
 

Výročná správa o činnosti poskytovateľa 

sociálnych služieb za rok 2017 

 
 

 

 
 

 

Modra 

jún 2018 
 

 

 

 



 2 

Základné identifikačné údaje MsCSS Modra 

  

  

Zriaďovateľ:     Mesto Modra  

Forma hospodárenia:    príspevková organizácia mesta 

 

Názov organizácie:    Mestské centrum sociálnych služieb Modra 

Sídlo organizácie:    Súkenícka 4, 900 01 Modra  

Štatutárny zástupca:    Mgr. Jana Machalová, riaditeľka  

 

Zápis do registra poskytovateľov:  1. 1. 2005  

IČO zriaďovateľa:    308 566 98 

DIČ zriaďovateľa:    2020662050 

 

 

 

 

 

OBSAH  

  

 

1. Úvod            3  

 

2. Vznik a postavenie MsCSS Modra - poskytovateľa sociálnych služieb   3 

 

3. Prevádzkové podmienky poskytovateľa sociálnych služieb     5 

 

4. Štruktúra poskytovaných sociálnych služieb        7 

 

5. Personálne podmienky         13 

 

6. Financovanie sociálnych služieb, úhrady za poskytovanie sociálnych služieb  14 

 

7. Akcie a aktivity v roku 2017, projektová činnosť     17 

 

8. Ciele na rok 2018          17 

 

9.       Plán financovania sociálnych služieb v roku 2018     18 

 

9. Galéria                       19 - 26

            

      

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ÚVOD 

 

MsCSS Modra poskytuje sociálne služby v dvoch zariadeniach opatrovateľskej služby, 

v útulku, v zariadení núdzového bývania, v dennom stacionári, v dennom centre, poskytuje 

služby jedálne, prepravnej služby a opatrovateľskej služby v teréne.  

Cieľovou skupinou sú : 

1. občania, ktorí z dôvodov nepriaznivej sociálnej situácie nedokážu svoj stav riešiť sami 

a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa posudku a rozhodnutia vydaného 

obcou,  

2. občania, ktorí sa ocitli v krízovej situácii, sú bez prístrešia, alebo im hrozí sociálne 

vylúčenie, nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb. 

 

Organizácia sa pri výkone sociálnych služieb riadi zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Modra. 

 

Výročná správa poskytuje prehľad práce MsCSS Modra v roku 2017, plnenie stanovených 

cieľov, prehľad aktivít a výsledky práce zamestnancov k 31. 12. 2017. 

 

 

Cieľom MsCSS Modra je poskytovať sociálne služby na vysokej úrovni, kvalitnú 

a komplexnú starostlivosť prijímateľom sociálnej služby s dodržiavaním humánneho prístupu 

a etiky zamestnancov. Klientom sa snažíme vytvárať pocit domova s rešpektovaním ich práv 

a slobôd v najvyššej možnej miere s prihliadaním na individuálne potreby jednotlivcov. 

 

2. VZNIK A POSTAVENIE MsCSS MODRA – POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

 

MsCSS Modra vzniklo k 1. 1. 2005 rozhodnutím Mestského zastupiteľstva na základe 

zriaďovacej listiny ako príspevková organizácia mesta Modra. Do svojej správy dostalo dve 

budovy, na Súkeníckej ul. č. 4 a na Zochovej ul. č. 9. Sociálne služby sa v tom čase 

poskytovali v súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z v zariadení opatrovateľskej služby s 

kapacitou 30 lôžok. Organizácia poskytovala tiež terénne sociálne služby – opatrovanie 

v domácnosti, služby jedálne pre dôchodcov a klubu dôchodcov. Postupne, v súlade 

s potrebami občanov mesta, pribudli ďalšie sociálne služby: v r. 2005 útulok pre občanov bez 

prístrešia, v roku 2011 prepravná služba, denný stacionár, zariadenie núdzového bývania. 

V roku 2013 bola zaregistrovaná aj ďalšia sociálna služba - Pomoc pri osobnej starostlivosti 

o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ktorá však 

poskytovaná nebola.  

 

Budova bývalých mestských jasiel na Zochovej ul. prešla čiastočnou rekonštrukciou, budova 

na Súkeníckej ul. bola postavená na účely poskytovania sociálnych služieb. 

