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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  
 

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, resp. dlhodobo),  
Ø podporovať prijímateľov sociálnej služby v ZPB (byty) na poskytovanie sociálnej služby v podpore samostatného 

bývania, resp. v prechode do prirodzeného prostredia (2022, resp. 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, resp. 
dlhodobo) 

Ø zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov zamerané na komunitu a špeciálne potreby prijímateľov sociálnej služby 
s autizmom (do konca roka 2022, resp. dlhodobo), 

Ø riadiť a vytvárať podmienky na podporované rozhodovanie prijímateľov s ťažkých zdravotným 
postihnutím formou inovatívnych techník osobitého prístupu v súlade so štandardami kvality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. VYHODNOTENIE ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2021 
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. 2021 bol 31 rokov. Priemerný vek 
prijímateľov sociálnych služieb v zariadení podporovaného bývania k 31. 12. 2021 bol 48 rokov. Priemerný vek 
prijímateľov sociálnych služieb v DSS KAMPINO k 31. 12. 2021 bol 34 rokov. Oproti roku 2020 sa nezmenil. 
 
Plnenie kapacity - počet klientov a evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb  
k 31. 12. 2021: 

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

 
 

stav k 31.12.2021 

 
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 31.12.2021 

 
Počet klientov v zariadení 

Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná  
pobytová v DSS 

Celoročná pobytová 
v ZPB 

 
SPOLU 

 25 19 11 55 
 
 

stav k 31.12.2021 

 
Počet záujemcov o poskytovanie sociálnej služby 

Ambulantná 
služba v DSS 

Týždenná 
 pobytová v DSS 

 

Celoročná pobytová 
v ZPB  

 
SPOLU 

  4 5 6 15 

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 2021 znížil o 9, najmä z dôvodu 
uspokojenia záujmu o poskytovanie sociálnej služby.  
 
 
 
 
 
 
 
B. Odborné činnosti a podporné zážitkové terapie 

 
Činnosť DSS KAMPINO bola v roku 2021 poznačená šírením ochorenia Covid – 19, dodržiavaním  covidových 

opatrení a predchádzaniu jeho šírenia; zameraná bola najmä na interné poskytovanie sociálnych služieb, so 
zameraním sa na individuálne a skupinové aktivity 

 v interiéri zariadenia. 
 
 
 

Sociálna rehabilitácia 
 
Sociálnu rehabilitáciu sme u našich prijímateľov rozvíjali a posilňovali každodenným tréningom (napr. nácvik obliekania, 
jedenia, etiketa stolovania a pod.), využitím techník AAK, zážitkových terapií, spoluprácou s rodinou. 
 
© Rozvoj pracovných zručností 

Kvôli ochrane zdravia našich prijímateľov sme v roku 2021 aktívne nerozvíjali pracovné zručnosti v OD KAUFLAND, 
OZ Sloboda zvierat, či v miestnej knižnici.  
Neľahké obdobie bolo pre nás výzvou; nadviazali sme on-line spoluprácu s OZ MALÍČEK. Napísali sme projekt, získali 
finančnú podporu a prijímatelia mohli pliesť deky pre predčasne narodené deti venované Nemocnici sv. Michala. 
Aktivizovala ich aj práca v záhrade – plienenie buriny, sadenie, úprava záhonov, čistenie chodníkov alebo individuálne 
varenie v kuchynke. 
 
 
 



 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Rozvoj akademických zručností 
 
Zamerali sme sa na rozvíjanie akademických zručností. Medzi najčastejšie témy vo vzdelávaní patrilo  zvýšenie 
povedomia o základných ľudských právach. V čase pandemickej situácie boli prijímatelia pravidelne informovaní 
kontaktnými zamestnancami o ochoreniu COVID 19 a doplňujúcich informáciách obsiahnutých v dokumente „Prevádzka 
v DSS pre deti a dospelých KAMPINO počas epidemiologických opatrení“ . Vzdelávacie aktivity pre prijímateľov boli 
spracované v písomnej podobe v ľahko čitateľnom texte pod názvom  „Plán podporných aktivít športu, kultúry, 
vzdelávania a spolupráce s komunitou„ umiestnených na nástenke v jednotlivých skupinách, na nástenke - prízemie 
budovy č. 36 a na webovom sídle zariadenia https://kampino.sk/sluzby/plan-aktivit/ . 

