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ÚVOD 

 
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. 
 

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 
poskytovanie sociálnej služby sociálne služby v dvoch formách  ZPB – v rodinnom dome 
a bytových jednotkách v bytovom dome s 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 a osamostatnenia sa v individuálnom komunitnom bývaní. 
 
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 
(2022 - dlhodobo),  

Ø podporovať prijímateľov sociálnej služby v ZPB (byty) na poskytovanie sociálnej služby 
v podpore samostatného bývania, resp. v prechode do prirodzeného prostredia (2022 – 
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 2022), 

Ø rekonštruovať sociálne zariadenia v ambulantnej sociálnej službe a existujúcich priestoroch 
na bývanie v domove sociálnych služieb (do konca roka 2022), 

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 2022 - dlhodobo) 

Ø zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov zamerané na komunitu a špeciálne potreby 
prijímateľov sociálnej služby s autizmom (do konca roka 2022 - dlhodobo), 
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Ø riadiť a vytvárať podmienky na podporované rozhodovanie prijímateľov s ťažkých zdravotným 
postihnutím formou inovatívnych techník osobitého prístupu v súlade so štandardami kvality. 

V poskytovaní komunitných sociálnych službách našou ambíciou je: 
o Poskytovanie terénnej sociálnej služby - podpora samostatného bývania; cieľom sociálnej 

služby je poskytnúť podporu fyzickým osobám na ceste k samostatnosti, nezávislosti 
a sebestačnosti v prirodzenom prostredí prijímateľov sociálnej služby; takto nadviazať na 
poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania (v bytoch) s cieľom 
poskytnúť prijímateľovi sociálnej služby podporu a istotu v osamostatnení sa v podmienkach 
vlastného bývania; 

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 vyššej finančnej nezávislosti.  

 
Ďalším cieľom v rámci koncepcie je značné zlepšenie poskytovania sociálnej služby 

prostredníctvom skvalitnenia podmienok bývania jeho prebudovaním. Tento cieľ predpokladá získanie 
finančných prostriedkov na rekonštrukciu bývania klientov v existujúcich priestoroch v DSS 
KAMPINO. 

 
Nástroje a opatrenia na skvalitnenie sociálnej služby v DSS KAMPINO sú bližšie uvedené 

v časti D koncepcie. 
 

 
 Stratégia zariadenia 

 
- V každodennej práci s prijímateľmi sociálnej služby aktivizovať a posilňovať jeho 

sebestačnosť, sebavedomie, pocit istoty; spolupracovať s rodinou a širšou komunitou. 
 

- Pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby budovať na dôvere; orientovať ich na 
individuálne ciele a hodnoty prijímateľa sociálnej služby. 
 

- Pri zabezpečovaní autonómie prijímateľov sociálnej služby (dodržiavanie základných 
ľudských práv), zaistiť prijímateľovi sociálnej služby kontrolovanú mieru rizika. 
 

- Prostredníctvom multidisciplinárneho tímu identifikovať potreby prijímateľov 
sociálnej služby; zabezpečovať ich v procesoch poskytovania sociálnej služby 
odbornými metódami, technikami a postupmi sociálnej práce. 
 

- Priebežne monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných 
príslušníkov vo všetkých procesoch poskytovania sociálnej služby. 
 

- Individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby napĺňať vytváraním podmienok pre 
multidisciplinárnu spoluprácu zamestnancov; zabezpečiť ich priebežné vzdelávanie 
a supervíziu. 
 

- Realizovať inovatívne sociálne služby, formy a metódy práce vo všetkých procesoch 
poskytovania sociálnej služby. 
 

- Pri poskytovaní sociálnej služby riadiť sa platnými zákonmi a internými normami. 
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A. Súčasný stav poskytovania sociálnych služieb v DSS KAMPINO 

 
1. História DSS KAMPINO 

   
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO sa profiloval v rokoch 1991/1992 

v rámci štátnej správy sociálneho zabezpečenia. V súčasnosti je Domov sociálnych služieb pre deti 
a dospelých KAMPINO (ďalej len „DSS KAMPINO“) zariadením sociálnych služieb, od 01. 07. 2002 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Je rozpočtovou organizáciou, 
príjmami a výdavkami napojenou na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja. 