V blízkosti oboch budov sa nachádza ambulancia lekára prvého kontaktu, internistu, zubného 

lekára, gynekologická ambulancia a lekáreň, neďaleko sa nachádza pošta, mestský úrad, 

kadernícke služby, predajňa potravín a drogéria, PNS stánok. Za klientami, ktorí majú 
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problémy s mobilitou, prichádza kaderníčka a pedikérka. V oboch budovách sa postupne 

vytvára bezbariérové prostredie.  Izby pre prijímateľov sociálnych služieb sú jedno, dvoj, 

trojposteľové so sociálnym zariadením, i bez neho, klienti sú v nich ubytovaní podľa stupňa 

odkázanosti. Vzhľadom k pomerne stiesneným podmienkam jedáleň slúži aj ako spoločenská 

izba a tiež na terapeutické účely. Budova na Súkeníckej ul. je prízemná a takmer úplne 

bezbariérová. Nachádza sa v nej výdajňa obedov pre seniorov, ktorí prichádzajú 

z domácností, kancelária vedúcej jedálne, ekonomického útvaru, kancelária sociálneho úseku, 

miestnosť zdravotnej sestry, práčovňa, sklad, v suteréne budovy je kotolňa a útulok, v ďalšej 

časti budovy kancelária riaditeľky, priestory denného centra a zariadenie núdzového bývania. 

 

 

Podrobný popis činnosti a spôsob poskytovania sociálnych služieb 

 

§ 26 Útulok - fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú 

zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb 

a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.  

§ 29 Zariadenie núdzového bývania – fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou 

je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením, alebo obmedzenie jej schopnosti sa 

spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ohrozenie správaním iných 

fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb. 

§ 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - plnoleté fyzické osoby, ktoré sú  odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak im nemožno 

poskytnúť opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí. 

§ 40 Denný stacionár - plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 

osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu 

v zariadení len na určitý čas počas dňa. 

§ 41 Opatrovateľská služba - terénna sociálna služba poskytovaná fyzickým osobám, ktoré 

sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa 

prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, 

úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 

4 zákona o sociálnych službách. 

§ 42 Prepravná služba - fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na 

individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzické osoby s nepriaznivým 

zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a 

obmedzenou schopnosťou orientácie, fyzickej osoby, ktoré majú priznaný invalidný alebo 

starobný dôchodok a fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

§ 56 Denné centrum – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičia 

s dieťaťom alebo starí rodičia s vnukom alebo vnučkou. 

§ 58 Jedáleň – fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné, alebo nepriaznivý 

zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek. 
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MsCSS Modra poskytuje sociálne služby zodpovedajúce individuálnym schopnostiam 

prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovanie sociálnej služby sa plánuje podľa 

individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, o 

priebehu poskytovania sociálnej služby sa vedú písomné individuálne záznamy.  

Tiež sa vytvárajú možnosti a podporuje sa účasť prijímateľov sociálnej služby na 

spoločenskom živote na miestnej aj regionálnej úrovni. 

 

V zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách sa poskytujú 

 

 odborné činnosti, najmä: 

• sociálne poradenstvo 

• pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby  

• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

• sociálna rehabilitácia 

• ošetrovateľská starostlivosť v zariadení 

• pracovná terapia 

 

   obslužné činnosti: 

• ubytovanie 

• stravovanie 

• upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 

• osobné vybavenie 

 

   ďalšie činnosti: 

• úschova cenných vecí 

• záujmová činnosť. 

 

 

3. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Priestory oboch budov MsCSS Modra spĺňajú požiadavky a normy RÚVZ v oblasti 

prevádzkovania menovaných sociálnych služieb, pravidelnými kontrolami a školeniami 

technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany sa eliminujú možné 

prevádzkové riziká. Priestory svojím priestorovo – dispozičným a stavebným riešením, 

vybavením ako aj  spôsobom osvetlenia a odvetrania jednotlivých miestností spĺňajú 

požiadavky platných právnych predpisov určených na ochranu, podporu a rozvoj verejného 

zdravia a sú v nich vytvorené podmienky pre dodržiavanie riadneho hygienicko–

epidemiologického prevádzkového režimu. 

V predchádzajúcich rokoch prešla budova na Súkeníckej ul. viacerými etapami budovania 

bezbariérovosti. Boli vybudované dva bezbariérové vstupy, bočný vstup do budovy je 

vybavený rampou, ktorá slúži na bezproblémový pohyb osôb na invalidnom vozíku, 

s chodítkom, i pre služby RZP. Protišmyková podlaha v jedálni, na chodbách, v spoločenskej 

miestnosti a v kúpeľni slúži na bezpečný presun čiastočne imobilným klientom pomocou 

chodítok a barlí. Takisto aj vstup do budovy na Zochovej ul. je vybavený rampou. Všetky 

lôžka boli postupne vymenené za polohovateľné s antidekubitnými matracmi. Miestnosti sú 

čisté, presvetlené. Dezinfekcia miestností, nábytku a hygienických zariadení sa vykonáva 1 x 
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do týždňa, príp. podľa potreby aj častejšie. Dezinfekčné prípravky sú obmieňané z dôvodu 

rezistencie. 

