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Sociálne služby Myjava, n. o. 

     Pomáhame tam,  

kde našu pomoc potrebujú... 

 

 
 

 

Výročná správa za rok 2021 
 

 

 

     03.03.2022                                      Mgr. Jana Gáliková 
        Myjava                                                                                  
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Kto sme 
 
Sme nezisková organizácia poskytujúca sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť v meste 
Myjava. Našim cieľom je poskytovanie kvalitnej sociálnej pomoci všetkým, ktorí našu pomoc 
potrebujú, predchádzať tak prehlbovaniu problémov, príp. sociálnej exklúzii, a prispievať 
k inklúzii jednotlivcov i rodín sociálne vylúčených. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
                   

 

 

                                                      Motto: 

 

                                                 Tí najšťastnejší nemusia 

                                                nutne mať to najlepšie z najlepšieho, 

                                           jednoducho sa snažia získať 

                                           čo najviac zo všetkého, 

                                               čo im príde do cesty. 
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Kto sme 
 
Právna forma:  Nezisková organizácia 
Zakladateľ:  Mesto Myjava 
Vznik:   03.11.2003 
Sídlo:   Nám. M .R .Štefánika 560/4, 907 01 Myjava 
IČO:   36 119 610 
Číslo účtu:  IBAN: SK66 0900 0000 0051 7161 3955 
Banka:                           Slovenská sporiteľňa 
Č. účtu:                          5171613955/0900 
Štatutár/riaditeľ: Mgr. Jana Gáliková 
Tel. č.:                           034 6907 119 
Kontakt:  jana.galikova@myjava.sk 
Web:   www.socsluzbymy.sk 
Hodnoty, v ktoré veríme: 

• Veríme, že každý človek, ktorý potrebuje našu pomoc, si ju aj zaslúži. 
• Veríme, že má zmysel pracovať so znevýhodnenými skupinami obyvateľov a brať 

ich  ako rovnocenných partnerov.                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Domov 
sociálnych 
služieb pre 

deti 
a dospelých 

ÚSVIT

Útulok 
Myjava

Humanitárna 
starostlivosť

Nocľaháreň 
Myjava

mailto:jana.galikova@myjava.sk
http://www.socsluzbymy.sk/
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Bc. Danica Holičová 
predsedkyňa Správnej rady 
  
Absolventka VŠ sociálnej práce 
a zdravotníctva v Bratislave. Od 
roku 1985 pracovala na úseku 
sociálnych vecí v štátnej 
i verejnej správe. Dlhodobo 
sa zaoberá problematikou ľudí 
s ťažkým zdravotným 
postihnutím. Do roku 
2020  pracovala na oddelení 
peňažných príspevkov na 
kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia 
ÚPSVaR. Dlhodobo je členkou 
sociálnej a zdravotnej komisie 
pri Mestskom zastupiteľstve 
v Myjave.    
 
 

Mgr. Marta Turanová – členka 
 
V roku 1981 ukončila štúdium 
na právniej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave.  
Je odborníčkou na sociálnu 
problematiku, ktorou sa 
zaoberá už viac ako 30 rokov. 
Pracovala  v riadiacich postoch 
na úseku sociálnych vecí 
v štátnej i verejnej správe. Bola 
dlhodobou členkou sociálnej 
komisie pri Mestskom 
zastupiteľstve Myjava. Do roku 
2020 pracovala ako vedúca 
úseku sociálnych vecí ÚPSVaR 
Nové Mesto nad Váhom, 
pracovisko Myjava. 
 
 

Ľudmila Karlíková – členka 
 
Zakladajúca členka neziskovej 
organizácie. Súkromná 
podnikateľka, matka zdravotne 
ťažko postihnutého dieťaťa. Je 
spoluzakladateľkou Združenia 
na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Myjave i jeho 
aktívnou predsedníčkou. Ako 
prvá prišla s myšlienkou na 
vznik domova sociálnych služieb 
s denným pobytom v Myjave. 
V rámci združenia organizuje 
pre členov rôzne akcie, výlety, 
víkendové rekondičné pobyty.   
 

Mgr. Dagmar Zemanová 
 
Dagmar Zemanová- absolventka 
PdF Košice a UK Bratislava v 
odbore pedagogika a špeciálna 
pedagogika. Od roku 1994 
pôsobí v Myjave v špeciálnom 
školstve. Venuje sa aj 
poradenskej práci  
v Centre špeciálno-
pedagogického poradenstva a 
profesijne sa orientuje na prácu 
s autistickými deťmi. Je 
riaditeľkou Spojenej školy 
v Myjave. Popri spoločenských 
funkciách v organizáciách 
v meste, si našlo v jej rodine 
miesto ťažko mentálne 
postihnuté dieťa z detského 
domova. 
 

Mgr. Ľubomír Karika  
 
Absolvent Právnickej fakulty 
Masarykovej univerzity, od roku 
2003 pracuje v advokácii,  a 
vlastnú advokátsku prax 
vykonáva od roku 2007. 
Zaoberá sa najmä občianskym 
a trestným právom,  pričom 
v súvislosti so svojou praxou 
má skúsenosti so sociálnou 
problematikou.   
Je predsedom sociálnej 
a zdravotnej komisie pri 
Mestskom zastupiteľstve 
v Myjave.  
 

     
 

    
     

     
     

   
     

    
    

    
       

   

Orgány neziskovej organizácie                                            

Správna rada  

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutia správnej rady 

V roku 2021 zasadala Správna rada celkovo 5 krát.  

 

 

Ing. Ingrid Vaňová – revízorka 
 
V neziskovej organizácii Sociálne 
služby Myjava zastáva funkciu 
revízorky od septembra 2004.  
Je absolventka Slovenskej 
technickej univerzity 
v Bratislave. Dvadsať rokov sa 
zaoberá finančnou 
problematikou.     
 
 
 

 

Mgr. Jana Gáliková – riaditeľka 
 
Vo funkcii riaditeľky neziskovej 
organizácie pôsobí od roku 2003. 
Sociálnej problematike sa venuje  
od roku 1996. Pracovala na 
oddelení sociálno-právnej ochrany 
a kurately bývalého OÚ,  
kde sa zaoberala problematikou 
dysfunkčných rodín a rodinným 
poradenstvom. Od roku 2003 
pracuje   v samospráve, kde sa 
taktiež zaoberá sociálnou 
problematikou. Je absolventkou 
pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. 
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Zamestnanci (pracovný pomer alebo dohoda o vykonaní pracovnej činnosti) 
  
   

  
     
                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

Riaditeľka: Mgr. Jana Gáliková 
Účtovníctvo a mzdy: Svetlana Červienková 
Vyúčtovanie FP:                                    Mgr. Barbora Bučková 
DSS ÚSVIT: 
Vedúca zariadenia: Mgr. Zuzana Valentová 
Zdravotný pracovník: Vladimíra Halabrínová  

Lucia Páleníková (do 30.6.2021)  
Inštruktor rozvoja pracovných 
zručností: 

Mgr. Simona Matušíková 
 

Inštruktor sociálnej 
rehabilitácie:  

Peter Solnička  
Mgr. Bibiána Marková, PhD. 

