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Základné identifikačné údaje 
 

1.   Názov organizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 
KAMPINO 
 

2.   Právna forma organizácie  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 
3.   Číslo telefónu 
      Číslo faxu 

Tel.: 02/ 624 10 558 
Fax:  02/ 623 17 967 
 

4.   E-mailová adresa 
      Webová stránka 

kampino@kampino.sk 
www.kampino.sk 

  
5. Zriaďovateľ  
            
  

Bratislavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16 
P.O.BOX 106 
820 05 Bratislava 25 

6. Štatutárny zástupca 
      kontaktné údaje 
      
 

PhDr. Jana Tvarožková 
riaditeľka 
mobil: 0911 118262 
mail: tvarozkova@kampino.sk 

7. Číslo zriaďovateľskej listiny 
       účinnosť 

006/2009 
od 01. 07. 2009 

8.   Registračné číslo 70/2009 – soc. 
9.   Sídlo organizácie Haanova č. 36 – 38 

851 04 Bratislava 5 
10.   IČO  
       DIČ 

00 64 14 13 
2020936896 

11.   Dátum vzniku 01. 06. 1991 
12.   Dátum registrácie 03. 08. 2009 
13. Bankové spojenie 
     

č. účtu: 7000471998/8180 
Štátna pokladnica Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. CHARAKTERISTIKA A PROFIL  
 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO (ďalej len „DSS KAMPINO“) je 

rozpočtovou organizáciou Bratislavského samosprávneho kraja, v ktorého zriaďovateľskej pôsobnosti 
je od 01. 07. 2002. 

 
Sociálne služby poskytujeme: 
 
v v domove sociálnych služieb deťom od 3 rokov veku a dospelým osobám s duševnými 

poruchami a poruchami správania, ak sú odkázaní 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: 

ü ambulantnou formou 
ü týždennou pobytovou formou 
 
v v zariadení podporovaného bývania  
ü 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; 

ü 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  
 
Naše poslanie 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. 

 
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 
sociálnych služieb 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 sociálnych služieb v DSS 
KAMPINO. 
 



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

závislosť prijímateľov na rodine zaradením sa do pracovného pomeru, 
Ø v domove sociálnych služieb rozširovať sociálne zručnosti prijímateľov prostredníctvom 

komunitných aktivít a dobrovoľníckej práce uzatvorením zmlúv o dobrovoľníckej činnosti,  
Ø vytvárať podmienky a realizovať inovatívne terapeutické činnosti pre ťažko mentálne 

postihnutých prijímateľov sociálnych služieb a prijímateľov s autizmom, resp. autistickými 
črtami v správaní, 

Ø priebežne zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov zamerané na komunitu a špeciálne potreby 
prijímateľov sociálnych služieb s autizmom, 

Ø podporiť prijímateľov sociálnych služieb a v ZPB poskytovať terénnu sociálnu službu – podpora 
samostatného bývania – na zotrvanie klienta v prirodzenom prostredí. 
                         

 
III. VYHODNOTENIE ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2020 

 
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 v 
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 sociálnych služieb v domove sociálnych služieb k 31. 12. 2020 bol 30 

rokov. Priemerný vek prijímateľov sociálnych služieb v zariadení podporovaného bývania k 31. 12. 
2020 bol 48 rokov. Priemerný vek prijímateľov sociálnych služieb v DSS KAMPINO k 31. 12. 2019 
bol 34 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 
sociálnych služieb  k 31. 12. 2020: 

 

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 

 25 18 11 54 
 
 

stav k 31.12.2019 

 
Počet záujemcov o poskytovanie sociálnej služby 

Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná 
 pobytová v DSS 

 

Celoročná pobytová 
v ZPB  

 
SPOLU 

  5 13 6 24 

V zariadení poskytujeme sociálnu službu 3 prijímateľom sociálnych služieb s trvalým pobytom 
 v Trnavskom samosprávnom kraji 

 
Celkový počet záujemcov o sociálne služby sa oproti rovnakému obdobiu roka 2019 nezmenil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. Odborné činnosti a podporné terapie 

 
1. Sociálna rehabilitácia 
 
Sociálna rehabilitácia je poskytovaná všetkým prijímateľom sociálnych služieb. Absolvujú nácvik 
všetkých potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej 
možnej miere s ohľadom na ich zdravotné postihnutie s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa 
spoločenskej integrácie. 
V našom zariadení sa sociálna rehabilitácia realizuje prostredníctvom sociálno – psychologického 
výcviku, AAK (alternatívna a augmentatívna komunikácia), vzdelávaním, zážitkovými terapiami 
a podporou spolupráce s komunitou. 
 
