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Vážení kolegovia, príbuzní našich klientov, priaznivci a priatelia,  

 

rok 2016 bol plný zaujímavých aktivít pre klientov i zariadenie. V januári sme 

dokončovali účtovný rok, vo februári nás klienti potešili karnevalom. V marci naša 

klientka Barbara Tomanová otvorila výstavu svojich malieb v Památníku Lidice, 

v Čechách, za čo ďakujeme iniciátorke výstavy Alenke Kolesárovej, kurátorke 

Lubomíre Hédlovej a jej lidickým kolegom. V máji pripravili klienti s terapeutmi 

radostný Majáles v našej záhrade. V júni sme spolu s hasičmi, Mestskými lesmi 

a Červeným krížom ocenili súťažné družstvá z deviatich zariadení Bratislavského 

kraja na Pestrom dni na Partizánskej lúke. V auguste sme po deviatich rokoch 

intenzívneho snaženia privítali nový priechod pre chodcov pre našich klientov na 

križovatke Hodonínska – Pod násypom, o ktorý sa zaslúžila Ing. Tatiana 

Kratochvílová so svojím tímom. V septembri a októbri som bola vďačná klientom za 

toleranciu a kolegom za úsilie a dôslednú prácu pri stavbe čističky odpadových vôd 

v našom zariadení. V decembri zorganizovala Alenka Kolesárová a Mery Šmihulová 

v Zichyho paláci pre našich klientov veľkolepý koncert a výstavu malieb našej 

klientky Barbary Tomanovej.  Medzitým moji kolegovia vypracovali niekoľko 

projektov, ktoré poslúžili klientom i prostrediu, v ktorom naši klienti žijú a kolegovia 

pracujú. Firemné dni nám pomohli lepšie sa spoznať a lepšie v práci spolupracovať. 

Ďakujem všetkým mojim kolegom a našim priaznivcom za bohatý rok 2016 a vám, 

milí čitatelia, prajem pri jeho spomienke príjemné čítanie.  

 

Magdalena Mihaliková           

        riaditeľka   

 



 - 3 - 

OBSAH 
 

 

1. Základné identifikačné údaje poskytovateľa ....................................................... 4 

2. Poslanie, vízia, hodnoty a ciele poskytovateľa ................................................... 4 

3. Profil poskytovateľa ............................................................................................ 5 

4. Činnosti našich klientov ...................................................................................... 6 

5. Útvar zdravotných služieb .................................................................................. 9 

6. Ekonomicko-prevádzkový úsek .........................................................................10 

7. Spoločenské aktivity, ktoré sme zorganizovali ..................................................11 

8. Projekty .............................................................................................................16 

9. Vzdelávanie .......................................................................................................16 

10. Rozpočet ...........................................................................................................19 

 

 

 



 - 4 - 

1. Základné identifikačné údaje poskytovateľa 

Domov sociálnych služieb Rozsutec (ďalej DSS Rozsutec) je rozpočtová organizácia 

s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 

kraja (BSK). Sídlo organizácie je na Furmanskej 4 v mestskej časti Bratislava – 

Lamač. 

2. Poslanie, vízia, hodnoty a ciele poskytovateľa 

Hlavnou úlohou nášho zariadenia je poskytnúť dospelým ľuďom s mentálnym 

postihnutím a duševnými poruchami život, ktorý sa čo najviac priblíži životu zdravej 

populácie. Našou víziou je poskytnúť ľuďom s postihnutím takú podporu, aby sa 

dostali na vrchol svojho telesného i pracovného rozvoja.   

Naše hodnoty 

 rešpekt a úcta – klient je naším rovnocenným partnerom. Prihliadame na 

jeho špecifické potreby, akceptujeme jeho aktuálne požiadavky a s úctou 

sa snažíme usmerňovať ho v jednotlivých oblastiach života.  Kladieme 

dôraz na individuálny prístup ku každému klientovi zvlášť, snažíme sa 

vypočuť ich názory, postrehy a reflexie a prikladáme im dostatočný 

význam. 

 komunikácia a vzťahy – dbáme na primeranú úroveň komunikácie vo 

vzťahu s klientom, overujeme si vzájomné porozumenie prostredníctvom 

krátkeho zhrnutia zo strany klienta (prípadné nejasnosti si spresníme) 

a považujeme ho za rovnocenného partnera v komunikácii. 

 pozitívny prístup a možnosť vzdelávania sa v oblastiach ako pracovať 

s klientmi so špecifickými potrebami. 

