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Identifikačné údaje Centra sociálnych 

sluţieb - DEMY 

 

Názov     Centrum sociálnych sluţieb - DEMY  

                                                                       (CSS - DEMY) 

Sídlo     Biskupická 46, 911 04 Trenčín 

Zriaďovateľ    Trenčiansky samosprávny kraj, 

                                                                       K dolnej stanici 7282/20A 

                                                                       911 01 Trenčín 

Kontakt    032/ 652 07 95, 032/652 39 88 

     www.cssdemy.sk, demytn@demytrencin.sk 

Forma hospodárenia   rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

Štatutár organizácie   Mgr. Tibor Gavenda  - riaditeľ zariadenia 

 

Ekonóm    Mária Valachová 

Vedúci stravovacej prevádzky  Ján Bierovský 

Sociálny pracovník   Bc. Petronela Zemková 

Hlavná sestra    Bc. Michaela Barišová 

Vedúca výchovy    Mgr. Zuzana Baláţová 

Kapacita zariadenia   50  

Cieľová skupina    deti a mládeţ  s mentálnym   

     postihnutím a poruchami správania,  

     s pridruţeným telesným alebo zmyslovým  

     postihnutím 

Forma poskytovanej služby  denná a týţdenná 

Druh poskytovanej služby  sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

     situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného  

     postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu 

     alebo dovŕšenie dôchodkového veku v domove 

     sociálnych sluţieb, podľa  zákona 448/2008 

     v znení neskorších predpisov 

http://www.cssdemy.sk/
mailto:demytn@demytrencin.sk
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História zariadenia 

 

Objekt, v ktorom sa v súčasnosti nachádza DEMY vybudoval SPPŢV Agrokombinát Veľké 

Bierovce ako účelovú budovu materskej škôlky a detských jaslí pre deti svojich zamestnancov 

v rokoch 1981 – 1987. V novovzniknutých ekonomických podmienkach však nemal 

Agrokombinát dostatok finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia, a tak 

dochádza k jeho odpredaju. 

Novým majiteľom zariadenia sa stal Okresný ústav sociálnych sluţieb v Trenčíne. Ten 

1.septembra 1990 zriaďuje v objekte Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládeţ s denným 

a týţdenným pobytom. 

Po zániku Okresného ústavu sociálnych sluţieb vydal Okresný úrad v Trenčíne zriaďovaciu 

listinu, ktorou 1.januára 1991 zriaďuje Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté 

deti a mládeţ, denný a týţdenný pobyt v Trenčíne. Týmto dňom ÚSS nadobudol právnu 

subjektivitu a prešiel pod správu Obvodného úradu v Trenčíne. 

Od 11.12.1992 nesie ústav neoficiálny názov DEMY. Tento názov je symbolickým spojením 

slov “deti a my” dospelí, ktorí sa o ne staráme. Grafický znak DEMY výtvarne stvárnil 

akademický maliar Juraj Oravec. 

Od  1. októbra 1993 podľa rozhodnutia prednostu Okresného úradu v Trenčíne v zmysle 

zákona SNR 380/1992 Zb. Ústav spravuje a kontroluje Okresný úrad v Trenčíne. Ten 

od 1.10.1993 poveril ústav rozhodovaním o prijatí do zariadenia, o ukončení pobytu v ňom a 

o úhrade za pobyt. 

V júli 1996 prechádza zariadenie pod správu Krajského úradu Trenčín a od 1.júla 1998 nesie 

oficiálny názov DEMY – Domov sociálnych sluţieb. 

Od 1. júla 2002 sa naším zriaďovateľom stal Trenčiansky samosprávny kraj. 

V máji roku 2005 sa na základe úspešného projektu súčasťou DEMY stáva krytý 

rehabilitačný bazén, ktorý bol postavený z finančných prostriedkov Rozvojovej banky Rady 

Európy, Trenčianskeho samosprávneho kraja a sponzorských prostriedkov DEMY. 

S účinnosťou od 1. septembra 2009 sa názov zariadenia zmenil na Centrum sociálnych 

sluţieb – DEMY. 
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Centrum sociálnych sluţieb - DEMY 

 

Centrum sociálnych sluţieb - DEMY je zariadenie, ktoré poskytuje sociálne sluţby deťom 

a mladým ľuďom do 25 rokov, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie. Cieľovou skupinou 

zariadenia sú klienti s mentálnym postihnutím, s poruchami správania a pridruţeným 

telesným alebo zmyslovým postihnutím. CSS - DEMY poskytuje odborné, obsluţné a ďalšie 

činnosti podľa zákona 448/2008 o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov a podľa 

Všeobecného záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2014 a č. 

19/2015, ambulantnou alebo týţdennou formou. 

Sociálna sluţba sa poskytuje občanovi, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti na 

sociálnu sluţbu príslušným samosprávnym krajom (podľa miesta bydliska) a bol zaradený 

najmenej do V. stupňa odkázanosti na sociálnu sluţbu. Na základe predloţenia tohto 

rozhodnutia a ţiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby, poskytovateľ uzatvára 

zmluvu o poskytovaní sociálnej sluţby so ţiadateľom. V prípade, ţe kapacita zariadenia bola 

plná a ţiadateľ súhlasil, mohol byť zaradený do poradovníka čakateľov na základe 

rozhodnutia zariadenia. Právo vydávať rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov 

skončilo dňa 31.12.2015. Toho času zariadenie vedie „zoznam ţiadateľov o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej sluţby“ a vydáva oznámenia o zaradení do zoznamu ţiadateľov 

o poskytovanie sociálnej sluţby. 

Poskytovanie sociálnej sluţby v CSS - DEMY zahŕňa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu, 

výchovu, ubytovanie (alebo vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej 

sluţby), stravovanie, upratovanie, ţehlenie a údrţba šatstva a bielizne (neplatí pre ambulantnú 

formu), utváranie podmienok na vzdelávanie a zabezpečenie záujmovej činnosti. 

CSS - DEMY sa nachádza v príjemnej lokalite mesta Trenčín s bohatou občianskou 

vybavenosťou. V blízkosti na nachádza škôlka, zastávky autobusovej dopravy, obchody, 

pošta, či detské ihriská neďaleko zariadenia. DEMY má dostatočne veľký areál s moţnosťou 

vyuţitia na rôzne hry a pobyt vonku, či vykonávanie jednoduchých prác v rámci ergoterapie. 

 

Dispozičné riešenie 

Zariadenie pozostáva celkovo z piatich budov a to z pavilónu A, pavilónu C, pavilónu B,kde 

sa nachádzajú spálne, hospodársky pavilón a bazén. 

Pavilón A 

Pavilón je dvojpodlaţný, kde na prízemí sa nachádza vstupná chodba, jedáleň, denná 

miestnosť (skupina A1), kuchynka, dva malé sklady, kúpeľňa s toaletami, kniţnica, šatňa 

zamestnancov (jej súčasťou je aj toaleta a sprcha), výlevka a predsieň. Klienti tu majú 
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k dispozícii aj veľkú terasu. Vstup na poschodie je zabezpečený zatiaľ iba schodiskom, 

debarierizácia je v štádiu riešenia. 

