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Výročná správa
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za rok 2021
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1. Stručná história ZSS Pod hradom v Plaveckom Podhradí
Zriaďovateľ zariadenia:

Bratislavský samosprávny kraj

Názov zariadenia:

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom

Sídlo zariadenia:

906 36 Plavecké Podhradie 19

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

Štatutárny zástupca:

Ing. Edita Kruzslíková - štatutár

IČO:

30 379 281

DIČ:

2022105954

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí bolo zriadené 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.
Názov „Pod hradom“ nesie zariadenie od 1. októbra 2020.
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Logo
Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom
Autor loga: Andrej Cíger
Platnosť loga: od októbra 2020

Čo znamená naše logo?
Symbol loga:
Tri postavy pod hradom,
symbolizujúce naše smerovanie...
Znamená to - text:
...vzájomnou spoluprácou a podporou
začleniť ľudí spod hradu do prirodzeného prostredia.
Farebnosť loga:
Žltá farba
Farba slnka, optimizmu a energie,
čo pomáha jasnému uvažovaniu a dobrému rozhodovaniu.
Modrá farba
Farba dôvery, mieru a vyrovnanosti.
Spája sa s pocitom zodpovednosti, integrity a lojálnosti.
Význam farebnosti loga:
Bezpečie, pokoj a dôvera,
spojená s optimizmom, energiou a nadšením pre zmenu.
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Strategická vízia ZSS Pod hradom
Všetkým prijímateľom sociálnej služby poskytovať také sociálne služby,
ktoré im umožnia život v prirodzenom sociálnom prostredí komunity
s podporou odborného personálu, rodiny a spoločnosti.
Z našej strany to predpokladá:
 Čo najlepšie poznať ich potreby – plány – sny
 Rozvíjať tímový prístup pri riešení odborných otázok,
týkajúcich sa individuálnych potrieb PSS
 Vytvárať a rozvíjať partnerský vzťah medzi zamestnancom, prijímateľom
a rodinou, založený na vzájomnej dôvere a podpore.

Cieľ ZSS Pod hradom
Prijímateľovi sociálnej služby poskytovať takú mieru podpory,
ktorá mu umožní začlenenie sa
do prirodzeného sociálneho prostredia komunity ,
vzhľadom na jeho individuálne možnosti.

Zámer ZSS Pod hradom:
Život v komunite - deinštitucionalizácia (DI)
Vytvorenie dôstojných podmienok pre nezávislý a slobodný život
v prirodzenom sociálnom prostredí komunity.
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2. Hlavné aktivity v kalendárnom roku 2021
Rok 2021 sa niesol v duchu tvorby transformačního plánu, prípravných prác na vybudovanie
Špecializovaného zariadenia pre autistov, zácviku prijímateľov na prácu a príprave troch
prijímateliek sociálnej služby na nový druh sociálnej služby – v Zariadení podporovaného
bývania.

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom prostredníctvom svojich inštruktorov sociálnej
rehabilitácie a sociálnych pracovníkov realizuje každodenné aktivity, s ktorými už má
dlhodobé skúsenosti a aj dosiahnuté výsledky. Hlavným cieľom týchto aktivít je zvýšiť mieru
samostatnosti prijímateľov sociálnej služby, s prihliadnutím na ich zdravotné postihnutie.

Keramická dielňa
V keramickej dielni sa prijímatelia učia vyrobiť svoj vlastný výrobok, pracujú s rôznymi
technikami, precvičujú si motoriku. Získavajú zručnosti a poznatky pri práci s hlinou, glazúrou a
používaním

pomôcok potrebných pri tejto činnosti. Tiež je táto aktivita veľmi prospešná na

precvičovanie jemnej motoriky.
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Výtvarná dielňa
Obsahom výtvarnej dielne je vyšívanie obrusov, obrázkov, tašiek, vianočných ozdôb z látky,
vyšívanie na papier ( blahoprianí, záložiek, pozdravov ), štrikovanie, háčkovanie. Tu si
prijímatelia môžu precvičovať svoju trpezlivosť, zrak, motoriku, svoju šikovnosť, z čoho
výsledkom sú krásne výrobky, ktoré neraz potešia srdcia svojich rodinných príslušníkov.