Opatrovateľka: Jana Šimková                                                       
Upratovačka:  Zdenka Kubinová (do 20.5.2021) 

Katarína Vdoviaková (od1.6.2021) 
Útulok a Nocľaháreň: 
Sociálny pracovník:  Mgr. Anna Menkynová  (do 15.7.2021) 

Mgr. Monika Marušková 
Asistentka sociálnej práce: Bc. Oľga Žišková (od 01.10.2021) 
Inštruktor rozvoja pracovných 
zručností:  

Slavka Žídeková (od 01.09.2021)  

Vrátnici: Dana Matejkovičová 
Alžbeta Balážová 
Ivan Matejkovič     
Jaroslav Kubiš (od 1.11.2021) 
Milan Zámek (od 1.11.2021) 

Upratovačka: Dana Danišová (do 31.12.2021) 
Lenka Kariková (od 1.1.2022) 
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Sociálne služby Myjava n. o. v roku 2021 

     
V pretrvávajúcej pandémii bolo v roku 2021 hlavným cieľom Sociálnych služieb Myjava, n. o. 

minimalizovať riziko šírenia nákazy v našich zariadeniach. Okrem prísnych hygienických 
a protiepidemiologických štandardov (používanie ochranných pomôcok, pravidelná dezinfekcia 
a testovanie) sme v prvom štvrťroku dali našim klientom i zamestnancom možnosť dať sa čo najskôr 
zaočkovať. Za rýchlu spoluprácu patrí vďaka zamestnancom vakcinačného miesta NsP Myjava, ktorí 
v rámci výjazdovej očkovacej služby prišli priamo do jednotlivých zariadení. 

Naši zamestnanci pomáhali obyvateľom Myjavy aj pri poskytovaní krízovej intervencie 
prostredníctvom telefonickej linky zriadenej mestom Myjava v súvislosti s COVID-19, denne od 8:00-
20:00 hod., zberali údaje pre NSP Myjava ohľadom záujmu o očkovanie a komunikovali s miestnymi 
firmami, ktoré realizovali skupinové očkovania svojich zamestnancov.  

V druhom štvrťroku pripravila naša nezisková organizácia niekoľko aktivít pre osamelých občanov 
nad sedemdesiat rokov. V snahe potešiť ich v čase koronakrízy a poskytnúť im základné sociálne 
poradenstvo sa realizoval rozvoz balíčkov slaného pečiva, pracovných listov (tréningy pamäti) 
a respirátorov. Sociálne pracovníčky seniorov oboznámili s možnosťou dať sa zaočkovať proti 
koronavírusu a v prípade záujmu im pomohli s prihlásením.  

Počas mesiaca máj 2021 sa v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Myjave podarilo 
rozposlať 500 pozdravov, ktorých autormi boli žiaci ZUŠ a klienti DSS ÚSVIT v Myjave. Seniori tak 
dostali krásne umelecké diela spolu s príhovorom primátora mesta, ktoré ich mali povzbudiť 
v neľahkom čase pandémie.  

V roku 2021 sme tiež využili dotáciu MPSVaR na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a 
zamestnancov Sociálnych služieb Myjava, n. o., najmä vitamínu D3, na obdobie 5 mesiacov, ktoré 
preventívne môžu pomôcť predísť tomu, aby sa človek nakazil ochorením Covid-19, alebo môžu 
pomôcť k tomu, aby malo toto ochorenie miernejší priebeh. 
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Sociálne služby Myjava n. o. v roku 2021 – chceme sa neustále zlepšovať 

 
V roku 2021 bol na základe zákonných požiadaviek revitalizovaný systém štandardov kvality Útulku 

a Nocľahárne. Výsledkom je súbor organizačných poriadkov, smerníc a pravidiel, ktorých dodržiavaním je 
možné skvalitniť a sprehľadniť poskytovanie sociálnej služby. Za týmto účelom boli všetci pracovníci 
oboznámení s novinkami v administratíve a so štandardami v oblastiach ako napr. komunikácia s rodinou 
a komunitou, dodržiavanie ľudských práv a slobôd, adaptácia nového klienta a zamestnanca, postupy  pri 
vybavovaní sťažností a pod. V dôsledku týchto zmien sa zvýšila informovanosť klientov, ktorí majú možnosť 
oboznámiť sa s pravidlami v zariadeniach nielen prostredníctvom smerníc, ale i prehľadnej infografiky.  

V záujme profesionálne ochrániť osobné údaje našich klientov, zamestnancov a spolupracovníkov 
sa Sociálne služby Myjava, n. o. v roku 2021 rozhodli zveriť agendu GDPR do rúk odborníkov. Uzavreli sme 
zmluvu s firmou Proenergy s. r. o., ktorá vykonáva aktualizáciu dokumentácie, poskytuje poradenstvo 
a zabezpečuje metodickú podporu pri implementácii príslušných procesov GDPR. 

Zároveň sa nám v roku 2021 podarilo vytvoriť anonymný systém nahlasovania protispoločenskej 
činnosti v našej organizácii. Pri zistení páchania trestnej činnosti tak majú naši zamestnanci možnosť oznámiť 
zistené skutočnosti rýchlo a jednoducho. 

Za účelom zvyšovania odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby sme v súlade so 
zákonom o sociálnych službách počas celého roka realizovali „Program supervízie“. Podľa potreby sa 
niekoľkokrát do roka uskutočnila individuálna alebo skupinová supervízia, kde sa naši zamestnanci 
pravidelne zúčastňovali. 

Počas celého roka sme odberali odborný časopis „Sociální služby“, prostredníctvom ktorého sa 
zamestnanci majú možnosť vzdelávať, informovať o nových metódach a technikách práce s klientmi. 

Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov považujeme v našej organizácii za prioritné, preto sme sa 
počas celého roka zúčastňovali rôznych školení či už v sociálnej oblasti alebo v oblasti zákonných 
požiadaviek. 
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Poďakovanie za pomoc, podporu a spoluprácu v roku 2021                                                                                   

• Vedeniu mesta Myjava, 
• Centru voľného času Myjava, 
• Spoločnosti LIDL za potraviny zo zbierky Podeľ sa a pomôž , 
• Spoločnosti DM za kozmetické produkty, výrobky na čistenie 

či dezinfekciu a potraviny, 

 
DSS ÚSVIT ďakuje: 

• Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím za vianočné 
darčeky pre klientov DSS ÚSVIT, 

• Nadácii Orange za ochranné rukavice, 
• Iniciatíve Kto pomôže Slovensku v spolupráci s Nadáciou Pontis za 

dezinfekciu a respirátory, 
• Lekárni Elixír v Myjave za darčeky vo forme sladkého potešenia a 

vitamínového prekvapenia, 
• Martine Rácovej a firme Moja Slovakia za vianočné darčeky, 
• Miroslavovi Karlíkovi a pani Karlíkovej za kancelárske potreby, 
• Milanovi Medňanskému s manželkou za výrobky z drogérie, 
• Erike Tománkovej za dar v podobe papierových utierok. 
 

