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č. účtu: 7000471998/8180 
Štátna pokladnica Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. 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 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 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. 

 
 

II. VÍZIA, POSLANIE, HODNOTY A CIELE  
 

Poslaním DSS KAMPINO je poskytovanie sociálnych služieb deťom a dospelým osobám 
s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami podľa ich individuálnych potrieb, s rešpektovaním 
ich zdravotného stavu, schopností, zručností a prianí. 

 
Koncepcia efektívneho riadenia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 

a rozvoja sociálnych služieb (ďalej len „koncepcia“) naznačuje ústretové kroky k moderným trendom 
v sociálnych službách. 

  
Základ, na ktorom chceme v DSS KAMPINO stavať, je naša vízia: 
 

 podporovať sociálne zručnosti prijímateľov sociálnych služieb tak, aby s našou odbornou 
a ľudskou podporou dosiahli pocit individuality a slobodnejšieho života. 
 



Cieľom zariadenia je neustále skvalitňovať sociálne služby v DSS a ZPB formou vytvárania 
inovatívnych sociálnych služieb v DSS a sociálnych služieb zameraných na komunitné sociálne 
služby –  ZPB a podpore samostatného bývania so snahou podporiť orientáciu a zotrvanie 
prijímateľa sociálnej služby v prirodzenom prostredí; integrovať klientov podľa ich schopností 
a zdravotného stavu rozvíjaním pracovných zručností, dobrovoľníckej práce a zaradením sa do 
pracovného pomeru. 
 
Vízia a ciele DSS KAMPINO je definovaná v Koncepcii poskytovania sociálnej služieb v DSS 
KAMPINO. 
 

Našim cieľom je: 
  
Ø v  Zariadení podporovaného bývania rozvíjaním sociálnych zručností znižovať finančnú 

závislosť prijímateľov na rodine zaradením sa do pracovného pomeru (2021 - dlhodobo), 
Ø v domove sociálnych služieb rozširovať sociálne zručnosti prijímateľov prostredníctvom 

komunitných aktivít a dobrovoľníckej práce uzatvorením zmlúv o dobrovoľníckej činnosti (2021 
- dlhodobo),  

Ø skvalitniť podmienky bývania klientov v týždennej pobytovej sociálnej službe -prebudovaním 
bývania na 1, 2 a 3-posteľové izby, aby prijímateľ nadobudol pocit súkromia a osobnej pohody 
(do konca roka 2019), 

Ø rekonštruovať sociálne zariadenia v ambulantnej sociálnej službe a existujúcich priestoroch na 
bývanie v domove sociálnych služieb (do konca roka 2020), 

Ø vytvárať podmienky a realizovať inovatívne terapeutické činnosti pre ťažko mentálne 
postihnutých prijímateľov sociálnej služby a prijímateľov s autizmom, resp. autistickými črtami 
v správaní (do konca roka 2021 - dlhodobo) 

Ø zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov zamerané na komunitu a špeciálne potreby 
prijímateľov sociálnej služby s autizmom (do konca roka 2021 - dlhodobo), 

Ø poskytovať terénnu sociálnu službu – podpora samostatného bývania – na zotrvanie klienta 
v prirodzenom prostredí (do konca roka 2022). 
                         

 
III. VYHODNOTENIE ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2019 

 
A. Procedurálne zabezpečenie 

 
Ø Druh, forma, rozsah, kapacita  
 
Podľa dodatku č. 2 k zriaďovacej listine č. 006/2009 s účinnosťou od 1. septembra 2017  v DSS 

KAMPINO poskytujeme sociálne služby celkom 56 klientom v domove sociálnych služieb 
a zariadení podporovaného bývania. 

kapacita (počet osôb) 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO – KAPACITA ZARIADENIA 
 
 

Druh sociálnej služby 

 
Kapacita zariadenia podľa typu sociálnej služby 

 
Ambulantná 

služba  
Týždenná  
pobytová  

Celoročná 
 pobytová 

 

