ – bábkové hry nás vždy potešia 
 Koncert skupiny  IMT Smile a Desmod v Inchebe Bratislava – aj sme  

si zatancovali; tanec máme najradšej 
 „Fidlikár“ – 2x prišlo k nám OZ Červený nos – máme ich radi 
 „Svet mojimi očami“ – pripravili sme vernisáž a výstavu našich výtvarných prác – 

každoročne v spolupráci s CC Centrom v Bratislave-Petržalke a Ministerstvom 
kultúry SR 

 Euroveu a „Deň želaní“ nám splnil  spevák Jaroš a Kristína 
 „Výtvarný salón 2014“, na ktorom sme prebrali cenu za kolektívne dielo  

v Pezinku 
 Štátne bábkové divalo, kde nám zahrali ľudovú baladu „Hanička bez rúk“ 
 „Lacko a More“ pre nás pripravil DSS a ZPB Merema v Kultúrnom dome Modra 

vo svojej premiére 
 Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých a hrané predstavenie „3 bájky“ 
 Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých a divadelné predstavenie „Čárymáry 

Fučpunč priania“ 
 

 
 
 
 



9 

 

 lásku k športu: 
 

Zúčastnili sme sa  
 Stolno-hokejového turnaja v DSS Hestia, Pezinok 
 Športového dňa s kamarátmi zo ŠZŠ na Žehrianskej ulici v Petržalke 
 Športových hier 2014 v DSS prof. Matulaya, ale nedarilo sa nám ako by sme 

chceli 
 Plaveckých zručností „Vodné radosti“ v ZKR Gaudeamus lebo vodu máme radi 
 „Pestrého dňa v Areály na Partizánska lúke 
 Turnaja v hádzaní šípok v DSS Javorinská – náš Ľubko je génius 
 V. ročníka petangovho turnaja v Modre – Harmónii, kde sa stále petang učíme 

a učíme ... 
 Prezentácie Boccia“ u nás v DSS KAMPINO, lebo sa ju chceme naučiť a hrať 
 „Športujeme a súťažíme“ – športovej aktivity v našej záhrade – tu nám to ide 

jedna radosť 
 Integrovaných športových hier  „Gerulata cup – XV“ v stolnom tenise, kde sa 

Vladkovi každý rok veľmi darí (Kresťanská liga pre pomoc s MP). 
 
 sviatočné chvíľky a drobné zábavky:  

 na Deň svätého Valentína lebo sa máme radi 
 na Karnevale v ZŠ na Pankúchovej ulici v Petržalke v maskách, ktoré sme  

si pripravili 
 na oslave „Veľkonočné sviatky prichádzajú“, veď sme baby šibali a vajíčka 

dostali 
 na Deň detí v našej záhrade, júúúj, páčia sa nám súťaže a guláš je po nich vždy 

chutný 
 na opekačke v našej záhrade lebo na dlhej paličke sa škvaria špekačky; potom 

ich všetky zjeme 
 

 Edukačné aktivity lebo sa chceme aktívne vzdelávať 
 Výlet do Pezinka nás potešil,  veď sme cestovali autobusom a videli vinárske 

mesto 
 Dopravná výchova v Osobný prístave bola zaujímavá – tie lode boli veľmi dlhé 
 Výlet na hrad Červený kameň bol krásny, ale náročný; cestovali sme a prešli 

sme ho celý celučký 
 Svetový deň vody nás učí vodu si vážiť a šetriť 
 Návšteva na Bio-farmu v Stupave bola medzi ovečkami zaujímavá; ich mliečko 

nám tiež chutilo, ale bryndzové halušky viac 
 Non-Handicap, veľtrh prístojov a pomôcok pre zdravotne postihnutých – našli 

sme si tu nové pomôcky – povedali sme rodičom a pani riaditeľke 
 Výlet na zámok Schlosshof – išli sme cez most! a pešo a na vozíkoch a videli 

sme veľký zámok; boli sme v susednom Rakúsku 
 Kurz sebaobhajcov je pre náš užitočný a navštevujeme ho už pár rokov 
 Kurz anglického jazyka, ktorý prebieha  hravou formou s využitím jednoduchých 

piesní so zrakovou podporou za použitia videa.   
 

 predaj výrobkov: 
 

 Radničkine trhy – s medzinárodnou účasťou sa konali na Primaciálnom námestí 
v Bratislave – mali sme svoj stánok, vystavovali a predávali sme výrobky 

 Deň krivých zrkadiel ( ZPMP), kde sme predviedli nami maľované zrkadielka 
a pekné výrobky na Hviezdoslavovom námestí 

 X-MAS bazár je našim bazárikom na vianočných výrobkov zamestnancom firmy 
IBM;  

 Trhy bez bariér na Gymnáziu Juraja Hronca máme radi – je tu toľko mladých ľudí 
 Trhy vo dvore 66 sú Trhmi chránených dielní „Anjel v nás“ – aj tu sme boli 
 Alžbetin hradný trh – Slovenské národné múzeum po prvý raz organizovalo 

predvianočnú predajnú akciu – nesmeli sme chýbať 
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3.    Sťažnosti 
 
V roku 2014 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 
 
Prevádzku Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO zabezpečuje  

na 4 úsekových pracovných činností celkom 44 zamestnancov podľa nezmenenej 
organizačnej štruktúry:  

 
 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 asistent). 