Grafická dielňa
Obsahom grafickej dielne je maľovanie temperovými farbami, vodovými farbami, akrylovými
farbami, kresba voskovkami, fixkami, uhlíkom, ceruzkou a kriedou. Prijímatelia sa môžu takto
zoznámiť aj s novou technikou – grafikou ( tlač z výšky). Práve táto technika maľby sa stala
u našich prijímateľov veľmi obľúbená.
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Prostredníctvom maľby vytvárajú priestor na nadviazanie nových sociálnych vzťahov
prostredníctvom umenia, s účelom vytvoriť originálny darček pre svojich najbližších a zároveň
sa s výrobkom prezentovať na verejnosti, rôznych výstavách a spoločenských podujatiach.
Maľby našich prijímateľov zdobia steny nejednej inštitúcie.

Tréningové centrum „ Domácnosť“
Naše zariadenie disponuje tréningovým centrom „ Domácnosť“, kde 5 prijímateliek
nadobúda skúsenosti v oblasti obslužných činností ( varenie, pranie, žehlenie, upratovanie,
práca v záhrade, pečenie oblátok pre rôzne príležitosti), ktoré sú dôležité nielen pre
samostatné bývanie, ale aj skvelým začiatkom pre uplatnenie sa na trhu práce. Toto
centrum je akoby predpríprava na nový druh sociálnej služby - Zariadenie podporovaného
bývania, ktoré je súčasťou „deinštitucionalizácie sociálnych služieb“.
Hlavnou myšlienkou tohto centra je „ život v prirodzenom domácom prostredí“.
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Príprava stravy
Máme plno vybavenú kuchyňu na účely nácvikových činností: varenie rôznych jednoduchých
jedál, pečenie koláčov, príprava narodeninovej oslavy...

Rehabilitačná časť
Tréning jemnej a hrubej motoriky, bazálna stimulácia
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Prechádzky po parku nášho zariadenia, ako aj po obci Plavecké Podhradie

Terapia prostredníctvom „ práce“, - pracovná terapia (práca v záhrade)
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3. Činnosť ZSS Pod hradom v roku 2021
Rok 2021 so sebou priniesol veľa výziev, sklamaní, bolesti, strachu a neistoty. Najčastejšie
používaným slovom sa stalo slovo lockdown a pandémia koronavírusu neotriasla iba
Slovenskom, ale celým svetom. Od počiatku pandémie pátral celý svet po lieku, ktorý by ju
zvrátil, respektíve po vakcíne. 26. decembra sme sa dočkali prvého zaočkovaného Slováka.
Ostávalo nám veriť, že sa situácia nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku s príchodom
nového roka upokojí a ľudia prestanú prepadať panike a strachu z akejkoľvek novej
informácie, no zároveň sa budú správať zodpovedne. Aj v našom zariadení sme neustále
sledovali každodenné nové informácie. Pravidelným testovaním, dodržiavaním
protipandemických opatrení, ale aj očkovaním, sme situáciu zvládali veľmi dobre. Niektoré
aktivity sme museli obmedziť z dôvodu karantény, no život vo v našom zariadení sa
nezastavil. Každý deň nás čakala výzva a povinnosti. Poverení pracovníci pracovali na tvorbe
transformačného plánu ako aj pri príprave projektovej dokumentácie špecializovaného
autistického centra, nakoľko naše zariadenie je zaradené do projektu deinštitucionalizácie
sociálnych služieb.
Prijímateľom sme sa snažili spestriť život v zariadení tak, aby
nepriaznivé dopady pandémie boli na ich spoločenský a dôstojný život čo najnižšie.
S príchodom teplých dní a letných mesiacov sme si opäť mohli na chvíľku vydýchnuť a
otvoriť brány zariadenia. Naši prijímatelia mohli navštíviť podujatia a miesta, ktoré
v dôsledku pandémie vzývali prázdnotou.

