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1. Stručná história DSS v Plaveckom Podhradí
Zriaďovateľ zariadenia:

Bratislavský samosprávny kraj

Názov zariadenia:

Domov sociálnych služieb

Sídlo zariadenia:

Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

Štatutárny zástupca:

Ing. Edita Kruzslíková - štatutár

IČO:

30 379 281

DIČ:

2022105954

Domov sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí bol zriadený 1. novembra 2005.
Poskytuje sociálnu službu s celoročnou pobytovou formou pre 60 prijímateľov sociálnej
služby. Cieľovou skupinou sú dospelé osoby s mentálnou retardáciou, duševnými poruchami
a poruchami správania. Dlhé roky boli v zariadení umiestňované len ženy. V súčasnosti je v
zariadení 60 prijímateľov sociálnej služby. Z toho je 55 žien a 5 mužov.
Zariadenie pozostáva z komplexu šiestich budov. Štyri budovy prešli rozsiahlou
rekonštrukciou a dve budovy boli novo vybudované. Celé zariadenie je vybudované
bezbariérovo a je včlenené do krásnej lokality Malých Karpát pod Plaveckým hradom.
Naši prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách, len
jedna izba je trojlôžková.

2. Vízia zariadenia
„Pre prijímateľov sociálnej služby vytvárať také podmienky pre život,
aby bola zachovaná dôstojnosť a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd.“
Naším poslaním je poskytovať každému prijímateľovi sociálnej služby takú mieru
podpory, akú potrebuje.
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Naším cieľom je vytvoriť harmóniu medzi potrebou a službou a zabezpečiť spokojnosť
prijímateľov a ich rodín.

3. Hlavné aktivity v kalendárnom roku 2019
V roku 2019 sme našim prijímateľom sociálnej služby ponúkali rôzne záujmové
a pracovné činnosti, ako aj voľnočasové aktivity, prostredníctvom ktorých sa snažíme
dosiahnuť samostatnosť a nezávislosť prijímateľov.

3.1

Pracovné zručnosti
Pracovné zručnosti prijímateľov sociálnych služieb sa realizujú v jednotlivých

dielňach pod odborným vedením zamestnancov.
Hlavným cieľom je zvýšiť mieru samostatnosti prijímateľov sociálnej služby
s prihliadnutím na ich zdravotné postihnutie. Vzorom je život v prirodzenom domácom
prostredí. V pracovných dielňach získavajú prijímatelia zručnosti a poznatky pri práci
s rôznymi technikami, vytvárajú si priestor pre svoju realizáciu a kreativitu.
3.1.1 Keramická dielňa
V keramickej dielni sa učia vyrobiť si svoj vlastný výrobok, pracujú s rôznymi
technikami, precvičujú si motoriku.

.

4

3.1.2 Košíkarska dielňa
V košikarskej dielni sa prijímatelia sociálnej služby učia pliesť košíky a iné výrobky
z novinového papiera. Cvičia si trpezlivosť, motoriku, pracujú s materiálmi, ktoré poznajú, ale
radi sa zoznamujú aj s novými technikami.

Činnosť podporuje upokojenie, sústredenie, precvičovanie jemnej motoriky, výroba
darčekov pre rodinu a blízkych.
3.1.3 Servítková dielňa
Pri tejto činnosti si prijímatelia cvičia hlavne jemnú motoriku, kreativitu, a
tak vytvárajú originálne výrobky zdobené servítkovou technikou.
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3.1.4 Textilná dielňa
Obsahom textilnej dielne je vyšívanie obrusov, obrázkov, tašiek, vianočných ozdôb
z látky, vyšívanie na papier (blahoprianí, záložiek, pozdravov ), štrikovanie, háčkovanie.
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3.1.5 Tkáčska dielňa
V tejto dielni prijímatelia sociálnej služby získavajú zručností a poznatky pri práci
s textíliami a tkáčskym strojom (strihanie, motanie nastrihanej látky do klbiek, triedenie látky
podľa farby).