Naše ciele 

Cieľom našej práce s klientmi je podporovať klientov v ich rozvoji osobnosti, ktorá 

zahŕňa emočné prežívanie, motoriku, senzomotoriku, učenie, koncentráciu, 

pozornosť a pamäť.  Ďalej sa zameriavame na objavovanie nových výrazových 

prostriedkov, prostredníctvom aktivít s klientmi.  

Snažíme sa o poskytovanie kvalitných sociálnych služieb s možnosťou integrácie do 

intaktnej populácie. 
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3. Profil poskytovateľa 

História 

Domov sociálnych služieb Rozsutec bol zriadený Krajským úradom v Bratislave 

1.júla 1998 ako Zariadenie chráneného bývania. Zákonom č.416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné 

celky v znení neskorších predpisov, od 1. júla 2002 došlo k prechodu zriaďovateľskej 

pôsobnosti do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V DSS Rozsutec sa 

poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. 

Sociálne služby 

V Domove sociálnych služieb Rozsutec v zmysle §38 zákona č. 448/2008 

o sociálnych službách poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 

č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III 

podľa prílohy č.3. 

Organizačná štruktúra 

V našom zariadení zamestnávame 28 zamestnancov. Naši zamestnanci pracujú 

v štyroch útvaroch zariadenia v nasledovnom poradí: 

Útvar sociálnej terapie – 7 zamestnancov 

Útvar zdravotných služieb – 12 zamestnancov 

Útvar ekonomicko-prevádzkový – 7 zamestnancov 

Útvar riaditeľa – 2 zamestnanci, z toho jeden riaditeľ. 
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4. Činnosti našich klientov 

Činnosti zamerané na podporu kognitívnych a komunikačných 

schopností klientov 

V zariadení pracujeme s klientmi aj v skupinových aktivitách, aby sa rozvíjali ich 

kognitívne a komunikačné schopnosti. Na zážitkových aktivitách sa učia 

spolupracovať, spoločne komunikovať a riešiť rozličné úlohy. Získané zručnosti 

potom môžu ďalej využiť vo svojom bežnom živote a vzájomnom fungovaní v DSS 

Rozsutec. Počas arteterapeutických a biblioterapeutických stretnutí môžu klienti 

lepšie porozumieť svojmu prežívaniu, formovať svoje postoje, rozprávať o svojich 

skúsenostiach a dozvedieť sa viac o ostatných členoch skupiny. 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné a pracovno-rehabilitačné aktivity  

Klienti vďaka aktivitám ako maľba, kresba, ručné práce, keramika, ktoré vykonávajú 

dennodenne, rozvíjajú svoje manuálne zručnosti, jemnú motoriku, kreativitu 

a zároveň sa zúčastňujú rôznych aktivít mimo DSS – prehliadky, výstavy, vernisáže, 

súťaže aj predaje výrobkov. 

Svoj čas trávia aj tvorbou rozličných hračiek pre deti (zvieratká, bábiky), lepením 

pohľadníc (na Vianoce, Veľkú noc), šitím chňapiek, tašiek, ozdobných kvetov, 

peňaženiek, alebo brošní. Zúčastňujú sa umeleckých workshopov, ktoré organizujú 

aj iné domovy sociálnych služieb, kam sa chodia inšpirovať, aké ďalšie techniky 

a nové spôsoby môžu využiť pri vytváraní ďalších výrobkov.  

Počas teplých mesiacov sa klienti starajú o kvety, bylinky a kríky v areáli DSS 

Rozsutec. 
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Rozvíjanie samostatnosti klientov 

Významnou súčasťou života klientov v DSS Rozsutec je uspokojovanie si potreby 

starostlivosti o seba samých. Pracovníci sa snažia prenášať kompetencie v tejto 

oblasti vo veľkej miere na klientov, sprevádzajú ich pri nákupoch, takisto pri návšteve 

kaderníka, podporujú ich a usmerňujú pri triedení bielizne.  