Útulok a Nocľaháreň ďakujú: 
• Reštaurácii Trnovce za jedlo počas celého roka a štedrovečernú 

večeru pre našich klientov. 
• spoločnosti S.A.M.K.A, pánovi Rezbárikovi a pánovi Balážovi za 

vianočnú kapustnicu 
Ďakujeme všetkým, ktorých sme tu neuviedli, ale ktorých pomoc si veľmi 

vážime. 
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Ďakujeme za finančnú podporu v roku 2021                

Darca Výška daru 
Renáta Klimáčková a Dušan Klimáček 25,00 eur 
Zdenka  Hradská a Adriana Hradská 120,00 eur 
Ing. Soňa Dóšová 900,00 eur 
Rodina Matejáková 50,00 eur 
Jana Turánková 20,00 eur 
Jana Cibulková 70,00 eur 
Rodina Gablechová 130,00 eur 
Rodina Jakubcová 200,00 eur 

Ďakujeme darcom 2 % z daní 
 

 
 
Finančné príspevky jednotlivých obcí v roku 2021 

 
Obec Žiadali sme ročne Zaslaná suma 

Brestovec 1090,44 € 545,22 € 

Hrachovište 2180,88 € 400,00 € 

Krajné 2180,88 € 182,00 € 

Polianka 1090,44 € 540,00 € 

Stará Turá  5452,20 € 250,00 € 

Vrbovce 1090,44 € 636,09 € 

Myjava 13085,28 € 15 000,00 € 
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 Domov sociálnych služieb 

                    pre deti a dospelých ÚSVIT 
 

 

 
 
Sídlo: Hoštáky 12,  907 01  Myjava 
Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 
Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná 
Kapacita: 30 klientov 
Email: zuzana.valentova@socsluzbymy.sk; vladimira.halabrinova@socsluzbymy.sk;  
bibiana.markova@socsluzbymy.sk; simona.matusikova@socsluzbymy.sk;  
peter.solnicka@socsluzbymy.sk; jana.simkova@socsluzbymy.sk 
Web: www.socsluzbymy.sk 
Tel. kontakt: 0948 548 265 

 

mailto:zuzana.valentova@socsluzbymy.sk
mailto:vladimira.halabrinova@socsluzbymy.sk
mailto:bibiana.markova@socsluzbymy.sk
mailto:simona.matusikova@socsluzbymy.sk
mailto:peter.solnicka@socsluzbymy.sk
mailto:jana.simkova@socsluzbymy.sk
http://www.socsluzbymy.sk/


12 

 

Vznik a história DSS ÚSVIT 

Prvý  podnet na založenie Domova sociálnych služieb prišiel z myjavského Združenia 
na pomoc osobám s mentálnym postihnutím v Myjave. V novembri 2003 sa otvoril 
v nevyužívanom pavilóne Materskej školy Hoštáky Domov sociálnych služieb pre deti ÚSVIT 
s mentálnym postihnutím. Zariadenie začínalo s tromi, neskôr s piatimi klientmi a dnes je 
v  zariadení 26 mladých ľudí, ktorým sa poskytuje sociálna služba. 

Zo začiatku bola sociálna služba poskytovaná klientom s ľahkým a stredným stupňom 
mentálneho postihnutia. V súčasnosti sa poskytuje aj prijímateľom sociálnej služby s ťažkým 
stupňom mentálneho postihnutia, s telesným postihnutím a pre prijímateľov s autizmom.  

Zariadenie od jeho vzniku využívajú klienti celého myjavského, novomestského 
a senického okresu. Zo začiatku tu pracovali 2  zamestnanci.  

Zariadenie začínalo s činnosťami hier, kreslenia, šitia, modelovania, cvičenia, prácou 
s počítačom a spoločenskými výletmi. Taktiež sa každoročne od existencie Domova 
sociálnych služieb uskutočňuje karneval, oslavy dňa matiek a Mikuláša.  

Pri vzniku zariadenia bola sociálna služba poskytovaná klientom, ktorí ukončili 
povinnú školskú dochádzku, aby nezostávali len doma. Toho času sa sociálna služba 
poskytuje i klientom, ktorí sú žiakmi Spojenej školy v Myjave - špeciálnej materskej školy.  

V domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT sa nachádza: chodba so 
skrinkami pre klientov, 2 kuchyne, oddychová miestnosť, hrnčiarska dielňa, dielňa pre prácu 
s drevom, miestnosť pre klientov s autizmom, snoezelen miestnosť, herňa, počítačová 
miestnosť, miestnosť s vodoliečbou a niekoľko sociálnych zariadení. 
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Predmet, účel a rozsah poskytovanej sociálnej služby 
Cieľová skupina – plnoletá fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je:  odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je 
najmenej III podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách 
poskytujeme: 

 

pomoc pri 
odkázanosti 
na pomoc 
inej fyzickej 
osoby                                                    

= poskytujeme prijímateľom sociálnej služby starostlivosť, 
potrebnú podporu a pomoc pri stravovaní, hygiene, obliekaní, 
úkonoch pohybu po schodoch, úkonoch dohľadu a zabezpečovaní 
základných životných potrieb 

sociálne 
poradenstvo 

= poskytujeme rady pri riešení aktuálne sa vyskytujúcich 
problémov klientov, ktoré súvisia s jeho nepriaznivou sociálnou 
situáciou 

sociálna 
rehabilitácia      

= budujeme schopnosti klientov, podporujeme ich samostatnosť, 
nezávislosť, sebestačnosť rozvojom a nácvikom zručností pri 
sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri 
základných sociálnych aktivitách. Sociálna rehabilitácia zahŕňa 
i nácvik samostatného pohybu a sociálnej komunikácie. 

stravovanie                 = strava sa poskytuje v súlade zo zásadami zdravej výživy, 
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov a podľa 
určených stravných jednotiek 

zabezpečujeme:  
 

rozvoj 

pracovných 

zručností 

= naši klienti sa môžu venovať starostlivosti o záhradku, vareniu, 
šitiu, výrobe drevených búdok, starostlivosti o zvieratká, čím si 
upevňujú pracovné návyky 

pomoc pri 
pracovnom 
uplatnení  

= pomáhame našim klientom nájsť si vhodnú prácu, vyhľadávame 
spolu ponuky, píšeme životopisy a pripravujeme ich na pohovory 

 záujmová 
činnosť  
 

= ponúkame klientom možnosť výroby dekorácií, umeleckých 
výrobkov, čítania kníh, práce na počítači, hrania spoločenských 
hier, zúčastňovať sa výletov a športových či kultúrnych aktivít. 

utvárame 
podmienky na: 
 

vzdelávanie = ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba 
deťom, poskytuje sa im výchova. Na vzdelávanie sa neutvárajú 
podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje 
sociálna služba plnoletej fyzickej osobe. 
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Rok 2021 v DSS ÚSVIT  

Počas celého roka 2021 sme v našom Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých 
poskytovali sociálnu službu bez prerušenia. V roku 2021 sa uskutočnilo očkovanie 
prijímateľov sociálnej služby i zamestnancov (10 sú neočkovaní, 7 zaočkovaní dvoma 
dávkami a 8 sú očkovaní troma dávkami, všetci zamestnanci sú zaočkovaní troma dávkami 
vakcíny proti ochoreniu COVID-19). Počas daného obdobia sa vyskytlo u rodinných 
príslušníkov ochorenie COVID – 19, ale včasnou informovanosťou a spoluprácou sa nám 
podarilo toto ochorenie nepreniesť do nášho zariadenia. Počas celého obdobia prebiehalo 
pravidelné testovanie zamestnancov i prijímateľov sociálnej služby antigénovými testami. 
Pokiaľ sa vyskytol prípad pozitívneho prijímateľa sociálnej služby boli vykonané i dvakrát PCR 
testy. Niektorí prijímateľa sociálnej služby nechodili pravidelne do zariadenia, nakoľko majú 
obavy  z nákazy COVID-19. Denne sa využívajú germicídne žiariče, dávkovače dezinfekcie rúk, 
ochranné pracovné prostriedky, ako rúška, overaly, štíty, dezinfekcia a pod., aby sa zvýšila 
bezpečnosť klientov i zamestnancov počas celého obdobia. Počas celého roka boli 
dodržiavané sprísnené hygienické a epidemiologické nariadenia. 

