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II. CHARAKTERISTIKA A PROFIL
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
- na Mokrohájskej ceste 5, Bratislava: 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;
- na Mokrohájskej ceste 9, Bratislava: plnoletým fyzickým osobám s mentálnym
postihnutím a plnoletým fyzickým osobám s duševnými poruchami, ktoré sú odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je II alebo III 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 (ďalej len „DSS 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:
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 v existujúcich
priestoroch v DSS KAMPINO.
Našim cieľom je v interiéri vytvárať prostredie, ktoré prijímateľom sociálnej služby čo
najviac pripomína domov. Vo vonkajšom prostredí sa snažíme klientov v čo najväčšej
miere integrovať do komunity, lámať predsudky a bariéry o ľuďoch so zdravotným
postihnutím.

IV. VYHODNOTENIE ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2017
A. PROCEDURÁLNE ZABEZPEČENIE
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 56 klientom formou
ambulantnej sociálnej služby
týždennej pobytovej sociálnej služby

25 miest
19 miest

miesto poskytovania sociálnej služby: Haanova č. 36 – 38, Bratislava
v Zariadení podporovaného bývania formou
celoročnej pobytovej sociálnej služby

12 miest, z toho:

v rodinnom domčeku na Mokrohájskej ceste 5, Bratislava – 6 miest,
v bytoch bytového domu na Mokrohájskej ceste 9, Bratislava – 6 miest.

Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby k 31. 12. 2017 bol 32 rokov.

Plnenie kapacity - počet klientov a evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby k 31. 12. 2017:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
typ sociálnej služby:
Kapacita zariadenia podľa typu sociálnej služby
stav k 31.12.2017
Ambulantná
služba v DSS

Týždenná
pobytová v DSS

Celoročná pobytová
v ZPB

SPOLU

25

19

12

56

Počet klientov v zariadení
stav k 31.12.2017
Ambulantná
služba v DSS

Týždenná
pobytová v DSS

Celoročná pobytová
v ZPB

SPOLU

25

19

10

54

Počet záujemcov o poskytovanie sociálnej služby
stav k 31.12.2017

Ambulantná
služba v DSS

Týždenná
pobytová v DSS

Celoročná pobytová
v ZPB

SPOLU

11

14

1

26

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 2016 zvýšil o 4 (z 22 na
26); zo zoznamu čakateľov sme uspokojili 3 fyzické osoby. Súčasne sme prijali do rozšíreného ZPB
nových 4 klientov.

Činnosti a aktivity realizované v roku 2017
Od 1. 9. 2017 sme rozšírili kapacitu zariadenia podporovaného bývania z počtu 6 osôb
na 12 osôb so zdravotným postihnutím o poskytovanie sociálnej služby v bytovom dome
na Mokrohájskej ceste 9; klienti dostali k dispozícii 6 bytových jednotiek (garsoniek) o
výmere cca 25 m2.
Sociálna služba v bytoch je určená pre zdravotne postihnuté osoby s nižšou mierou podpory,
ktoré
•
•
•
•

(zatiaľ) nemôžu žiť spôsobom života podobnému ich vrstovníkom bez postihnutia,
nevyžadujú celodenný dohľad,
uvažujú o získaní zručností pre osamostatnenie sa,
aktívnym prístupom k vlastnému životu počas poskytovania sociálnej služby budú hľadať
uplatnenie na trhu práce a dôsledne sa pripravovať na samostatný život v komunite.
Pobytový program v rodinnom dome počas celého roka zabezpečil jeho obyvateľom vysokú

kvalitu života s možnosťou rozvíjať samostatnosť najmä v starostlivosti o seba
samého, domácnosť, záhradu, zmysluplnom trávení voľného času.