 

Individuálne plánovanie 

V priebehu roka 2016 sme pokračovali v individuálnom plánovaní jednotlivých 

klientov. Na spoločných stretnutiach s klientmi sme hovorili o ich vlastnom pohľade 

na bežné situácie v ich živote, o tom ako vnímajú ich fungovanie zamestnanci 

a preberali sme rozličné situácie, o ktorých chceli klienti diskutovať. Jednotlivé 

stretnutia prebiehali s podporným tímom klienta, ktorý si vybral klient sám.  

 

Aktivity mimo DSS 

Naši klienti si našli niekoľko nových kamarátov v Centre rodiny v Dúbravke, neďaleko 

nášho zariadenia. Aktivity tam máme 3 krát týždenne; zahŕňajú arteterapiu a kurz 

štrikovania. Táto spolupráca je prínosná tak z hľadiska zážitkového, učebného 

i sociálneho; klienti tam majú možnosť získať nových kamarátov. 

Centrum rodiny nás okrem pravidelných aktivít pozýva na rôzne ďalšie akcie, ktoré 

klientom prinášajú nevšedné zážitky – opekačky, workshopy, brigády a pod. 

Niektorí klienti zvykli chodiť v priebehu celého roka na plaváreň na Mokrohájskej ulici.  

V priebehu marca mala naša klientka výstavu v Lidiciach v Čechách. A v septembri 

už tradične naši klienti v sprievode zamestnancov predávali vlastnoručne vyrobené 

výrobky na Radničkiných trhoch. V zime navštevovali klzisko v Lamači. 
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Podujatia ktorých sme sa zúčastnili mimo DSS Rozsutec 

Opekačka v Komunitnom centre v Dúbravke– 15.4.2016 

Deň otvorených dverí v DSS a RS ROSA – 2.6.2016 

Športové hry v DSS prof. Karola Matulaya – 7.6.2016 

Vodné radosti v Hydrocentre v areáli Gaudeamus – 8.6.2016 

Šípky DSS na Javorínskej ulici  – 14.6.2016 

Juniáles v areáli Gaudeamus – 15.6.2016 

Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci – 15.6.2016 

Vystúpenie ruského tanečného súboru v areáli Gaudeamus – 20.6.2016 

Turnaj v Petangu v DSS a ZPB Merema v Modre– 23.6.2016 

Športové hry v DSS Plavecké Podhradie – 7.7.2016 

Hokejový zápas na štadióne Ondreja Nepelu – 9.8.2016 

Radničkine trhy – 23. – 24.9.2016 

Spievame na ľudovú nôtu v DSS Plavecké Podhradie – 13.10.2016 

Plavecké preteky v areáli UK FTVŠ na Lafranconi – 21.10.2016 

Workshop maľovanie na sklo v Kine Lamač – 10.12.2016 
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5. Útvar zdravotných služieb 

Práca Útvaru zdravotných služieb (ďalej ÚZS) v DSS Rozsutec je založená na 

holistickom prístupe ku klientovi. Holistický prístup je vždy zameraný na celú bytosť 

jedinca, nie iba na samotnú chorobu.  

Zamestnanci ÚZS pracovali na podpore zdravia klientov, na ich ochrane pred 

chorobou, na prinavracaní zdravia klientom a na uľahčovaní ich utrpenia. 

Zamestnanci vysvetľovali klientom význam ošetrovateľských postupov a ich význam 

pre ich zdravie jednoduchou formou rozhovoru s používaním jednoduchých pre 

klientov zrozumiteľných slov. V rámci ÚZS bol vypracovaný systém starostlivosti 

o inkontinentných klientov zameraný na potreby klienta, na jeho pohodlie a čistotu 

zariadenia.  