3.1.6 Malé tkanie
Umožňuje prijímateľom precvičovať si jemnú motoriku prstov a rozvíjať svoju
fantáziu v používaní farieb, a tak vyrobiť originálny darček.

3.1.7 Výtvarná dielňa
Obsahom výtvarnej dielne je maľovanie temperovými farbami, vodovými farbami,
akrylovými

farbami,

kresba

voskovkami,

fixkami,

uhlíkom,

ceruzkou

a kriedou.

Zoznamovanie sa s novou technikou – grafikou (tlač z výšky).
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Prostredníctvom maľby vytvárajú priestor na nadviazanie nových sociálnych vzťahov
s účelom vytvoriť si originálny darček pre svojich najbližších a zároveň sa s výrobkom
prezentovať na verejnosti, na rôznych výstavách a spoločenských podujatiach.

Pri všetkých činnostiach v týchto dielňach nekladieme dôraz na dokonalosť
výsledného diela, ale na jeho výpovednú hodnotu, samotný proces tvorby, jeho vnímanie a
citové prežívanie počas tvorby samotného prijímateľa.

8

3.2

Voľnočasové aktivity v DSS

3.2.1 Pomáhame Plaveckému Podhradiu
Každý pondelok naši prijímatelia sociálnej služby pod vedením pani Butašovej
prispievali k skrášleniu obce zberom odpadu.

3.2.2 Spoločné tvorenie „ LOGA DSS PLAVECKÉ PODHRADIE“
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3.2.3 Krúžok varenia
Každú stredu prebieha krúžok varenia, na ktorom prijímatelia pripravujú alebo varia
rôzne chutné jedlá.

3.2.4 Hudobná činnosť
Z hudobnej činnosti sme sa venovali nácviku ľudových piesní pri príležitosti
medzinárodného stretnutia

„ Spievajme na ľudovú nôtu“, v predvianočnom období sme

nacvičovali spev vianočných kolied, počas roka sme sa venovali aj nácviku iných piesní.
3.2.5 Starostlivosť o kvetinový park
Prijímatelia sa tiež pravidelne starajú o kvetinový park v areáli DSS, polievajú, plejú
a presádzajú kvetiny.
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3.2.6 Nakupovanie
Nákupy si prijímatelia robia pravidelne v miestnej predajni COOP Jednota alebo
v susedných obciach s doprovodom alebo samostatne
3.2.7 Návšteva kaderníctva
Naši dobrovoľníci pravidelne chodia s prijímateľmi do kaderníckeho salónu.
3.2.8 Pohybová činnosť
Pohybovú činnosť vykonávajú PSS v telocvični, ktorá je vybavená novými strojmi.
Majú možnosť chodiť na vychádzky do miestnej komunity a okolia.
3.2.9 Spoločné stretnutia s prijímateľmi – komunity
Prijímatelia sa raz týždenne pravidelne stretávajú spoločne s pani riaditeľkou
a personálom, kde majú možnosť povedať rôzne požiadavky, poukázať na svoje problémy,
podať nové návrhy . Na týchto stretnutiach sa striedajú služby na sebaobslužné činnosti
v zariadení. (umývanie chodieb, dezinfekcia kľúčiek, výmena uterákov atď.).
3.2.10 Pravidelné kŕmenie vtáčikov v zimnom období
Prijímatelia sa pravidelne starajú o vtáčiky v zimnom období tým, že im dávajú do
kŕmidiel obilie alebo vyrábajú kŕmidlá.
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4. Akcie v kalendárnom roku 2019
Január

4.1

Rok 2019 sme začali oslavou menín a narodenín našich prijímateľov v DSS. Všetkým
oslávencom sme srdečne zablahoželali a zaspievali. Nechýbala torta a pohostenie, ktoré
pripravili PSS pre všetkých v tréningovej kuchynke. Nasledovala zábava, tanec a samozrejme
nechýbala dobrá nálada.