Dobrovoľnícka činnosť klientov je zameraná na integráciu, socializáciu a rozvoj pracovných
zručností. Tieto sa stávajú nenahraditeľnými v preberaní zodpovednosti za svoje konanie a správanie
sa v práci.
Dobrovoľnícku prácu klienti venovali:
• čisteniu Mestských lesov
• venčeniu psíkov v Slobode zvierat
• výrobe vtáčích búdok
• maľovaniu smetných košov pre OZ Zelenú hliadku
• dočasnú opateru dvoch psíkov v rámci Československého kastračného programu
• čisteniu okolia na Mokrohájskej ulici
• vykladaniu tovaru v supermarkete Kaufland
• ukladaniu knižiek, lepeniu poškodených knižiek, utieraniu prachu a polievaniu kvetov
v mestskej knižnici v Petržalke na Vavilovovej ulici
• usmerňovaniu bežcov na bežeckej akcii „Rýchlik Zoška 2017“ – v spolupráci s Gaudeamus
ZKR.

V rámci vzdelávania klientov sme pripravili
sociálno-psychologického výcvik v nových témach (pod vedením psychologičky):
•
•

„Čo rozumiem pod pojmom ľudský prístup? Čo si pre seba želám od iných?“ (modelové
situácie, hranie rolí),
„Čo je etika, kde sa s ňou stretávame“ (projekcia, modelové situácie, hranie rolí)

ďalšie vzdelávacie aktivity:
• Riešenie konkrétnych situácií ohrozenia ľudských práv pri poskytovaní sociálnej
služby (hranie rolí, modelové situácie)
• „Sebapojatie a identita“, „Vzťah k autoritám“, „Okolitý svet“, „Uznanie“,
„Spoločenská konverzácia“ (modelové situácie, hranie rolí)
• Nácvik používania mobilného telefónu v krízových situáciách (modelové situácie,
hranie rolí)
• Nácvik používania tabletu, PC a internetu pre organizovanie voľného času
• „Moje slobodné rozhodovanie“ (metóda samostatného výberu aktivity)
• „Spoznávam etický kódex“ (pojmy etika, seberovný, ľudská dôstojnosť...)
Klienti absolvovali mnoho rôzne zameraných aktivít, ktoré im prinášali radosť,
zábavu, poznanie aj tvorivosť
V rámci kultúry, napr.:

• „Ako si Kubko obzeral svet“ – divadelné predstavenie v Bibiane
• Karneval na ZŠ Pankúchova – integrovaná aktivita na pozvanie ZŠ Pankúchova
(Petržalka)
• „Čo oko vidí a je celkom inak. Čo oko nevidí a je to tam“ – Okohra v Bibiane
• „IZMY a IZBY“- interaktívna výstava poznávania rôznych výtvarných smerov
v Bibiane
• „Óda na šport“- divadelné predstavenie v ZŠ Felix.

V rámci aktivít organizovaných inými ZSS, napr.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Práca na hrnčiarskom kruhu“ – tvorivé dielne v DSS Plavecké Podhradie
33. ročník „Športové hry 2017“ – športové hry v DSS prof. K. Matulaya
8. ročník turnaja v hádzaní šípok na terč – športové hry v DSS Javorinská
8. ročník Petangového turnaja – športové hry v DSS a ZPB Merema
Deň otvorených dverí v IMPULZe – tvorivé dielne v Pracovno-resocializačnom
stredisku IMPULZ
„Stolno-hokejový turnaj“- športový turnaj v DSS HESTIA Pezinok
Mandala zo soli“- tvorivé dielne v DSS Integra
„Výtvarný salón ZPMP Trenčín 2017“- aktívne zapojenie klientov výtvarnými diela sa
do 22. ročníka súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím
„Gerulata cup“- XV. ročník integrovaných športových hier v stolnom tenise
organizovaný Kresťanskou ligou pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku
9. ročník „Regionálne plavecké preteky ľudí s mentálnym znevýhodnením“ – plavecká
súťaž organizovaná DSS prof. K. Matulaya a BSK.