Podlahy na izbách, chodbách a ostatné spoločné priestory sa umývajú denne, výdajňa stravy, 

jedáleň a miestnosť pre opatrovateľky 2 x denne a okná sa umývajú 2 x ročne. 

Posteľná bielizeň sa vymieňa v dvojtýždňových intervaloch, ak je potrebné aj častejšie. 

Opraná bielizeň a prádlo sa suší v sušičke, v prípade priaznivého počasia vonku. 

Smetné koše z izieb, kancelárií a spoločných miestností sú vyprázdňované každý deň, smetné 

nádoby na dvore 2 - 3 x do týždňa, prípadne podľa potreby a veľké smetné nádoby sa 

vyvážajú 1x do týždňa a plasty 1 x do mesiaca. Biologický odpad z kuchyne sa vyváža 1x 

týždenne firmou na základe zmluvného vzťahu. 

Deratizácia proti škodcom sa vykonáva 2 x do roka – na jar a na jeseň. 

Zamestnanci sú povinní používať pri práci pracovné oblečenie a OOPP v súlade s § 6 odsek 2, 

pís. a – c odsek 3 pís. a – b zákona NR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci.  

 

Prijímateľom sociálnej služby sa vytvárajú podmienky na osobný a telefonický kontakt 

s rodinou a známymi a tiež udržiavanie sociálnych väzieb s komunitou. Keďže v jednom 

priestore sa poskytuje viacero sociálnych služieb, prijímatelia sociálnej služby v zariadení 

opatrovateľskej služby, útulku i zariadenia núdzového bývania využívajú pestré aktivity 

denného centra. Takéto prepojenie aktivít je prospešné pre všetky cieľové skupiny. 

V zariadení opatrovateľskej služby sa vedie register obmedzení v zmysle § 10 zákona 

o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. V roku 2015, ani 

v predchádzajúcich rokoch sme voči poberateľom sociálnej služby nemuseli použiť žiadne 

telesné ani netelesné obmedzenia.  

 

S cieľom zvýšenia bezpečnosti klientov sa postupne zakupovali polohovateľné postele 

s antidekubitnými matracmi, bolo vybudované bezbariérové WC a nainštalované madlá 

nápomocné klientom, ktorí majú problémy s chôdzou. V interiéri i exteriéri zariadenia sa 

nachádza kvetinová výzdoba, altánok slúži na relaxáciu aj počas horúcich dní. V takto 

upravenom príjemnom prostredí sa vykonávajú rôzne aktivity – počúvanie hudby, čítanie, 

ručné práce, atď. Nádvorie slúži i na stretávanie sa, komunikáciu, napr. aj s tými seniormi, 

ktorí si prichádzajú pre obedy z domáceho prostredia, alebo občania navštevujúci denné 

centrum. Veľkým prínosom pre život klientov je existencia denného centra priamo v areáli 

MsCSS Modra, kde sa pravidelne stretávajú členovia JDS v Modre a jej aktivít sa zúčastňujú 

aj klienti ZOS, denného stacionára, útulku i zariadenia núdzového bývania. 

 

 

Stravovanie 

 

Stravovanie v zariadení bolo zabezpečené vlastnou vývarovňou. V dennej ponuke je 5 jedál. 

Na základe vlastných zvyklostí klienti poberali tri jedlá. V rámci zdravej výživy mali denne 

zabezpečený prísun ovocia a zeleniny a pitný režim. V jedálni sa počas roka stravovali všetci 

zamestnanci MsCSS Modra.  

 

 



 7 

4. ŠTRUKTÚRA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 

ÚTULOK - počet prijímateľov sociálnej služby  

 

január 10 júl 8 

február 10 august 8 

marec 10 september 8 

apríl 10 október 8 

máj 10 november 8 

jún 10 december 8 

 

Stav k 1. 1. 2017 10 

prijatých 2 

prepustených 4 

exity 0 

Stav k 31. 12. 2017 8 

 

 

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA - počet prijímateľov sociálnej služby  

 

január 1 júl 0 

február 1 august 0 

marec 1 september 0 

apríl 1 október 0 

máj 1 november 2 

jún 1 december 2 

 

Stav k 1. 1. 2017 3 

prijatých 1 

prepustených 1 

exity 0 

Stav k 31. 12. 2017 2 

 

 

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY - počet prijímateľov sociálnej služby  

 

január 30 júl 30 

február 30 august 30 

marec 30 september 30 

apríl 30 október 30 

máj 30 november 30 

jún 30 december 30+1 samoplatca 
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Stav k 1. 1. 2017 30 

prijatých 11 

prepustených 1 

exity 10 

Stav k 31. 12. 2017 30 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby muži / ženy  

 Muži Ženy 

Stav k 1. 1. 2017 7 23 

prijatých 3 8 

prepustených 0 1 

exity 3 8 

Stav k 31. 12. 2017 7 23 

 