Na poschodí sa nachádzajú dve denné miestnosti pre klientov (skupina A2 a A3), chodba 

a predsieň, šatňa zamestnancov, autistická trieda kde prebieha vyučovanie, výlevka, kúpeľňa 

a kuchynka. 

 

Pavilón C 

Pavilón pozostáva zo vstupnej vestibuly, chodby, šatne zamestnancov, nachádzajú sa tu dve 

denné miestnosti pre klientov (skupina C1), kúpeľňa s toaletami, rehabilitačná miestnosť, 

sklad pre výchovu, kuchynka, výlevka, predsieň a tieţ veľká terasa. Vstup na poschodie je 

zabezpečený schodiskom aj výťahom. 

Na poschodí tohto pavilónu sa nachádza chodba, dve predsiene, dve denné miestnosti 

(skupina C2 a pracovná skupina), kuchynka, kúpeľňa s toaletami,  šatňa zamestnancov, dva 

sklady pre výchovu a taktieţ veľká terasa. 

 

Pavilón B 

Pavilón je tieţ dvojpodlaţný, klienti sa tu zdrţujú iba počas nočného odpočinku. Prízemie 

pozostáva zo vstupnej chodby, dvoch tried, kde prebieha vyučovanie, nachádza sa tu 

ambulancia, štyri nočné izby, výlevka a kúpeľňa s toaletami. Na poschodie je vstup 

zabezpečený schodiskom a výťahom. Na poschodí sa nachádza snoezelen room, dva sklady 

(archív), nočná izba pre personál, päť nočných izieb pre klientov, výlevka a kúpeľňa 

s toaletami. 

 

Hospodársky pavilón 

Ďalšia budova  pozostáva z kancelárii hospodárskeho úseku - kancelária riaditeľa, ekonómky 

a vedúceho stravovacej prevádzky a kancelárie sociálnej pracovníčky, práčovne, kuchyne, 

hrubej prípravovne, jedálne pre zamestnancov, telocvične, sušiarne, kotolne, stolárskej dielne, 

dielne údrţby, technickej miestnosti, skladu prádla a drogérie a zemiakového skladu. 

Bazén 

Bazén je súčasťou zariadenia od roku 2005. Tvorí samostatnú budovu, je napojený 

na spojovaciu chodbu, ktorá spája pavilón A a pavilón C. Pozostáva zo vstupnej predsiene, 

šatne, samostatnej šatne pre personál, bazénovej haly, toalety, sprchy a technickej miestnosti. 

 

Stravovanie 

Stravovanie v CSS - DEMY je poskytované formou celodenného stravovania pre týţdenný 

pobyt a pre ambulantný pobyt podľa počtu hodín, ktoré klient odoberie. Podľa zákona č. 

448/2008 v z.n.p. je klient povinný odobrať aspoň jedno hlavné jedlo. Strava je pestrá 

a poskytuje sa 5x denne. Klientom poskytujeme racionálnu stravu, tvoria ju tri hlavné jedlá 

(raňajky, obed a večera) a dve vedľajšie jedlá (desiata a olovrant). V prípade potreby a podľa 
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odporúčania lekára poskytujeme aj diétnu stravu, aktuálne poskytujeme diéty v podobe 

bezlepkovej a bezlaktózovej stravy. 

Strava sa podáva v nasledovnom čase: 

- 8,00 h raňajky 

- 10,00 h desiata 

- 12,00 h obed (v piatok 11,30 h) 

- 15,00 h olovrant 

- 17,30 h večera. 

 

Podľa typu stravy platí klient za stravu nasledovne: 

 

 Druh stravy 

Typ stravy Racionálna Bezlepková Bezlaktózová 

Raňajky 0,48 € 0,62 € 0,58 € 

Desiata 0,32 € 0,42 € 0,38 € 

Obed 1,60 € 1,66 € 1,92 € 

Olovrant 0,32 € 0,42 € 0,38 € 

Večera 0,48 € 1,04 € 0,58 € 

Cena spolu na deň 3,20 € 4,16 € 3,84 € 
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Organizačná štruktúra CSS - DEMY 

Organizácia zariadenia pozostávala v roku 2015 z  piatich úsekov. V jednotlivých úsekoch 

pracovalo celkovo 36 zamestnancov, podľa kvalifikácie a náplne práce. 

1. Riaditeľ zariadenia 

Úlohou riaditeľa zariadenia je dohliadať, aby bola zabezpečená kvalitná a odborná práca, 

ktorá je vykonávaná v prospech klienta. Jeho úlohou je okrem riadenia organizácie  dohliadať 

aj na rozpočet, celkovú prevádzku, hospodárenie, zabezpečovať vzdelávanie 

pre zamestnancov a v neposlednom rade zabezpečuje marketing. Tento úsek je tvorený iba 

štatutárom zariadenia, t.j. 1 osoba. 

2. Ekonomicko - prevádzkový úsek 

Úsek zabezpečuje plynulú prevádzku. Zahŕňa činnosti v práčovni (1 zamestnanec), 

údrţbárske práce (1 zamestnanec), upratovacie práce v celom zariadení (2 zamestnanci), 

objednávanie a výdaj potravín a preprava (1 zamestnanec - vedúci stravovacej prevádzky), 

príprava stravy (2 kuchárky a 2 pomocné sily), prevádzka skladov (1 zamestnanec - vedúci 

stravovacej prevádzky), účtovné činnosti (1 zamestnanec - ekonóm a zároveň zástupca 

riaditeľa).  Medzi činnosti tohto úseku patrí aj zabezpečenie ochrany majetku a klientov. 

3. Úsek výchovy 

Úsek v roku 2015 tvorilo celkovo 7 zamestnancov, z toho 6 bolo v pozícii vychovávateľa 

a jeden zamestnanec zastával pozíciu ergoterapeuta. Vychovávatelia majú kaţdý svoju 

výchovnú skupinu, kde zabezpečujú výchovnú činnosť, zostavujú plán výchovnej činnosti na 

týţdeň a spolu s ostatným personálom tvoria a realizujú individuálne plány klientov. 

Pomáhajú ostatnému personálu pri zabezpečení základných potrieb. 

 

4. Sociálny úsek 

Tento úsek je tvorený 1 zamestnancom - sociálnym pracovníkom. Poskytuje sociálne 

poradenstvo, vyhotovuje zmluvy a dodatky o poskytovaní sluţby, vedie poradovník čakateľov 

je zodpovedný za sklad prádla, vedie pokladňu, komunikuje s rodičmi, vedie sociálnu agendu, 

je zodpovedný za výpočet úhrad za poskytované sluţby, podieľa sa na zabezpečovaní 

projektov a výletov, vykonáva súčinnosť pri sociálnych šetreniach, spolupracuje so sociálnym 

úsekom TSK. 

 

5. Zdravotný úsek 

Úsek tvorí celkovo 17 zamestnancov. Na pozícii vedúceho úseku je hlavná sestra. 

Zamestnanci sú jednotlivo rozdelení do kaţdej skupiny, kde zabezpečujú 24 hodinovú 

starostlivosť o klientov. Tento úsek sa skladá z 2 zdravotných sestier (z toho 1 je hlavná 

sestra), zdravotný asistent (1 zamestnanec), sanitárov (3 zamestnanci), opatrovatelia (11 

zamestnancov). 
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Riaditeľ zariadenia zabezpečuje aj pravidelné vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie kvality 

práce aj prostredníctvom skupinovej a individuálnej supervízie. 