Keďže v súvislosti s pandémiou boli obmedzené športové, kultúrne a iné podujatia, 
častejšie sme vykonávali záujmovú činnosť. V spolupráci s Bibianou Michalcovou z tanečnej 
školy Bibs sme pre našich klientov pripravili tanečný večierok spojený s prezentáciou 
príkladov spoločenských situácii – napr. stolovanie, vyzvanie do tanca, tanec. Pri nich si 
klienti mohli overiť znalosť etikety a naučiť sa niečo z pravidiel správania sa v spoločnosti. 
V letných mesiacoch sme v areáli zariadenia vybudovali ohnisko a v rámci krúžku varenia 
mali klienti možnosť vychutnať si atmosféru opekania. Na podnet niektorých prijímateľov 
sociálnej služby sme navštívili plaváreň a začali sa učiť hrať na gitare.  

 
 

 

Prehľad spoločenských a iných udalostí za rok 2021 

Mesiac Názov aktivity Mesiac Názov aktivity 
1.4.2021 Farbenie veľkonočných 

vajíčok 
31.8. - 2.9.2021 Výstava obrazov 

28.4.2021 Stavanie mája 16.9.2021 Varenie slivkového lekváru 
v Gazdovskom dvore v Turej lúke 

2.6.2021 Deň detí 14.10.2021 Metodicko – edukačné stretnutie 
s pánom Andrejom Mičúnkom                                    

9. 6.2021 Opekačka v DSS ÚSVIT 15.11.2021 Vyrezávanie tekvičiek 
17.6 2021 Výlet  na Bradlo 6.12.2021 Mikuláš     
29.6.2021 Sadenie kvetov pre 

Mesto Myjava 
8.12.2021 Pečenie medovníčkov 

19.8.2021 Opekačka Lesanka 9.12.2021 Kŕmenie vtáčikov, stavanie 
snehuliaka, guľovačka                                    



15 

 

Prehľad činností a aktivít pre prijímateľov sociálnej služby v roku 2021 

 

Vďaka externým zamestnancom zabezpečujeme:  

Výroba z hliny -  4 hodiny týždenne, alebo podľa potreby; 
Tanečná a pohybová činnosť – 1 hodina týždenne; 
Canisterapia s asistenciou psov – 4 hodiny mesačne; 
Regeneračné a rekondičné služby, masáže klientov – 2 hodiny týždenne. 
Hra na hudobných nástrojoch – 1 hodina týždenne 

              

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj pracovných zručností Záujmová činnosť Ostatné poskytované služby 
Práca v dielni Kreatívna tvorba Telesná výchova 

Starostlivosť o záhradu Umelecká tvorba Vodoliečba 
Domáce práce Výroba z hliny Snoezelen 

Varenie Práca na počítači Používanie bioptronovej 
lampy 

Starostlivosť o zvieratká Pohybová a tanečná činnosť Canisterapia 
 Čítanie z kníh  
 Spoločenské hry  
 Tréning pamäti  
 Kultúrna a spoločenská 

činnosť 
 

 

Organizácia režimu dňa klientov: 

Čas Činnosti 
 
6.00 – 8,00 

Príchod klientov do zariadenia, hry, pohybové 
cvičenia, edukačné aktivity 
Ranný kruh – spoločné diskutovanie, plán aktivít 

8,00 – 9,00 
9,00 – 9,30 

Ranné cvičenie, spoločenské hry 
Osobná hygiena, desiata 

9,30 – 11,15  Činnosti podľa organizácie poskytovania 
a zabezpečovania sociálnej služby 

11,15 – 12,00 Osobná hygiena, obed 
12,30 – 14,00 Individuálny odpočinok, pohybové a relaxačné 

cvičenie 
14,00 – 16,30 Individuálna činnosť, voľné hry, odchod klientov 

zo zariadenia 
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SWOT analýza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silné stránky  Slabé stránky  
 pestrosť aktivít 
 prostredie, areál, dostupnosť a 

poloha DSS 
 vybavenie DSS 
 čistota zariadenia 
 spolupráca s mestom 
 externí spolupracovníci 
 úroveň spokojnosti prijímateľov 

sociálnej služby 
 pravidelné testovanie 

zamestnancov (Covid – 19) 
 kolektív 

 problémy súvisiace s COVID-19 
 poskytovanie zdravšej stravy 
 sociálna práca s rodinou 
 slabšie mzdové ohodnotenie 
 aktivita a spolupráca niektorých 

rodičov 
 nedostatok financií na chod 

zariadenia 
 absencia niektorých klientov 

v zariadení v súvislosti s COVID 
 nedostatok klientov 
 absencia kultúrnych podujatí 

v súvislosti s COVID-19 
 

Príležitosti  Ohrozenia 
 vzdelávanie zamestnancov 
 noví prijímatelia sociálnej služby 
 znižovanie rizika nákazy vírusmi 
 realizovať stretnutia užšej a širšej 

komunity 
 oslovovanie ľudí na sponzoring (aj 

rodičia) 
 väčšia propagácia zariadenia 
 dobrovoľníctvo 
 vybudovanie vonkajšieho sedenia 
 kultúrne podujatia, výlety 
 spolupráca s iným zariadením 

 zvyšujúca sa byrokracia na úkor 
práce s prijímateľom sociálnej 
služby 

 obmedzené finančné možnosti 
 nedostatok prijímateľov sociálnej 

služby 
 problematickí klienti 
 COVID-19 

 



17 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby 
 
DSS ÚSVIT navštevovalo v roku 2021 25 klientov. Z toho 15 mužov a 10 žien .  