Veková štruktúra 

Od 63 – 74 rokov 

 

4 

Od 75 – 79 rokov 4 

Od 80 – 84 rokov 8 

Od 85 – 89 rokov 8 

Nad 90 rokov 

 

6 

 

 

DENNÝ STACIONÁR - počet prijímateľov sociálnej služby 

 

január 1 júl 1 

február 1 august 1 

marec 1 september 0 

apríl 1 október 0 

máj 1 november 0 

jún 1 december 0 

 

Stav k 1. 1. 2017 0 

prijatých 0 

prepustených 1 

exity 0 

Stav k 31. 12. 2017 0 
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA - počet prijímateľov sociálnej služby  

 

január 13 júl 14 

február 13 august 16 

marec 14 september 15 

apríl 14 október 15 

máj 14 november 13 

jún 14 december 15 

 

PREPRAVNÁ SLUŽBA - počet prijímateľov sociálnej služby (počet výjazdov) 

 

január 56 júl 37 

február 56 august 56 

marec 79 september 64 

apríl 61 október 75 

máj 63 november 39 

jún 52 december 35 

 

JEDÁLEŇ - počet prijímateľov sociálnej služby (počet vydaných obedov) 

 

január 3560 júl 3755 

február 3788 august 3969 

marec 4449 september 3697 

apríl 3696 október 4220 

máj 4199 november 3978 

jún 4181 december 3227 

 

 

 

 

 

Sociálny úsek 

 

MsCSS Modra poskytuje klientom sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 

o sociálnych službách. Koordinátorka sociálnych služieb zabezpečovala vykonávanie 

administratívnej činnosti sociálneho pracovníka - základné sociálne poradenstvo pre občanov, 

a ich rodinných príslušníkov, v spolupráci s MsÚ Modra šetrenie v domácnosti a prípravu 

žiadostí k uzatváraniu zmlúv, skompletizovanie spisov prijímateľa sociálnej služby pred 

nástupom do zariadenia. Spolupracovala s ÚPSVaR v Pezinku pri hľadaní rôznych foriem 

zamestnávania uchádzačov o zamestnanie (šetrenie finančných prostriedkov organizácie) 

a hľadala možnosti pomoci klientov útulku. Tiež koordinovala činnosť na všetkých úsekoch 

sociálnych služieb – zariadenia opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, prepravná 

služba, útulok, zariadenie núdzového bývania, spolupracovala so zdravotnou sestrou, 

vyhotovovala rozpis služieb jednotlivým opatrovateľkám. 

Na sociálnom úseku sa využíva informačný systém Cygnus. Sociálna pracovníčka počas roka 

viedla databázu klientov i záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb, pripravovala 
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individuálne plány klientov, vykonávala individuálne poradenstvo, vybavovala osobné 

doklady a rôzne záležitosti prijímateľov sociálnej služby, komunikovala s rôznymi 

inštitúciami, klientov sprevádzala, spoluvytvárala záujmovú činnosť atď.  

Činnosť opatrovateliek počas roka sa sústreďovala na individuálnu pomoc, osobnú hygienu, 

kŕmenie, dozor, činnosť spoločníka. Na kvalitné zabezpečenie sociálnych služieb organizácia 

opäť pristúpila k spolupráci s ÚPSVaR v Pezinku, uchádzači o zamestnanie formou 

dobrovoľníckej činnosti pod dozorom zabezpečovali pomocné činnosti v zariadení – donáška 

obedov, upratovanie, záujmové aktivity. 

Tvorivé dielne majú u klientov vysoký ohlas, prispievajú k ich psychickej i fyzickej pohode. 

Ide o prácu s materiálom, spoločenské posedenia pri hudbe, súťaže, spoločenské hry a kvízy, 

komunitné sedenia – zlepšovanie komunikačných zručností. MsCSS Modra sa snaží vytvárať 

prostredie čo najbližšie k domácemu, čoho súčasťou je dodržiavanie tradícií a spoločenské 

a záujmové vyžitie. Na konci fašiangového obdobia sme v spolupráci s JDS a Denným 

centrom uskutočnili podujatie „Šiška party“, Kvetnú nedeľu, začiatkom leta spoločenské 

podujatie „Juniáles“, vianočné posedenie v spolupráci s OZ Kraľovan. Na všetkých 

podujatiach klienti ponúkali dekoračné predmety z vlastnej dielne, ktorých výroba im 

vypĺňala voľný čas a pomáhala im pri rehabilitácii a precvičovaní jemnej motoriky. Okrem 

týchto tradičných podujatí sme si spoločne pripomínali výročia narodenín a meniny klientov. 