Vzdelávacie programy v roku 2015: 

18.3. 2015 školenie „Spôsobilosť na právne úkony a opatrovníctvo človeka“ uskutočnené 

        na TSK, zúčastnili sa: riaditeľ zariadenia a sociálny pracovník, 

11.5 - 5.5.2015 pilotné overovanie vzdelávacieho programu „Nové trendy v sociálnych  

             službách - všeobecný prehľad“, uskutočnený v Bratislave, vzdelávania  

             sa zúčastnil riaditeľ zariadenia, 

26.5.2015 školenie zamerané na usmernenie pri výkone sociálneho šetrenia, uskutočnené na

     TSK, zúčastnil sa sociálny pracovník, 

29.6.2012 školenie „Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, vedenie 

      dokumentácie v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS“, uskutočnené na 

      TSK, zúčastnili sa hlavná sestra a sociálny pracovník, 

26.11.2015 školenie „Dohľad nad poskytovaním sociálnej služby“, uskutočnené na TSK,   

        zúčastnili sa sociálny pracovník a riaditeľ zariadenia. 
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Úsek výchovy 

Výchovno – edukačný proces v našom zariadení je zameraný na špecifické potreby 

a moţnosti kaţdého klienta osobitne, keďţe pri mentálnom a kombinovanom postihnutí má 

kaţdý klient mnohé špecifické potreby a osobitosťou sa vyznačuje aj jeho mentálna úroveň 

a motorika. Podstatnú úlohu v tomto procese zastáva pôsobenie multidisciplinárneho tímu 

pracovníkov, ktorí pri vytváraní individuálnych programov starostlivosti kaţdého klienta sa 

snaţia o maximálne moţnú mieru rozvoja osobnosti v oblasti kognitívnych procesov, 

motoriky, vizuomotorickej koordinácie, komunikácie a sociálneho vývinu 

Úsek výchovy tvorilo v roku 2015 celkovo 7 zamestnancov. Vychovávatelia majú 

vysokoškolské vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika. Na kaţdej skupine sa nachádza 

vychovávateľ, ktorý zabezpečuje a plánuje program výchovy na kaţdý týţdeň dopredu. Ich 

náplňou práce je zabezpečiť výchovno - vzdelávací program, ktorý bude pozitívne vplývať 

na klienta, jeho osobnosť, rozvoj zručností, schopností a pokiaľ je to moţné aj vedomostí 

a podieľať sa aj na uspokojovaní základných potrieb klientov. V spolupráci s ďalšími 

zamestnancami pripravujú na začiatku školského roka individuálne plány, ktoré sú stanovené 

podľa záujmov a ţelaní klientov a ak je to moţné aj za klientovej aktívnej účasti. Následne sa 

počas roka venujú spolu so všetkými zamestnancami na plnení cieľov, ktoré boli stanovené. 

Preferujeme individuálny prístup ku klientovi. 

V rámci výchovy hrá dôleţitú úlohu pracovná výchova. Jej cieľom je nielen získanie 

pracovných zručností a rozvoj motoriky, no prináša klientovi aj pocit uspokojenia 

a uţitočnosti, radosť z vykonanej práce a zároveň rozvíja kladný vzťah k veciam a nástrojom 

ţivotného prostredia. Naši klienti si rozvíjali jemnú motoriku pri výrobe pozvánok na ples, 

zhotovovali peknú výzdobu z papiera a prírodnín podľa ročného obdobia, tvorili pestré 

a nápadité fašiangové masky a pravidelne zásobujú svoje nástenky na chodbách krásnymi 

výtvormi. 

Ciele sa dosahujú aj prostredníctvom rôznych terapii. Medzi významné terapie v našom 

zariadení patrí aj ergoterapia, ktorú vykonáva ergoterapeut s klientami v individuálnej alebo 

skupinovej forme. V rámci svojho pôsobenia rozvíja u klientov kladný postoj k jednoduchým 

pracovným úkonom, rozvíja u nich základné pracovné zručnosti a schopnosti. Starajú sa 

o okolie a priestory zariadenia aj prostredníctvom sezónnych prác ako hrabanie lístia, 

polievanie kvetov v záhrade, zametanie chodníkov, zberanie papiera a podobne. 

Medzi ďalšie terapie, ktoré vyuţívame pri práci s klientmi sú aromaterapia, muzikoterapia, uţ 

spomínaná hydrokinezioterapia či biblioterapia, kde hravou nenásilnou formou zoznamujeme 

klientov so svetom kníh. V našej kniţnici si majú moţnosť vybrať kniţku podľa vlastného 

záujmu, spoločným predčítavaním sa zoznamujeme s krásou klasických rozprávok 

a pôsobením krátkych náučných príbehov sa zameriavame na problémy v oblasti správania či 

sociálnych vzťahov. 

Ďalej vyuţívame artetarapiu aj dramatoterapiu. Významnú úlohu plní colorterapia, ktorá patrí 

medzi novšie terapie. Terapia svetlom a farbami predstavuje ošetrenie a terapiu priateľskú pre 

klienta, zmierňuje negatívne pocity súvisiace s ochorením, preţívanou bolesťou a pre klienta 

je príjemná a uvoľňujúca. 
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Veľmi obľúbená je u klientov multistimulačná metóda Snoezelen, ktorá evokuje pocit 

pohody, spôsobuje uvoľnenie, privádza k relaxácii, ale tieţ aktivizuje, prebúdza záujem, 

odbúrava strach a prináša istotu a radosť. Snoezelen predstavuje zvláštnu ponuku vyuţitia 

času pre ťaţko a hlboko viacnásobne postihnutých klientov. Tí sú pri vnímaní a spoznávaní 

svojho okolia odkázaní na primárne zmyslové vnemy a tie sa môţu rozvíjať v špeciálne 

upravenom prostredí, kde sa im podnety ponúkajú selektívne a súčasne sa redukujú podnety 

zbytočné. V našej špeciálne upravenej Snoezelen room si môţu klienti rozvíjať zmyslové 

vnímanie a zmyslovú skúsenosť pomocou svetla, zvukov, pocitov, vône a pohybu. 

Ďalšou obľúbenou a najnovšou terapiou je hra afrických bubnoch, ktorú praktizujeme od 

februára 2015. Táto terapia stabilizuje psychický stav, eliminuje neţiaduce prejavy správania, 

ventiluje psychickú a sexuálnu energiu a v neposlednom rade má terapeutické účinky. 

U našich klientov sa táto terapia veľmi osvedčila. Bubnujeme individuálne alebo skupinovo, 

v triedach alebo v telocvični. 

Na konci školského roka prebieha vyhodnotenie individuálnych plánov. Stretávame sa na 

oddeleniach, kde sa čítajú jednotlivé ciele klientov a ich naplnenie. Okrem toho, či bol cieľ 

naplnený, ďalej spoločne posúdime aj či v danom cieli budeme pokračovať, či je vhodný, 

alebo sú  potrebné zmeny. 