V rámci predajných trhov a bazárikov:

•
•
•
•
•
•
•
•

Veľkonočné dni v IBM, Bratislava
Veľkonočný predaj výrobkov na Gymnáziu I. Hronca, Bratislava
„Deň krivých zrkadiel“ organizované ZPMP
„Dni Petržalky“
„Radničkine trhy“ na Primaciálnom námestí v Bratislave
„Vianočné trhy v IBM“
„Trhy bez bariér“ v Gymnáziu I. Hronca
„Alžbetin hradný trh“ organizovaný Slovenským národným múzeom.

V rámci zábavných aktivít v DSS KAMPINO, napr.:
• Fašiangový festival“ – prehliadka a vyhodnotenie fašiangových masiek v kategórii
„klienti“ a „zamestnanci“
• Stretnutie s hudobníkom z Lúčnice – ľudové piestne a tanečná zábava v sprievode
speváka a harmonikára zo súboru Lúčnice
• Oslava Dňa sv. Valentína – diskotéka a vzájomné odovzdávanie malých pozorností
(klient klientovi)
• „Staviame máj“ – integrovaná aktivita v záhrade KAMPINO so žiakmi ŠZŠ na
Žehrianskej ulici
• „Deň detí v KAMPINE“ – oslava dňa detí v záhrade spojená so súťažením, opekaním
a tanečnou zábavou za účasti pozvaných žiakov ŠZŠ a rodičov
• „Vitaj, vitaj, Mikuláš“- predstavenie kultúrneho programu klientov DSS KAMPINO
a ŠZŠ Žehrianska pri príležitosti návštevy „Mikuláša“
• „Vianočná besiedka“ - vianočný program pripravený klientmi DSS KAMPINO, ZPB
Mokrohájska a žiakmi ŠZŠ na Žehrianskej ulici - spoločná oslava prichádzajúcich
vianočných sviatkov a odovzdávanie darčekov zástupcami fy IBM.
V rámci výletov:

• na Červený Kameň – celodenný výlet do prírody spojený s prehliadkou zámku

• na Bratislavský hrad – v rámci aktivity „Spoznávame hrady a zámky“
• na Pezinskú Babu.
V rámci edukačných a náučných aktivít:
• „Dopravná výchova – interaktívne premietanie v DSS KAMPINO
• Návšteva Múzea obchodu
• „Deň zeme“ – oslava Dňa zeme formou čistenia záhrady DSS KAMPINO a zbieranie
odpadu v petržalskom lesíku
• Návšteva osobného prístavu – aktivita v rámci dopravnej výchovy
• „Novou petržalskou električkou do starého mesta“ – aktivita v rámci dopravnej
výchovy
• Výroba sviečok“- zážitkový workshop v Pracovno-socializačnom centre IMPULZ
• „Návšteva ZOO Bratislava“- spoznávanie zvierat a ich života
• „Návšteva Botanickej záhrady“- spoznávanie fauny a flóry
• „Sebaobhajovanie a ľudské práva“- osôb so zdravotným postihnutím, organizované
ZPMP.
V rámci interných workshopov a pracovných aktivít:
• Príprava oslavy MDŽ – interný workshop zameraný na zhotovovanie kvetov z papiera
pre mamičky
• „Veľkonočné sviatky predo dvermi“ – interný workshop pripravený mamičkami pre
klientov, zameraný na pečenie sladkých dobrôt
• „Veľkonočné kreácie“ – interný workshop zameraný na prípravu zajačikov z papiera
• Vyhotovenie dreveného altánku v ZPB – pracovná aktivita klientov, zamestnancov
a dobrovoľníkov v ZPB
• „Jeseň, pani bohatá...“- edukatívny workshop zameraný na prípravu jesenných
dekorácií
• „Práce v záhrade“- jesenné upratovanie záhrady DSS KAMPINO.
Pre verejnosť sme pripravili
• „Na krídlach fantázie“ – výstava diel klientov DSS KAMPINO pripravených
z prírodného a recyklovaného materiálu – súčasť oslavy Dňa zeme v rámci 6. ročníka
spolupráce s CC centrom v bratislavskej Petržalke (realizovaný s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR)
• „To čo nás spája“ - verejná výstava výtvarných diel klientov DSS KAMPINO
a bratislavských základných škôl v spolupráci s CC centrom v rámci 6. ročníka
spolupráce s CC centrom
• Práca s interaktívnou tabuľou – edukatívny workshop pripravený pre klientov ZSS
v pôsobnosti BSK
• „Tvoríme kvety z papiera“ (stolovanie s papierovými kvetmi) – tvorivé dielne
pripravené pre klientov ZSS v pôsobnosti BSK.