V rámci záujmovej činnosti sa pravidelne organizovali: 

- cvičenia na rozvoj mysle (testy, krížovky, doplňovačky, matematické príklady),  

- udržanie verbálno – logických schopností (logické spoločenské hry, skladanie viet, 

odpovede na otázky, atď.), 

- skupinové sedenia (rozhovory o minulosti, ožívanie spomienok, aktuálne dianie v rodine, 

v spoločnosti a pod.), 

- ergoterapia ( práca s papierom, textilom, modelovanie, navliekanie korálok, zhotovovanie 

nástenky na oddelení, spoločné pečenie, šitie, kreatívna tvorba, atď.) 

- bibliografia 

- posedenia pri hudbe. 

 

Pre udržiavanie zdravého životného štýlu prijímateľov sociálnej služby nabádame ich čo 

najviac k pohybu, prechádzkam po dvore a do okolia, alebo pre čiastočne mobilných 

prijímateľov sociálnej služby zabezpečujeme posedenia na nádvorí. Staráme sa aj o duchovné 

aktivity klientov, zariadenie navštevuje kňaz a dobrovoľníci, klienti sa spoločne modlia, tiež 

majú možnosť navštevovať bohoslužby v neďalekých kostoloch. K dispozícii majú dennú 

tlač, spoločenský týždenník, miestny mesačník, tiež noviny s náboženskou tematikou, TV 

vysielač a rádioprijímač. Keďže nám neustále pribúdajú klienti s najvyšším stupňom 

odkázanosti, je čoraz náročnejšie ich zapájať do aktivít, u mnohých sa aktivity zužujú na 

pasívne sledovanie TV, takíto klienti si vyžadujú kľudový režim. 

 

Klientov útulku a zariadenia núdzového bývania sme počas roka zapájali do pomocných prác 

(starostlivosť o kvetenstvo, záhradku, kosenie, roznášky obedov), pomoc pri údržbe budov 

a ich interiéru. Snahou je túto cieľovú skupinu zapájať do brigádnickej činnosti, aby sa u nich 

udržali, alebo obnovili pracovné návyky a zručnosti. Zároveň sme im boli nápomocní pri 

vybavovaní rôznych záležitostí, pri styku s úradmi, lekármi, pri začleňovaní sa do spoločnosti. 
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Zdravotný úsek 

 

MsCSS Modra zabezpečovalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti prijímateľom sociálnej 

služby v zariadení lekárom 1. kontaktu Mudr. Richardom Džupom, ktorý prichádzal do 

zariadenia v akútnej situácii, alebo na preventívne vyšetrenia. Tí, ktorí majú problémy 

s mobilitou, boli ošetrení priamo na lôžku lekárom za asistencie zdravotnej sestry. Záznamy 

o vyšetreniach robila zdravotná sestra do dekurzu, ktorý je súčasťou zdravotnej dokumentácie 

prijímateľa sociálnej služby. Pri náhlom zhoršení zdravotného stavu bola volaná RZP. 

Zdravotná sestra pravidelne zabezpečovala lieky, podľa predpisu ich dávkovala a podávala 

poberateľom sociálnej služby. Boli vykonávané rôzne zdravotné úkony: odber biologického 

materiálu (výtery, odber krvi, vyšetrenie glykémie a glykemickej krivky, vyšetrenie moču), 

preväzy, podávanie liekov, ošetrenie drobných rán,  meranie základných vitálnych hodnôt, 

prevencia dekubitov a pomoc pri ošetrovaní dekubitov, spolupracovala s ADOS – Charita 

Modra. Zdravotná sestra aktuálne informovala opatrovateľky o zdravotnom stave klientov, 

spoločne riešili aktuálne zdravotno – opatrovateľské problémy. 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby z hľadiska inkontinencie: 

Inkontinencia moču 18 

Inkontinencia stolice 8 

Permanentný katéter 3 

 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby z hľadiska postihnutia: 

ICHS 15 

Alzheimerova choroba 6 

Demencia 30 

NCMP 6 

Parkinsonova choroba 6 

Iné psych. postihnutie 24 

Diabetes mellitus 9 

Slepota 0 

 

 

Prevažná väčšina prijímateľov sociálnej služby má okrem základného ochorenia aj ďalšie 

ochorenie typické pre osoby vo vyššom veku, a to najmä: choroby pohybového aparátu, 

srdcovo-cievne ochorenia, onkologické ochorenia, kožné ekzémy, poruchy spánku, poruchy 

komunikácie a iné. 
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Pridružené ochorenia 

Dekubity 4 

Glaucom 3 

Choroba obličiek 12 

Osteoporóza 9 

Stav po fraktúre 1 

Rôzne rany 7 

gonantróza 6 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby z hľadiska mobility: 

Mobilní 12 

Čiastočne imobilní 13 

Imobilní 5 

 