Výchova je veľmi dôleţitá, ide ruka v ruke spolu s ďalšími poskytovanými sluţbami a tak 

zabezpečujeme pre našich klientov komplexnú starostlivosť. Počas celého roka sa snaţíme 

našim klientom v rámci výchovno – edukačného pôsobenia poskytovať komplex príjemných 

podnetov – zrakových, sluchových, taktilných, pohybových a podobne. Veľmi dôleţitú úlohu 

zohráva striedanie aktívnej zloţky a vhodnej formy uvoľnenia, čiţe relaxácie. Relaxačné 

techniky umoţňujú psychické i somatické uvoľnenie, regeneráciu síl, odstránenie napätia 

a nepokoja. V rámci výchovno – edukačného pôsobenia vyuţívame viacero relaxačných 

techník, ktoré umocňujeme hudobným a verbálnym prejavom. 
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Zdravotný /opatrovateľský úsek 

V CSS - DEMY poskytujeme opatrovateľskú  starostlivosť. Je to súbor činností, 

prostredníctvom ktorých je našou úlohou skvalitniť ţivot klientov v zariadení. Zamestnanci 

vykonávajúci opatrovateľskú starostlivosť, vykonávajú základné ošetrovateľské úkony a 

zabezpečujú napĺňanie potrieb klientov prostredníctvom holistického prístupu. Medzi 

základné činnosti patrí pomoc pri kŕmení, hygiene, polohovanie klientov, prezliekanie, 

odsávanie, aplikovanie rôznych terapii, či pomoc a sprevádzanie pri voľnočasových 

a záujmových aktivitách, kultúrnych podujatiach a podobne. Medzi ošetrovateľskú 

starostlivosť zahŕňame podávanie liekov, ošetrovanie rán a špeciálne techniky bazálnej 

stimulácie, ktorú uskutočňujeme pomocou taktilných a telesných kontaktov. Pomáha 

predchádzať problémom v správaní, umoţňuje väčšiu otvorenosť a pripravenosť v oblasti 

sociálnych vzťahov. Vyuţívame aj orofaciálnu stimuláciu či oromotoriku. Vďaka nim sa 

upravuje a obmedzuje slinotok, zlepšuje sa hybnosť tvárového a ţuvacieho svalstva, zlepšuje 

sa prehĺtanie u detí s DMO, rozvíja sa reč u detí s Downovým syndrómom. Úlohou 

opatrovateľov a zdravotníckych zamestnancov je poskytovať pomoc klientom 

pri sebaobsluţných činnostiach a základných potrebách ako pomoc pri kŕmení, obliekaní, 

hygiene, polohovanie, sledovať fyzický, psychický stav klientov a viesť záznamy o zmenách 

zdravotného a celkového stavu klientov. Všetci zamestnanci sa riadia pri svojej práci Etickým 

kódexom, uplatňovaním základných ľudských práv a preferujú individuálny prístup 

ku klientovi a empatiu. Medzi ich náplň patrí aj efektívna komunikácia a odovzdávanie 

vzájomných informácii s rodičmi. Zmeny zdravotného stavu a postupovanie pri práci 

opatrovatelia konzultujú s hlavnou sestrou zariadenia. Tak isto všetky opatrovateľské úkony 

v zariadení sú vykonávané pod vedením hlavnej sestry. 

Nevyhnutnou súčasťou tohto úseku je aj rehabilitačný pracovník. Jeho úlohou je vykonávať 

liečebnú rehabilitáciu, cvičenie, masáţe a rôzne ďalšie terapie. Rehabilitáciu vykonáva 

prostredníctvom individuálneho prístupu, vyuţíva sa aj hydrokinezioterapia, čo je 

rehabilitácia v bazéne. Terapia v bazéne, kde teplota vody je 34 ˚C, umoţňuje našim deťom 

zaţívať radosť z nezávislého pohybu, zlepšuje sa hybnosť, pohyb vo vode vzbudzuje kladné 

emócie, posilňujú sa jednotlivé svalové skupiny. Pobyt klienta vo vode trvá 30 minút a zahŕňa 

cvičenie s rehabilitačným pracovníkom, loptové hry, absolvovanie perličkového kúpeľa, či 

vodných trysiek. Cvičenie ako pobyt vo vode deťom uľahčujú špeciálno – plavecké pomôcky. 

V rámci rehabilitácie sa cvičí Vojtova metóda a rôzne špeciálne cvičenia zamerané 

na zabránenie skracovaniu svalových štruktúr. Na zlepšenie svalového tonusu aplikujeme 

klasickú masáţ, cvičenie na fit lopte, alebo stacionárnom bicykli. Rehabilitačný pracovník 

spolupracuje s ďalšími zamestnancami a konzultuje zdravotný stav klientov, podľa čoho 

vyberá aj vhodnú formu rehabilitačnej činnosti. Spolupracuje a konzultuje zvolené terapie aj 

s rodičmi klientov. 

Celkový počet zamestnancov ktorí zabezpečujú opatrovateľskú starostlivosť a ošetrovateľskú 

starostlivosť je 17. Bliţšie zaradenie pracovníkov je uvedená v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka č. 1 štruktúra zamestnancov zdravotného/opatrovateľského úseku 

pracovné zaradenie celkový počet 
pohlavie 

muž žena 

hlavná sestra 1  1 

zdravotná sestra 1  1 

zdravotný asistent 1  1 

sanitár 3  3 

opatrovateľ/ka 10 1 9 

rehabilitačný pracovník 1  1 

    

Spolu 17 1 16 

 

Starostlivosť poskytujeme 50 - tim klientom s mentálnym postihnutím, s poruchami správania 

a pridruţeným telesným alebo zmyslovým postihnutím. Sociálnu sluţbu poskytujeme deťom 

a mladým ľuďom do 25 rokov, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie. Kapacita zariadenia 

podľa zriaďovacej listiny je 50 klientov. 

Tabuľka č. 2 Štruktúra klientov podľa počtu a pohlavia 

kapacita zariadenia 50 

počet klientov k 31.12.2015 50 

pohlavie klientov počet klientov 

počet dievčat/ţien 21 

počet chlapcov/muţov 29 

stupeň odkázanosti VI. (u všetkých klientov) 

 

Forma poskytovanej sociálnej sluţby v CSS - DEMY je ambulantná a týţdenná. Klient má 

právo vybrať si formu poskytovanej sluţby, podľa zákona 448/2008 v znení neskorších 

predpisov. Pri poskytovaní ambulantnej formy má klient právo určiť si aj počet hodín, ako aj 

čas poskytovanej sluţby v rozmedzí od 6,00  do 18,00  a to v pracovných dňoch. Ambulantná 

sluţba sa neposkytuje v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov. Týţdenná forma sa 

poskytuje od pondelka do piatku. Sluţba sa neposkytuje v dňoch pracovného pokoja a to ak 

tento deň predchádza bezprostredne sobote, alebo bezprostredne nasleduje po nedeli. 

V mesiaci júl je zariadenie zatvorené z dôvodu prázdnin a podľa rozhodnutia štatutára 

zariadenia je zariadenie zatvorené aj počas Vianoc a voľno je aj počas veľkonočných 

sviatkov. 