Zamestnanci ÚZS sa vzdelávali v roku 2016 v nenásilnej komunikácii, ktorú 

uplatňovali v komunikácii s klientom. Vzdelávanie bolo zamerané na budovanie 

vzťahu s klientom cez poznanie klientových pocitov a potrieb. Niektorí zamestnanci 

ÚZS sa zúčastnili pokračovania vzdelávania v nenásilnej komunikácii, ktoré bolo 

zamerané na mediáciu. Obohacujúcim bol pre zamestnancov ÚZS aj seminár 

psychiatra MUDr. Jozefa Hašta, PhD. o vzťahovej väzbe, ktorý bol zameraný na 

pochopenie klientovho správania v súvislosti so vzťahovou väzbou. Každé 

vzdelávanie  pomohlo zamestnancom ÚZS zlepšiť svoju komunikáciu a tým aj vzťahy 

s klientmi DSS Rozsutec.  
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6. Ekonomicko-prevádzkový úsek  

Zamestnanci EPÚ sa celoročne starajú o čistotu a zásobovanie prevádzky DSS, o 

mzdy zamestnancov, odvoz klientov k lekárovi, výdaj stravy klientom, vyraďovanie 

opotrebovaného majetku a o bezpečný chod prevádzky, ktorého súčasťou sa stala 

v r. 2016 i čistička. Práve náš technik sa veľkou mierou zaslúžil o vybudovanie 

čističky a jej uvedenie do prevádzky.  

Projekt Nadácie Pontis 

Autorom projektu Nadácie Pontis bol pán Roman Úradníček. V rámci tohto projektu 

dňa 10.6.2016 prišlo do DSS Rozsutec 6 dobrovoľníkov z ING Bank. Zveľadili okolie 

zariadenia DSS Rozsutec premiestnením množstva dreva, natretím lavičiek a 

položením dlažby, aby mali naši klienti priestor a na oddych a relax. 
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7. Spoločenské aktivity, ktoré sme zorganizovali 

Karneval  

Vo štvrtok 4. februára 2016 sa u nás konal tradičný fašiangový karneval. Spoločne 

sme sa zišli v spoločenskej miestnosti. Klienti postupne predstavili svoje masky. 

Následne si rozdali valentínsku poštu, pretože oslavy Valentína boli s karnevalom 

spojené. Potom sme sa všetci občerstvili výborným koláčikmi z kuchynky našich 

klientov. Záverom karnevalu bola spoločná diskotéka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž obrazov v Lidickej galérií 

Od stredy 30. marca 2016 mala naša klientka Barbora Tomanová výstavu obrazov 

v Galérii Lidice. Výstava bola otvorená do konca júna 2016. S organizáciou výstavy 

jej významne pomohla jej dlhoročná priateľka pani Alena Kolesárová – Ličková, ktorá 

bola v septembri 2016 ocenená na Bratislavskom samosprávnom kraji za 

dobrovoľníctvo.  
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Majáles  

Vo štvrtok 19. mája 2016 sme celý deň venovali príprave a realizácií nášho Majálesu. 

Už dva dni dopredu klienti pripravovali lahodné občerstvenie. V deň konania akcie 

čistili hneď z rána stoly, stoličky a zametali náš dvor. Následne ho celý vyzdobili. Po 

obede začal program. Niektoré klientky nabrali odvahu a vystúpili so svojimi 

speváckymi číslami. Potom nasledovali súťažné aktivity ako skladanie stoličiek na 

čas, ochutnávanie potravín so zavretými očami, nácvik prvej pomoci atď. Po 

skončení súťažnej časti programu sa všetci občerstvili a spoločne zabavili na 

diskotéke pod holým nebom. 

 

Pestrý deň 

Bol štvrtok 16. jún 2016 a my sme zorganizovali 7. ročník akcie s názvom Pestrý 

deň. Okrem nás sa na organizácií podujatia spolupodieľali aj Bratislavský 
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samosprávny kraj, Mestské lesy v Bratislave, Miestny úrad Lamač, Slovenský 

Červený kríž a Dobrovoľný hasičský zbor – Dúbravka. O 9:00 hod. ráno sa zišli 

súťažné tímy sesterských zariadení sociálnych služieb na Partizánskej lúke. Po 

úvodných slovách sa všetci s chuťou vrhli do jednotlivých disciplín. Absolvovali 

poznávanie lesa, hasenie pomocou džberovky, nácvik prvej pomoci, aktivity 

s kompasom a mapou a hod granátom na terč.  