Jarné mesiace sme sa snažili naším prijímateľom vyplniť čas aktivitami v našom zariadení.
Robili sme všetko preto, aby dopady karantény boli čo najmenšie. Zveľaďovali sme naše
zariadenie prácou v záhrade, pripravovali sme sa na „ najkrajšie sviatky jari“. Pri jarnom
slnku sme si čas vypĺňali prechádzkami v okolí zariadenia. Tak sme čerpali zo slnečného
žiarenia vitamín D, ktorý je pri ochorení Covid - vírusom veľmi dôležitý.

Jarné prechádzky
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Práca v záhrade

Veľkonočné pečenie
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24.6
Po ukončení karantény otvorila svoje brány aj Mestská plaváreň „ Malina“ v Malackách,
z čoho mal najväčšiu radosť náš prijímateľ Juraj Baránek.

25.6
Naši prijímatelia spoznávajú okolie zariadenia. Ako prvá zastávka bola

v Plaveckom Mikuláši

a spoznávanie jeho krás.
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30.6
S pribúdajúcimi letnými dňami sa nám výrazne začalo otepľovať. Naši prijímatelia sa preto často
chodili schladiť do Rohožníka, Malaciek a pochutnať si na vynikajúcej zmrzline a neodolali ani
osviežujúcemu nápoju.

2.7
Pre našich zamestnancov bol zorganizovaný „ Metodický deň“, kde pod dohľadom
odborníčky na danú problematiku PhDr. Aleny Oravcovej sa viac mohli oboznámiť a doplniť
si svoje vedomosti ohľadom práce s prijímateľom so psychickou a duševnou poruchou ako aj
s jednotlivými diagnózami, s ktorými sa pravidelne každý deň stretávajú pri výkone svojho
zamestnania.
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12.7
Tento deň navštívili naše zariadenie pracovníčky z DSS Sibírka. Hlavným cieľom bolo, aby
našim zamestnancom ukázali možnosti práce a manipuláciu s ťažko zdravotne postihnutým
prijímateľom, odkázaným na lôžko, prípadne invalidný vozík.

16.7
Niektorí naši prijímatelia prejavujú záujem o veci verejné ako aj o politické dianie. Preto sme
pre nich pripravili návštevu Múzea slovenských národných rád v Myjave. Zároveň sme
navštívili pietne miesto – Mohylu generála M.R. Štefánika na Bradle.
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17.7
Naše zariadenie získalo grant z nadácie Pontis z nadačného fondu Tesco, kde spoločnosť
mohla hlasovať a rozhodnúť za náš projekt „ Oáza pokoja“ a my sme si tak mohli zveľadiť
vstup a predzáhradku nášho zariadenia.

21.7
Opäť sme sa vydali na spoznávanie okolia nášho zariadenia a navštívili sme tento krát Bobriu
hrádzu v Kuchyni

4.8
Po stopách histórie sa vybrali naše prijímateľky zo skupiny „ Domácnosť“ a navštívili zámok
v Smoleniciach.
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18.8
Tento deň naše zariadenie navštívila RTVS. Dôvod jej návštevy bola naša koelgyňa Helenka
Chudjaková, ktorá bola nominovaná v celoslovenskej ankete „ Dobré srdce“.

27.8
Naši prijímatelia sa zúčastnili podujatia „ Radničkine trhy“ v Bratislave. Tu sa mohli nasýtiť
atmosférou trhu a zároveň si vyskúšať prácu obsluhujúceho personálu v kaviarničke. Zažili aj
pocit z prvej výplaty. 
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31.8
Aj naše zariadenie malo zastúpenie na „Dni krivých zrkadiel“ v Bratislave