Jedna prijímateľka sociálnej služby v mesiaci apríl zomrela.             
                                 
Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa veku: 

Do 6 rokov: ................................................................................. 0 

Od 6 do 14 rokov: ....................................................................... 3 

Od 15 do 18 rokov: ..................................................................... 0 

Od 19 do 25 rokov ...................................................................... 3 

Od 26 do 30 rokov ...................................................................... 9 

Od 31 do 40 rokov ...................................................................... 8 

Od 41 do 50 rokov ...................................................................... 1 

Nad 50 rokov .............................................................................. 1 

Vekový priemer prijímateľov sociálnej služby je 28,7 rokov.  
Najstarší prijímateľ sociálnej služby má 54 rokov  

a najmladší prijímateľ sociálnej služby má 8 rokov. 
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Zabezpečenie stravovania 
 

- strava je zabezpečovaná počas celého roka dodávateľsky z firmy JKLT -SLOVAKIA, 
s.r.o., 

- strava do zariadenia sa prepravuje v hygienicky nezávadných varniciach, ktoré sú 
určené na prepravu stravy, 

- v zariadení sa poskytujú desiata, obed, olovrant, klientovi, ktorému sa poskytuje 
sociálna služba je povinný odobrať jedno jedlo denne,  

- čas podávania stravy pre klientov je nasledovný: desiata: 9,00 hod., obed: 11,30 hod., 
olovrant: 14,00 hod., 

- Stravu klientom vydávajú z výdajne zamestnanci DSS. 
 

Stravná jednotka počas roka 2021: 
 

VEK RANAJKY DESIATA OBED OLOVRANT SPOLU 
Do 6 rokov 0,60€ 0,60€ 1,60€ 0,60€ 3,40€ 
Od 6 do 10 rokov 0,60€ 0,60€ 1,60€ 0,60€ 3,40€ 
Od 10 do 15 rokov o, 70€ 0,70€ 1,70€ 0,70€ 3,80€ 
Nad 15 rokov 0,80€ 0,80€ 1,80€ 0,80€ 4,20€ 
 

 
Výška úhrady za mesiac sa určí podľa skutočného počtu dní poskytovania sociálnej služby. 
Za dni neprítomnosti zo strany prijímateľa i poskytovateľa sa úhrada neplatí. 
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Úhrady za poskytnutú sociálnu službu 
 

Úhrada za sociálne služby 
poskytované prijímateľom 
stupeň odkázanosti VI 

Nad 18 rokov 
4 hodiny denne 

Nad 18 rokov 
nad 4 hodiny 

denne 
Odborné činnosti:   
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby 

2,60 € 3,30 € 

Sociálne poradenstvo bezplatne Bezplatne 
Sociálna rehabilitácia bezplatne Bezplatne 
Pracovná terapia bezplatne Bezplatne 
Obslužné činnosti:   
Zabezpečovanie záujmovej činnosti 1 € 2 € 
Suma dennej úhrady v DSS bez stravovania 
spolu 

3,60 € 5,30 € 

Úhrada za sociálne služby 
poskytované prijímateľom  
stupeň odkázanosti VI 

Do 18 rokov 
4 hodiny denne 

Do 18 rokov 
nad 4 hodiny 

denne 
Odborné činnosti:   
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby 

1,50 € 2,40 € 

Sociálne poradenstvo bezplatne Bezplatne 
Sociálna rehabilitácia bezplatne Bezplatne 
Pracovná terapia bezplatne Bezplatne 
Obslužné činnosti:   
Zabezpečovanie záujmovej činnosti 0,10 € 0,20 € 
Utváranie podmienok na vzdelávanie 0,20 € 0,20 € 
Výchova 0,20 € 0,20 € 
Suma dennej úhrady v DSS bez stravovania 
spolu 

2 € 3 € 
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Zhodnotenie cieľov a aktivít  za rok 2021 

• Cieľ: Vybudovať sedenie s altánkom na odpočinok pre prijímateľov sociálnej služby – 
čiastočne splnené – zakúpené drevo na altánok. 

• Cieľ: Nadviazať spoluprácu s DS Svetluška Kunov – nesplnené pre pandémiu COVID – 
19. 

• Cieľ: vzdelávanie pracovníkov so zameraním na autizmus detí – splnené, absolvovali 
sme online školenie alebo pozerali dokument o autizme. 

• Cieľ: Bezpečná prevádzka v súvislosti s COVID–19 - splnené. Počas daného roka sme 
nemali v zariadení výskyt pozitívneho prijímateľa sociálnej služby alebo zamestnanca. 

 
Ciele na rok 2022 
 

• Cieľ. Vybudovať sedenie s altánkom na odpočinok pre prijímateľov sociálnej služby – 
finálna podoba.  

• Cieľ: Nadviazať spoluprácu s DS Svetluška Kunov. 

• Cieľ: Bezpečná prevádzka v súvislosti s COVID – 19. 

• Zintenzívnenie sociálnej práce s rodinou. 
• Cieľ: vzdelávanie pracovníkov so zameraním na: 

 Poskytnutie 1. pomoci; 
 Bezpečnosť a ochrana zamestnanca pri fyzickom ohrození prijímateľom v 

sociálnych službách; 
 Práca so sexualitou v zariadeniach sociálnych služieb. 
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                              Útulok Myjava 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo: ul. Trokanova č.236/4,  907 01  Myjava 
Druh poskytovanej sociálnej služby: Útulok 
Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová 
Kapacita: 47 klientov 
Email: olga.ziskova@socsluzbymy.sk, slavka.zidekova@socsluzbymy.sk 
Web: www.socsluzbymy.sk 
Tel. kontakt: 0940 613 395 (kancelária) 
                        621 22 51 (vrátnica 24 hodín denne) 

      

 

mailto:olga.ziskova@socsluzbymy.sk
http://www.socsluzbymy.sk/
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Útulok Myjava 

Útulok je situovaný v priestoroch budovy Mestskej ubytovne, pričom v suteréne 
budovy sú priestory  
pre jednotlivcov a na prvom poschodí poskytujeme sociálne služby rodičom a rodinám 
s deťmi. 

Útulok pre jednotlivcov predstavujú tri obytné bunky a spoločná kuchynka. Jedna 
bunka je 5-miestna, pozostáva z veľkej miestnosti a sociálneho zariadenia, vo zvyšných dvoch 
bunkách sú dve samostatné izby a spoločné sociálne zariadenie. V spoločnej kuchynke sa 
nachádza zariadená kuchynská linka s veľkým jedálenským stolom a k dispozícii je pre 
klientov dvojplatnička s elektrickou rúrou.  V prvej bunke je situovaná kancelária sociálneho 
pracovníka so zariadenou kuchynkou, ktorá slúži aj ako priestor pre porady sociálneho 
pracovníka s klientmi.  
V suteréne sa tiež nachádza práčovňa (oproti spoločenskej bunke), ktorá sa skladá z troch 
miestností. V najmenšej je umiestnená práčka pre klientov Nocľahárne, v ďalšej miestnosti 
sú k dispozícii dve práčky a jedna sušička pre jednotlivcov a rodiny s deťmi v Útulku. 
Najväčšia miestnosť slúži ako sušiareň, v ktorej je umiestnená sušička bielizne. Práčky sú 
klientom k dispozícii každý pracovný deň, podľa denného rozpisu a pod dozorom 
zodpovedného zamestnanca. 