 
Ilustračná fotografia. 
 



 

 

 
 

© Rozvoj komunikačných zručností 

V rámci AAK sme využívali didaktické pomôcky a zrkadlové panely,  iPad s programom GOTALK NOW, špeciálnu 
klávesnicu s notebookom, interaktívnu tabuľu, interaktívny hudobný systém, bábky, maňušky a vybavenie miestností 
zážitkových terapií. Prostredníctvom komunikátora GOTALK 20+ prijímatelia vytvárali komunikačnú tabuľku s 
piktogramami, obrázkami a fotografiami; tie napomáhajú k vyjadreniu základných emócií, potrieb a neželaných veci 
a situácií.  
 
 
©  Sociálno- psychologický výcvik 
 
Zameraný bol na nácvik sociálne žiadúceho správania - pomáha zvyšovať sociálne kompetencie prijímateľ ako 
sebavedomie a sebaúctu. 
Témy realizované v roku 2021  

§ Koronavírus a jeho vplyv na život, Covid-19 
§ Zdravie - ako si budovať silnejšiu imunitu 
§ Ohľaduplné správanie voči druhým  
§ Pomôž nám dosiahnúť kvalitu v poskytovaní sociálnej službe, prijímatelia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Individuálna pedagogika Márie Montessori 

Práca s prijímateľmi prebiehala individuálne podľa princípov pedagogiky Márie Montessori, ktorej cieľom je podporovať 
prirodzenú túžbu učiť sa a vytvárať si pozitívny vzťah k ľuďom, k okolitému prostrediu aj k sebe samému. Prijímatelia sa 
zdokonalili v práci s Montessori materiálom prirodzenou cestou od jednoduchých úloh (prekladanie, vyberanie) cez 
zložitejšie (priraďovanie, triedenie) cez cvičenia praktického života (presýpanie piesku a strukovín, prelievanie vody 
a pod.) až po rozvoj jemnej motoriky. Cez zmyslovú výchovu s využitím všetkých svojich zmyslov (hmat, chuť, čuch, 
zrak) poznávali  materiály a suroviny rôzneho tvaru, farby, veľkosti, hmotnosti a štruktúry, ktoré podporujú triedenie 
vnemov v mozgu.  
 



 

 

Ilustračná fotografia. 
 

               
 
Zážitkové terapie 
 
© Výkon bazálnej  stimulácie  
 
Základnými prvkami konceptu Bazálnej stimulácie sú vnímanie, pohyb a komunikácia. Prijímatelia sa zúčastňovali na 
terapii, ktorá bola pre nich veľmi prínosná, boli uvoľnení a bez tenzných stavov a tešili sa na relaxovanie a hlavne zmenu 
prostredia, ktorá pozitívne vplýva na ich upokojenie a stimulovanie jednotlivých kognitívnych zložiek. Výkon bazálnej 
stimulácie prebiehal v čiernej a bielej miestnosti. 
 
 
 Snoezelen v bielej a čiernej miestnosti 
 
Multisenzorickosť oboch miestností umožňuje využívať  k realizácii záujmové a edukačné aktivity. V bielom snoezelene 
ide prevažne o relaxáciu a uvoľnenie prijímateľa. Prijímatelia odchádzajú z pozitívnymi zážitkami, zrelaxovaní 
a uvoľnení. Výkon snoezelenu v tmavej miestnosti je skôr terapeutický či edukačný.  
 
 
 

        
 
 

© Zážitková muzikoterapia 
 
Prebiehala pod vedením psychologičky aktívnou formou. Využívali sa Orffove hudobné inštrumentárium, zvuky tela a 
africké bubny; 
Aktívnu formu – Orffove hudobné inštrumentárium pričom sme využívali rytmizovanie a striedavé vstupovanie do hudby 
jedným hudobným nástrojom Využívali sme tlieskanie, bubnovanie o stôl rukami, lúskanie. 