 

Výlet 

Nezabudnuteľným zážitkom bol týždňový výlet k Počúvadlu pre mnohých našich 

klientov, ale aj zamestnancov, ktorí ich sprevádzali. Výletu sa zúčastnili v posledný 

júnový týždeň. Celkovo sa ho zúčastnilo 19 klientov a 6 zamestnancov DSS 

Rozsutec. Výlet bol plný rozličných zážitkov. Klienti navštívili Banskú Štiavnicu, 

netradičnú dielňu, múzeum, vystúpili na Sitno. Tiež sa zúčastnili vystúpenia 

sokoliarov v neďalekej škole.  Boli na káve, kofole, zmrzline a nákupe suvenírov. 

V neposlednom rade si vyskúšali vodné bicykle a zaplávali v jazere. 

Záhradná slávnosť 

V piatok 9. septembra 2016 sme si spoločne pripravili Záhradnú slávnosť. Táto akcia 

bola netradičná v tom, že okrem nás sa jej zúčastnili aj rodinní príslušníci klientov, 

pán starosta mestskej časti Lamač Ing. Peter Šramko a tiež pani Ing. Tatiana 

Kratochvílová, ktorej vďačíme za vybudovanie priechodu pre chodcov na križovatke 

Hodonínska – Pod násypom. Po úvodných slovách pani riaditeľky a speváckom 

vystúpení Romana v sprievode vedúceho útvaru sociálnej terapie, si klienti mohli 

precvičiť svoje zručnosti pri troch aktivitách. Vyskúšali si prácu so psychomotorickým 
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padákom, hľadali stratený cukrík v uzavretom vrecku plnom rozličných vecí 

a napichovali chrumky na špajle. Potom sa občerstvili, zatancovali si a zaspievali. 

Všetci spoločne prežili príjemné popoludnie. 

 

 

Výstava výšiviek v Centre rodiny  

Vo štvrtok 24. novembra 2016 sa konala vernisáž výstavy výšiviek našej klientky 

Ruženy Rafaelovej v Centre rodiny v Dúbravke. Výstava bola vyvrcholením projektu 

rozvoja samostatnosti našej klientky, ktorý podporila Nadácia SPP. Výstava 

prebiehala do konca roka 2016. 
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Vianočný koncert  v Zichyho paláci 

Podvečer 12.decembra 2016 sa konal vianočný koncert v Zichyho paláci, ktorý pre 

DSS Rozsutec zorganizovala PhDr. Alena Kolesárová a pani Mery Šmihulová 

s podporou Mgr. Janegovej a Miestneho úradu Staré Mesto. Na koncerte zahrali 

a zaspievali majster Igor Bázlik, Juraj Havaj a ďalší umelci. Prítomní boli okrem 

množstva návštevníkov aj klienti Pracovno – socializačného centra Impulz (ďalej 

PCS Impulz) a klienti DSS Rozsutec. Spoločne predviedli spevácke a tanečné 

vystúpenia.  

 

 

 

 

 

 

Súčasťou koncertu bolo tiež predstavenie umenia PCS Impulz a vernisáž olejomalieb 

našej klientky Barbory Tomanovej.  

Vianočný večierok 

Posledný utorok pred Vianocami, 20. decembra 2016, sme 

sa spoločne stretli na vianočnom večierku v našej 

spoločenskej miestnosti. V úvode nám klienti zahrali 

a zaspievali vianočné koledy. Pozreli sme si vianočný film, 

v ktorom vystupovali naši klienti pri pečení, športovaní, 

štrikovaní, spievaní, tancovaní, rozprávaní, tvorení a 

ozdobovaní vianočného stromčeka. Po filme sme si rozdali 

vianočnú poštu a večierok uzavrela  diskotéka 

s občerstvením. 
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8. Projekty 

 Nadácia SPP nám prostredníctvom programu Opora umožnila realizovať podporu 

individuálneho plánu jednej z našich klientov. Klientka už viac ako pol roka vyšíva 

jednotlivé výšivky a v novembri mala aj vernisáž niektorých obrazov, ktoré vyšila. 