V suteréne sa tiež nachádza sklad šatstva a obuvi, ktorý slúži klientom na bezplatný 
výdaj ošatenia, obuvi, posteľnej bielizne, prípadne iných vecí a potrieb do domácnosti, ktoré 
zvyčajne získavame prostredníctvom zbierok a dobrovoľných darcov, ale aj svojpomocne. 
Útulok pre rodiny a osamelých rodičov s deťmi je situovaný na prvom poschodí budovy, tu sa 
nachádza celkom desať buniek. Jedna bunka slúži ako kancelária sociálnej pracovníčky, 
asistentky sociálnej práce a inštruktorky pracovných zručností, ktorú tvorí sociálne 
zariadenie, väčšia miestnosť (samotná kancelária), v menšej miestnosti je kuchynka so 
zariadenou kuchynskou linkou, elektrickou mini rúrou s dvomi varnými platňami, 
chladničkou, mrazničkou, mikrovlnnou rúrou a stolom so stoličkami.  

Ostatných deväť buniek obývajú klienti, pričom každá bunka sa skladá z väčšej 
a menšej miestnosti a spoločného sociálneho zariadenia. 
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Cieľ poskytovania sociálnych služieb 

Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami 
a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie. 
Cieľom sociálnej práce v Útulku je sociálna inklúzia ľudí sociálne vylúčených 
alebo ohrozených sociálnym vylúčením, z dôvodu straty domova alebo 
doterajšieho ubytovania, pričom uplatňujeme individuálny prístup 
a rešpektujeme životný príbeh každého jednotlivca, či rodiny. 

Našou cieľovou skupinou sú jednotlivci i rodiny, ktoré sa ocitli v hmotnej 
alebo sociálnej núdzi. Klienti k nám prichádzajú väčšinou s množstvom 
nakumulovaných problémov, ktorých dôsledkom je strata dovtedajšieho 
ubytovania. Našou úlohou je v prvom rade krízová intervencia, kedy 
zabezpečujeme uspokojovanie základných životných potrieb (teda potrebu 
bývania, stravovania, odievania a hygieny), až následne môžeme vytvoriť 
sociálnu anamnézu a riešiť príčiny klientovej nepriaznivej životnej situácie.  

Našou prioritou je viesť klientov k svojpomoci a zodpovednému prístupu 
k životu s využitím vlastného potenciálu, ktorý si sami klienti mnohokrát 
neuvedomujú, preto sa snažíme posilňovať ich sebaúctu a zdravé sebavedomie. 
Po poskytnutí krízovej intervencie a stabilizovaní klientovej nepriaznivej 
situácie, vyžadujeme aktívny prístup klientov k riešeniu nakumulovaných 
problémov. Okrem vlastnej sebaúcty sa snažíme u klientov posilňovať rešpekt 
k zákonom a majoritou uznávaným pravidlám, i tým, že v našom zariadení musia 
klienti dodržiavať Domový a Prevádzkový poriadok Útulku. 

Klientov vedieme k správnemu, aktívnemu postoju k starostlivosti o deti, 
s dôrazom na plnenie povinnej školskej dochádzky a k spolupráci s pedagógmi, 
školskými zariadeniami. Dôraz kladieme i na predškolské vzdelávanie u detí 
našich klientov, nakoľko sme sa v minulosti stretli s problematickou adaptáciou 
detí našich klientov na prostredie a systém základných škôl.  
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Predmet, účel a rozsah poskytovanej sociálnej služby 
 
Cieľová skupina – v Útulku, v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, fyzickej 

osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže 

doterajšie bývanie užívať,  

 
poskytujeme: 

 

ubytovanie na určitý čas = máme k dispozícii 12 obytných buniek, ktoré 
pozostávajú z izieb a sociálneho príslušenstva 

sociálne poradenstvo = poskytujeme rady pri riešení aktuálne sa 
vyskytujúcich problémov klientov, ktoré súvisia 
s jeho nepriaznivou sociálnou situáciou 

pomoc pri uplatňovaní 
práv a právom chránených 
záujmov 

= pomáhame pri vybavovaní úradných záležitostí, 
osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní 
písomných podaní, vypisovaní tlačív 

nevyhnutné ošatenie a 

obuv 

= v zariadení sa nachádza sklad ošatenia a obuvi, 
ktoré distribuujeme našim klientom 

zabezpečujeme:  
 

rozvoj pracovných 

zručností 

= naši klienti sa môžu venovať starostlivosti 
o záhradku, vareniu, šitiu a skrášľovaniu 
prostredia Útulku, čím si upevňujú pracovné 
návyky 

pomoc pri pracovnom 
uplatnení  

= pomáhame našim klientom nájsť si vhodnú 
prácu, vyhľadávame spolu ponuky, píšeme 
životopisy a pripravujeme ich na pohovory 

utvárame 
podmienky na: 
 

prípravu stravy = k dispozícii je spoločná kuchynka, vo väčšine 
buniek je dvojplatnička a elektrický sporák alebo 
kuchynská linka 

vykonávanie nevyhnutnej 

základnej osobnej hygieny 

= pre dennú osobnú hygienu sú k dispozícii vo 
všetkých obytných priestoroch kúpeľne a toalety 

upratovanie = spoločné priestory čistí upratovačka, izby si 
upratujú klienti 

pranie, žehlenie a údržbu 

bielizne  

= na pranie a údržbu osobnej a posteľnej bielizne 
klientov je v Útulku zriadená práčovňa 

záujmovú činnosť = ponúkame klientom možnosť výroby dekorácií, 
umeleckých výrobkov, čítania kníh, práce na 
počítači, hrania spoločenských hier, zúčastňovať 
sa výletov a športových či kultúrnych aktivít 
a pod. 
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Prehľad činností a aktivít pre prijímateľov sociálnej služby v roku 2021 

V roku 2021 sme v Útulku zamestnali dve nové pracovníčky: asistentku sociálnej 
práce a inštruktorku pre rozvoj pracovných zručností, čím sa nám podarilo prispieť 
k zlepšeniu poskytovaných sociálnych služieb. V rámci zavedenia štandardov kvality sa tak 
rozšíril katalóg činností, ktorými sa klienti mohli viac prakticky zapojiť do každodenných 
činností v Útulku, napríklad pri udržiavaní poriadku a čistoty v zariadení, ale 
i prostredníctvom záujmovej činnosti (napr. kurzy šitia), kedy podporujeme účasť 
a vzájomnú spoluprácu dospelých klientov a detí. Upratovanie, pranie, žehlenie a poriadok 
v izbách si zabezpečujú klienti sami (za asistencie zamestnanca zariadenia) v rámci pracovnej 
terapie. U klientov sa tak snažíme podporiť získanie pracovných návykov, akceptovanie 
a identifikáciu so všeobecne platnými normami spoločnosti. 

V rámci sociálnej práce sa nám podarilo aktivizovať niekoľkých klientov tak, že sú 
čiastočne schopní riešiť svoju sociálnu situáciu. Traja klienti sa z Útulku mohli odsťahovať, 
pretože si našli vlastné ubytovanie. Mamičkám sme pomohli s umiestnením detí do 
predškolských zariadení, 27 klientom sme poskytli kariérne poradenstvo – pomoc pri 
vyhľadávaní pracovných ponúk, orientácii na internete, napísaní žiadosti o zamestnanie 
a životopisu – podarilo sa nám tak nájsť zamestnanie niekoľkým klientom. Následne sme 
riešili s klientmi ich ekonomickú situáciu, u väčšiny dospelých klientov sme boli nápomocní 
pri komunikácii s exekútormi, spísali sme niekoľko žiadostí o splátkový kalendár, klientov 
sme následne viedli k efektívnemu hospodáreniu s financiami. Taktiež sme v súvislosti s 
pandémiou zabezpečovali pre našich klientov pomoc pri vybavovaní si pandemickej OČR, 
pandemickej PN, či pandemického RP, rovnako sme pre nich zabezpečovali vybavenie 
registrácie na PCR testovanie v prípade potreby. 