 
Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov  

k 31. 12. 2014 tvorí 73,86 %; percentuálny podiel administratívnych zamestnancov  
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na celkovom počte zamestnancov tvorí 26,14%, čo je v porovnaní s rokom 2013 bez zmeny. 
Zákonnú podmienku naďalej spĺňame. 

 
 
2. Vzdelanie zamestnancov 

 
Všetci zamestnanci zariadenia spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vykonávanie svojej 

práce 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 2014 
absolvovalo externé vzdelávanie celkom 27 zamestnancov v rámci externých odborných  
seminárov, odborných prednášok, vzdelávacích kurzov organizovaných BSK, externými 
organizáciami a prostredníctvom Komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. 
Prioritou vzdelávania bolo zvyšovanie odbornosti zamestnancov zameranej na zavádzania 
podmienok kvality v zariadení. Tohto vzdelávania sa zúčastnili zamestnanci v počte 62. 

Zamestnanci sa ďalej pravidelne interne odborne vzdelávajú na úsekových poradách 
a interných seminároch. 

 
DSS KAMPINO realizoval v roku 2014 dve supervízie. Jednu zameranú na supervíziu 

kazuistík realizovanú technikou brainstorming  a supervíziu prípadovú realizovanú technikou 
prípadovej štúdie. Supervízie výrazne prispievajú ku zvyšovaniu kompetencie 
zamestnancov v práci s klientmi. 

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

dobrovoľníkov. V roku 2014 sa dobrovoľníci zapojili do nasledujúcich súborov aktivít: 
 

 

Aktivita počet dobrovoľníkov Počet odpracovaných 
hodín 

s klientmi 21 222 

úprava priestorov zariadenia 65 268 

rozvoj zručností klientov   3   33 

Spolu 79 523 

 
Dôslednou realizáciou dobrovoľníckej činnosti v DSS KAMPINO počet dobrovoľníkov 

a počet odpracovaných hodín z roka na rok stúpa. Oproti roku 2014 sa zvýšil počet 
dobrovoľníkov o 23 osôb a počet hodín dobrovoľníckej aktivity o 101 hodín. DSS KAMPINO 
získalo ocenenie v rámci dobrovoľníckeho projektu zamestnancov skupiny SANOFI Česká 
republika a Slovensko „Slová nestačia“.  

 
i -  

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; 
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 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 finančnej podpory Nadácie SPP. Príprava jedál na 
ohnisku obyvateľom domčeka prináša kulinárske zážitky. 
 
 

2. Finančné hospodárenie 
 

Na základe Uznesenia BSK č. 153/2014 zo dňa 21.2.2014 bol DSS  KAMPINO 
stanovený záväzný limit príjmov a záväzný limit dotácií na rok 2014 nasledovne:  

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

65 700,00 625 008,32,00 0,00 

 
 

 Príjmy: 
 
    Príjmy rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2014 schválené v celkovej výške  
65 700,00 EUR. Po zmenách v príjmovej časti rozpočtu výška príjmov predstavovala čiastku 
64 717,37 EUR. V porovnaní so skutočnosťou roku 2013 bol limit príjmov pre rok 2014 nižší 
o 2 521,51EUR. V roku 2014 DSS KAMPINO príjmy rozpočtu plnilo celkom vo výške  
63 323,87 EUR. čo predstavuje plnenie na 97,85 %. V porovnaní s rokom 2013 príjmy 
DSS KAMPINO boli nižšie o 2 521,51 EUR, čo predstavuje zníženie o 3,75 %.   
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Plnenie príjmov v roku 2014 v členení: 

Príjem suma (v €) 

za poskytované sociálne služby 56 082,18 

za stravné   6 524,32 

za úroky    0,00 

vratky  217,37 

ostatné  500,00 

 
Spolu 

  
63 323,87 

 
 
     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 1 029,57 45,25 984,32 

týždenná pobytová 1 114,95 150,97 963,98 

zariadenie podpor. bývania 1 080,70 182,16 898,54 

 
 
 Výdavky: 
 
Výdavky rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2014 schválené v celkovej 

výške 625 008,32 EUR. Po deviatich úpravách sa limit dotácie záväzných ukazovateľov 
rozpočtu v časti bežné výdavky zvýšil celkom o 6 153,45 EUR. Dotácie pre DSS KAMPINO 
na rok 2014 predstavovali celkom výšku 631 161,77 EUR.  