2. Rozvoj pracovných zručností 
 
Rozvoj pracovných zručností využívame na udržanie a zlepšenie manuálnej zdatnosti prijímateľov 
sociálnych služieb, pozitívne ovplyvňovanie sociálnej väzby, stimuláciu psychických funkcií. Pomocou 
rozvoja pracovných zručností vedieme prijímateľov sociálnych služieb k spolupráci a zvyšujeme ich 
sebavedomie a sebahodnotenie. Rozvoj pracovných zručností môže prijímateľov sociálnych služieb 
naučiť aktívnemu tráveniu voľného času a zodpovednosti za kvalitu svojho života. Vychádzame z 
potrieb a záujmov jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb, zohľadňujúc ich možnosti, schopnosti 
a aktuálny zdravotný stav. Rozvoj pracovných zručností je integrovaný do režimu dňa ako jeho pevná 
súčasť. Zahŕňa rôzne aktivity (práca s prírodným materiálom, výroba dekoratívnych predmetov, 
spracovanie textilu, pomocné práce pri úprave areálu, jednoduché práce v záhrade, starostlivosť o izbové 
kvety, práce v kuchyni, pletenie košíkov, výroba sviec, mydiel, práce pri šijacom stroji, pečenie 
vianočných koláčikov, varenie, atď.), ktoré prijímatelia sociálnych služieb vykonávajú na základe ich 
prirodzeného inklinovania k danej činnosti a za primeranej podpory zo strany zamestnancov. 
Prijímatelia sociálnych služieb sa pravidelne prezentujú svojimi výrobkami a výsledkami činnosti na 
rôznych kultúrnych podujatiach.  
Žiaľ tento rok z dôvodu epidemiologickej situácie na Slovensku sme naše výrobky odprezentovali len 
rodičom a zamestnancov z BSK- odboru sociálnych vecí, kde sme za svoju kreativitu vyslúžili čestné 
ocenenie. 

 
 
 



 
3. Vzdelávanie 
 
Prijímatelia sociálnych služieb si osvojujú vedomosti, poznatky, ale i praktické zručnosti a návyky v 
rôznych oblastiach. Proces vzdelávania prebieha prostredníctvom: 
 

• Augmentatívnej a alternatívnej komunikácie - pomáha prijímateľom komunikovať nielen 
verbálne, neverbálne, ale i prostredníctvom posunkov, komunikačných kartičiek, piktogramov, 
písania a kresby. 

• Individuálnej pedagogiky Márie Montessori - zameraná na individuálne potreby a tempo 
prijímateľa, čím umožňuje dosiahnutie jeho maximálneho potenciálu. K uplatneniu pedagogiky 
Márie Montessori má DSS KAMPINO zakúpených od svojho začiatku značné množstvo 
špecificky zameraných pomôcok a materiálu. Vzdelávanie prebieha pod vedením sociálnej 
pracovníčky, ktorá absolvovala kurz pedagogiky M. Montessori. 

 
Obsah vzdelávania je zameraný na: 
  

 rozvoj gramotnosti (písanie, čítanie, počítanie) a multimediálnej gramotnosti (práca 
s počítačom, interaktívnou tabuľou); 

 na aktuálne spoločenské témy; napr. epidemiologická situácia (ochorenie COVID-19), ako sa 
starať o zdravie, ako chrániť našu Zem a prírodu a pod. ; 

 zvýšenie povedomia o základných ľudských právach; 
 na rozvíjanie slovnej zásoby v anglickom jazyku; 

 
4. Bazálna stimulácia 
 
Pri výkone bazálnej stimulácie dochádza k stimulácii somatických, vestibulárnych, vibračných 
podnetov. Stimulujeme taktilno - haptické, chuťové, čuchové, sluchové a zrakové vnemy.  
Bazálnu stimuláciu vykonávajú špeciálni pedagógovia, ktorí absolvovali kurz základnej a nadstavbovej 
bazálnej stimulácie. Prebieha v čiernom a bielom snoezelene.  
 