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb bol vykonaný Bratislavským samosprávnym 
krajom dňa 03. 08. 2009 a dňa 30. 10. 2012 pre rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb 
o sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania. 

 
2. Druh, forma, rozsah a miesto poskytovaných sociálnych služieb 
 
Podľa dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine číslo 006/2009 zo dňa 22. 06. 2009 s účinnosťou od 27. 

septembra 2012 DSS KAMPINO poskytuje sociálne  služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.  
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“: 

 
a) v domove sociálnych služieb (ďalej len „DSS“): 

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 o sociálnych službách; 
sociálna služba sa poskytuje na Haanovej ul. č. 36 – 38 v Bratislave – Petržalka; 

 
b) v zariadení podporovaného bývania (ďalej len „ZPB“): 

- 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; 

sociálna služba sa poskytuje na Mokrohájskej ceste. č. 5 v Bratislave; 
- fyzickým osobám s mentálnym postihnutím a 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; 

sociálna služba sa poskytuje na Mokrohájskej ceste č. 9, v Bratislave; 
 

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 
 

V zariadení sa poskytuje sociálna služba 3 prijímateľom sociálnej služby s trvalým pobytom v Trnavskom 
samosprávnom kraji. 
 

Podľa individuálnych potrieb klienta, v súlade so zákonom o sociálnych službách, sa 
klientom v DSS (§ 38 zákona o sociálnych službách) poskytujú: 
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§ odborné činnosti (§ 16 zákona o sociálnych službách), 
§ obslužné činnosti (§ 17 zákona o sociálnych službách), 
§ ďalšie činnosti (§ 18 zákona o sociálnych službách), 
§ ošetrovateľská starostlivosť v zariadení (§ 22 zákona o sociálnych službách), 
§ 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, ergoterapia, muzikoterapia, snoezelen, kultúrne 
a spoločenské podujatia, športové aktivity, duchovné a relaxačné aktivity; 
 

V ZPB (§ 34 zákona o sociálnych službách) okrem dohľadu   

Ø sa poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov, 

Ø utvárajú sa podmienky na prípravu stravy a vykonávanie sociálnej rehabilitácie, 

Ø poskytuje sa podpora pri základných sociálnych aktivitách, sprievodom na lekárske vyšetrenie, na 
vybavovanie úradných záležitostí, do práce a z práce a pri záujmových činnostiach. 

3. Personálne zabezpečenie 
 
Podľa organizačnej štruktúry schválenej od 1. 11. 2012 zabezpečuje prevádzku DSS KAMPINO 

44,5 zamestnancov, z toho 5,5 zamestnancov v ZPB, na štyroch úsekoch činností: 
§ úsek riaditeľa – 7 zamestnancov, 
§ úsek ekonomiky –  10 zamestnancov,  
§ úsek ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti – 17 zamestnancov, 
§ úsek sociálnych služieb a výchovy – 9,5 zamestnancov.  
 

Prirodzenou súčasťou práce v zariadení je systém priebežného vzdelávania povinný pre 
každého zamestnanca. Každý zamestnanec zariadenia si musí byť vedomý partnerského prístupu ku 
klientovi (klient = partner) na úrovni akceptácie, dôvery a vzájomnej úcty, s dôrazom na individualitu 
a potreby klienta pri uplatňovaní zásad rovnakého zaobchádzania v rámci základných ľudských práv 
a slobôd. Nutné je preto neustále vzdelávanie zamestnancov a optimalizovanie systému ich 
motivačného hodnotenia. 

 
4. Ekonomické zabezpečenie 
 
 DSS KAMPINO je rozpočtovou organizáciou BSK, svojim rozpočtom naviazané na rozpočet 
BSK. 
Príjmy tvoria:  

- príjmy za poskytovanú sociálnu službu (úhrady klientov) 
- príjmy za stravné zamestnancov 
- príjmy z úrokov 
- sponzorské dary 