8.9
Na pozvanie DSS Bojková sme sa zúčastnili krásneho podujatia, kde sme sa mohli niečo viac
dozvedieť z oblasti poľovníctva, včelárstva, záhradníctva. Aj tak hlavnou myšlienkou
a cieľom podujatia bolo utužovanie priateľský vzťahov so zariadeniami trnavského kraja.
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9.9
„ Pestrý deň“, to bol názov podujatia, na ktoré nás pozvali naši priatelia z DSS Rozsutec v
Bratislave

22-24.9
Naše prijímateľky zo skupiny „ Domácnosť“ navštívili DSS a Zariadenie podporovaného
bývania Betánia – v Senci. Tu mohli získať cenné rady a motiváciu pre život a prácu v „
podporovanom bývaní“.
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14.10
K životu človeka patrí neodmysliteľne aj zábava, preto sa naši prijímatelia boli riadne „
vyšantiť“ na motokárach v Bratislave

18.10
Tento deň bol pre naše zariadenie veľmi výnimočný. Jeho výnimočnosť spočívala v tom, že
naši prijímatelia dostali možnosť prezentovať svoje výrobky a diela v priestoroch Úradu
komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Vernisáž výstavy otvorila samotná pani
komisárka Zuzana Stavrovská
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25.10
Naše prijímateľky zo skupiny „ Domácnosť“ vďaka Slovenskej únii podporovaného
zamestnávania sa pravidelne zúčastňovali nácviku v kaviarničke „Radnička“ v Bratislave,
kde si mohli vyskúšať prácu obsluhy, a tak nadobudnúť cenné skúsenosti.

15.11
Tento deň sa naše prijímateľky mohli preobliecť do krásnych šiat, páni si dali oblek a kravatu
a husľovým koncertom v našom zariadení sme sa započúvali do krásnych melódií
a obdivovali sme čaro huslí, ktoré v rukách pani Anetty Lednickej u našich prijímateľov
vzbudili neskutočný umelecký zážitok

.
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24.11
O tom ako sa našim prijímateľkám v Radničke v Bratislave darí, nás chceli presvedčiť aj
v našom zariadení, kde prostredníctvom „ prenosnej kaviarne“ nám predviedli svoju zručnosť.

6.12
A po roku prišiel opäť...
Sv. Mikuláš navštívil aj naše zariadenie a prijímateľov potešil sladkým pozdravom

14-17. 12
V našom zariadení sa konali „ interné vianočné trhy“, kde si každý zo zamestnancov mohol
zakúpiť výrobky našich prijímateľov a tak potešiť a obdarovať svojho blízkeho jedinečným
vianočným darčekom.
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21.12
V predvianočnom období sme nezabudli ani na našich bývalých zamestnancov a potešili sme
ich domácnosti pekným vinšom a koledou.

22.12
Prípravu na Vianoce sme zavŕšili vianočným posedením, kde nás prišli pozdraviť vážení
hostia, ktorí sa postarali aj

o dary pre našich prijímateľov. Každý jeden si našiel pod

stromčekom svoj vysnívaný darček.
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30.12
Spolupráca a vzájomné vzťahy s miestnymi organizáciami z obce Plavecké Podhradie sú pre
nás veľmi dôležité a veľmi si ich vážime. Preto nás veľmi potešilo pozvanie členov z Klubu
jaskyniarov v Plaveckom Podhradí na predsilvestrovskú kapustnicu do ich novovytvoreného
múzea.

Záverom roka 2020 si naši prijímatelia spolu s pani riaditeľkou i zamestnancami spoločne
pripili, zaželali si všetko dobré do nového roku, a spoločne vyslovili jedno veľké prianie.
„Veľa, veľa zdravia, ktoré je pre dnešnú dobu a súčasnú spoločnosť nesmierne dôležité.“