5. Snoezelen 
 
Spočíva vo vytvorení príjemných zmyslových zážitkov v atmosfére dôvery a uvoľnenia. Zmyslové 
zážitky stimulujú primárne zmysly bez potreby intelektuálnej aktivity. Dôvere a uvoľneniu napomáha 
nedirektívny a splnomocňujúci prístup kontaktného zamestnanca. 
Multisenzorickosť miestností Snoezelen umožňuje využívať  k realizácii záujmové aj edukačné aktivity. 
Zamestnanci sa snažia v príjemnom a upravenom prostredí, pomocou svetelných a zvukových prvkov, 
vôní a hudby, vyvolať u prijímateľov vhodné zmyslové pocity. V miestnosti vyhradenej pre Snoezelen 
činnosť je umiestnená vodná posteľ doplnená rôznymi pomôckami s hudobnými a svetelnými efektmi, 
ktoré slúžia k týmto jedinečným aktivitám. Snoezelen vedú zamestnanci, ktorí majú vzdelanie v danom 
odbore a prebieha v bielej a čiernej miestnosti. 
 
6. Sociálno- psychologický výcvik 
 
Je zameraný na nácvik sociálne žiadúceho správania v bezpečnom a dôvernom prostredí, na 
zvyšovanie sebavedomia a sebaúcty cez lepšie poznanie seba i druhých, zvládanie záťažových situácií 
a konfliktov, získavanie sociálnej opory a skúsenosť pozitívnych emocionálnych zážitkov. Sociálno-
psychologický výcvik prebieha od r. 2012 a je vedený psychologičkou zariadenia.   
 
Realizované témy, napr.:  

Ø Práca s emóciami: rozpoznávanie emócií na telesnej i fyzickej rovine, analyzovanie pocitov, 
pozitívnych a negatívnych.  



Ø Motivácia správania  druhých ľudí, empatické porozumenie druhým; hry a aktivity na 
porozumenie druhým ľuďom, v čom sme si podobní a v čom sme iní, ohľaduplné správanie voči 
druhým.    

Ø Zvládanie záťažových, konfliktných situácií a negatívnych emócií; ako zvládnuť, že si ťa 
nevšímajú; ako reagovať na provokáciu druhých; ako zvládnuť svoj hnev; ako vysloviť, že sa 
mi niečo nepáči.   

Ø Aktivity a hry na rozvíjanie sebaúcty a self rozvoj; „Moje silné vlastnosti“. 
Ø Zlaďovanie oblečenia, správna voľba oblečenia a topánok na rôzne príležitosti. 

Etiketa slušného správania: ako sa správať v reštaurácii, dopravných prostriedkoch, na návšteve, 
etiketa zdravenia, vedenia rozhovoru, ako sa poďakovať. 

Ø Koronavírus a jeho vplyv na život, Covid-19, ako sa prejavuje toto vírusové ochorenie, ako sa 
pred ním chrániť, ako pred ním chrániť ľudí okolo seba, opatrenia v interiéroch a na verejnosti, 
atď. 

Ø Zdravie- ako si budovať silnejšiu imunitu: cieľom stretnutí bolo naučiť sa rozlišovať zdravé a 
nezdravé potraviny a jedlá, ako podporiť zdravý životný štýl. 

Ø Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v súlade so Štandardmi kvality; 
sebaobhajovanie. 

7. Zážitkové terapie 
 

 Zážitková muzikoterapia 
 
Prebieha pod vedením psychologičky aktívnou formou– využívajú sa Orffove hudobné 
inštrumentárium, zvuky tela a africké bubny; 
 
Proces zážitkovej muzikoterapie sa realizuje cez: 
 

 pohybové aktivity v doprovode piesní- prijímatelia si nacvičujú jednoduché kroky čardášu, 
polky a salsy, ale aj tancujú podľa vlastnej predstavy a cítenia. Využívame rôzne hudobné štýly 
podľa momentálneho psychického nastavenia prijímateľov, ktorí si z ponúknutých aktivít zvolia 
samostatne činnosť a hudbu. Prijímatelia sa oboznámili  napr. s cigánskymi tancami a piesňami, 
s ich kultúrou, s latinsko-americkými tancami a piesňami. Počúvajú,  spievajú a tancujú na 
známe hity, napr. M. Davida, sk. Elán, Senzus. Z vypočutých piesní výtvarne znázorňujú svoje 
dojmy na interaktívnu tabulu.  