                      (v  €) 
 

VÝDAVKY 
Schválený 
rozpočet  

2014 

Upravený 
rozpočet  

2014 

Čerpanie 
rok   

2013 

Čerpanie 
rok   

2014 

%   
plnenia za  

2012  

Bežné výdavky 
(600) bez A  625 008,32 

 
631 161,770 629 826,55 609 168,42 99,79 % 

- mzdy, platy,... 
   (610) 364 434,00 

 
367 284,00 348 179,50 367 059,18 99,94 % 

- poistné a príspevky. do   
  poisťovní (620)  127 470,00 

 
127 994,25 117 538,25 127 994,25 100,00 % 

- tovary a služby  
  (630) 131 304,32 

 
133 494,32 139 098,91 132 996,92 99,63 % 

 
- bežné transfery   (640) 1 800,00 

 
1 800,00 2 371,76 1 187,01 

     
   65,94 % 

- A. mimorozpočtové    
zdroje (v rámci 630) 500,00 

 
1089,20 980,00 1 089,20 100,00 % 

 
Celkom: 625 008,32 

 
631 161 ,77 609 168,42 629 826,56 

           
         99,79 % 

 
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 367 059,18 EUR,  

čo predstavuje čerpanie na 99,94 %. (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 2014 porovnaní s rokom 2013 bolo v tejto kategórii 
vyplatených o 18 879,68 EUR viac. Na zvýšenom čerpaní sa prejavili najmä zvýšené 
výdavky na tarifný plat súvisiace s úpravami miezd zamestnancov v zmysle platných 
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zákonných ustanovení, ale hlavne so zákonným zvýšením tarifných platov zamestnancov  
od 1. 1. 2014 vo výške  5,00  %.    

   
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 127 994,25 EUR,  
čo predstavuje čerpanie  na 100,00 %.  

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

čerpané vo výške 132 996,92 EUR, finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,63 %. Okrem 
toho DSS KAMPINO malo v roku 2014 pridelené účelovo viazané finančné prostriedky 
z mimorozpočtových zdrojov a to vo výške 1 089,20 EUR. Tieto finančné prostriedky boli  
vyčerpané na 100 ,00 %. V roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 bolo v tejto kategórii 
čerpaných o 6 101,99 EUR menej, hlavne na energie. 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 2014 boli DSS KAMPINO zaslané až v priebehu mesiacov január a február 
2015).  

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

čerpané vo výške 1 187,31 EUR, finančné prostriedky v tejto kategórii boli čerpané  
na 65,94 %. Znížené čerpanie finančných prostriedkov súviselo s nižším čerpaním na 
odchodnom a nižším čerpaním nemocenských dávo, 

  
 Pohľadávky: 
 
DSS KAMPINO evidoval k 31.decembru 2014 pohľadávky vo výške 8 453,99 EUR. 

Pohľadávky vo výške 4 444,22 EUR predstavujú predpis úhrad za poskytnutú sociálnu 
službu klientom v mesiaci december 2014. Pohľadávky vo výške 4 009,77 EUR  
sú u obdobia do decembra 2014. V porovnaní s rokom 2013 stúpli pohľadávky DSS 
KAMPINO voči klientom o 1 074,61 EUR. DSS KAMPINO dlhovalo finančné prostriedky  
za poskytnutú sociálnu službu celkovo 6 klientov. Po zistení skutkového stavu boli klientovi 
dodatočne vypočítané platby a zároveň s rodičom klienta bola podpísaná dohoda 
o splátkach dlhu. 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 31.12.2014 
žiadne ďalšie pohľadávky.  

 
 Záväzky: 
 
DSS KAMPINO neevidoval k 31.12.2012 voči dodávateľom tovarov a služieb žiadne 

záväzky. Taktiež DSS KAMPINO k 31.12.2012 neevidovalo záväzky voči prijímateľom 
sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu, všetky záväzky boli vyrovnané v priebehu 
roku 2014.  

 
3. Projekty a dary 
 
V roku 2013 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: 

 
 Delfinoterapia – na realizáciu projektu delfinoterapie „na suchu“ a zakúpenie 

potrebnej techniky boli od VÚB v rámci zamestnaneckých projektov poskytnuté 
finančné prostriedky vo výške 1 090 EUR..  
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 Naše mesto 2014 – 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 dobrovoľníci firmy 
Dell. 
   

 Výroba mydiel – MPSVaR na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu 
rozvoja sociálnych služieb na rok 2014 poskytlo DSS KAMPINO 500,00 EUR 
na Materiálové vybavenie miestnosti na výkon pracovnej terapie a realizáciu 
sociálnej rehabilitácie klientov DSS KAMPINO spojenej s výrobou dekoratívnych 
mydiel. 

 
 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 122,63 €.  

 
 „Slová nestačia“ – šek v hodnote 800 eur bol vyjadrením ocenenia pre DSS 

KAMPINO v rámci dobrovoľníckeho projektu zamestnancov skupiny SANOFI Česká 
republika a Slovensko. 

 
        
 
 
 

PhDr. Jana Tvarožková 
        riaditeľka 