Február

4.2

21. februára 2019 sme sa zúčastnili „Maškarného plesu“ v Moravskom sv. Jáne. Všetci
sa tam výborne zabávali a do tanca hrala skupina „Vávrovci“ z Malaciek.
V ten istý deň sme sa zúčastnili aj na „Fašiangovom plese“ v DSS Merema v Modre.
Ples sa niesol v štýle 20. rokov. Bola tam pripravená bohatá tombola, z ktorej sa tešili aj naši
prijímatelia..

4.3

Marec
1. marca 2019 sme v DSS Plavecké Podhradie usporiadali „Fašiangovú zábavu.“

Prijímatelia si urobili svoje vlastné fašiangové masky, v ktorých sa počas plesu aj
prezentovali. Nechýbal ani fašiangový sprievod s doprovodom harmoniky p. Salayovej. Počas
plesu nás sprevádzala veľmi dobrá nálada.
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5. marca 2019 sme sa zúčastnili fašiangovej zábavy v DSS Borský sv. Jur.

Ich

prijímatelia sa nám predstavili v originálnych maskách a potom nasledovala hudba, tanec
a výborné občerstvenie.
8. marca 2019 sa uskutočnilo v jedeni DSS posedenie pri príležitosti osláv
„Medzinárodného dňa žien“, kde sa ku všetkým prihovorila zastupujúca p. riaditeľka p.
Černeková a všetkým ženám zablahoželali prijímatelia p. Baránek a p. Nosáľ. Nechýbala ani
sladká dobrota a pri dobrej nálade sme si zaspomínali na všetky ženy, ktoré boli a sú v našom
živote dôležité.
12. marca 2019 „Týždeň mozgu v DSS a ZPS Stupava“. Tejto akcie sa zúčastnili naši
dvaja prijímatelia, ktorí si precvičili svoje vedomosti z rôznych oblastí. Prežili sme veľmi
pekný a podnetný deň a nadviazali sme kamarátstvo s novými priateľmi.
26. marca 2019 „Stretnutie a vystúpenie pre dôchodcov v KD v Sološnici“ Všetkým
zúčastneným hosťom 3 prijímateľky predviedli pásmo ľudových piesní, ktoré sa všetkým
veľmi páčilo. Po vystúpení boli odmenené veľkým potleskom.
Apríl

4.4

4.apríla 2019 prijímatelia a zamestnanci spoločne realizovali projekt: „Apríl mesiac
lesov,“ kde urobili veľkú koláž zvierat, ktoré žijú v našich lesoch.
12. apríla 2019 zorganizovalo naše zariadenie pracovné tvorivé dielne „Zdobenie
veľkonočných vajíčok technikou lept a voskovanie“, pre zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK. Obidve techniky nám predviedla p. Kassaiová. Všetci zúčastnení si obe
techniky mohli vyskúšať a odniesť svoje výrobky domov.
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25. apríla 2019 sa uskutočnilo v našom DSS „Veľkonočné posedenie pri hudbe.“
Najskôr nás kamaráti z DSS Bojková a DSS Moravský sv. Ján vyšibali tak, ako sa patrí
a potom naše prijímateľky predviedli scénku „Modelky“, kde predviedli skvelé modely.
Krásna prezentácia modelov sa páčila i našim hosťom. Po módnej prehliadke nasledovala
voľná zábava sprevádzaná spevom a tancom.

4.5

Máj

5. máj 2019. Samozrejme nechýbalo u nás ani známe „Stavania mája“.
Túto akciu sme zorganizovali za pomoci starostu z Plaveckého Podhradia pána Papána a
dobrovoľníkov. V sprievode harmoniky a spevu ľudových piesní sme prežili pekné chvíle pri
stavaní Mája
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V máji sme v DSS usporiadali opekačku pre všetkých prijímateľov a okrem
opečených chutných špekačiek nechýbala dobrá nálada, harmonika a tanec.