 
SPOLU 

domov sociálnych služieb (§ 38 zákona) 25 19  44 
zariadenie podporovaného bývania 
(§ 34 zákona) 

  12 
 12 

Celkom 25 19 12 56 



Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb k 31. 12. 2019 bol 31 
rokov. Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania k 31. 12. 2019 
bol 47 rokov. Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby v DSS KAMPINO k 31. 12. 2019 bol 35 
rokov. Oproti roku 2018 stúpol o dva roky z dôvodu zvýšenia veku prijímateľov v zariadení 
podporovaného bývania. 

 
 
Plnenie kapacity - počet klientov a evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby  k 31. 12. 2019: 

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

 
 

stav k 31.12.2019 

 
Kapacita zariadenia podľa typu sociálnej služby 

 
Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná  
pobytová v DSS 

Celoročná pobytová 
v ZPB 

 
SPOLU 

 25 19 12 56 
 
 

stav k 31.12.2019 

 
Počet klientov v zariadení 

Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná  
pobytová v DSS 

Celoročná pobytová 
v ZPB 

 
SPOLU 

 23 18 11 52 
 
 

stav k 31.12.2019 

 
Počet záujemcov o poskytovanie sociálnej služby 

Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná 
 pobytová v DSS 

 

Celoročná pobytová 
v ZPB  

 
SPOLU 

  8 15 4 27 

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

 
Celkový počet záujemcov o sociálnu služba sa oproti rovnakému obdobiu roka 2017 sa 

nezmenil.  
  

 
Ø Činnosti a aktivity: 

 
Ø Aktivity zamerané na rozvoj pozitívneho životného štýlu 
 
v Canisterapia: 
Ø Liečebná metóda, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka.  
Ø Konkrétne aktivity canisterapeutického procesu sú prispôsobené terapeutickým cieľom 

jednotlivých klientov vypracované psychologičkou.   
Ø Prebiehala od mája 2019, v trvaní 60 minút s max. počtom klientov 7 za účasti certifikovanej 

canisterapeutky a psychologičkou zariadenia.   
 



    
 

v Krúžok anglického jazyka 

     
 

v Prvky muzikoterapie: 
Ø Liečebná metóda, využívajúca hudbu ako prostriedok terapie, ktorá zlepšuje fyzické a 

psychické zdravie, znižuje napätie a navodzuje príjemnú atmosféru 
 
Prebiehala 
 

 Aktívnou formu - prijímateľ sa aktívne podieľa na tom, čo sa deje, pričom do diania sa 
zapája spevom, hrou na hudobnom nástroji, rytmizáciou. Pre tento účel používame Orffove 
hudobné inštrumentárium a vlastné telo (tlieskanie, plieskanie, lúskanie... ). 

 Hrou cez hudbou- napr. „hra na dirigenta“. Prepojenie s pohybovou terapiou- sochy 
a kontaktnými hrami.  

 Interaktívnym hudobným systémom „BEAMZ“. 
Pasívnou formu- počúvanie piesní spojené s tanečným prevedením.  

 
v Sociálno-psychologický výcvik a rozvíjanie kognitívnych schopností: 
Na každom stretnutí boli zaradené striedavo relaxačné cvičenia, pohybové hry, „Kimove hry“, 
psychohry, spievanie piesní z videoklipov , rozvíjanie kognitívnych schopností, napr. rozvíjanie 
pamäti (dokončovanie viet, textov piesní, atď.). Pozornosť, priestorová orientácia, rozvíjanie 
logického myslenia a všeobecných vedomostí sa realizovali zážitkovou a pútavou formou 
prostredníctvom vzdelávacích internetových portálov a interaktívnej tabule.  
 