 

 

Pohybové aktivity v doprovode piesní - používanie rúk v súlade s hudbou-prijímatelia imitovali jednoduché, ale energické 
tanečné pohyby - dvíhanie rúk nad seba, do strán, skákanie v rytme hudby imitáciou. Trénovali jednoduché kroky čardášu, 
polky a salsy.  
Interaktívny hudobný systém „BEAMZ“ - prijímatelia vstupovali vlastnou  aktivitou na vytváraní zvukov džungle, štýlu 
jazzu a funky hudby. Spoznávali zvuky  hudobných nástrojov a učili sa vstupovať do priebehu hudby vlastným pridávaním 
zvukov zo zvolených hudobných nástrojov prerušovaním laserového lúča. Preciťovali rytmus hudby a zvukov divokej 
prírody a dažďového pralesa.   

Ilustračná fotografia. 
 

       
 
 
 

© Pasívna a aktívna zážitková dramatoterapia 
 
Pri zážitkovej dramatizácií sa prijímatelia aktívne zapájali do deja hraním s marionetami, maňuškami a rekvizitami hraním 
na orffových hudobných nástrojov, spievaním piesní a tancovaním. Prijímatelia získavali nové pozitívne zážitky 
a skúsenosti pri hraní deja, učili sa pomenovať, vyjadriť emócie, rozvíjať predstavivosť,  koncentráciu, zapájajú 
sa  kognitívne funkcie a pamäťový tréning.  
 
 
 
 

              
 

© Zážitková arteterapia a artefiletika 
 



 

 

Tematicky bola zameraná na aktuálne sviatky, napr. Deň matiek, Valentína, či ročné obdobia - Jesenné kytice, Váza 
s letnými pivonkami. Prepájali kresby s relaxačnou hudbou a čítaním poviedok. Tvorili témy rôznych európskych krajín 
- Romantický Paríž, Brusel ako centrum Európskej Únie. Tvorili kresby na výkresy, plátno, pomocou vodových, 
akrylových a temperových farieb.  

 
 
 

     
 

 
Záujmová činnosť  
 
Prijímatelia si podľa záujmu vyberali krúžok- navštevovali krúžok varenia, výučby anglického jazyka, výtvarný krúžok 
a športový krúžok. 
 
Iné odborné činnosti 
 
Aj keď sme mali obmedzení prístup ku kultúre, športovým či iným spoločenským aktivitám v našom zariadení sa 
uskutočňovali športové podujatia v záhrade, tvorivé workshopy či zážitkové interaktívne vzdelávanie sa.  
Vznikla myšlienka pretvoriť dizajn jednej z denných miestností podľa svetoznámej japonskej maliarky Yayoi Kusuma. 
Práca na nej sa začala .... Svojím dizajnom je citlivo prispôsobený aj zrakovému postihnutiu prijímateľa. 
 
 
 

       
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Aktívne sme sa zapájali do fundraisingu, vďaka ktorým sme si mohli zefektívniť kvalitu poskytovanej sociálnej služby. 
Používali: 

 terapeutický senzorický materiál na výkon terapie senzorickej integrácie,  
 jedálenský set, ktorí svojou ergonómiou umožňuje dôstojne a samostatne sa prijímateľovi najesť,  
 obohatiť  záhradu o senzorické prvky, 
 germicidné žiariče stolové a prenosné, OOPP pre prijímateľov a odborných zamestnancov,  
 aromadifuzéry, 
 nábytok do ateliéru, 
 vlny, vďaka ktorým sme mohli uštrikovať hebké deky pre bábätka; 

 
Ilustračná fotografia. 
 

                               
 

 
Prebiehalo očkovanie proti Covid-19.  
 
Ilustračná fotografia. 

                    
 

C. Spolupráca s komunitou 
 
Počas uvoľnenia epidemiologických opatrení sme sa zúčastnili  

• komunitnej výstavy v CCC pod názvom „TO, ČO NÁS SPÁJA“. Ide o 10. ročník výstavy práv žiakov 
petržalských ZŠ, Žiakov SŠ – Praktickej školy na Švabinského 7 a našich prijímateľov, 

• samotnej výtvarnej výstavy pod názvom „UMENIE NEPOZNÁ HRANICE“, 
• športovej disciplíny „Pestrý deň“, ktoré organizovalo DSS ROZSUTC, 
• výletom do mesta Trnavy, 
• interaktívnych výstav, múzeí a galérií. 