 Hudobný interaktívny systém „BEAMZ“- prijímatelia vstupujú vlastnou  aktivitou na vytváraní 
zvukov džungle, štýlu jazzu a funky hudby. Spoznávajú zvuky rôznych hudobných nástrojov, 
ktoré si samostatne volia a učia sa vstupovať do priebehu hudby vlastným pridávaním zvukov 
zo zvolených hudobných nástrojov prerušovaním laserového lúča. Preciťujú rytmus hudby 
a zvukov divokej prírody a dažďového pralesa.   
 
 Suchá delfinoterapia; infračervená podložka  
 

Je druh terapie, ktorá sa vykonáva v priestore hodvábneho kokóna, ktorý je ručne šitý. Virtuálny delfín 
a morské živočíchy, ktoré sa premietajú  prostredníctvom projektora vytvárajú ilúziu, že plávajú po 
hodvábnom kokóne, približujú sa, otáčajú sa...  V tomto priestore sa dá príjemne tráviť čas aj prezeraním 
kníh, jemnými masážami, či tvorivou činnosťou.  
Vzácne skúsenosti a pomoc so zahájením delfinoterapie nám poskytlo OZ Delfino z Liberca, ktorý je aj 
zakladateľom delfinoterapie na Slovensku. Terapia pomáha uvoľniť a odbúrať napätie, ukľudňuje, lieči 
emočné zranenia, dokáže upútať na nezvyčajne dlhý čas, pobáda ku komunikácii. Pravidelná 
delfinoterapia pomáha obnoviť kontrolu pohybov tela a priestorovej orientácie. S použitím infračervenej 
výhrevnej podložky a vankúša vo vnútri kokóna  prispieva k zvyšovaniu zdravia a pocitu psychickej 
pohody.   



 
 Pasívna a aktívna zážitková dramatoterapia 
 

Využívame marionety, javajky, maňušky a orffove hudobné nástroje na zdramatizovanie, dotvorenie 
príbehu zvukmi, tanec a hudbu. Prijímatelia sa podieľajú na jednoduchom zostrojovaní rekvizít 
k hranému divadlu aj modeláciou z modelovacej hmoty, z papierového kartóna a iných materiálov.  
Prijímateľom sa hrajú príbehy, alebo známe rozprávky, pri ktorých prejavujú pozitívne emócie 
a zároveň sa učia, ako fungujú vzťahy a svet. Do rôznych dejov sú aj často aktívne včlenení.  Na záver 
sa o rozprávke, o príbehu zhovárame,  kladieme prijímateľom otázky, kto vystupoval v príbehu, ako sa 
volal, čo sa stalo, ako príbeh skončil... 

 
8. Záujmová činnosť  

 
V rámci záujmových aktivít majú prijímatelia možnosť využívať množstvo materiálu a zapájať sa 
do rôznych aktivít. Majú možnosť si samostatne vybrať záujmový krúžok, ktorý chcú navštevovať. 
Navštevujeme divadlá, múzea, galérie, atď.  Žiaľ, v tomto roku sme sa málo stretávali v spoločnosti 
zaujímavých ľudí, či na kultúrnych podujatiach. Vzhľadom k prijatým epidemiologickým 
opatreniam proti COVID – 19 sme sa snažili uzavrieť pred komunitou a chrániť svoje zdravie. 
V interiéri DSS KAMPINO sme najviac využívali športový krúžok – návšteva fitness centra, krúžok 
varenia, výtvarný a čitateľský krúžok.  
 
 
Prehľad vzdelávacích a zážitkových aktivít si nájdete na našej web stránke www.kampino.sk..  

Plán aktivít je vypracovaný v ľahko – čitateľnom texte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Výber z jednorazových aktivít   
 
V roku 2020 boli aktivity hlavne spoločenského charakteru kvôli epidemiologickej situácii ochorenia 
COVID – 19 veľmi obmedzené nielen v zariadení sociálnych služieb a ZPB, ale aj mimo neho.  
 