12. máj 2019. Druhá májová nedeľa patrila všetkým mamám – Deň matiek. Naše
prijímateľky slečna Lucka a pani Danka boli pozvané do KD Plavecké Podhradie a tiež
svojím vystúpením spríjemnili tento deň všetkým mamám v obci.

30. mája 2019 sme prijali pozvanie a zúčastnili sa „Majálesu“ v DSS Borský sv.
Jur. Privítali nás veselým programom v námorníckom štýle. Potom už nasledovala zabáva,
rozhovory s našimi kamarátmi. Bolo to veľmi pekné a veselé popoludnie.

4.6

Jún
6. júna 2019 sme sa zúčastnili tanečnej súťaže, ktorú organizoval DD a ZpS Senica

„ LET´S DANCE.“ Mali sme tu možnosť vidieť množstvo vystúpení na rozličné žánre
(ľudové a moderné piesne, kubánske tance). Všetkých zúčastnených ocenil aj pán primátor
Senice spolu s pani riaditeľkou „ pohárom primátora mesta Senica“ .
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13. júna 2019 sme si boli zašportovať na ŠH, ktoré organizoval DSS Rozsutec v areáli
Železnej studničky. Opäť sme sa niečo naučili, spoznali nových ľudí. Naučili sme sa báseň,
ktorú sme dostali a ako jediní sme ju aj zaspievali na melódiu ľudovej piesne „ pec nám
spadla“, za čo sme zožali úspech.

4.7

Júl
3. júla 2019 sa v DSS Plavecké Podhradie konali Športovo – zábavné hry, na ktorých

sa zúčastnilo 12 zariadení z bratislavského, nitrianskeho a trnavského samosprávneho
kraja. V poradí už 14. ročník

športovo – zábavných hier slávnostne otvorila nová pani

riaditeľka Edita Kruzslíková a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja pán Mikuláš
Krippel. Za všetkých športovcov sa prihovorila prijímateľka sociálnych služieb z Plaveckého
Podhradia slečna Lucia Švancarová. Všetkým športovcom popriali športové úuspechy , dobrú
náladu, pozitívnu atmosféru a deň neopakovateľných zážitkov.
Po slávnostnom otvorení športového dňa všetci športovci vypustili farebné balóny do
vzduchu, aby sa im podarilo zvládnuť všetky disciplíny. S hudobným programom k nám
prišli sestry Huškové z Malaciek. Svojimi piesňami zapojili do tanca aj športovcov, ktorým
vyčarili úsmev na tvári. Po úspešnom zvládnutí všetkých športových disciplín pani
riaditeľka a zamestnanci DSS ocenili všetkých športovcov diplomami, medailami a drobnými
darčekmi a zablahoželala im k víťazstvu.
Záver hier pokračoval diskotékou a na radosť nášho DJ-a bol tanečný parket celý čas plný
tanečníkov. Bol to krásny športový deň plný zážitkov a pozitívnej energie.
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9. júla 2019 sme sa zúčastnili Športových hier v Moravskom Svätom Jane. Súťažili
sme v 5 disciplínach. Všetci sme prežili príjemné popoludnie v spoločnosti príjemných ľudí.

22. júla 2019 k nám zavítal do DSS miestny harmonikár pán Dušan Ščepka, ktorý na
harmonike hrá od svojich 14 rokov. Všetci sme spievali známe aj menej známe ľudové piesne
a tak sme spoločne prežili krásne popoludnie.
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Na pozvanie DSS Domum Krškany sme sa 25. júla 2019 zúčastnili súťaže
"Krškanská vareška" vo varení gulášu. Z DSS Plaveckého Podhradia si toto varenie gulášu
mohlo vyskúšať 5 prijímateliek sociálnej služby. Krájali mäso, cibuľu, čistili cesnak, zemiaky
a miešali guláš. Tiež sme ho spoločne dochucovali. Bol to veľmi pekný deň, plný nových
zážitkov a stretnutí s priateľmi. Do varenia nám hrala živá hudba, pri ktorej si PSS mohli aj
zatancovať.