 
 
 



 
v Jacobsonova progresívna svalová relaxácia 

Je založená  na systematickom napínaní a uvoľňovaní kostrového svalstva, pomocou ktorého je 
možné odstrániť svalové napätie. Spolu s tým vznikajú príjemné telesné pocity, ktoré následne 
prispievajú i k psychickému uvoľneniu. 

 
Ø Komunitné aktivity 

 Dobrovoľnícka činnosť – klienti v obchodnom dome Kaufland pomáhajú zamestnacom 
dokladať tovar, vyrovnávajú etikety,  zbierajú kartóny, odstraňujú fólie zo zabaleného tovaru 
a pod. 

          
 

 - v tomto roku náš klient Maťko Bojňanský sa stal  ďalším dobrovoľníkom v mestskej knižnici 
v Petržalke na Vavilovovej ul.  Blahoželáme Maťko! Klienti sa aktívne zapájali do prác, ktoré 
vykonávali pod dohľadom sociálnej pracovníčky a knihovníkov. Vykonávali drobné 
jednoduché práce ako zarovnávali knihy, lepili a obaľovali knihy do obalov, skenovali nové 
knižničné tituly a pod.  

 

          
         

Ø Zrealizované workshopy v DSS KAMPINO 
Pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie Ivanky Sýkorovej sme zrealizovali workshop 
na tému „Folklór v móde. Ručne vyrobené aplikácie so slovenským vzorom“.  
 

Ø Výstavy obrazov, ktorá reprezentovala tvorivosť a nadanie našich klientov 
      Už po 7. krát predstavili svoje výtvarné artefakty na samostatnej výstave, ktorá bola      
      spojená s prezentáciou DSS KAMPINO. Výstava bola realizovaná vo výstavnej sieni v CC  
      Centre v spolupráci s Kultúrnym zariadením Petržalka na tému  „Maľujeme podľa slávnych  
      autorov“ a „TO, ČO NÁS SPÁJA“ 
 



                           
Ø Príležitostné aktivity 

 Deň priateľstva       
 Mikulášska besiedka 2019 – v tejto súvislosti zamestnanci z firmy IBM každý rok 
v rámci ich projektu Wish list obdarúvajú klientov darčekmi.  

 Vianočné posedenie 
 

Ø Aktivity organizované inými ZSS a verejnosťou  
klienti s radosťou uvítajú workshopy či aktivity, ktoré sa realizujú mimo zariadenia DSS 
KAMPINO. V tomto polroku sme prijali ponuky na tieto workshopy a aktivity: 
 
workshopy                                                                 

 Maľujeme veľkonočné kraslice 
 Kreatívny workshop Mirchabalov palác 
 Výroba šarkanov 
 CCCkreatívny workshop spätý s vernisážou 
 Výroba vianočnej dekorácie 

 
         kultúrne podujatia 

 Aprílové tanečky 
 Deň krivých zrkadiel    2019 
 koncert „Integrácia 2019“ 
 pravidelná návšteva bratislavského bábkového divadla 
 Marec – mesiac kníh 
 Deň otvorených dverí DSS IMPULZ 

 
exkurzie, výlety, výstavy 

 expozícia – tradičné kroje, fotografie miest, krajov a prírody v ČR 
 Flóra 2019 
 Bez slov 
 Výstava nových modelov Mercedes Benz 
 Boa Bab 
 Plavba loďou po Dunaji 

          
         športové podujatia 

 Športové hry 2019 
 10.ročník turnaja v hádzaní „Šípok na terč“ 
 Pestrý deň 
 10.ročník „Regionálne plavecké preteky ľudí s mentálnym znevýhodnením“ 

       GERULATA CUP 2019 



 Stolno – hokejový turnaj 2019 
 Športové predpoludnie  
 Vodné radosti  
 Slávnostné otvorenie integrovaného ihriska 

 
 

           
Ø V rámci predajných bazárikov naši klienti reprezentovali a predávali svoje výrobky 

a výtvarné artefakty:  
  

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

projektu „Trhy bez bariér“  
- v rámci prezentácie neziskových organizácií a DSS- Petržalské dni 2019 organizovanými 

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

2019 organizovanými OZ Inklúzia  
- Na vianočnom bazáriku f. IBM- Tower a Westend Gate a na vianočnom trhu, ktoré 

organizovalo BSK. 
 