Pre zamestnancov a klientov sme pripravil interné dokumenty a vzdelávanie
zamerané na dodržiavanie základných ľudských práv
prijímateľov sociálnej služby:
„Príklady konkrétnych situácií porušenia základných ľudských práv prijímateľov
sociálnej služby“ – formulácia príkladov možného porušenia základných ľudských
práv
„Postup DSS KAMPINO pri porušení základných ľudských práv prijímateľov
sociálnej služby“
„Moje ľudské práva“ – práva prijímateľov sociálnej služby vypracované v ľahko
čitateľnom texte + obrázková forma.
Sťažnosti
V roku 2017 neboli na poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb
pre deti a dospelých KAMPINO podané žiadne sťažnosti prijímateľov sociálnej služby,
ani sťažnosti zamestnancov zariadenia.
B. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
1. Organizačná štruktúra
Aktuálna organizačná štruktúra je uvedená na našej webovej stránke. Počet zamestnancov oproti
minulým rokov stúpol o 0,5 pracovného miesta, súvisiaceho s rozšírením ZPB a nárastom kapacity o 6
miest.

2. Dobrovoľníctvo

Do práce v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO zapájame
aj dobrovoľníkov. V roku 2017 sa dobrovoľníci zapojili do nasledujúcich súborov aktivít:

Aktivita

počet dobrovoľníkov

s klientmi
úprava priestorov zariadenia
rozvoj zručností klientov
Spolu

35
89
7
125

Počet odpracovaných
hodín
264
371
52
687

Počet dobrovoľníkov a počet odpracovaných hodín sa z roka na rok zvyšuje. Oproti
roku 2016 sa počet dobrovoľníkov zvýšil o 3 osoby a počet hodín dobrovoľníckej aktivity
o 18 hodín.
C. PREVÁDZKOVÉ ZABEZPEČENIE
1. Priestorové zabezpečenie
DSS KAMPINO poskytuje sociálnu službu v dvoch budovách prepojených zimnou záhradou.

Ubytovanie v Domove sociálnych služieb je pre klientov v týždennej pobytovej sociálnej službe
zabezpečené v priestoroch:
dvoch samostatných trojizbových bytov, ktoré sú súčasťou zariadenia; obývajú ich 7 klienti, z toho
4 muži a 3 ženy;
jednej izbe s tromi lôžkami pre imobilných klientov v rozhodujúcej miere odkázaných na lôžko; so
špeciálnym vybavením – elektrickým strojovým koľajnicovým systémom, špeciálne
polohovateľnými ležadlami s ovládaním;
prebudovaného obytného priestoru so samostatným vchodom, vybaveného vstupnou halou, s tromi
samostatnými izbami, obývacou izbou, dennou miestnosťou určenou na edukáciu a sociálnymi
zariadeniami; obývajú ich 4 klienti (muži);
Obytnej miestnosti rozdelenej na obytné „bunky“ s priľahlým sociálnym zariadením; obýva ich 6
klientov. Tento obytný priestor vyžaduje rekonštrukciu, ktorá je plánovaná na rok 2018.
V letnom období sme zrekonštruovali časť obytného priestoru s „bunkami“ na veľkoryso riešené
moderné ubytovacie priestory, ktorých súčasťou je denná miestnosť určená v dopoludňajších hodinách
na edukáciu klientov s austistickými črtami v správaní. Rekonštrukciu finančne podporil BSK
a vybavenie priestorov Združenie KAMPINO PLUS, OZ.
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.
Zariadenie
je
zvonku
zabezpečené
dvoma
vstupmi
s rampou
aj na nadzemné podlažie; zvnútra jednou schodiskovou plošinou a schodolezom.