Jej práca ju napĺňa a realizuje sa tak v činnosti, ktorá ju baví. 

 Aj miestny úrad v Lamači podporil naše arteterapeutické aktivity finančnou 

čiastkou, vďaka ktorej môžeme každý týždeň s niektorými klientmi rozvíjať ich 

kreativitu a prehlbovať ich sebapoznanie na skupinových stretnutiach. 

 Autorom projektu Nadácie Pontis je pán Roman Úradníček. Pod jeho vedením 

vykonávalo 6 dobrovoľníkov z ING Bank dobrovoľnícku činnosť, ktorou zveľadili 

okolie zariadenia DSS Rozsutec. 

 V roku 2016 sa s podporou Bratislavského samosprávneho kraja podarilo 

zrealizovať v našom Domove sociálnych služieb zrealizovať dôležitý stavebný 

projekt – čističku odpadových vôd a odkanalizovanie objektu. Projekt významne 

pomôže našim klientom i ekologickému spracovaniu odpadov.  

9. Vzdelávanie 

Keďže práca v zariadení sociálnych služieb je náročná, vzdelávanie zamestnancov 
považujeme za dôležitú podporu pri kvalite života klientov, zamestnancov a tiež pri 
kvalite poskytovaných sociálnych služieb.      
  
Vzdelávanie našich zamestnancov, semináre 

 22. 01.2016 – Mgr. Veronika Schonmotlová: Muzikoterapia 

 15. 02. 2016 – Mgr. Magdalena Mihaliková PhD.: Hranice práce s klientom – 

brainstorming 

 22. 02. 2016 – Mgr. Magdalena Mihaliková PhD.: Prenos a protiprenos 

v pracovných vzťahoch 

 23. 02. 2016 – Mgr. Ondrej Molitoris: Sociálne služby ako verejný záujem – 

referát z konferencie v Žiline dňa 11.02.2016 

 26. 02., 4., 11. 03. a 06. 04. 2016 kurz Nenásilnej komunikácie a riešenia 

konfliktov v DSS Rozsutec pre 14 zamestnancov z troch DSS.  

 10. 03. 2016 – PhDr. Jana Tvarožková:  Podpora samostatného bývania 

 18. 03. 2016 – školenie 5 zamestnancov v novej verzii MS Word a MS Excel  



 - 17 - 

 12. 04. 2016 – seminár Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.: Vzťahová väzba 

 02. 06. 2016 – Mgr. Ondrej Molitoris: workshop LCT. Účasť 16 pracovníkov 

v sociálnych službách 13 DSS; zorganizoval  DSS Rozsutec. 

 08. 06. 2016 – Mgr. Zuzana Homolová a Mgr. Magdalena Mihaliková, PhD.: 

workshop LCT. Účasť 18 pracovníkov v sociálnych službách  z 13 DSS. 

Zorganizoval DSS Javorinská v spolupráci s DSS Rozsutec. 

 21. 01. 2016 – školenie VEMA, účasť: vedúca EPÚ 

 01. 03. 2016 – odborný seminár – Výkon a praktická aplikácia finančnej 

kontroly od 1.1.2016, účasť: referent rozpočtu 

 14. 03. 2016 – školenie k novému výkazu FIN 1-12 , účasť: referent rozpočtu 

 17. 03. 2016 – školenie k novele zákona o Verejnom obstarávaní č. 343/2015 

Z.z. dňa 17.03. 2016, účasť: technik 

 17. 03. 2016 – Informačno – konzultačný seminár Nové pravidlá správy 

registratúry v kontexte novej vyhlášky č. 410/2015 Z.z., účasť: vedúca EPÚ 

a referent rozpočtu 

 23. 03. 2016 – školenie VEMA, účasť: vedúca EPÚ 

 11. 04. 2016 -  školenie k spracovaniu nových výkazov FIN 3-04, FIN 4-04,  

účasť: referent rozpočtu 

 04. 10. 2016 – Odborný seminár – Finančná  kontrola s dôrazom na zmeny po 

1. 8. 2016 a cestovné náhrady vo verejnej správe, účasť: referent rozpočtu 

 11. 10. 2016 – seminár MUDr. Elena Žigová: Duševné poruchy a suicidalita 

seniorov, účasť: 5 odborných zamestnancov.   