Ø Interné publikácie v ľahko čitateľnom texte 
 
   -   v spolupráci s klientmi sa vytvoril časopis KAMPIŇÁČIK 
   -    vypracovali sa smernice ako napr. „Smernica - tvorbu a hodnotenie Individuálneho plánu –  
        tvorba a hodnotenie Programu sociálnej rehabilitácie“;“ Smernica o prijímaní sťažností“;  
        „Smernica o prijímaní občana do DSS KAMPINO“; „Koncepcia efektívneho riadenia DSS  
        KAMPINO a rozvoja sociálnych služieb“;  
        manuály „Ako si vybrať službu“; „Štandardy poskytovania sociálnych služieb v DSS  
        KAMPINO“; a iné interné dokumenty ako napr. „Hodnotenie podmienok poskytovania  
        sociálnych služieb v DSS KAMPINO“,  Záznamy z porád klientov“. 
   
 

Ocenenie zdravotníckych zamestnacov 
DSS KAMPINO sa zapojilo do projektu „Národná cena starostlivosti Dobré srdce“ . Týmto chcelo 
symbolicky podporiť náročnú prácu sestier a opatrovateliek, ktorí pracujú v tomto zariadení. 

 
Jesenný župný guláš 
DSS KAMPINO sa zapojilo do súťaže vo varení gulášu kde vyhralo prvé miesto J 
Súťaže sa zúčastnili všetky sociálne zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
                                            
 

B. Personálne zabezpečenie 

 
 
       1. Organizačná štruktúra 
 
Aktuálna organizačná štruktúra je uvedená na našej webovej stránke. Schválený počet zamestnancov 
v DSS KAMPINO je 44,5 zamestnancov. Oproti roku 2018 sa nezmenil. 
 

 
2. Dobrovoľníctvo 



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

aj dobrovoľníkov. V roku 2019  sa dobrovoľníci zapojili do nasledujúcich súborov aktivít: 
 

 
 
 

Aktivita počet dobrovoľníkov Počet odpracovaných hodín 
s klientmi 2 355 
úprava priestorov zariadenia 105 402 
rozvoj zručností klientov   0  0 
Spolu 107 727 

 
Počet dobrovoľníkov oproti roku 2018 klesol, avšak počet odpracovaných hodín stúpol 

o 6 hodín. V roku 2018 dominovala aktívna práca dobrovoľníkov s klientmi. 
 
 

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 bytoch, 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; 

§ dvoch moderných obytných priestoroch určených pre 10 osôb; tu sa nachádzajú tri jednoposteľové 
izby, dve dvojposteľové izby a jedna trojposteľová izba s moderným vybavením a rešpektovaním 
súkromia klientov. 
 
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 – moderne vybavená spoločenská miestnosť, telocvičňa 

s novým vybavením na pohybové aktivity, 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 a zábradlím  

aj na nadzemné podlažie; zvnútra schodiskovou plošinou a schodolezom.  
 



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. 

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 spotrebúvajú a dopĺňajú. V spoločnom 
šatníku na nadzemnom podlaží odkladajú menej používané veci osobnej potreby. 

Exteriér domčeka ohraničuje záhrada, ktorá je  nielen oázou pokoja, oddychu a relaxácie, ale určená 
aj pre pracovné aktivity v úžitkovej a bylinkovej záhrade. Exteriér záhrady dopĺňa relaxačná časť 
upravená v štýle „Záhrada ako snoezelen“. Príprava jedál na ohnisku obyvateľom domčeka prináša 
kulinárske zážitky nielen jeho obyvateľom, ale aj návštevníkom klientov. 