a

zábradlím

Zariadenie podporovaného bývania je zriadené v útulnom 6 – izbovom rodinnom domčeku
v tichom prostredí na Mokrohájskej ulici č. 5 v Bratislave a bytovom dome v šiestich samostatných
garsónkach, rekonštruovaných v r. 2016 z finančných prostriedkov BSK. Byty sú vybavené nábytkom
z vlastných zdrojov klientov a sú ich osobným majetkom.
Šiesti klienti v rodinnom domčeku 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.
Príprava jedál na ohnisku obyvateľom domčeka prináša kulinárske zážitky nielen jeho obyvateľom,
ale aj návštevám, ktoré sa v tomto prostredí cítia veľmi príjemne.
2. Finančné hospodárenie

Na základe Uznesenia BSK č. 124/2016 zo dňa 16.12.2016 bol DSS KAMPINO
stanovený záväzný limit príjmov a záväzný limit dotácií na rok 2017 nasledovne:

Príjmy celkom (v €)
75 030,00

Dotácie celkom v (€)
697 834,64

Kapitálové výdavky (v €)
0,00

Príjmy:
Príjmy rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2017 schválené v celkovej výške
75 030,00 EUR. Po zmenách v príjmovej časti rozpočtu výška príjmov predstavovala čiastku
74 560,73. V porovnaní so skutočnosťou roku 2016 bol limit príjmov pre rok 2017 vyšší
o 340,66 EUR. V roku 2017 DSS KAMPINO príjmy rozpočtu plnilo celkom vo výške
74 560,73 EUR. čo predstavuje plnenie na 99,37 %.
Plnenie príjmov v roku 2017 v členení:
Príjem
suma (v €)
za poskytované sociálne služby
60 255,35
za stravné
6 224,25
za úroky
0,00
vratky
4 120,43
ostatné
3 960,70
Spolu

74 560,73

Priemerné mesačné náklady na klienta a úhrady klientov podľa typu sociálnej
služby:
Typ sociálnej služby

ambulantná
týždenná pobytová
zariadenie
podpor.
bývania

Priemerné
mesačné náklady
na klienta (€)
1 031,63
1 064,28
902,66

Priemerná
mesačná úhrada
klienta (€)
43,75
148,93
186,68

Rozdiel –
rozpočet BSK (€)
987,88
915,35
715,98

Výdavky:
Výdavky rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2017 schválené v celkovej
výške 697 834,64 EUR. Po trinástich rozpočtových opatreniach sa limit dotácie záväzných
ukazovateľov rozpočtu v časti bežné výdavky zvýšil celkom o 83 659,58 EUR. Dotácie pre
DSS KAMPINO na rok 2017 predstavovali celkom výšku 781 494,22 EUR.

VÝDAVKY
Bežné výdavky
(600) bez A
- mzdy, platy,...
(610)
- poistné a príspevky. do
poisťovní (620)
- tovary a služby
(630)
- bežné transfery (640)

Schválený
rozpočet
2017

Upravený
rozpočet
2017

Čerpanie
rok
2017

Čerpanie
rok
2016

(v €)
%
plnenia za
2017

697 834,64 781 494,22 774 360,08 656 412,02

99,67 %

383 948,00 424 893,81 422 445,02 378,859,00

99,42 %

134 190,00 148 500,45 147 032,68 131 171,32

99,01 %

174 746,64 197 846,56 197 435,38 142 629,32

99,77 %

4 950,00

4 950,00

2 462,00

3 752,38

49,74 %

- A. mimorozpočtové
zdroje (v rámci 630)
Kapitálové výdavky
700
Celkom:

00,00

3 585,00

3 585,00

2 912,14

100,00 %

0,00

1 718,40

1 400,00

76 420,00

81,47 %

697 834,64 735 744,16 735 744,16 735 744,16

99,09 %

V kategórii 610 výdavky na mzdy, platy, ... bolo čerpanie vo výške 422 445,02 EUR,
čo predstavuje čerpanie na 99,42 %. (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 2017 v porovnaní s rokom 2016 bolo v tejto kategórii
vyplatených o 43 586,02 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 v priebehu roku 2017 vo výške 6,00 % .
V kategórii 620 poistné a príspevky do poisťovní boli finančné prostriedky rozpočtu
čerpané v závislosti od vyplatených mzdových prostriedkov vo výške 147 032,68 EUR,
čo predstavuje čerpanie na 99,01 %.
V kategórii 630 tovary a služby boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,
čerpané vo výške 197 435,38 EUR, finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,77 %. Okrem
toho DSS KAMPINO malo v roku 2017 pridelené účelovo viazané finančné prostriedky
z mimorozpočtových zdrojov a to vo výške 3 585,00 EUR. Tieto finančné prostriedky boli
vyčerpané na 100,00 %. V roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 bolo v tejto kategórii
čerpaných o 54 806,06 EUR viac a to z dôvodu nevyhnutných opráv v zariadení.
Financovanie bolo kryté na 100,00 % zo schváleného rozpočtu pre DSS KAMPINO na rok
2017.
V kategórii 640 bežné transfery boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,
čerpané vo výške 2 462,00 EUR, finančné prostriedky v tejto kategórii boli čerpané
na 49,74 %. V roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 bolo v tejto kategórii čerpaných
o 1 290,38 EUR menej.
Pohľadávky:
DSS KAMPINO evidoval k 31.decembru 2017 pohľadávky vo výške 6 321, 04 EUR.
Pohľadávky vo výške 5 305,62 EUR predstavujú predpis úhrad za poskytnutú sociálnu službu
klientom v mesiaci december 2017. Pohľadávky vo výške 1 015,42 EUR
sú u obdobia do decembra 2017. V porovnaní s rokom 2016 sa pohľadávky DSS KAMPINO
voči klientom znížili o 481,83 EUR, čo je spôsobené úspešným vymáhaním pohľadávok za
predchádzajúce obdobia. DSS KAMPINO dlhoval finančné prostriedky za poskytnutú
sociálnu službu už len jeden klient. Pohľadávky po lehote splatnosti za porovnateľné obdobie
poklesli o 266,94 EUR a majú neustále klesajúcu tendenciu.
Záväzky:
DSS KAMPINO neevidoval k 31.12.2017 voči dodávateľom tovarov a služieb žiadne
záväzky. Taktiež DSS KAMPINO k 31.12.2017 neevidovalo záväzky voči prijímateľom
sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu, všetky záväzky boli vyrovnané v priebehu
roka 2017.
3. Projekty a dary
V roku 2017 bolo DSS KAMPINO podporené MPSVaR SR dotáciou na podporu rozvoja
sociálnych služieb vo výške 540 € na zakúpenie 4 ks tabletov pre 4 skupiny klientov.

Dary v celkovej sume 3 685 € boli poukázané na darovací účet takto:
1. Lucette, s.r.o., p. Galovičová
Podpora poskytovania služieb DSS
2. OZ KAMPINO PLUS
Interiérové vybavenie
3. Nadácia PONTIS
Akcia "Naše mesto 2017"
Spolu:

PhDr. Jana Tvarožková
riaditeľka

585,00
3 000,00
100,00
3 685,00

„Okohra“- Dom umenia pre deti- Bibiana