Tabuľka č. 3 Forma poskytovanej služby 

týždenný pobyt denný pobyt 

30 
4h 4-8h 8-12h 

14 3 3 
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Sociálnu sluţbu poskytujeme deťom a mladým ľuďom do veku 25 rokov, v odôvodnených 

prípadoch aj dlhšie. 

Tabuľka č. 4 Veková štruktúra klientov 

veková štruktúra počet klientov 

0-3 rokov 1 

6-9 rokov 4 

10-14 rokov 2 

15-18 rokov 8 

19-25 rokov 13 

26-39 rokov 22 

 

Druhy postihnutia aj miery postihnutia sa rôznia. Podobne sa rôznia aj stupne mobility. 

Našich klientov rozdeľujeme podľa mobilných, čiastočne imobilných a úplne imobilných. 

Z diagnóz je najviac zastúpená DMO. Podrobnejšia štruktúra diagnóz klientov a stupne 

mobility sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 

Tabuľka č. 5 Druhy diagnóz klientov zariadenia 

druh diagnózy počet 

mentálne postihnutie rôzneho druhu 10 

Downov syndróm 4 

Autizmus 5 

DMO 31 

spolu 50 

 

Tabuľka č. 6 Stupne mobility klientov 

stupeň mobility počet 

plne mobilní klienti 16 

čiastočne imobilní klienti 12 

úplne imobilní klienti 22 

spolu 50 

 

Opatrovateľskú a zdravotnú starostlivosť poskytujeme našim klientom s veľkou mierou 

empatie. Poskytované sluţby v našom zariadení predstavuje komplexnú starostlivosť 

o biologické, psychické a sociálne potreby klientov. Našou snahou je, aby sa klienti cítili čo 

najlepšie a boli spokojní. Chceme im zabezpečiť kvalitnú sluţbu. Preto je nevyhnutný 

komplexný prístup, ktorý zahŕňa opatrovateľskú/ošetrovateľskú starostlivosť, výchovu a aj 

sociálnu starostlivosť. 

Naše zariadenie poskytuje súčinnosť pri vykonávaní praxe študentov Strednej zdravotníckej 

školy v Trenčíne. Študenti z odboru masér vykonávajú na prax u rehabilitačného pracovníka 

niekoľkokrát do týţdňa. Zároveň nám študenti veľmi pomáhajú aj pri rôznych akciách 

a projektoch. 
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Sociálny úsek 

Centrum sociálnych sluţieb  - DEMY poskytuje odborné, obsluţné a ďalšie činnosti podľa 

zákona 448/2008 v z.n.p. Úsek tvorí 1 zamestnanec - sociálny pracovník. Jeho náplňou práce 

je poskytovať základné poradenstvo, uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej sluţby, 

dodatky k zmluvám, vydával rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov. Právomoc 

vydávať rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov zaniklo ku dňu 31.12.2015. 

Od 1.1.2016 zariadenie vydáva oznámenie o zaradení ţiadateľa do zoznamu ţiadateľov 

o zabezpečenie poskytovania sluţby. Ďalej vypočítava úhrady za poskytované sluţby, vedie 

administratívu a osobné karty klientov, vedie sklad prádla, pomáha klientom s adaptáciou 

pri nástupe do zariadenia, komunikuje a rieši vyskytnuté problémy týkajúce sa klientov. 

Zabezpečuje poskytovanie informácii, pravidelne aktualizuje webovú stránku zariadenia 

(www.demytrencin.sk), podieľa sa na príprave projektov, vyhľadáva a zabezpečuje účasť 

klientov na kultúrnych a spoločenských akciách. Poskytuje aj súčinnosť pri vykonávaní 

sociálneho šetrenia za účelom vydávania rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu sluţbu. 

V priebehu minulého roka sme sa začali intenzívne zaoberať štandardami kvality, ktoré sú 

stanovené zákonom 448/2008, kde sociálny pracovník zastáva úlohu koordinátora. Je to 

zdĺhavý proces, náročný nielen časovo, ale aj obsahovo. Sme zhruba v polovici tvorenia. 

Štandardy obsahujú mnoţstvo smerníc a postupov, ktoré nám určite pomôţu pri poskytovaní 

sluţieb a zvýšia ich kvalitu. Na procese sa intenzívne podieľa implementačný tím 

pozostávajúci zo 7 zamestnancov. Tím je tvorený zo zamestnancov, ktorí zastávajú rôzne 

pracovné pozície v rôznych oblastiach. Patria tam špeciálny pedagógovia, hlavná sestra, 

sociálny pracovník a riaditeľ zariadenia.  Spoločne sa podieľame na tvorbe potrebných metód, 

postupov a smerníc, ktoré budú prístupné všetkým zamestnancom. Tí sú s týmito dokumentmi 

postupne oboznamovaní a následne sú aplikované do praxe v zariadení. Do procesu sme 

zapojili aj ostatných zamestnancov a rodičov našich klientov, aby aj oni mali moţnosť sa 

vyjadriť k štandardom kvality a prispieť k ich tvorbe. 

 

Tabuľka č. 7 Počet uzavretých a ukončených zmlúv o poskytovaní služby v roku 2015 

UZATVORENÉ ZMLUVY UKONČENÉ ZMLUVY 

k dátumu 
počet 

zmlúv 
forma služby k dátumu 

počet 

zmlúv 

forma 

ukončenia 

k 1.2.2015 2 
ambulantná 

forma 
k 12.1.2015 1 dohodou 

k 1.9.2015 1 
ambulantná 

forma 
k 3.7.2015 1 dohodou 

 

Počet vykonaných šetrení za účelom vydania rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu sluţbu, 

ktoré vydáva TSK, bolo v roku 2015 celkovo 7. 

 

http://www.demytrencin.sk/
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Projekty a aktivity 

CSS - DEMY pravidelne realizuje niekoľko aktivít a projektov. Mnohé projekty majú 

niekoľkoročnú tradíciu a siahajú aţ do obdobia vzniku zariadenia. Mnohým aktivitám 

a divadielkam vďačíme Fondu Dr. Klaun, ktorý nás pravidelne navštevuje a spríjemní pobyt 

klientov u nás rôznymi peknými predstaveniami. Stručne predstavíme projekty a aktivity, 

ktoré sa uskutočnili v priebehu roku 2015. 

12.2.2015 Karneval 

Kaţdoročne sa január nesie v duchu príprav na fašiangový ples. Všetky deti v rámci svojich 

moţností a v spolupráci so zamestnancami pripravovali masky a výzdobu na tradičný ples, 

kde sa predvedú kaţdoročne krásne masky. Spoločne si zatancujeme, posedíme pri chutnom 

občerstvení a odnesieme mnoho pekných záţitkov. 
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28.4.2015 Divadlo Vareška Var! 