Okrem výchovných a finančných problémov sme pomáhali klientom pri komunikácii 
s rôznymi úradmi a inštitúciami, zdravotníckymi zariadeniami, školami. Pri riešení 
individuálnych problémov spolupracujeme a sprostredkovávame klientom pomoc s rôznymi 
odborníkmi – s lekármi, advokátmi, psychológmi, psychiatrami, pedagógmi ZŠ a MŠ, 
s Komunitným centrom a s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
so Špeciálno-pedagogickým centrom, s resocializačnými a reedukačnými zariadeniami, 
s Mestským úradom, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, Sociálnou poisťovňou 
a zdravotnými poisťovňami, políciou, probačno-mediačnými pracovníkmi a i.  

Pomáhame klientom pri komunikácii so súdmi. Sme nápomocní pri spisovaní rôznych 
podaní, žiadostí, návrhov, napr. Návrhy na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností 
k maloletým deťom, odpovede na Výzvy k uhradeniu nedoplatkov alebo Námietky voči 
exekúciám. 

Rok 2021 bol i naďalej poznačený pandémiou COVID-19, ktorá ovplyvnila životy aj 
našich klientov. Okrem pravidelných činností nám pribudli aj nové pracovné úlohy spojené s 
prevenciou šírenia pandémie, ku koncu roka 2021 sme začali s pravidelným antigénovým 
testovaním klientov, najskôr na dvojtýždňovej fáze a neskôr týždennej fáze. I v roku 2021 
sme pokračovali v súlade so zavedenými vládnymi opatreniami, zabezpečovali sme výučbu 
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detí, ktoré zostali doma, v spolupráci s KC KHAMORO, základnou školou na Viestovej ulici a 
špeciálnou spojenou školou v Myjave. Počet klientov ku koncu roka 2021, ktorí sa nakazili 
vírusom COVID-19 boli 4 klienti.  

V dňoch 21.-23.07.2021 sme v spolupráci s KC Khamoro v Myjave zrealizovali tábor 
v Misijnom stredisku Matejková, v Brezovej pod Bradlom. Tábora sa zúčastnili ako klienti 
v Útulku rodiny s deťmi, tak i niektorí klienti našej Nocľahárne. Počas troch dní sme zažili 
kopec zážitkov ako pri skupinových aktivitách (turistika), tak i pri súťažiach pre jednotlivcov 
(najmä pre deti, skákanie vo vreci atď). Zároveň bolo naším cieľom aktívne zapojiť všetkých 
našich klientov, aby si vymenili nielen rodičovské skúsenosti, ale najmä životné. Samozrejme, 
na konci tábora nemohla chýbať opekačka, ako aj príprava rôznych jedál spojených 
s táborovaním, akými sú napr. guláš... Veríme, že o rok si podobnú spoločnú aktivitu 
zopakujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad spoločenských a iných udalostí za rok 2021 (v spolupráci s KC KHAMORO a CVČ 
Myjava) 
Mesiac Názov aktivity 
Jún 2021 Deň detí 
Júl 2021                         3-dňový Tábor, Matejková – Brezová pod Bradlom 
1.7. – 
31.12.2021 

Pravidelný tanečný krúžok pod vedením Bibiany Michalcovej – 4 hodiny 
týždenne 

9.9.2021 Prednáška na tému „Kultúra a tradície Rómov“ - Mgr. Art. Libuša Bachratá 
ArtD. 

August 2021 Návšteva ZOO Bojnice 
September 
2021            

Opekačka pred budovou Útulku na zelenej ploche 

December 
2021             

Návšteva Mikuláša 
Rozdávanie vianočných darčekov 
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SWOT analýza: 

Silné stránky Slabé stránky 
 Sociálna inklúzia 
 Pracovný kolektív 
 Spolupráca s inými inštitúciami ako 

napríklad KC Khamoro, Mestská 
polícia, Štátna polícia, UPSVR, lekári 
a pod. 

 Vytváranie motivačného prostredia 
pre klientov  

 Získaná dôvera PSS voči sociálnym 
pracovníkom 

 Neustále vzdelávanie zamestnancov 

 V jednej budove sa nachádzajú: 
Útulok, Mestské nájomné byty 
a Komunitné centrum 

 Nedostatočná motivácia klientov 
Útulku pre nájdenie si zamestnania 

 Neustále problémy s kúrením a teplou 
vodou 

 Slabé hygienické návyky a nízka 
úroveň udržiavania poriadku 
v domácnosti klientov 

 Zanedbané rodičovské zručnosti pri 
výchove detí 

 Nejednotnosť v postupe s inými 
inštitúciami, akými sú napr. 
Mestská/štátna polícia, UPSVR, lekári, 
SPODaSK, učitelia 

Príležitosti Ohrozenia 
 Motivovanie PSS k vyššiemu 

štandardu udržiavania domácností 
klientov 

 Využiť individuálne plánovania 
k zlepšeniu sociálnej situácie klientov 

 V prípade zlepšenia pandemickej 
situácie naplánovanie spoločných 
aktivít pre rozvoj zručností 

 pasivita a demotivácia prijímateľov 
 vypäté vzťahy medzi prijímateľmi 
 nízky finančný príjem klientov, a tým 

riziko neplatenia nájmu a ostatných 
svojich výdavkov 

 Negatívne, vžité rutinné fungovanie 
klientov trvajúce už niekoľko rokov 
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Štruktúra prijímateľov sociálnej služby v Útulku v roku 2021 

 

Sociálna služba v Útulku bola počas roka 2021 poskytovaná celkom 66 klientom. Celková 
kapacita zariadenia je 47 klientov, k 31.12.2021 bola obsadenosť Útulku 45 klientov, z toho 9 
jednotlivcov a 36 členov rodín s deťmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

10% 4%

11%

11%

4%17%

29%

11%

3%

Rozdelenie PSS podľa 
veku k 31.12.2021

0-3 rokov
4-5 rokov
6-9 rokov
10-14 rokov
15-18 rokov
19-25 rokov
26-39 rokov
40-62 rokov
63-75 rokov

Vek Počet PSS % 

0 – 3 r. 7 10 % 
4 – 5 r. 3 4 % 
6 – 9 r. 7 11 % 
10 –14r. 7 11 % 

15 –18r. 3 4 % 

19 –25r. 11 17 % 

26 –39r. 19 29 % 

40 –62r. 7 11 % 

   

63 –75r. 2 3 % 

Pohlavie Počet PSS % 
Muži 32 48 % 
Ženy 34 52 % 

 

48%
52%

Rozdelenie PSS podľa 
pohlavia k 31.12.2021

Muži Ženy
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Výška úhrady za poskytované sociálne služby 

 