Byty – garsónky v obytnom dome s plochou cca 25 m2 sú vybavené modernou kuchynskou linkou 
a elektrospotrebičmi – chladničkou, mikrovlnnou rúrou, elektrickou varnou platňou, práčkou 
a nábytkom potrebným na spanie, oddych a odkladanie osobných vecí. V byte je samostatná toaleta 
a kúpeľňa. 

Exteriér obytného domu ponúka oplotenú záhradu s možnosťou relaxácie pri stoloch s lavicami. 
 
 

2. Finančné hospodárenie 
 

Na základe Uznesenia BSK č. 101/2018 zo dňa 14.12.2018 bol DSS  KAMPINO stanovený záväzný 
limit príjmov a záväzný limit dotácií na rok 2019 nasledovne:  

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

83.000,00 882.018,66 0,00 
 

§ Príjmy: 
    Príjmy rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2019 schválené v celkovej výške  
83.000,- EUR. Po zmenách v príjmovej časti rozpočtu výška príjmov predstavovala čiastku 86.060,67 
EUR. V porovnaní so skutočnosťou roku 2018 bol limit príjmov pre rok  2019 nižší o 3.319,88 EUR. 
V roku 2019 DSS KAMPINO príjmy rozpočtu plnilo celkom vo výške  
86.060,67 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,69 %.  

 
Plnenie príjmov v roku 2019 v členení: 

Príjem suma (v €) 
za poskytované sociálne služby 73.399,78 
za stravné   8.846,86 
za úroky          0,00 
vratky      364,03 
ostatné    3.450,00 
 
Spolu 

  
86.060,67 

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

Typ sociálnej služby Priemerné mesačné 
náklady na klienta 

(€) 

Priemerný mesačný 
predpis klienta (€) 

Rozdiel – rozpočet 
BSK (€) 

ambulantná 1.457,33   44,67 1.412,66 
týždenná pobytová 1.374,24 159,37 1.214,87 
Zariad. podpor. bývania     743,81 187,51    556,30 



 
§ Výdavky: 
Výdavky rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2019 schválené v celkovej výške 881.618,66 EUR. 

Po desiatich rozpočtových opatreniach sa limit dotácie záväzných ukazovateľov rozpočtu v časti bežné 
výdavky zvýšil celkom o 172.059,08 EUR. Dotácie pre DSS KAMPINO na rok 2019 predstavovali 
celkom výšku 1.022.789,83 EUR.  

                     (v  €) 
 

VÝDAVKY 
Schválený 
rozpočet  

2019 

Upravený 
rozpočet  

2019 

Čerpanie 
rok   
2019 

Čerpanie 
rok   
2018 

%   
plnenia za  

2019  
Bežné výdavky 
(600) bez A  880 868,66 1 039 830,34 1 019 568,79 843 480,26 98,05 % 
- mzdy, platy,... 
   (610) 495.046,40 

 
608.825,68 

 
591.564,60 

 
472.422,55 97,16 % 

- poistné a príspevky do   
  poisťovní  
 (620)  173.018,94 

 
 

196.113,72 

 
 

194.776,23 

 
 

163.831,43 99,32 % 
- tovary a služby  
  (630) 208.803,32 

 
228.510,20 

 
228.509,72 

 
203.780,10 100 % 

 
- bežné transfery    
  (640) 4.000,00 

 
 

6.380,74 

 
 

4.718,24 

 
 

3.446,18 73,95% 
- A. mimorozpočtové    
zdroje (v rámci 630) 750,00 

 
3.847,40 

 
3.221,04 

 
7.422,63 83,72% 

Kapitálové výdavky 
700 0,00 

 
0,000 

 
0,00 

 
4.424,80 0,00 % 

 
Celkom: 881 618,66 1 043 677,74 1 022 789,83 850 902,89 98,00% 

 
V kategórii 610 výdavky na mzdy, platy, ... bolo čerpanie vo výške 591.564,60 EUR,  

čo predstavuje čerpanie na 97,16 %. (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 2019 v porovnaní s rokom 2018 bolo v tejto kategórii vyplatených o 119.142,05 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 2019  vo výške  10  % .    