TVORIVÁ ČINNOSŤ 
 

          
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VZDELÁVAME SA 
 

     
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KÚZLO GASTRONÓMIE 
 

      
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 



 
ZÁŽITKOVÉ TERAPIE 
 
 

         
 
 
 
 

         
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
STAROSTLIVOSŤ O  ZÁHRADU 
 

    
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A TAKTO SA ZABÁVAME   
 

   
 

    
 



       
C. Spolupráca s komunitou 

 
Aj v tejto oblasti sme boli v tomto roku oklieštení a epidemiologická situácia nám nedovoľovala sa 
zúčastňovať na aktivitách, ktoré mnohé roky sme s našou komunitou realizovali. Napriek tomu sa nám 
podarilo dištančne spolupracovať s firmou IBM. Pre dlhodobú spoluprácu tak významnou organizáciou 
pre nás, sme sa rozhodli ju nominovať na „Ocenenie v sociálnej oblasti“. 
 
Prijímatelia soc. služieb sa opätovne zapojili v rámci projektu „To, čo nás spája“ do výstavy výtvarných 
prác na tému „Remeslo má zlaté dno“, ktorá sa každoročne realizuje  v CC Centre. Projekty podporujú 
zdravé sebavedomie a sebaúctu prijímateľov soc. služieb - mentálne znevýhodnených mladých ľudí 
prostredníctvom vystavených výtvarných a umeleckých artefaktov. Pozitívnym výsledkom projektu je 
nielen pocit hrdosti vystavených prác, ale aj samotný proces a naplnenie sebarealizácie 
v spoločnej, tvorivej oblasti.  Projekt je výnimočný aj v tom, že láme vžité predsudky verejnosti 
o ľuďoch s mentálnym postihnutím a ich nízke očakávania. Okrem toho spoločné výstavy mentálne 
znevýhodnených mladých dospelých, detí petržalských základných škôl a praktických škôl na verejnosti 
umožňujú nadviazať komunikáciu s verejnosťou a tak sa navzájom obohacovať.   
 

D. Dobrovoľníci 
 

Neodmysliteľnou súčasťou v DSS KAMPINO sú dobrovoľníci, bez pomoci ktorých by sa mnohé 
aktivity nedali zrealizovať, alebo aspoň nie v potrebnej miere a kvalite. V súčasnosti DSS KAMPINO 
využíva pri svojej činnosti 2 pravidelne pomáhajúce dobrovoľníčky a nepravidelne tím dobrovoľníkov 
z firmy IBM, DELL, CC Centrum, študenti z Gymnázia J. Hronca a tím ľudí z OZ Nezastaviteľní. 

 
E. Mediálna prezentácia a šírenie dobrého mena DSS KAMPINO 

 
DSS KAMPINO každý rok vo vianočnom období realizuje  priateľské stretnutie rodičov, sympatizantov 
a dobrovoľníkov z IBM. Myšlienkou vianočného stretnutia je poskytnúť priestor na priateľské stretnutia 
a výmenu informácií, ale hlavne ukázať život a dianie v našich priestoroch, posúvať naše plány, ciele a 
vízie.  
Svoje aktivity pravidelne propagujeme a verejnosť informujeme aj prostredníctvom našej Fb stránky 
a  web-stránky www.kampino.sk, ktorá je prevádzkovaná s bezplatnou pomocou odbornej firmy 
venujúcej sa tvorbe webových stránok. Jej obsahu je potrebné ešte venovať pozornosť a doplniť 



potrebné a žiadané informácie pre verejnosť a prijímateľov sociálnych služieb. Aktuálnu propagáciu 
projektov a činnosti realizujeme fotodokumentáciou na facebookovej stránke, kde máme svojich 
priaznivcov, ktorí sa živo zaujímajú o dianie v našom zariadení. Priebežne prispievame krátkymi 
príspevkami z našej činnosti predovšetkým do časopisu KAMPIŇÁČIK. 
Pri rôznych akciách s verejnosťou používame letáky a iné propagačné materiály. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F. Plány do ďalšieho obdobia 

 
 

Prijímateľov sociálnych služieb podporíme:   
 

 v  oblasti rozvíjania senzorickej integrácie, ktorá im umožní citlivejšie vnímať podnety  
okolia, istejšie sa pohybovať a sústrediť sa. Na tento účel budú zakúpené ďalšie terapeutické 
materiály; 

 v ich nekonečnej radosti z vodných bubliniek - vytvoríme vodný snoezelen;  
 

 (ilustratívne foto) 

 v rozvíjaní  vedomostí z oblasti  základných ľudských práv a slobôd,  
 v rozvíjaní slovnej zásoby anglického jazyka,  
 v inovatívnych informačných technológiách, zážitkových etúd, 
 v tvorbe časopisu a dokumentov v ľahko čitateľnom texte, 



 pri nadväzovaní spolupráce s miestnou komunitou. 
 