Ako sme uţ spomínali, nadácia Fond Dr. Klaun nás pravidelne navštevuje a vţdy pre nás 

pripraví krásne popoludnie s mnoţstvom pesničiek. Predstavenie má vţdy poučný charakter 

a veľa sa nasmejeme. Zaujímavý je aj tým, ţe klientov priamo zapájajú do programu 

a predstavenia. 
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27.5.2015 Rozprávkový les v Zemianskom Podhradí 

Kaţdoročne a veľmi radi prijímame pozvanie do Zemianskeho Podhradia, kde sa koná 

Rozprávkový les. Tentokrát sa niesol v duchu rozprávkových a filmových postáv. Mali sme 

moţnosť vidieť Kleopatru, Adelu Ostrolúcku, jeţibabu, Vinetua a ďalších. Záţitok naozaj 

veľmi pekný, ďakujeme za pozvanie! 
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1. - 5.6.2015 Týždeň detských radostí 

Tento známy projekt je súčasťou zariadenia uţ niekoľko rokov. Je to týţdeň, kedy oslavujem 

Medzinárodný deň detí celý týţdeň. Na kaţdý deň sme naplánovali mnoţstvo zaujímavých 

aktivít nielen pre našich klientov, ale aj pre klientov z iných zariadení, ktorí prijali naše 

pozvanie. V pondelok sme si vyzdobili náš areál stuţkami a balónmi, aby sme navodili 

atmosféru. Popoludní sme privítali psovodov, ktorí nám predviedli so psíkmi rôzne kúsky. 

V utorok sa uskutočnil dlhoročný projekt Farbičky - čarbičky, ktoré v tomto roku oslávil svoje 

23. výročie. Pôvodne sa mali uskutočniť o týţdeň skôr, ale pre nepriaznivé počasie sme 

podujatie museli preloţiť. Naše známe farbičky - čarbičky sú výtvarné dielne, ktoré 

podporujú fantáziu, radosť a rozvoj jemnej motoriky pri rôznych technikách, kde si všetci 

zúčastnení môţu vyrobiť rôzne krásne výrobky. Podujatie je zamerané aj na rozvoj zručnosti 

a tvorivosti, rozvoj sociálneho správania a sociálnych interakcií. Ako nástroj nám slúţia 

výtvarné dielne, v rámci ktorých vyuţívame rôzne výtvarné techniky, rôzny materiál a 

netradičné postupy. Kaţdý rok sa na dielne svedomito pripravujeme. Zabezpečujeme okrem 

potrebného materiálu na výrobky,  aj občerstvenie, ţivú hudbu, program a dobrovoľníkov, 

ktorí nám pravidelne pomáhajú. Sú to študenti strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. 

V stredu sa uskutočnili športové hry, kde si klienti zasúťaţili v rôznych disciplínach ako 

napríklad zbieranie loptičiek do koša, strieľanie na bránu, hádzanie lopty do basketbalového 

koša a ďalšie. Hry u klientov prebúdzajú zdravú súťaţivosť a schopnosť sebapresadenia. Vo 

štvrtok sme sa vybrali na tradičný výlet do Trenčianskych Teplíc, kde sme strávili pekné 

predpoludnie prechádzkou v parku, posedením na zmrzline a kúpeľných oplátkach. V piatok 

sme si urobili spoločnú komunitu, rozdali sa diplomy za úspešne absolvovanie športového dňa 

a nechýbala ani spoločná bubnovačka na našich afrických bubnoch. 
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24. - 25-6.2015 Hry bez hraníc - športové hry v Podskalí 

Aj na tomto podujatí sa pravidelne zúčastňujeme uţ niekoľko rokov. Dvojdňový športový 

program poskytuje mnoţstvo športových disciplín, odkiaľ si vţdy prinesieme nejakú ti 

medailu. 
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30.6.2015 Odovzdávanie vysvedčenia 

Dlho očakávaný deň pre všetky deti. Deň ukončenia školského roka je spojený s tradičným 

odovzdávaním vysvedčenia. V tento deň sme sa zišli všetci na jednej skupine a spoločne si 

odovzdali vysvedčenia. 

 

21.8.2015 Stretnutie s Mariánom Hossom a slávnym Stanley Cupom 

Mali sme tú česť a moţnosť dotknúť sa slávneho Stanley Cupu a urobiť si na pamiatku zopár 

fotografii. Pre nás veľký záţitok! 
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11.9.2015 Záhradná slávnosť 

Záhradnú slávnosť sme presunuli z tradičného júna na september. Spojili sme ju s oslavou 25. 

narodenín DEMY. Maminy priniesli veľa dobrôt, spolu s rodičmi detí sme si posedeli pri 

káve, porozprávali a pochutnali na grilovaných špekačkách. 

 

 

 

17.10.2015 Aukcia obrazov klientov z DEMY 

V tento deň sa v Ţiline konala predajná výstava obrazov našich šikovných klientov. 

Zorganizovala ju spoločnosť UNIPHARMA a výťaţok z predaja bol určený na výchovno - 

vzdelávaciu starostlivosť a potreby detí. 
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26.10.2015 Divadielko Kozarohatá a jež 

Opäť vďačíme Fondu Dr. Klaun za spestrenie dňa krásnym náučným divadielkom, na ktorom 

sme sa dobre pobavili. 

 

 

2.11 - 6.11.2015 Návšteva našej Bertušky 

Naša holandská priateľka Bertuška, ako ju familiárne voláme nás opäť poctila svojou 

návštevou. Rozdáva nám svoju lásku, pohladenie a pre deti opäť priniesla mnoţstvo darčekov. 

Aj napriek pokročilému veku sa snaţí všemoţne nám pomáhať. 
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11.11.2015 Trenčiansky Omar 

Ďalší krásny projekt, na ktorom sa zúčastňujeme uţ niekoľko rokov. Naši vychovávatelia 

usilovne pracujú s klientmi a vţdy si na toto podujatie pripravia krásne predstavenie, ktoré 

môţeme odprezentovať pred mnoţstvom kamarátov z iných zariadení. 
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26.11.2015 Futbalisti AS Trenčín 

Naše projekty a aktivity v roku 2015 vyvrcholili návštevou futbalistov z muţstva AS Trenčín. 

Predviedli nám rôzne kúsky s futbalovou loptou a na záver sme si spoločne zabubnovali na 

afrických bubnoch. Nielen nám, ale aj futbalistom sa to veľmi páčilo. Na záver sme im 

odovzdali darčeky a poďakovali za návštevu. 

 

 

 

 

 

Projekty a aktivity, ktoré organizujeme pre našich klientov majú socializačno - integračný 

charakter. Preto sa snaţíme veľa aktivít organizovať aj mimo zariadenia. Taktieţ našu 

záhradu a areál má moţnosť počas pracovných dní navštevovať aj verejnosť. Rehabilitačný 

bazén vyuţíva aj plavecký klub HUPS BABY CLUB, kde chodia plávať detičky od 6. 

mesiacov. Klienti tak majú kontakt s verejnosťou a rodičia týchto detí majú moţnosť vidieť 

práce našich klientov. 
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Ekonomický úsek 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS - DEMY za r. 2015 

1. Príjmy  

 

Názov Schválený 
rozpočet v € 

Upravený 
rozpočet v € 

Plnenie príjmov v 
€ 

% vyjadrenie 

Príjem za sociálne 

sluţby 

 

99 000,00 

 

108 000,00 

 

92 559,52 

 

85,70 

Za stravné od 

cudzích stravníkov 

a zamestnancov 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

7 797,28 

 

 

0 

Príjem z prenájmu  

0 

 