Vypracoval: Tomáš Bečár

28.06. 2
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4. HOSPODÁRENIE ZARIADENIA
5.
Rozpočet organizácie na rok 2021 bol schválený zastupiteľstvom BSK dňa 18.12.2020 na
základe Uznesenia zastupiteľstva BSK č.318/2020.
Organizácia používa rozpočtované prostriedky prioritne na alokované náklady( mzdy, odvody
a nevyhnutné prevádzkové náklady t. j. energie, vodné, stočné, cestovné a podobne.)
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 2021 v kompetencii
štatutárneho orgánu zariadenia. Úpravy rozpočtu týkajúce sa zvýšenia , resp. zníženia
rozpočtu spadajú do kompetencie zriaďovateľa.
Prehľad príjmov a výdajov za rok 2021
Príjmy rozpočtu
Kategória
ekonomickej
klasifikácie
a
220
230
240

250

290
310
320
330
340
Spolu

Názov kategórie ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
2021

b
Administratívne a iné poplatky
a platby
Kapitálové príjmy
Úroky z tuzemských úverov,
pôžičiek, návratných
finančných výpomocí, vkladov
a ážio
Úroky zo zahraničných úverov,
pôžičiek, návratných fin.
výpomocí a vkladov
Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné granty a
transfery
Tuzemské kapitálové granty a
transfery
Zahraničné granty
Zahraničné transféry

1

2

3

191 562,00

191 562,00

205 301,75

0,00

0,00

3 489,08

17 812,00

81 987,97

80 387,97

209 374,00

273 549,97

289 178,80
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Výdavky rozpočtu

Kategória
ekonomickej
klasifikácie
a
610
620
630
640
650

710
720
Spolu

Názov kategórie ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
2021

b
Mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do
poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie úrokov a ostatné
platby súvisiace s úvermi,
pôžičkami a návratnými finanč.
výpomocami
Obstarávanie kapitálových
aktív
Kapitálové transfery

1

2

3

607 195,00

678 791,88

676 792,30

225 281,00

247 780,24

245 221,86

243 236,25
7 580,00

263 461,61
13 802,00

258 667,03
12 700,58

0,00

28 601,26

13 601,26

1 083 292,25

1 232 436,99

1 206 983,03

Finančné operácie
Finančné operácie
a
Príjmové finančné operácie v tom:
v tom:
Zostatok prostriedkov finančných aktív

Prehľad príjmov podľa zdrojov:
príjmy s kódom zdroja 41 (VUC)
príjmy s kódom zdroja 72a (dary)
príjmy s kódom zdroja 72c (granty)
príjmy s kódom zdroja 111
príjmy s kódom zdroja 11H

Číslo riadku
b

Skutočnosť
2021
1

Skutočnosť
2020
2

01

2 131,83

1 551,83

02

2 131,83

1 551,83

208 790,83 €
2 035,00 €
550,00 €
63 721,85 €
14 081,12 €
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Prehľad o stave majetku
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia
Dopravné prostriedky
Majetok daný do správy RO
Spolu:

23 064,17 €
3 995 146,76 €
335 427,51 €
75 226,92 €
5 340,00 €
4 434 205,36 €

6. 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
Mgr. Štefánia Hlavatá
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e-mail: hlavata@dsspp.sk
mobil: 0915 930 026
tel. číslo: 034/6584 313 kl. 117

Vedúci úseku sociálnej práce
PhDr. Tomáš Bečár, PhD.
e-mail: becar@dsspp.sk

Sociálna pracovníčka
Mgr. Katarína Winklerová
e-mail: winklerova@dsspp.sk
mobil:0915 930 025
tel. číslo: 034/6584 313 kl. 110

Záver
Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich
osobnú aktivitu a prejav sympatie.
PODPORILI NÁS:
Depend s. r. o. Bratislava
Lekáreň SOPHIA – RF s. r. o. Cerová
Dedoles
Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s.r.o. Bratislava
Nadácia SPP
SANIMAT SK s.r.o.
František Košarišťan – Fero Joke
Viera Plavčanová

Na tvorbe výročnej správy za rok 2021 sa podieľali:
Ing. Edita Kruzslíková – riaditeľka
Ing. Dana Černeková – vedúca úseku ekonomiky
PhDr. Tomáš Bečár – vedúci úseku sociálne práce
Plavecké Podhradie, 13.07. 2022
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