 



 

 

Nadviazali spoluprácu s  
• Komunitnou nadáciou Bratislava,  
• firmou IBM, 

 
 
 
 

• mestskou časťou Petržalka, odbor životného prostredia – prijímatelia sa zúčastnili dobrovoľníckej aktivite čistenia 
Chorvátskeho ramena, 

 
• Nadáciou výskumu rakoviny - symbolická jazda v rámci projektu „Na kolesách proti rakovine“ 
• zapojili sme sa do súťaží, ktoré zorganizovala BSK a to: 
• výtvarnej súťaže „Jeseň na skle maľované“ , 
• súťaže o „Najkrajšiu záhradu“, kde sme úspešne postúpili na 3.miesto, 
• charitatívneho bazáru BSK, 
• medzinárodnou Asociáciou Montessori Parenting, v rámci ktorej sme si vymieňali medzinárodné 

skúsenosti s tvorbou montessori didaktického materiálu. 
 

 
 

   
 

          
 



 

 

       
 
 
 
 
D.  Dobrovoľníci 
 
Neodmysliteľnou súčasťou práce v Kampine je spolupráca s dobrovoľníkmi. V súčasnosti DSS KAMPINO využíva pri 
svojej činnosti 2 pravidelne pomáhajúce dobrovoľníčky a nepravidelne tím dobrovoľníkov z firmy IBM, DELL a CC 
Centrum. 
 
Ilustračná fotografia. 
 

     
 
 

D. Mediálna prezentácia a šírenie dobrého mena DSS KAMPINO 
 

DSS KAMPINO každý rok vo vianočnom období realizuje  priateľské stretnutie rodičov, sympatizantov a dobrovoľníkov 
z IBM s odovzdávaním darčekov a predvedením vianočného kultúrneho programu – v roku 2021bez osobného kontaktu.  
 
Aktivity pravidelne propagujeme a verejnosť informujeme aj prostredníctvom 

• fcb stránky https://www.facebook.com/dsskampino   
• https://www.facebook.com/ZpbKampino/   
• a  web-stránky https://kampino.sk/ .  

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. Prispievali sme krátkymi príspevkami z našej činnosti predovšetkým do časopisu 
KAMPIŇÁČIK.  
 
30. výročie vzniku DSS KAMPINO sme neoslávili pompézne, ale v kruhu kampiňákov, skôr ticho a prácou. 
Pre rodičov, našich prijímateľov či sympatizantov sme pri príležitosti 30. výročia vzniku pripravili foto knižku. Jej 
obsahom je prierez poskytovaním sociálnej služby od vzniku zariadenia až po výročie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. Finančné hospodárenie 

 
Na základe Uznesenia BSK č. 430/2021 od BSK dňa 17.12.2021  bol rozpočet DSS  KAMPINO stanovený záväzný 

limit príjmov a záväzný limit dotácií na rok 2021 nasledovne:  
 

Príjmy celkom (v €) Dotácie celkom v (€) Kapitálové výdavky (v €) 
84 300,00 1 049 189,21 50 458,44 

 
§ Príjmy: 

 
    Príjmy rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2021 schválené v celkovej výške  
84 300,- EUR. Po zmenách v príjmovej časti rozpočtu výška príjmov predstavovala čiastku 145 767,64 EUR. V porovnaní 
so skutočnosťou roku 2020 bol limit príjmov pre rok  2021 vyšší o 2000 EUR  

 
Plnenie príjmov v roku 2021 v členení: 
 

Príjem suma (v €) 
za poskytované sociálne služby 70 044,21 
za stravné 9 091,11 
za úroky 0,00 
vratky 14 677, 82 
poistné plnenie 1 571,30 
dary 3 965,00 
investície 46 418,20 
Spolu 145 767,64 

 
 
 



 

 

     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 1 434,25 60,05 1374,20 
týždenná pobytová 1 451,40 166,95 1284,45 
ZPB           1 008,66 194,09 814,57 

 
§ Výdavky: 
Výdavky rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2021 schválené v celkovej výške 1 103 402,00 EUR. Po rozpočtových 

opatreniach sa limit dotácie záväzných ukazovateľov rozpočtu v časti bežné výdavky zvýšil celkom o 50 240,47 EUR. 
Dotácie pre DSS KAMPINO na rok 2021 predstavovali celkom výšku 1 151 806,76 EUR.  