 12. 10., 04. 11., 08. 11. a 23. 11. 2016 kurz Nenásilnej komunikácie 

a mediácie pre 12 odborných zamestnancov.  

 20. 10. 2016  – školenie Manuál Ministerstva financií SR k obsahu finančných 

výkazov zo dňa 06. 10. 2016, účasť: referent rozpočtu 

 25. 10. 2016 – Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP, účasť: technik  

 09. 11. 2016 – školenie Automatizovaný spôsob postúpenia úprav rozpočtu na 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, účasť: referent rozpočtu. 

    

Vzdelávanie štatutárneho zástupcu   

 09. – 10. 02. 2016 výcvik DBC – Koučovanie v organizácii 

 15. – 16. 03. 2016 výcvik DBC – Koučovanie v organizácii 
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 15. 01. 2016 supervízia 

 11. 02. 2016 supervízia 

 02. 03. 2016 supervízia 

 07. 04. 2016 supervízia 

 máj 2016: aktívna práca v komisii pre prípravu ľahko čitateľného textu (LCT), 

pomoc pri zorganizovaní 4 workshopov LCT v DSS Rozsutec, DSSPKM, DSS 

Rosa a DSS Javorinská. Aktívne vedenie workshopu LCT 08.06.2016. 

 14. – 15. 06. 2016 konferencia SocioFóra a 8. Fórum poskytovateľov 

sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD, Ministerstvo 

zdravotníctva. 

 11. – 14. 08. 2016 Seminár o hudobnej terapii, Praha, viedol Geoff Weawer 

 16. 09. 2016 vypracovanie záverečnej práce po dvojročnom výcviku Diploma 

in Business Coachging; 

 11. 10. 2016, MUDr. Elena Žigová: Duševné poruchy a suicidalita seniorov, 

seminár v priestoroch BSK; 

 05. 11. 2016 supervízia.  

 

Supervízia našich zamestnancov v zariadení 

 18. 02. 2016 – Supervízia, Mgr. Zuzana Zimová: Hranice práce s klientom  

 26. 05. 2016 – Supervízia, Mgr. Zuzana Zimová: Zvládanie klientových 

i svojich emócií  

 20. 10. 2016 – Supervízia, Mgr. Zuzana Zimová – Podpora klienta 

s dlhodobým pocitom životného sklamania.  
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10. Rozpočet 

Rok 2016 

Plánovaný 
rozpočet 

k 1.1.2016 
v € 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2016 
v € 

Skutočnosť 
k 31.12 2016  

v € 

Výdavky spolu:          435 814,00          529 117,89      529 117,89 

Z toho 610 mzdové pr.          235 649,00          235 955,48      235 955,48 

620- odvody a poistné            82 358,00            80 506,39        80 506,39 

630- tovary a služby          115 972,00          124 794,37      124 794,37 

640 –transfery                 935,00                 749,58             749,58 

Mimorozp. 630                 900,00                 351,11             351,11 

Kapitálové výdavky 700             86 760,96         86 760,96 

Príjmy spolu:            75 589,00            76 040,11        81 043,92 

Z toho za služby a stravu            75 689,00            75 689,00        78 887,20 

Z dobropisov                                               1 805,61 

Úroky    

Projekty                 500,00                   50,00              50,00 

Dary                 400,00                 301,11            301,11 

 