V čase letných dovoleniek sme v MCK Malacky navštevovali „tvorivé dielne“, kde sa
prijímatelia učili novým zručnostiam a mohli si vyrobiť originálne darčeky.
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4.8

August
V auguste sme zatúžili po turistike, preto sme uskutočnili vystúp na Plavecký hrad.

Dňa 18. septembra 2019 sme sa zúčastnili „športových hier“ v Českej republike Brno –
Chrlice, súťažili sme v ôsmych kategóriách. Pre zaistenie rovnakých podmienok pre všetkých
súťažiacich všetci súťažili v kategórii " nevidomí – nevidiaci." Pre vidiacich boli
zabezpečené klapky na oči. Doobeda sme súťažili, po obede bola pripravená zábava a
vyhlásenie výsledkov. Naše zariadenie bolo veľmi úspešné, získali sme 5 medailí.

Župný guláš

4.9

September

19

19. septembra 2019 sme sa zúčastnili „športových hier“ v DSS Bojková. V krásnom
prostredí prírody sme si zašportovali a zasúťažili v rôznych zaujímavých športových
disciplínach, ktoré pre nás pripravili. Po slávnostnom vyhodnotení nasledovalo pohostenie
a diskotéka.
25. septembra 2019 sa prijímatelia sociálnych služieb z DSS Plaveckého Podhradia
zúčastnili prekrásneho „výletu loďou Kriváň po Dunaji“. Plavbu nám spríjemňovala ľudová
hudba. Obdivovali sme krásnu prírodu v okolí Dunaja a panorámu Bratislavy. Mali sme
veľmi pekné zážitky a stretli sme zaujímavých ľudí, s ktorými sme nadviazali aj nové
priateľstvá.

4.10

Október
Dňa 9. októbra 2019 organizoval Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie už

11. ročník medzinárodného stretnutia pri ľudovej piesni „Spievajme na ľudovú nôtu“.
Na akcii sa zúčastnilo spolu 18 družstiev z 3 štátov - z Česka, Poľska a Slovenska. Slovensko
zastupovali spievajúce družstvá z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja. Niektoré
zariadenia sa tento rok zúčastnili po prvýkrát, čo nám potvrdilo zmysluplnosť tejto akcie.
Celým programom nás v krojoch sprevádzala moderátorská dvojica - zamestnankyňa DSS
Plavecké Podhradie

Mgr. Helena Chudjaková a prijímateľka sociálnej služby v DSS

Plavecké Podhradie slečna Lucia Švancarová. Po prehliadke všetkých ľudových piesní do
tanca hrala hudobná skupina Kabrňáci zo CSS Tloskov. Medzi významnými hosťami boli aj
zástupcovia nášho zriaďovateľa - podpredseda Mgr. Mikuláš Krippel PhD., riaditeľka odboru
sociálnych vecí PhDr. Marica Šiková a vedúca oddelenia sociálnej pomoci PhDr. Jana
Matulová. Sprievodnou akciou bola prezentácia návrhov loga pre DSS Plavecké Podhradie.
Návrhy pripravovali samotní prijímatelia sociálnej služby zo zariadenia. Celá akcia sa niesla
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v duchu ochrany životného prostredia, a to nepoužívaním plastov a separáciou odpadu. Každé
účinkujúce družstvo si z akcie odnieslo diplom a keramiku.
Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že táto akcia nám pripomína malú televíznu „Zem
spieva“ a zároveň sme sa dohodli, že o rok sa všetci opäť stretneme a budeme pokračovať
v tradícii šírenia ľudového dedičstva.