                     (v  €) 
 

VÝDAVKY 
Schválený 
rozpočet  

2021 

Upravený 
rozpočet  

2021 

Čerpanie 
rok   
2021 

Čerpanie 
rok   
2020 

%   
plnenia za  

2021  
Bežné výdavky 
(600) bez A  1 003 402,00 1 115 756,67 1 101 348,32 951 172,68 98,71 % 
- mzdy, platy,... 
   (610) 600 048,00 

 
646 945,06 

 
   646 945,06 

 
607 196,16 100,00 % 

- poistné a príspevky do   
  poisťovní (620)   

212 654,00 
 

 
222 623,40 

 

 
218 620,09 

 
 

 
207 068,78 

 
98,20 % 

- tovary a služby  
  (630) 181 100,00 

 
187 044,01 

 
182 867, 85 

 
163 637,52 97,77 % 

 
- bežné transfery    
  (640) 9 600,00 

 
 

9 600,00 

 
 

7 488,12 

 
 

8049,79 78,00% 
- A. mimorozpočtové    
zdroje  0,00 

 
49 544,20 

 
49 544,20 

 
36 589,17 100% 

Kapitálové výdavky 
700 0,00 

 
50 458,44 

 
50 458,44 

 
1809,60 100 % 

 
Celkom: 1 003 402,00 1 166 215,11 1 151 806,76 1 022 789,83 98,76% 

 
V kategórii 610 výdavky na mzdy, platy, ... bolo čerpanie vo výške 646 945,06  EUR,  

čo predstavuje čerpanie na 100,00 %. (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 2021 v porovnaní 
s rokom 2020 bolo v tejto kategórii vyplatených o 39 748,90 EUR viac. V kategórii 620 poistné a príspevky do 
poisťovní boli finančné prostriedky rozpočtu čerpané v závislosti od vyplatených  mzdových prostriedkov vo výške 
218 620,09 EUR,  
       V kategórii 630 tovary a služby boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,  čerpané vo výške 178 750,85  
EUR. Z mimorozpočtových zdrojov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 117,00 EUR. Finančné prostriedky boli 
vyčerpané na 97,77 %.  

Okrem toho DSS KAMPINO malo v roku 2021 pridelené účelovo viazané finančné prostriedky 
z mimorozpočtových zdrojov a to vo výške 95 885,64 EUR. Tieto finančné prostriedky boli  vyčerpané na 100 %.  
Financovanie bolo kryté na 100,00 % z upraveného rozpočtu pre DSS KAMPINO na rok 2021.  



 

 

V kategórii 640 bežné transfery boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,  čerpané vo výške 7 488,12 
 EUR, finančné prostriedky v tejto kategórii boli čerpané na 78 %. V roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 bolo v tejto 

kategórii čerpaných o 561,67 EUR menej. 
§ Pohľadávky: 
DSS KAMPINO evidoval k 31.decembru 2021 pohľadávky vo výške 6 984,92 EUR. Pohľadávky vo výške 5 585,63 

EUR predstavujú predpis úhrad za poskytnutú sociálnu službu klientom v mesiaci december 2021. 
V porovnaní s rokom 2020 sa pohľadávky DSS KAMPINO voči klientom zvýšili o 1 110,14 EUR..  

§ Záväzky: 
DSS KAMPINO evidoval k 31.12.2021 voči dodávateľom tovarov a služieb záväzky vo výške 620, 02 EUR; záväzky 

voči prijímateľom sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu boli vyrovnané v priebehu roka 2021. Záväzky voči 
zamestnancom, inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia, daňového úradu, iné záväzky a ostatné záväzky mimo 
VS boli evidované v sume 85 764, 83 EUR a uložené na depozitnom účte do dňa ich splatnosti. 

 
Projekty a dary:  
 

V roku 2021 prijal DSS KAMPINO finančné dary a granty v celkovej výške 3 965,00 EUR v členení: 
 

1. Nadácia PONTIS Akcia "Naše mesto 2021" 320,00 € 
2. OZ KAMPINO PLUS Vybavenie miestností zariadenia 3580,00 € 
3. Enviros Prevádzkové potreby 65,00 € 
 S p o l u :  3965,00€ 

 
 
V Bratislave, 17. júna 2022 
 
Vypracovali: PhDr. Jana Tvarožková 
Mgr. Mariana Ovsaník 
PhDr. Samolejová Eva 
p. Podhorská Mária 
 