Naďalej budeme pokračovať v tvorbe a implementácii štandardov kvality poskytovaných 
sociálnych služieb. 
V pláne máme realizovať podľa potreby ďalšie vhodné stavebné úpravy zariadenia v interiéri   aj 
exteriéri vedúce k skvalitneniu priestorov poskytovaných soc. služieb a zapájať sa do tvorby ďalších 
projektov a výziev.  
Sústredíme sa na ďalšie vzdelávanie zamestnancov zamerané na oblasti: 

• štandardy a indikátory kvality poskytovaných sociálnych služieb, 
• dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, 
• rozvíjanie senzorickej integrácie, 
• tvorba myšlienkových máp, 
• zážitková arteterapia. 

 

 

G. Protiepidemiologické opatrenia počas pandémie spôsobenou COVID-19 

a) vypracovali sme dokumenty pod názvom: 
  

• „Prevádzka v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO počas   

        epidemiologických opatrení“, ktorý  je spracovaný  v ľahko -  čitateľnom texte  
  
•  „ Postup riešenia udalosti počas výskytu COVID – 19“, 

 
• „Krízový  plán. Opatrenia, postupy a spôsoby práce zamestnancov DSS KAMPINO    
       počas epidemiologických opatrení“, 
 
b) aktívne sme vzdelávali a oboznamovali zamestnacov a prijímateľov sociálnych služieb  

            o opatreniach proti COVID – 19, 

                                    
   

c) vykonávali sme pravidelné testovanie, 
d) administratívne a technicky sme zabezpečili v našich priestoroch  očkovanie – 

očkovanie prebehlo pod vedením vakcinačnej očkovacej jednotky UNB PE. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finančné hospodárenie 

 
 

Na základe Uznesenia BSK č. 03029/2020 ROZ-4od BSK dňa 14.1.2020  bol rozpočet DSS  
KAMPINO stanovený záväzný limit príjmov a záväzný limit dotácií na rok 2020 nasledovne:  

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

82 300,00 991 272,33 0,00 
 

§ Príjmy: 
    Príjmy rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2020 schválené v celkovej výške  
82 300,- EUR. Po zmenách v príjmovej časti rozpočtu výška príjmov predstavovala čiastku 72 104,72 
EUR. V porovnaní so skutočnosťou roku 2019 bol limit príjmov pre rok  2019 nižší o 700 EUR. V roku 
2019 DSS KAMPINO príjmy rozpočtu plnilo celkom vo výške  
72 104,72 EUR, čo predstavuje plnenie na 87,61 %.  

 
Plnenie príjmov v roku 2020 v členení: 

Príjem suma (v €) 
za poskytované sociálne služby 58,327.08 
za stravné 6,110.47 
za úroky 0,00 
vratky 1,106.04 
ostatné  20.00 
Spolu 72 104,72 

 
     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 1.374,83   42,64 1.332,19 
týždenná pobytová 1.384,76 142,47 1.242,29 
Zariad. podpor. bývania     914,11 194,41 719,70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Výdavky: 
Výdavky rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2020 schválené v celkovej výške 991 272,33 EUR. 

Po desiatich rozpočtových opatreniach sa limit dotácie záväzných ukazovateľov rozpočtu v časti bežné 
výdavky zvýšil celkom o 33 733,74 EUR. Dotácie pre DSS KAMPINO na rok 2020 predstavovali 
celkom výšku 1.012.452,39 EUR.  

                    (v  €) 
 

VÝDAVKY 
Schválený 
rozpočet  

2020 

Upravený 
rozpočet  

2020 

Čerpanie 
rok   
2020 

Čerpanie 
rok   
2019 

%   
plnenia za  

2020  
Bežné výdavky 
(600) bez A  990 472,33 989 237,35 951 172,68 1 019 568,79 96,03 % 
- mzdy, platy,... 
   (610) 611 201,60 

 
627 060,79 

 
607 196,16 

 
591.564,60 99,35 % 

- poistné a príspevky do   
  poisťovní  
 (620)  

213 641,52 

 
 

219943,35 
 

 
 