Od 17. októbra 2019 začali prijímatelia pravidelne navštevovať krytú plaváreň
v Malackách a zároveň trénovať na „Regionálne Plavecké preteky 2019.“
V októbri sme taktiež zorganizovali „Týždeň tekvicových jedál“, kde sme si mohli
v našej jedálni vychutnať tekvicové dobroty a zároveň si vyzdobiť zariadenie vyrezávanými
tekvicami.
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Dňa 25. októbra 2019

sa prijímatelia sociálnych služieb z DSS Plaveckého

Podhradia zúčastnili 11. ročníka „Regionálnych plaveckých pretekov“ ľudí s mentálnym
znevýhodnením, ktoré organizoval DSS prof. Karola Matulaya.

Prijímatelia podali

nadpriemerné výkony so ziskom dvoch zlatých a jednej striebornej medajly.

4.11

November
Dňa 6. novembra 2019 sme si boli zaspievať v Českej republike v CSS Brno –

Chrlice na XVI. ročníku speváckej súťaže „Chrlický slávik 2019“. Zaspievali sme pásmo
ľudových piesni, medzi ktorými boli aj české ľudové piesne. Celé podujatie sa nieslo v duchu
príjemnej hudobnej atmosféry a vypočuli sme si množstvo ľudových piesni. Stretli sme sa tu
so svojimi priateľmi a kolegami.
Veľkým prekvapením bolo pre nás umiestnenie na 3. mieste s našim hudobným
pásmom. Bol to pre nás pekný hudobný deň plný pekných zážitkov.
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10. novembra 2019 sa

prijímatelia sociálnych služieb zúčastnili koncertu Pavla

Haberu v Bratislave, odkiaľ si odniesli nezabudnuteľný hudobný zážitok.
30. novembra 2019 sme v DSS usporiadali „Vianočné tvorivé dielne“, kde si
prijímatelia sociálnej služby mohli so svojími rodinnými príslušníkmi vytvoriť spoločne
vianočné výrobky v jednotlivých dielňach. Zároveň sme privítali aj hostí a návštevníkov
z miestnej komunity. Adventné obdobie sme v DSS Plavecké Podhradie prvý krát zahájili
zorganizovaním „Adventných tvorivých dielní.“
Všade vládla príjemná vianočná atmosféra a každý návštevník si mohol v jednotlivých
dielňach sám vyrobiť originálny darček na Vianoce. Darček mohol venovať svojej rodine,
priateľom alebo iným blízkym, ktorých chcel obdarovať.
Hostia si mohli vybrať z rôznych dielní ako napr. upiecť a vyzdobiť si medovník, vymaľovať
textilnú tašku, vymaľovať si svietnik zo skla, vytvoriť si vianočnú guľu alebo inú ozdobu na
stromček. Mohli si urobiť svoju vlastnú ikebanu, ktorej plameň sviečky by im pripomínal
chvíle stretnutia s ľuďmi, ktorých majú radi.
Nechýbal ani bufet, v ktorom sme sa mohli pohostiť na vianočnom punči a dobrých
chlebíkoch s masťou, cibuľou a oškvarkovou pomazánkou.
Tento deň bol pre nás veľkou príležitosťou sa lepšie spoznať, získať nových priateľov, ale i
navzájom potešiť jeden druhého pekným vianočným darčekom.
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4.12

December
Dňa 4. decembra 2019 sme sa zúčastnili na IX. ročníku „ Recitačnej súťaže

v prednese poézie a prózy na počesť Milana Rúfusa“, ktorá sa konala v Domove
sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ul. v Bratislave.
Naše zariadenie reprezentovali 2 prijímateľky sociálnej služby - Lucia Švancárová
a Kristína Naštická. Slečna Lucia Švancárová predniesla slovenskú ľudovú rozprávku
„O kozliatkach “a všetkých prítomných vrátila do detských čias. Slečna Kristína Naštická
zase prítomných rozosmiala vtipnou básňou od Kristy Bendovej „ Ako Jožko Pletko upratať
chcel všetko“. Naše recitátorky boli veľmi úspešné. Lucia Švancárová získala 1. miesto
a Kristína Naštická získala diplom za originálny prednes. Z úspechov prijímateliek sme sa
veľmi tešili a zároveň sme im všetci držali palce.