Odborné vyšetrenia poskytnuté uvedenými ambulanciami boli v počte: 

Interné 18 

Neurologické 14 

Očné             5 

Urologické 4 

CT 0 

Hematologické             0 

Ortopedické               2 

Gynekologické           1 

Diabetologické 10 

chirurgické 8 

Cievne             2 

Psychiatrické 38 

Kardiologické 2 

SONO USG         0 

RTG            1 

Zubné 2 

Dermatologické 8 

Endokrinologické 2 

Pneumologické 2 

ECHO 0 

GFS 0 

RZP v zariadení (bez 

odchodu prijímateľa) 

8 

RZP v zariadení (s 

odchodom prijímateľa) 

10 
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Odborné vyšetrenia boli zabezpečené v štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadeniach v  

Modre, v Pezinku, v Bratislave a v Trnave. Prijímateľov sociálnej služby v zariadení 

opatrovateľskej služby na vyšetrenie sprevádzali zamestnanci zariadenia, ojedinele rodinní 

príslušníci. Prevažná väčšina prijímateľov sociálnej služby má chronické somatické a 

psychické ochorenia a sú sledovaní v ambulanciách u odborných lekárov – psychiatra, 

internistu, diabetológa, neurológa, endokrinológa, nefrológa, atď. 

Rehabilitačnú starostlivosť vykonávali pracovníčky ADOS Charita Modra vždy na 

odporúčanie odborného lekára. 

 

5. PERSONÁLNE PODMIENKY 

 
Celkový stav zamestnancov k 31. 12. 2017 bol spolu 45, z toho na plný úväzok 22, 7-

hodinový 15 a na rôzny iný čiastočný úväzok 8 zamestnancov. 

 

Štruktúra odborných zamestnancov pozostávala zo štyroch riadiacich pracovníkov, hlavnej 

ekonómky, hospodárky a PaM, vodiča prepravnej služby, údržbára, sociálneho pracovníka, 

zdravotnej sestry, opatrovateľov v zariadení opatrovateľskej služby a v teréne, kuchárok. 

 

Zamestnancom pri náročnej práci pomáhali uchádzači o zamestnanie, ako je uvedené v časti 

Sociálny úsek. Nápomocní boli pri manipulácii s klientom – vysádzaní, polohovaní, 

sprevádzaní, hygiene, podávaní stravy, zúčastňovali sa záujmovej činnosti, pri rôznych 

voľnočasových aktivitách a rannej rozcvičke a tiež pri vykonávaní hygieny spoločných 

priestorov, lôžok a izieb. V roku 2016 vykonávalo tieto činnosti 6 uchádzačov o zamestnanie. 

MsCSS Modra počas roka spolupracovalo s vysokými školami a s PaKA Modra a s ďalšími 

vzdelávacími inštitúciami, študenti v zariadení získavali potrebnú prax. 

Všetci spomínaní externisti boli prínosom pre samotných prijímateľov sociálnej služby 

a zároveň mali možnosť získať praktické skúsenosti, ktoré môžu v budúcnosti využiť pri 

získavaní zamestnania. 

 

Vzdelávanie odborných zamestnancov 

 

V roku 2017 sa zamestnanci v prevažnej väčšine vzdelávali priamo na pracovisku (prednáška 

a praktické ukážky používania kompenzačných pomôcok, polohovanie a manipulácia 

s imobilnými ako prevencia vzniku dekubitov, komunikačné zručnosti a nácvik praktických 

zručností). V súlade s platnou legislatívou a zmenami v nej sa vzdelávali pracovníčky 

ekonomického úseku. 

Riaditeľka, koordinátorka sociálnych služieb a sociálna pracovníčka sa zúčastňovali na 

stretnutiach APSS, odborných konferenciách, na odborných seminároch zameraných na 

dodržiavanie zákona 448/2008 o sociálnych službách. Neustále vzdelávanie prebiehalo 

v súvislosti so zameraním na kvalitu v sociálnych službách - personálne, prevádzkové 

a procedurálne podmienky v zariadeniach sociálnych služieb. O získaných informáciách boli 

následne oboznámení dotknutí zamestnanci.  
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6. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ÚHRADY ZA POSKYTOVANIE 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016 v € 

 

 ZOS Útulok ZNB DS Terén Jedáleň Prepravn

á služba 

Príjmy 

z úhrad za 

sociálnu 

službu od 

prijímateľov 

sociálnej 

služby 

83603,84 5583,50 1854 250,60 19084,0

5 

122852,8

3 

2840,10 

Výška 

poskytnutého 

finančného 

príspevku – 

MPSVR SR 

115200 14400 10800 11040 x x x 

Disponibilné 

zdroje 

198803,8

4 

19983,50 12654 11290,6

0 

   

    

Výdavky 

spojené 

s poskytovaní

m sociálnych 

služieb 

298433,5

0 

245611,3

2 

11302,2

4 

2456,52 57943,2

1 

162883,8

5 

19409,6

5 

Vrátená 

výška 

finančného 

príspevku 

z dôvodu 

neobsadených 

miest v r. 