 V kategórii 620 poistné a príspevky do poisťovní boli finančné prostriedky rozpočtu čerpané 
v závislosti od vyplatených  mzdových prostriedkov vo výške 194.776,23 EUR,  
       V kategórii 630 tovary a služby boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,  čerpané vo 
výške 228.509,72  EUR, finančné prostriedky boli vyčerpané na 100 %. Okrem toho DSS KAMPINO 
malo v roku 2019 pridelené účelovo viazané finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov a to 
vo výške 3.847,40 EUR. Tieto finančné prostriedky boli  vyčerpané na 83,72 %. V roku 2019 
v porovnaní s rokom 2018 bolo v tejto kategórii čerpaných o 24.729,62 EUR viac a to z dôvodu 
nevyhnutných opráv v zariadení.  Financovanie bolo kryté na 100,00 % zo schváleného rozpočtu pre 
DSS KAMPINO na rok 2019.  

V kategórii 640 bežné transfery boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,  čerpané vo 
výške 4.718,24 EUR, finančné prostriedky v tejto kategórii boli čerpané  
na 73,95 %. V roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 bolo v tejto kategórii čerpaných  
o 1.272,06 EUR viac. 

§ Pohľadávky: 



DSS KAMPINO evidoval k 31.decembru 2019 pohľadávky vo výške 5.789,11 EUR. Pohľadávky 
vo výške 5.529,36 EUR predstavujú predpis úhrad za poskytnutú sociálnu službu klientom v mesiaci 
december 2019. Pohľadávky vo výške 259,75 EUR  
sú z obdobia pred decembrom 2019. V porovnaní s rokom 2018 sa pohľadávky DSS KAMPINO voči 
klientom znížili o 1.431,88 EUR, čo je spôsobené úspešným vymáhaním pohľadávok za predchádzajúce 
obdobia. Finančné prostriedky za poskytnutú sociálnu službu pravidelne splácal už len jeden klient.  

 
 
§ Záväzky: 
DSS KAMPINO evidoval k 31.12.2019 voči dodávateľom tovarov a služieb záväzky vo výške 

4.758,50 EUR; záväzky voči prijímateľom sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu boli 
vyrovnané v priebehu roka 2019. Záväzky voči zamestnancom, inštitúciám zdravotného a sociálneho 
zabezpečenia, daňového úradu, iné záväzky a ostatné záväzky mimo VS boli evidované v sume 
62.226,38 EUR a uložené na depozitnom účte do dňa ich splatnosti. 

 
3. Projekty a dary:  

 
V roku 2019 bolo DSS KAMPINO podporené MPSVaR SR dotáciou na podporu rozvoja 

sociálnych služieb vo výške 300 €  na zakúpenie bežeckého pásu a stacionárneho bicykla. 
 

V roku 2019 prijal DSS KAMPINO finančné dary a granty v celkovej výške 3.450 EUR v členení: 
 

 
1. 

VŠ zdravotníctva a soc. práce 
sv. Alžbety 

Materiál na výrobu mydiel 420 € 

2. OZ KAMPINO PLUS Vybavenie miestností zariadenia 2.200 € 
3. Brezníková Silvia  Vybavenie miestností zariadenia 100 € 
4.. Nadácia PONTIS Akcia "Naše mesto 2019" 230 € 

5. Nadácia VW 
Vybavenie miestností zariadenia-
snoezelen 500 €  

 S p o l u :  3.450€ 
 
 
 
V Bratislave, 30. júna 2020 
 
        
 

PhDr. Tvarožková Jana, v.r. 
          riaditeľka 