207068,78 
 

 
 

194776,23 
 96,92 % 

- tovary a služby  
  (630) 160 877,21 

 
167 292,05 

 
163 637,52 

 
228.510,20 100 % 

 
- bežné transfery    
  (640) 5552,00 

 
 

8776,00 

 
 

8049,79 

 
 

6.380,74 100% 
- A. mimorozpočtové    
zdroje (v rámci 630) 800,00 

 
35 768,72 

 
36 589,17 

 
3.847,40 100% 

Kapitálové výdavky 
700 0,00 

 
1933,88 

 
1809,60 

 
0,00 93,57 % 

 
Celkom: 881 618,66 1 043 677,74 1 022 789,83 850 902,89 97,98% 

 
V kategórii 610 výdavky na mzdy, platy, ... bolo čerpanie vo výške 951 172,68 EUR,  

čo predstavuje čerpanie na 96,03 %. (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 2020 v porovnaní s rokom 2019 bolo v tejto kategórii vyplatených o 15 631,76 EUR 
viac. V kategórii 620 poistné a príspevky do poisťovní boli finančné prostriedky rozpočtu čerpané 
v závislosti od vyplatených  mzdových prostriedkov vo výške 12 292,55 EUR,  
       V kategórii 630 tovary a služby boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,  čerpané vo 
výške 163 637,52  EUR, finančné prostriedky boli vyčerpané na 100 %. Okrem toho DSS KAMPINO 
malo v roku 2020 pridelené účelovo viazané finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov a to 
vo výške 36 589,17 EUR. Tieto finančné prostriedky boli  vyčerpané na 100 %. V roku 2020 
v porovnaní s rokom 2019 bolo v tejto kategórii čerpaných o 32 741,77 EUR viac a to z dôvodu 
vyplatenia dotácie na Covidové odmeny.  Financovanie bolo kryté na 100,00 % z upraveného rozpočtu 
pre DSS KAMPINO na rok 2020.  

V kategórii 640 bežné transfery boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,  čerpané vo 
výške 8 049,79 EUR, finančné prostriedky v tejto kategórii boli čerpané  
na 100 %. V roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 bolo v tejto kategórii čerpaných  
o 2 395,26 EUR viac. 

 
 
 
 
§ Pohľadávky: 
DSS KAMPINO evidoval k 31.decembru 2020 pohľadávky vo výške 5 874,78 EUR. Pohľadávky 

vo výške 5.144,79 EUR predstavujú predpis úhrad za poskytnutú sociálnu službu klientom v mesiaci 
december 2020. 
Pohľadávky vo výške 729,99 EUR  sú z obdobia pred decembrom 2020. V porovnaní s rokom 2019 sa 
pohľadávky DSS KAMPINO voči klientom zvýšili o 85,67 EUR. Finančné  prostriedky za poskytnutú 
sociálnu službu pravidelne splácal už len jeden klient.  

 
 
§ Záväzky: 
DSS KAMPINO evidoval k 31.12.2020 voči dodávateľom tovarov a služieb záväzky vo výške 

5 042,79; záväzky voči prijímateľom sociálnych služieb za poskytovanú sociálnu službu boli vyrovnané 
v priebehu roka 2020. Záväzky voči zamestnancom, inštitúciám zdravotného a sociálneho 
zabezpečenia, daňového úradu, iné záväzky a ostatné záväzky mimo VS boli evidované v sume 88 074, 
02 EUR a uložené na depozitnom účte do dňa ich splatnosti. 

 
 
 
 

Projekty a dary 
 

V roku 2020 prijal DSS KAMPINO finančné dary a granty v celkovej výške 6 541,13 EUR 
v členení: 

 
1. Cachovanová 

 
5 € 

2. OZ KAMPINO PLUS Vybavenie miestností zariadenia 4200 € 
3. Falkanová  Altánok 10 € 
4.. Nadácia PONTIS Akcia "Naše mesto 2020" 213 € 

5. Nadácia VW 
Vybavenie miestností zariadenia 
čierneho snoezelenu 497,40  

6. Nadácia VÚB Oddychový park, ktorý spája 1 595,73 
7. Pobjecká  20,00 € 
 S p o l u :  6 541,13€ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Bratislave, 30.06.2021                                                                   PhDr. Jana Tvarožková, v.r. 
                                                                                                                      riaditeľka 