Výdavky tvoria bežné výdavky: 
- mzdy, platy zamestnancov 
- poistné a príspevky do poisťovní 
- tovary a služby 
- bežné transfery 
- mimorozpočtové zdroje 
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&&y5. SWOT ANALÝZA 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ  STRÁNKY 
prístup zamestnancov ku klientom – partnerský postoj 
ku klientovi (človek = človek), rešpektovanie ich 
individuality a zdravotného stavu 

nedostatočne rozvinutý systém na komunitnej úrovni  
 

pestrosť aktivít ponúkaných klientovi -  participácia 
klienta na výbere aktivít 

vyššia potreba kontaktu klienta s rodinou -  vytrácanie 
sa rodinných väzieb  v týždennej pobytovej službe 
 

- spolupráca -  so ŠZŠ na Žehrianskej ulici pri 
vzdelávaní klientov(detí), miestnymi školami a 

- organizáciami pri socializácii klientov a realizácii 
voľno časových aktivít, dobrovoľníckej činnosti a pod.   

menej podnetné prostredie pre klientov v domove 
sociálnych služieb – inštitucionálny charakter 
zariadenia 
 

poloha zariadenia – dostatočné  možnosti na 
integráciu a socializáciu klientov – kultúra, šport, 
nákupy, nácvik sociálnych zručností 

nižšia miera participácie rodiny na aktivizácii klienta 
- spoliehanie sa rodiny na aktivity zariadenia a pomoc 
pri akomkoľvek probléme 

vykonaná supervízia -  nástroj na zvyšovanie kvality 
poskytovaných služieb 

Nedostatky sociálnych zariadení (toalety, kúpeľne) 
z predchádzajúceho vybavenia materskej školy a jaslí 

- intenzívna komunikácia s rodinou – značná snaha 
personálu pri aktivizovaní rodiny na ich podiele 
v dianí zariadenia 
 

neosobné ubytovanie riešené formou tzv. kóji 
v priestoroch veľkej miestnosti 
 

- odborné vzdelanie zamestnancov - podpora 
individuálneho rozvoja klienta odbornými formami 
a metódami sociálnej práce, výchovnej, vzdelávacej 
a psychologickej činnosti  

 

- príprava klientov na samostatnejší život v tzv. 
„tréningových“ bytoch 
 
skúsenosti s poskytovaním služieb v zariadení 
podporovaného bývania v dvoch cieľových skupinách 
a rôznych typoch bývania (rodinný dom, byty 
v bytovom dome) 
ochota personálu prijímať zmeny pri poskytovaní 
sociálnej služby 
 

 
PRÍLEŽITOSTI 

 
OHROZENIA 

možnosť využitia štátnych a mimovládnych dotácii na 
zlepšenie kvality života klientov aj v rámci BSK  

zvyšovanie priemerného veku klientov – prirodzené 
starnutie klientov 
 

zavedenie procesného prístupu – uplatňovanie 
štandardov v jednotlivých procesoch poskytovania 
sociálnej služby a prevádzky zariadenia 

nedostatok verejných prostriedkov na rekonštrukciu 
priestorov bývalej škôlky a jaslí  

cielená spolupráca so zástupcami miestnej 
samosprávy a komunity  

znižujúca sa ochota klientov prijať nové zmeny, ak 
v zariadení prežili 10 a viac rokov najmä z dôvodu  
zhoršovania sa zdravotného stavu a prirodzeného 
starnutia klientov 

podpora vzniku nových foriem sociálnej služby zo 
strany Úradu BSK 

neosobné ubytovanie (ťažko riešiteľné v priestoroch 
veľkých miestností) a opotrebované zariadenie 
v ubytovacej časti zariadenia 

cielené oslovenie sponzorov na získanie finančných  
prostriedkov na realizovanie pozitívnych zmien pri 
poskytovaní sociálnej služby 

negatívny postoj verejnosti k ľuďom s mentálnym 
postihnutím s problémovým správaním 

koncept celoživotného vzdelávania 
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B. Legislatívny rámec  
 
DSS KAMPINO poskytuje sociálne služby  klientom v zmysle platnej právnej úpravy 

a strategických dokumentov vypracovaných Bratislavským samosprávnym krajom (ďalej len „BSK“), 
odporúčacích dokumentov a interných dokumentov vypracovaných v DSS KAMPINO. 

 
1. Všeobecne záväzné právne predpisy - východiskové: 

- zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov o sociálnych službách, 
- zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch ..., 
- zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní .. (antidiskriminačný zákon) v znení 

neskorších predpisov; 
- zákon č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
- zákon č. 428/2002 Z, z. o ochrane osobných údajov. 