2016 

0 2054,30 6738,04 9885,10 x x x 

EON /klient 

/mesiac 

828,98 204,26 156,98 40,94 x x x 

EON/ hodina x x x x 5,18 x x 

EON/ km x x x x x x 1,73 

EON/ obed x x x x x 3,40 x 
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Súvaha v skrátenom rozsahu k 31. 12. 2017 v € 

AKTÍVA     PASÍVA   

Neobežný majetok 783102,98   Vlastné imanie 11094,68 

dlhodobý nehmotný majetok 0   fondy 50431,23 

dlhodobý hmotný majetok 783102,98   výsledok hospodárenia minulých rokov -39336,55 

dlhodobý finančný majetok 0   

výsledok hospodárenia bežného 

účtovného obdobia -8375,56 

Obežný majetok 47862,72   Záväzky 816546,71 

zásoby 5116,59   rezervy 1560 

zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 0   

zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 778149,75 

dlhodobé pohľadávky 0   dlhodobé záväzky 862,05 

krátkodobé pohľadávky 6940,05   krátkodobé záväzky 35974,91 

finančné účty 35806,08   bankové úvery a výpomoci 0 

poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlhodobé 0   Časové rozlíšenie 4953,23 

poskytnuté návratné fin. výpomoci 
krátkodobé 0   Spolu vlastné imanie a záväzky 832594,62 

Časové rozlíšenie 1628,921    

Spolu majetok 832594,62     
 

 

 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 

Popis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2017 

602 - Tržby z predaja služieb 

- Služby 

- Strava 

- OS v teréne 

- Útulok a zariadenie núdzového bývania 

- Donáška obedov 

- Prepravná služba 

- Denný stacionár 

 

87 141,55 

116 130,30 

18 758,25 

7 347,10 

4 556,80 

2 720,00 

619,50 

622- Aktivácia vnútroorganizačných služieb 16913,60 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 3931,00 

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti 980,00 

672 - Náhrady škôd 118,00 

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC 265 800,00 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 36 069,79 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 158 658,61 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 185,60 

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

1548,36 

 

 

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 
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Popis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2017 

501 - Spotreba materiálu  144 617,47 

502 - Spotreba energie 

- elektrická energia 

- voda 

- plyn 

42 411,90 

13 211,16 

2 271,80 

26 928,94 

511 - Opravy a udržiavanie 2 399,66 

512 - Cestovné 342,12 

513 - Náklady na reprezentáciu  74,11 

518 - Ostatné služby  21 684,44 

521 - Mzdové náklady  337 682,34 

524 - Zákonné sociálne náklady 115 729,39 

527 - Zákonné sociálne náklady  20 978,91 

538 - Ostatné dane a poplatky 1 563,40 

551 - Odpisy  DNM a DHM 37 803,75 

553 - Tvorba ostatných rezerv 1 560,00 

568 - Ostatné finančné náklady 2 906,53 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 100,00 

 

7. AKCIE A AKTIVITY V ROKU 2017, PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ, SPOLUPRÁCA 

S INÝMI INŠTITÚCIAMI 

 

V priebehu roka 2017 bola na základe žiadosti a vypracovaného projektu MsCSS Modra 

poskytnutá dotácia MPSVR SR na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb. Do 

zariadenia opatrovateľskej služby na Súkeníckej ul. boli zakúpené polohovateľné postele 

spolu s antidekubitnými matracmi a hydraulické kúpacie ležadlo spolu v sume 12 876, - €.  

V oboch zariadeniach opatrovateľskej služby sa menil opotrebovaný nábytok (skrine, stolíky, 

skrinky), zakúpené boli tiež 2 ks polohovateľné senior kreslá s príslušenstvom v sume 1 236, - 

€. V jedálni sa vybudoval úložný priestor pre obedáre v celkovej sume 580,-€. 

Na zvýšenie kvality poskytovania poradenských služieb a komfortu komunikácie s klientami 

a rodinnými príslušníkmi organizácia rekonštruovala kancelárie sociálneho pracovníka  a 

koordinátora sociálnych služieb. Tento náklad tvoril sumu 2 989, 40 €. 

Aktivity pre klientov sa počas roka vykonávali na základe kresťanských sviatkov, či ročných 

období. Spoločne sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien, Deň matiek, fašiangy, Kvetnú 

nedeľu, Veľkú noc, pripravili sme už tradičnú akciu Juniáles, oslavy narodenín a menín 

klientov, Mesiac úcty k starším, vianočné posedenie. Spolupráca sa uskutočňovala so ZUŠ, 

s MŠ na Kalinčiakovej ul. v Modre, so Špeciálnou školou v Modre, s PaKA Modra a ZŠ Ľ. 