6. decembra 2019 Mikuláš nezabudol ani na nás a prišiel k nám. Všetkých
prijímateľov sociálnej služby obdaril sladkým balíčkom. Samozrejme nebol sám, ale so
svojím nerozlučným doprovodom - anjelom a čertom. Všetci traja nám vyčarili úsmev na
tvári a prežili sme pekné Mikulášske dopoludnie.
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10. decembra 2019 sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili „Vianočných trhov“
v Malackách.
20. decembra 2019 sme si spoločne užili vianočné posedenie pri stromečku. Vianoce
sú sviatkami pokoja, lásky a obdarovávania. Preto u nás nikto nezostal bez darčeka. Aj na
prijímateľov sociálnej služby v DSS Plavecké Podhradie čakal vianočný stromček, slávnostne
prestretý stôl, sviečky, medovníky, oblátky a darčeky pod stromčekom. Posedenie slávnostne
otvorila pani riaditeľka Edita Kruzslíková, ktorá všetkých privítala a popriala príjemnú
vianočnú atmosféru. K slovám pani riaditeľky sa pripojil aj pán starosta Plaveckého
Podhradia pán Július Papán, ktorý poprial všetkým PSS a pracovníkom veľa zdravia, pokojné
a krásne vianočné sviatky. Nechýbali vianočné vinše a koledy, ktoré si prijímatelia sociálnych
služieb pripravili. Celý príbeh o narodení malého Ježiška nám rozpovedal náš hosť pán Peter.
Nakoniec prišlo i k rozdávaniu darčekov, ktoré rozdali pani riaditeľka s pánom starostom.
21. decembra 2019 sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastnili na pozvanie starostu
Plaveckého Podhradia p. Papána „vianočných trhov v miestnom kultúrnom dome“, kde sa
prezentovali svojimi výrobkami.
23. decembra 2019 sme mali v jedálni „posedenie pri stromčeku s personálom“ ,
kde sme si čítali príbeh o narodení Ježiška, zaspievali koledy a popriali sme si šťastné
a pokojné vianočné sviatky.
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6. Hospodárenie zariadenia
Rozpočet organizácie na rok 2019 bol schválený zastupiteľstvom BSK dňa 14.12.2018 na
základe Uznesenia zastupiteľstva BSK č.101/2018.
Organizácia používa rozpočtové prostriedky prioritne na alokované náklady (mzdy, odvody
a nevyhnutné prevádzkové náklady t.j. energie, vodné, stočné, cestovné a pod.).
Pri hospodárení s limitom finančných prostriedkov rozpočtu organizácia dodržiava
zákon NR SR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všetkých ostatných zákonov
vzťahujúcich sa k predmetu činnosti zariadenia.
Pri nakladaní s finančnými prostriedkami dodržiavame zásady maximálnej hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti.
Úpravy medzi jednotlivými položkami rozpočtu boli v priebehu roka 2019
v kompetencii štatutárneho orgánu zariadenia. Úpravy rozpočtu týkajúce sa zvýšenia , resp.
zníženia rozpočtu spadajú do kompetencie zriaďovateľa.
Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2019
Rok
2019 príjmy
predaj služieb (223001)
stravné (223003)
vratky (292017)
dary (311,453)
príjmy zo ŠR (312 001)
príjmy od iných VUC

Schválený
Upravený
Skutočnosť % plnenia
rozpočet
rozpočet
196 106,00
199 031,00 203 232,25
102,11
178 740,00
178 740,00 179 945,50
100,67
4 233,00
4 233,00
4 011,28
100,67
0,00
0,00
3 217,47
3 000,00
0,00
10 133,00