 
2. Medzinárodne platné predpisy: 

-    Európska sociálna charta, 
-    Národná lisabonská stratégia; 

 
3. Dokumenty a nariadenia BSK: 

- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb BSK (prijatá dňa 1. 10. 2010), 
- Platné VZN, napr.:  
- VZN č. 8/2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb ..., 
- VZN č. 35/2010, ktorým sa mení VZN č. 31/2009; 

 
4. Ďalšie dokumenty: 

- Zriaďovacia listina, 
      - Štandardy poskytovania sociálnych služieb, 

- Interné prevádzkové predpisy - smernice, príkazy riaditeľa, opatrenia, 
- Kódex zamestnancov DSS KAMPINO. 

 
  

C. Východiská 
 

Práva a povinnosti pri poskytovaní sociálnych služieb v DSS KAMPINO: 
a) Práva klienta pri poskytovaní sociálnej služby  

§ na dodržiavania základných ľudských práv a slobôd pri poskytovaní sociálnej služby, 
v záujme zachovávania jeho ľudskej dôstojnosť, aktivizácie a posilňovanie sebestačnosti, 
zabráneniu jeho sociálneho vylúčeniu a podpory integrácie, 

§ na zabezpečenie dostupnosti informácii súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby 
v jemu zrozumiteľnej forme;  

§ na ochranu jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovaniu a udržiavania väzieb 
s rodinou a komunitou, 

§ určovanie životných podmienok v zariadení v súvislosti s akceptáciou osobného priestoru 
a intimity; 

 
b) Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby: 

§ prihliadať na individuálne potreby klienta pri poskytovaní sociálnej služby, 
§ aktivizovať klienta podľa jeho schopností a možností, 
§ poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, 
§ spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa 

sociálnej služby do prirodzeného rodinného alebo komunitného prostredia pri 
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu so súhlasom 
klienta. 
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D. Priority a nástroje zabezpečovania kvalitných sociálnych služieb: 
   Definovanie priorít 

§ poskytovanie terénnej sociálnej služby prostredníctvom podpory samostatného bývania 
v prirodzenom prostredí klienta – spôsob poskytovania sociálnej služby, kapacitu, rozsah 
a miesto poskytovania sociálnej služby, investičné, ekonomické a personálne 
zabezpečenie budú riešiť samostatné dokumenty, 

§ poskytovanie kvalitnej sociálnej služby klientom v ZPB s akcentom na ich integráciu do 
spoločnosti a uplatnením sa na trhu práce, 

§ dôsledné uplatňovanie socializácie klientov v DSS s dôrazom na získanie maximálnej 
možnej miery samostatnosti, 

§ humanizácia zariadenia prostredníctvom zlepšovania prostredia (interiéru zariadenia 
a interiérového vybavenia) DSS KAMPINO a priestorov na bývanie, 

§ ďalšia debarierizácia zariadenia. 
 

2. Opatrenia a nástroje na zvyšovanie kvality sociálnych služieb 
a) Opatrenia na zvyšovanie kvality sociálnych služieb 

§ individuálny plán  klienta (ďalej len „IP“), 
§ program sociálnej rehabilitácie (ďalej len „PSR“),  
§ rizikový plán (ďalej len „RP“), 
§ spolupráca so zamestnávateľmi za účelom zaradenia klientov ZPB do pracovného 

procesu a klientov DSS v dobrovoľníckej práci, 
§ spolupráca s dobrovoľníckymi organizáciami a dobrovoľníkmi (fyzickými osobami), 
§ spolupráca s rodinou klientov, miestnou časťou, neverejnými poskytovateľmi 

sociálnych služieb, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, 
§ humanizácia a debariérizácia zariadenia (zvýšenie kvality života klientov, 

odstraňovanie architektonických bariér – napr. rekonštrukcia sociálnych zariadení, 
rekonštrukcia ubytovacej časti), 

§ podpora a rozširovanie terapeutických programov a voľnočasových krúžkov v záujme 
aktivizácie klienta na realizáciu IP, PSR a RP (napr. Delfinoterapia, arteterapia, 
muzikoterapia, záhradkársky krúžok, hudobný krúžok atď.), 