Štúra, s Jednotou dôchodcov Slovenska Modra. Návštevy, najmä tie detské, sú vždy pre 

seniorov milé, deti im aspoň sčasti nahrádzajú rodinné vzťahy. Prostredníctvom OZ Kraľovan 

si mali možnosť pripomenúť zvyky a tradície z čias ich mladosti. 

Príjemným zážitkom pre klientov i zamestnancov bola návšteva prezidenta SR p. Andreja 

Kisku, ktorý bol v rámci návštevy Mesta Modra privítaný predstaviteľmi mesta na nádvorí 

MsCSS Modra.  

 

 

8. CIELE NA ROK 2018 
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V roku 2018 plánuje  

1. Zriadiť návštevnú miestnosť pre prijímateľov sociálnych služieb v interiéri zariadenia 

sociálnych služieb. 

2. Vytvoriť súkromný priestor pre nerušené prijímanie návštev i osobám so zníženou 

mobilitou. 

3. Vytvoriť pohodlný interiér čo najviac podobný domácim obývacím priestorom 

s možnosťou nocľahu návštevy. 

4. V rámci sociálnej rehabilitácie prostredníctvom nácviku práce s PC podporiť udržiavanie 

kontaktov „na diaľku“  

5. Výrazne zvýšiť úroveň poskytovania sociálnych služieb zvýšením kvality a humanizácie 

v zariadení opatrovateľskej služby. 

 

 

 

Našim cieľom a zároveň aj poslaním je:  

• celkové zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb 

• rešpektovať názory a podnety prijímateľov sociálnej služby tak, aby sa ich život čo 

najviac podobal na podmienky života v domácom prirodzenom prostredí 

• rešpektovať slobodnú vôľu prijímateľov sociálnej služby pri výbere aktivít 

• poskytovať sociálne služby tak, aby boli dodržané ľudské práva a slobody a neutrpela 

prirodzená ľudská dôstojnosť 

• dodržiavať podmienky kvality (štandardy) sociálnych služieb v zmysle zákona 

448/2008 o sociálnych službách  

• pokračovať vo vzdelávaní zamestnancov, zvyšovať vedomosti a praktické zručnosti 

vykonávaním supervízie 

• úzko spolupracovať s rodinami klientov a zariadeniami poskytujúcimi sociálne služby 

• poskytnuté finančné dary použiť prioritne na skvalitnenie a rozvoj sociálnych služieb 

a na zveľadenie životného prostredia v zariadeniach MsCSS Modra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2018 
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Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 v € 

 

 

 ZOS Útulok ZNB DS Terén Jedáleň Preprav. 

služba 

Príjmy 

z úhrad  

za sociálnu 

službu  

od 

prijímateľov 

sociálnej 

služby 

90994,23 7042,6

0 

541,80 679,50 18713,2

5 

120422,4

6 

2811 

Výška 

poskytnutého 

finančného 

príspevku – 

MPSVR SR 

115200 14400 10800 11040 x x x 

Disponibilné 

zdroje 

206194,2

3 

21442,

60 

11341,8

0 

11719,5

0 

18713,2

5 

120422,4

6 

2811 

    

Výdavky 

spojené 

s poskytovaní

m sociálnych 

služieb 

304375,2

5 

31689,

66 

22072,6

1 

16105,7

9 

72487,4

1 

176722,7

7 

27742,9

2 

Vrátená výška 

finančného 

príspevku 

z dôvodu 

neobsadených 

miest v r. 

2017 

0 1827,6

5 

9447,90 1472 x x x 

EON /klient 

/mesiac 

845,49 264,08 306,56 268,43 x x x 

EON/ hodina x x x x 5,22 x x 

EON/ km x x x x x x 2,41 

EON/ obed x x x x x 3,78 x 

 

 

 

 

 

Vypracovala:   Mgr. Jana Machalová, riaditeľka MsCSS Modra 

 

 

 

10. GALÉRIA 
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Záujmové aktivity klientov 

 
 

 
 

Ručné práce s rôznymi druhmi materiálu 
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Precvičovanie jemnej motoriky 

 
 

 

 

Fašiangy, turíce, Veľká noc príde...  
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Ráno si treba rozhýbať stuhnuté údy a bude nám lepšie 
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Juniáles a vystúpenie detí z MŠ Kalinčiakova ul. 

 
 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva prezidenta SR p. Andreja Kisku nás potešila 
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Príprava na vianočné sviatky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aj k nám prišiel Mikuláš 
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Keď nás navštívia detičky, máme vždy krajší deň 

 
 



 26 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME 

 