0 

 

7 334,37 

0 

Vratky z minulých 

rokov 

 

0 

 

0 

 

    0,78 

 

0 

Príjem z transferov 0 0 1 635,00 0 

SPOLU 

 

99 000,00 108 000,00 109 326,95 101,23 

 

2. Bežné a kapitálové výdavky  

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 

Skutočné 

čerpanie v € 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy 

 

300 445,00 309 436,00 321 763,05 103,98 

620 – Poistné 

 

105 006,00 110 136,00 112 154,14 101,83 

630 -  Beţné 

výdavky 

156 619,00 153 676,00 155 444,15 101,15 
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640 – Beţné 

transfery 

 

1 100,00 1 647,00 1 641,44 99,66 

600 – Beţné  

výdavky spolu 

563 170,00 574 895,00 591 002,78 102,80 

700 – Kapitálové 

výdavky spolu 

30 500,00 33 478,00 25 534,00 76,27 

Výdavky celkom 

 

593,670,00 608 373,00 616 536,78 101,34 

 

     V roku 2015 sme získali kapitálové finančné prostriedky z MPSVR SR vo výške     8.000 

€ a na spoluúčasť od Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 2.799 €, nakúp šikmej 

schodiskovej plošiny na prepravu klientov do výučbovej miestnosti v suteréne hospodárskeho 

pavilónu. Čiastku 8.315 € sme pouţili na rekonštrukciu kúpeľne a WC v pavilóne A. Taktieţ 

sme obstarali veľkokapacitnú automatickú práčku v hodnote 4.454 € a sprchovacie lôţko pre 

imobilných klientov v hodnote 1.966 €. 

 

     Čerpanie beţných výdavkov bolo vyššie oproti upravenému rozpočtu z titulu vyuţitia § 23 

ods.1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene       

a doplnení niektorých zákonov – povolené prekročenie. 

 

Čerpanie podľa jednotlivých poloţiek kategórie 630: 

Položky 

 

Schválený rozpočet 

v € 

Upravený rozpočet 

v € 

Skutočné čerpanie 

631 - cestovné 

 

300  23 22,68 

632 - energie 

 

50 000 49 743 49 740,03 

633 – tovary 

 

62 019 60 282 61 304,48 

634 - dopravné 

 

6 670 4 034 4 032,03 
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635 – údrţba 

 

10 000 10 000 10 753,51 

636 - nájomné 

 

0 0 0 

637 – sluţby 

 

27 630 29 594 29 591,42 

SPOLU 

 

156 619 153 676 155 444,15 

 

 

3. Finančná hodnota majetku 

Finančná hodnota 

majetku k 31.12.2015 

Suma v € Odpisová 

skupina 

Doba 

odpisovania 

(roky) 

Ročná 

odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

0 --- --- --- 

021 – stavby 

 

856 072,99 6 40 1/40 

DHM-022-samostatne 

hnuteľný majetok 

193 306,47 1,2,3 4,6,8 1/4,1/6,1/8 

023-  dopravné 

prostriedky 

49 765,73 2 6 1/6 

031 – pozemky 

 

188 159,72 --- --- --- 

042 – obstaranie DHM 

 

5 736 --- --- --- 

      

     Na účte 042 sú vypracované projektové dokumentácie, ktoré neboli realizované:  

- projektová dokumentácia na rekonštrukciu - zateplenie spojovacej chodby, 

- projektová dokumentácia na rekonštrukciu ústredného kúrenia v rehabilitačnom 

bazéne 
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4. Bankové účty   

 

Na bankových účtoch CSS – DEMY k 31. 12. 2015 boli uvedené stavy finančných 

prostriedkov: 

Názov účtu 

 

Stav k 31.12.2015 v € 

Výdavkový účet 

 

0 

Príjmový účet 

 

0 

Sociálny fond 

 

724,34 

Dary 

 

33 211,77 

Depozit  

 

48 873,25 

Projekty 

 

0 

Dotácia ŠR 

 

0 

SPOLU 

 

82 809,36 
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5. Pohľadávky 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky v € 

 

318- pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za pobyt 

prijímateľov sociálnych 

sluţieb 

8 659,01 

 

Z toho podľa doby splatnosti:  

V lehote splatnosti 705,73 

Do 30 dní 0 

Od 30 do 60 dní 0 

Od 90 dní do 1 roku 0 

Nad 1 rok 7 953,28 

 

     Pohľadávky tvoria nezaplatené úhrady prijímateľov sociálnych sluţieb. Úhrady nie sú 

zaplatené z rôznych dôvodov – výška príjmu (dôchodku) prijímateľov sociálnych sluţieb 

nepostačuje    na zaplatenie  úhrady. 

K pohľadávkam k 31.12.2015 boli vytvorené opravné poloţky v celkovej výške 7 799,98 €.  

 

 

5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 

Významné položky Hodnota v € Účet 

Majetok prenajatý 828,85 771 - 2 

DHM v pouţívaní 258 137,22  771 - 1 
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PRÍLOHY: 
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Poznámky k 31.12.2015 

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  
 

a)  

Názov účtovnej jednotky Centrum sociálnych služieb - DEMY 

Sídlo účtovnej jednotky Biskupická 46, 91104 Trenčín 

IČO 00351741 

Dátum zriadenia  01.09.1990 

Spôsob zriadenia Zriaďovacou listinou Okresným úradom v Trenčíne 

Názov zriaďovateľa Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo zriaďovateľa K dolnej stanici 7281/20A, 91101 Trenčín  

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

    riadna 

    mimoriadna  

c) Účtovná jednotka je súčasťou 

konsolidovaného celku 

    áno 

    nie 

d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 

celku verejnej správy 

    áno 

    nie 
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2. Opis činnosti účtovnej jednotky  
 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Poskytovanie sociálnych služieb pre deti a mládež 

 

 

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia 

Mgr. Tibor Gavenda 

riaditeľ 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia  

 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

36 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 

z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

36 

 

 

5 
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania 
účtovnej jednotky vo svojej činnosti                                                                              áno            

  nie 
 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 

účtovnému obdobiu                                                                                                            áno            

  nie 

 

     Zmena doby odpisovania majetku. 

 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 
 

Položky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi  

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
získaný bezodplatne 

reprodukčnou obstarávacou cenou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 

g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

i) zásoby získané bezodplatne reprodukčnou obstarávacou cenou 

j) pohľadávky  menovitou hodnotou 

k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 

l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy 
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budúcich období sa vykazujú vo 

výške, ktorá je potrebná na dodrţanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s 

účtovným obdobím. 

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  menovitou hodnotou 

n) rezervy  oceňujú sa v očakávanej výške 

záväzku 

o) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy 

budúcich období sa vykazujú vo 

výške, ktorá je potrebná na dodrţanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s 

účtovným obdobím. 

p) deriváty pri nadobudnutí  obstarávacou cenou 

 

 

 

 

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby 
odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené 

tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho 

opotrebenia. Odpisovať sa začína: 

  odo dňa jeho zaradenia do pouţívania 

  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do pouţívania 

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa pouţíva lineárna. 