NÁKLADY A VYNOSY za r. 2016 
Hlavná 
činnosť 

Podnik. 
činnosť 

Spolu 

Náklady        

Spotreba materiálu 15 117,30  15 117,30 

Spotreba energie 20 894,76  20 894,76 

Opravy a udržiavanie 11 507,37  11 507,37 

Cestovné 174,98  
                    

174,98 

Náklady na reprezentáciu 257,60  257,60 

Ostatné služby 57 366,28  57 366,28 

Mzdové náklady 236 555,48  236 555,48 

Zákonné sociálne poistenie 80 506,39  80 506,39 

Ostatné sociálne poistenie    

Zákonné sociálne náklady 13 533,26  13 533,26 

Daň z nehnuteľnosti 1 868,97  1 868,97 

Ostatné dane a poplatky 862,68  862,68 

Ostatné náklady na prevádzkovú. činnosť 2,47  2,47 

Pokuty, penále    

Škody    

Odpisy dlhodob. nehm. a hmot. majetku 14  489,25  14  489,25 

Ostatné finančné náklady 1 510,11  1 510,11 

Tvorba  ostatných  rezerv z prev. činnosti 2 059,20  2 059,20 

Tvorba ostatných opravných položiek z prev. 
Činnosti 

20 514,21  20 514,21 
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Náklady z odvodu príjmov 73 853,38  73 853,38 

Náklady z bud. Odvodu príjmov - 11 385,86  - 11 385,86 

 

Náklady celkom 539 487,83  539 487,83 

Výnosy    

Tržby z predaja služieb 80 677,77  80 677,77 

Tržby za predaný tovar    

Ostatné výnosy 1 805,61  1 805,61 

Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti 1 386,67  1 386,67 

Zúčt. oprav. Položky 498,35  498,35 

Úroky    

Ostatné mimoriadne výnosy    

Výnosy z bež. transferov z rozpočtu VÚC 442 005,82  442 005,82 

Výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu VÚC 
                  

5 995,23 
 

                  
5 995,23 

Výnosy z bež. transferov zo ŠR a iných 
subjektov verejnej. Správy 

   

Výnosy z kapit. transferov zo ŠR a iných 
subjektov verejnej správy 

6 297,18  6 297,18 

Výnosy z BT mimo verejnej správy 351,11  351,11 

Výnosy z KT mimo verejnej správy 2 196,84  2 196,84 

Výnosy celkom 541 214,58  541 214,58 

Splatná zrážková daň    

hospodársky výsledok (strata) 1 726,75  1 726,75 

 

Mimorozpočtové výdavky boli darované od: 

OZ Nádej pre Rozsutec  128,49  Eur – Pestrý deň pre klientov DSS 

                            46,83  Eur – Záhradná slávnosť 

  55,19  Eur – Majáles  

JUDr. Vargová  70,60  Eur – úprava záhrady DSS- kríky  

  – Knihy: Psychické poruchy – kazuistiky 

     Komunikácia v ošetrovateľstve                                                              

Nadácia Pontis  50,00 Eur –  brigáda         

 

Sponzorské spolu:  351,11 Eur 
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Ďakujeme  

za podporu a spoluprácu všetkým partnerom, dobrovoľníkom a 

kolegom v roku 2016 

 
 
Právnickým osobám 

Akcie Partizánska lúka – Martina Trtíková, Bratislavský samosprávny kraj, DB 

Schenker, Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravka, Miestny úrad Lamač,  Mestské lesy v 

Bratislave, Nadácia Pontis, Nadácia SPP, OZ Nádej pre Rozsutec, Psychiatrická 

liečebňa Samuela Bluma Plešivec, Slovenský červený kríž Miletičova Bratislava,  

Zamestnanci DHL Freight, Židovská náboženská obec v Bratislave.  

 

Odborníkom a partnerom 

Bertová Silvia, Džodla Pavol, Filípek Matej, Gál Egon, Hédlová Lubomíra, 

Horváthová Zuzana,  Ivičič Rudolf, Kolesárová Alenka, Kratochvílová Tatiana, 

Kročilová Soňa, Mihály Juraj, Pivko Peter, Pyszková Daniela, Schőnmotlová 

Veronika, Šebová Terézia, Šlechtová Judita, Šporerová Alžbeta, Šramko Peter, 

Zikmund Juraj, Žitňanská Mária.  

 

Kolegyniam a kolegom 

V neposlednom rade ďakujem všetkým mojim ochotným kolegyniam a kolegom 

v DSS Rozsutec, ktorí vo svojej náročnej práci s ľuďmi s postihnutím ponúkajú 

každodenne svoje schopnosti, sily, pomoc a svoju najhlbšiu ľudskosť, aby urobili 

život našich klientov plnší, ľudskejší a bohatší.  
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