§ zavádzanie nových technológií, informatizácia zariadenia, prepojenie web-stránky 
s facebookom, 

§ interná a externá supervízia. 
 

b) Nástroje na zabezpečenie zvýšenia kvality sociálnych služieb 
§ vo vzťahu ku klientom: 

o aktivity na podporu udržiavania a rozvoja sociálnych a pracovných 
zručností, kognitívnej oblasti, dôsledná realizácia IP, PSR,  integrácia 
klientov v podnetnom prostredí, socializácia klientov, debarierizácia 
zariadenia, skvalitňovanie komfortu priestorov zariadenia pre klientov, 
rozširovanie voľnočasových a záujmových aktivít klientov, 

o aktivity v komunite zamerané na aktívnu účasť klientov na jej živote  
s cieľom ich socializácie a integrácie formou dobrovoľníckej práce klientov, 
spoluprácou s inštitúciami voľného času (napr. CC Cenrum v Bratislave-
Petržalke), zúčastňovaním sa tvorivých dielní a workhsop(ov), predajných 
trhov a pod.  

§ vo vzťahu k zamestnancom - plánované interné a externé vzdelávanie systémom 
celoživotného vzdelávania najmä zamestnancov v priamej pracovnej činnosti s 
klientom, plán supervízií, minimalizovanie dôsledkov rizikovej práce s klientom – 
prevencia syndrómu vyhorenia, dodržiavanie psycho hygieny zamestnancov 
s využitím vlastných zdrojov ( interaktívne pracovné porady spojené na zabezpečenie 
stabilizácie zamestnancov, vytváranie optimálneho pracovného prostredia, podpora 
tímovej spolupráce a kreativity, 
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§ vo vzťahu k manažmentu - efektívne finančné riadenie (zabezpečenie viac zdrojového 
krytia v poskytovaní sociálnej služby), vzdelávanie s cieľom naučiť sa plánovať 
a riadiť zmenu, plán supervízie, dôsledná kontrola procesov, 

§ vypracovanie merateľných kritérií kvality v súlade so štandardmi v sociálnych 
službách. 

 
3. Finančné zdroje na zabezpečenie kvality poskytovaných sociálnych služieb (efektívne 

finančné riadenie), cieľov a priorít 
1. rozpočet zariadenia (napojený na rozpočet BSK) – zabezpečenie maximálnej 

hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov, dôsledné napĺňanie 
príjmovej časti rozpočtu, 

2. mimorozpočtové finančné prostriedky – dary fyzických a právnických osôb a Združenie 
KAMPINO PLUS, OZ 

3. dotácie MPSVaR v zmysle zákona č. 544/2010, 
4. projekty spracované na základe vyhlásených výziev.  

 
Možnosti ďalšieho financovania rekonštrukcie bývania v súčasných priestoroch je dané 

finančnými prostriedkami získanými podľa bodu C, 3. Tento projekt bude zahŕňať 
a. vizualizáciu priestorov navrhovaného bývania (do 31. 12. 2018), 
b. projektovú dokumentáciu na samotnú realizáciu projektu (do 30. 05. 2019), 
c. projektovú dokumentáciu BOZP (do 31. 12. 2018), 
d. stavebné práce (do 31. 12. 2019). 
Potreba finančných prostriedkov na realizáciu projektu bude vyčíslená po zadaní požiadavky 

prípadným dodávateľom projektu a vyčíslením kalkulácie v predmetnej ponuke. 
 
 

E. Záver 
 

Pri spracovaní koncepcie multidisciplinárny tím DSS KAMPINO staval na pozitívnych 
skúsenostiach potvrdzujúcich správnosť smerovania zariadenia v súlade s aktuálnymi trendmi  vo 
vývoji moderných sociálnych služieb, ako aj súčasný stupeň poznania klientov zariadenia v adresne 
poskytovanej sociálnej službe s ohľadom na osobnosť klientov a ich zdravotný stav, ako aj 
dispozičného riešenia a prevádzkových potrieb budovy v domove sociálnych služieb. Táto koncepcia 
bude slúžiť tiež ako východiskový materiál pre jej revíziu a ďalšie doplňovanie. 
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