Predpokladaná doba uţívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 

 

 

Odpisová skupina Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

1 4 25% 

2 6 16,66% 

3 8 12,50% 

4 12 8,33% 

6 40 2,5% 
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Drobný nehmotný majetok od 33€ Eur do 2400 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky 

nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - 

Ostatné služby. 

Drobný hmotný majetok od 33€ Eur do 1700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky 

nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.  

 

5. Zásady pre vykazovanie transferov. 
 

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky 

podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  

 

Bežný transfer  

 

- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi 

- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti 
s výdavkami 

- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok 
- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov pri poskytnutí  transferu 

 

 

Kapitálový transfer  

 

- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s 
nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou 
vyradeného dlhodobého majetku).  

- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s 
nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou 
vyradeného dlhodobého majetku).  

- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.  
- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej 

súvislosti s  nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce/mesta.  
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Čl. III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

A Neobežný majetok 

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1) 

Textová časť k tabuľke č.1: V roku 2014 sa účtovnej jednotke zvýšila obstarávacia cena 

majetku o 25.534€, čo predstavuje technické zhodnotenie budovy vo výške 8.315 € 

(rekonštrukcia kúpeľne a WC) a taktieţ obstaranie šikmej schodiskovej plošiny v obstarávacej 

cene 10.799 €, zakúpenie automatickej práčky v obstarávacej cene 4.454 € a sprchovacieho 

lôţka do zrekonštruovanej kúpeľne v obstarávacej cene 1.966 €.  

 

 

 

 

 

b) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe 

účtovnej jednotky  

 

Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma  

Pozemky  

Budovy, stavby  

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár  

Dopravné prostriedky   

  

  

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO,PO/ 1 293 040,91 
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B  Obežný majetok  

1. Zásoby 
Textová časť: Materiál na sklade k 31.12.2014 v hodnote 18.755,68 €. 

                       Materiál na sklade k 31.12.2015 v hodnote 19.360,06 

                       CSS-DEMY má materiál uloţený v 7 skladoch. 

 

 

 

2. Pohľadávky 
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých poloţiek súvahy  

 

Pohľadávky Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 

318 úhrady klientov 68 8 659,01 Za poskytovane služby klientom v DEMY 

    

    

    

    

 

 

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3 

Textová časť k tabuľke č.3  Opravná poloţka k pohľadávkam je vytvorená vo výške 

7 017,81€,  z toho OP z roku 2011  616,25 €,  z roku 2012  1228,48 €,  z roku 2013  

1589,96,  z roku 2014  3583,12 € a v tomto roku vo výške 782,17 €. 

 

 

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných poloţiek k pohľadávkam  

 

Pohľadávky Suma OP  Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 

Úhrady za poskytované služby 

klienti 

7 799,98 € Sociálna odkázanosť klientov 
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3. Finančný majetok  
 

a) opis významných zloţiek krátkodobého finančného majetku  

Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2015 

Bankový účet - dary 33 211,77 € 

                       - depozit 48 873,25 € 

                       - sociálny fond    724,34 € 

  

 

 

 

4. Časové rozlíšenie  
 

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 

období  

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2015 

Náklady budúcich období  spolu z toho: 647,66 € 

Predplatné odborných časopisov 647,66 € 

  

  

Príjmy budúcich období  spolu z toho:   
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Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 

Názov položky Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného 

imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,  

opravy významných chýb minulých rokov 

HV z minulých rokov 7.916,91 € 

HV roku 2014 7.065,38 € 

HV roku 2015    527,95 € 

  

  

 

 

 

1. Záväzky podľa doby splatnosti  
 

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

Textová časť k tabuľke č.8  Uvedené záväzky sú všetky v lehote splatnosti. Jedná sa 

o záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni 

a daňovému úradu. 

   

 

 

2. Časové rozlíšenie  
 

a) popis významných poloţiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov 

budúcich                období  
 

 

 

 

Popis významnej položky časového rozlíšenia 

Zostatok  k 31.12.2015 
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Výdavky budúcich období spolu z toho:  

  

  

Výnosy budúcich období spolu z toho: 313 141,47 € 

ZC majetku ŠR 230 161,81 € 

ZC majetku iné zdroje   49 767,89€ 

Darovací účet   33 211,77 € 

 

 

 

Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 
Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar   

602 - Tržby z predaja služieb 

- školné 
- strava 
- kopírovacie služby 
- vyhlasovanie rozhlasom  
-  

100 524,26 

 

27 598,47 

 

 

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob  

c)  aktivácia  

622 - Aktivácia  10 983,95 

662 - Úroky  

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC 

 

590 002,78 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             

14 559,47 
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694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

12 272,41 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

-  

1 000 

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy 

7 494,75 

648 - Ostatné výnosy 

-  

7 335,53 

d)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového 
rozlíšenia 

 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  

 

 

 

 

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 
 

Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a)  spotrebované nákupy  

501 - Spotreba materiálu  72 050,84 

 

b)  služby  

511 - Opravy a udržiavanie 

 

10 765,27 

512 - Cestovné 22,68 

513 - Náklady na reprezentáciu  

 

101,96 

518 - Ostatné služby  

 

18 023,15 
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c)  osobné náklady  

521 - Mzdové náklady  324 700,37 

524 - Zákonné sociálne náklady 112 154,14 

527 - Zákonné sociálne náklady  17 105,99 

d)  odpisy, rezervy a opravné položky   

551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 
- odpisy z cudzích zdrojov  

34 326,63 

14 559,47 

19 767,16 

553 - Tvorba ostatných rezerv 

 

 

558 - Tvorba ostatných opravných položiek 

- k daňovým pohľadávkam 
- k nedaňovým pohľadávkam 

782,17 

 

782,17 

e) finančné náklady  

568 - Ostatné finančné náklady 

 

12,69 

f)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov  

588 - Náklady z odvodu príjmov 

- predpis odvodu príjmov RO 

106 836,34 

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov 

- predpis budúceho odvodu príjmov RO 

223,30 
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Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

 

1.  Ďalšie informácie  
Významné položky  Hodnota Účet 

Prenajatý majetok 828,85 771-2 

Majetok prijatý do úschovy   

Odpísané pohľadávky   

Prísne zúčtovateľné tlačivá   

Materiál v skladoch civilnej ochrany   

Prijaté depozitá a hypotéky   

DHM v používaní 258 137,22 771-1 

 

 

 

 

 

Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14 

Textová časť k tabuľke č.12-14: 

Rozpočet na rok 2015  bol schválený zastupiteľstvom  TSK dňa 24.11.2014 uznesením č. 

212/2014 a to v zmysle § 11, ods.2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  RO číslo 

83/126/1/2015. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa  29.5.2015, rozpočtové opatrenie č. 324/126/2/2015 
- druhá zmena schválená dňa  30.9.2015, rozpočtové opatrenie č. 549/126/3/2015  
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- tretia zmena  schválená dňa  30.10.2015, rozpočtové opatrenie č. 619/126/4/2015 
- štvrtá zmena schválená dňa  31.11.2015, rozpočtové opatrenie č. 663/126/5/2015 
- piata zmena schválená dňa  31.12.2015, rozpočtové opatrenie č.730/126/6/2015 

 
 

 

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo 

vykázanie v účtovnej závierke za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