3 668,68
1600,00
10 789,32

3 668,68
1 600,00
10 789,32

100,00
100,00
100,00
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výdavky
mzdy (610)
odvody (620)
cestovné náhrady (631)
energie (632)
materiál (633)
dopravné (634)
rutinná a štand. údržba (635)

901 700,60
484 880,50
181 437,50
1 300,00
70 110,00
109 035
5 588,00
12 410,00

991 975,93
528 002,83
190 603,48
900,88
63 912,33
128 203,57
4 806,19
23 193,03

978 400,66
524 445,16
187 711,88
900,88
60 912,72
126 163,04
4 806,19
23 193,03

98,63
99,30
98,48
100,00
95,31
98,91
100,00
100,00

32 709,60
4 230,00
0,00
0,00

40 839,18
2 514,44
3 001,20
5 998,80

39 368,90
1 898,86
3 001,20
5 998,80

98,23
75,52
100,00
100,00

služby (637)
transfery (640)
prev. stroje, prístroje (713004)
Prístavby, nadstavby.(717003)

Prehľad príjmov podľa zdrojov:
 príjmy s kódom zdroja 41 (VUC)

182 973,00 €

 príjmy s kódom zdroja 72a (dary)

3 018,68 €

 príjmy s kódom zdroja 72c (granty)

650,00 €

 príjmy s kódom zdroja 111

1 600 €

 príjmy s kódom zdroja 11H

10 789,32 €

Prehľad o stave majetku
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia
Dopravné prostriedky
Spolu:

23 064,17 €
3 986 220,41 €
339 614,27 €
75 226,92 €
4 424 125,78 €

Významné pohyby položiek majetku sú najmä ( € ):
HIM ( hmotný investičný majetok):
 prístrešok pre prijímateľov

5 998,80 €

 chladnička do kuchyne

3 001,20 €
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7. Kontakty
Riaditeľka
Ing. Edita Kruzslíková
e-mail: riaditelka@dsspp.sk
mobil: 0903/421 219
tel. číslo: 034/6584 320
Vedúca úseku ekonomiky
Ing. Dana Černeková
e-mail: cernekova@dsspp.sk
mobil: 0903/401 836
tel. číslo: 034/6584 313 kl. 102
Vedúca úseku prevádzky a PAM
Mgr. Anetta Gregušová
e-mail: gregusova@dsspp.sk
mobil: 0911 224 212
tel. číslo: 034/ 6584 313 kl. 105
Vedúca úseku zdravotnej starostlivosti
Bc. Lýdia Dvorská
e-mail: sluzby@dsspp.sk
mobil: 0915 930 026
tel. číslo: 034/6584 313 kl. 117
Sociálna pracovníčka
Mgr. Katarína Winklerová
e-mail: winklerova@dsspp.sk
mobil:0915 930 025
tel. číslo: 034/6584 313 kl. 110
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Záver
Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich
osobnú aktivitu a prejav sympatie.
PODPORILI NÁS
Realizované akcie a aktivity počas roka pre našich prijímateľov sociálnej služby podporili:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Bratislavský samosprávny kraj
Nadácia SPP Bratislava
Senické a skalické pekárne a. s. Senica
Mabonex s. r. o. Piešťany
Depend s. r. o. Bratislava
Lekáreň Sophia s. r. o. Cerová
Monte pbs s. r. o. Senica
MS – Ovocie zelenina s. r. o. Malacky
Ryba Žilina, spol. s r. o.
Masárstvo u Havelkú s r. o. Rohožník
Kimberly – Clark s. r. o. Praha

Na tvorbe výročnej správy za rok 2019 sa podieľali:
Ing. Edita Kruzslíková – riaditeľka
Ing. Dana Černeková – vedúca úseku ekonomiky
Mgr. Helena Chudjaková – sociálna pracovníčka
Mgr. Katarína Winklerová – sociálna pracovníčka
PhDr. Tomáš Bečár – sociálny pracovník

Plavecké Podhradie, 14.07. 2020
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