Úhrada za 
sociálne služby 
poskytované 
prijímateľom 

Jednotlivec 

1,66 €/deň 

Rodič 
s 1*dieťaťom 

2,66 €/deň 

Rodič s 2 
deťmi 

3 €/deň 

Rodič s 3 deťmi 

3,33 €/deň 

Sociálne 
poradenstvo 

Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné 

Zabezpečovanie 
záujmovej 

činnosti 

0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

Pomoc pri 
uplatňovaní 

práv a právom 
chránených 

záujmov 

Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné 

Pracovná 
terapia 

Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné 

Utváranie 
podm.  na 

pranie, žehlenie 
a údržba 
bielizne 

0,41 € 0,66 € 0,69 € 0,69 € 

Ubytovanie na 
určitý čas 

(voda, 
elektrina) 

0,95 € 1,70 € 2,01 € 2,34 € 

Nevyhnutné 
ošatenie a obuv 

Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné 
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Úhrada za 
sociálne služby 
poskytované 
prijímateľom 

Rodič  bez 
ohľadu na 

počet detí p 
2,16 €/deň 

Rodina s 1 
dieťaťom 

3,33 €/deň 

Rodina s 2 
deťmi 

3,66 €/deň 

Rodina s 3 deťmi 
4 €/deň 

Rodina bez 
ohľadu na 
počet detí 

poberajúca 
dávku 

v hmotnej 
núdzi 

2,66 €/deň 
Sociálne 

poradenstvo 
Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné 

Zabezpečovanie 
záujmovej 

činnosti 

0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

Pomoc pri 
uplatňovaní 

práv 

Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné 

Pracovná 
terapia 

Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné 

Utváranie 
podmienok na 

pranie, žehlenie 
a údržba 

bielizne  a 
šatstva 

0,51 € 0,66 € 0,89 € 1 € 0,66 € 

Ubytovanie na 
určitý čas 

(voda, elek.) 

 
2,37 € 2,47 € 2,70 € 1,70 € 

Nevyhnutné 
ošatenie a obuv 

Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné Bezplatné 
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Zhodnotenie cieľov a aktivít  za rok 2021 

 

• Realizácia celkovej rekonštrukcie priestorov Útulku, 
prostredníctvom dotácii potenciálne získaných cez projekt 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny – splnený 

• Zapojenie sa do rôznych projektov - splnené, zapojili sme sa napr. 
do projektu spoločnosti LIDL s.r.o. Podeľ sa a pomôž – Zbierky 
potravín, kde aj vďaka týmto sme mohli v súčasnej náročnej 
situácii pomôcť nielen našim obyvateľom Útulku, ale aj 
Nocľahárne, kde si z týchto surovín spoločne navarili.  

• Absolvovanie táboru pre naše matky s deťmi - splnený, napriek 
pretrvávajúcej pandémii sme absolvovali trojdňový tábor 
v Misijnom stredisku Matejková, Brezová pod Bradlom. 

 
Ciele na rok 2022 
 

Skvalitnenie poskytovaných služieb, prostredníctvom nasledovných 
čiastkových cieľov: 

• Presťahovaním do nových, vylepšených a prerobených priestorov 
zariadenia zvýšenie životného štandardu klientov. 

• Zaviesť efektívny systém individuálneho plánovania klientov. 

• Intenzívnejšia pomoc PSS pri kariérnom poradenstve. 

• Zlepšovanie vzájomnej komunikácie ako medzi zariadením a klientmi, 
tak i medzi klientmi navzájom, budovanie väčšej tolerancie, úcty 
a pochopenia. 
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Nocľaháreň Myjava 
 

 

 

 
 
 
 

Sídlo: ul. Trokanova č.236/4,  907 01  Myjava 
Druh poskytovanej sociálnej služby: Nocľaháreň 
Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová 
Kapacita: 17 klientov 
Email: olga.ziskova@socsluzbymy.sk, slavka.zidekova@socsluzbymy.sk 
Web: www.socsluzbymy.sk 
Tel. kontakt: 0940 613 395 (kancelária) 
                        621 22 51 (vrátnica 24 hodín denne) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olga.ziskova@socsluzbymy.sk
http://www.socsluzbymy.sk/
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Nocľaháreň Myjava 

Nocľaháreň je situovaná v suteréne Mestskej ubytovne, kde sa nachádzajú celkom 
štyri miestnosti. V prvej miestnosti je zriadená kancelária sociálnej pracovníčky. Súčasťou 
dvoch izieb primárne určených pre ženy – klientky, je tiež sociálne zariadenie so sprchovacím 
kútom a toaletou. Dve izby určené pre klientov, mužov, zdieľajú spoločné sociálne zariadenie 
situované vedľa izieb, v spoločných priestoroch (na chodbe Nocľahárne), ktoré rovnako 
pozostáva z dvoch sprchovacích kútov a dvoch toaliet. 

Klienti nocľahárne majú tiež k dispozícii plne vybavenú kuchyňu a v práčovni 
vyhradenú jednu automatickú práčku, s obsluhou práčky, poprípade i pri manipulácii 
s kuchynským vybavením je vždy ochotný pomôcť sociálny pracovník, poprípade vrátnik. 

V suteréne sa nachádza tiež sklad odevov, kde je klientom bezplatne poskytované 
ošatenie a obuv. 
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Cieľ poskytovania sociálnych služieb 

Naším cieľom je eliminovanie fenoménu bezdomovectva, prevencia voči rozvoju 
sociálno-patologických javov a kumulácii problémov jednotlivca. Napriek tomu, že Myjava je 
relatívne malé mesto, problém bezdomovectva a množstvo mladých ľudí, závislých na 
drogách a iných návykových látkach je  u nás rozšírený.  

V Nocľahárni uplatňujeme princíp nízkoprahovosti, z dôvodu eliminácie ďalšieho 
prehlbovania stigmatizácie klientov bez domova, majú možnosť rozhodnúť sa, či pri vstupe 
do Nocľahárne uvedú svoje meno a priezvisko alebo nie. Sociálna služba je teda ľahko 
dostupná, čo však netolerujeme, je násilné správanie a vyvolávanie konfliktov v komunite. 
V prípade, ak klient hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie, strážna 
služba – službukonajúci vrátnik požiada klienta, aby zariadenie opustil, v nevyhnutnom 
prípade kontaktuje políciu. O ďalšom postupe následne rozhoduje sociálny pracovník. 

Predmet, účel a rozsah poskytovanej sociálnej služby 
Cieľová skupina – v Nocľahárni, v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách, fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené 

ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, 

 
poskytujeme: 

 

ubytovanie na určitý čas = máme k dispozícii 4 miestnosti 
(muži a ženy sú ubytovaní zvlášť) 
a niekoľko sociálnych zariadení 
(WC a sprchy) 

sociálne poradenstvo = poskytujeme rady pri riešení 
aktuálne sa vyskytujúcich 
problémov klientov, ktoré súvisia 
s jeho nepriaznivou sociálnou 
situáciou 

pomoc pri uplatňovaní 
práv a právom 
chránených záujmov 

= pomáhame pri vybavovaní 
úradných záležitostí, osobných 
dokladov, pri spisovaní 
a podávaní písomných podaní, 
vypisovaní tlačív 

nevyhnutné ošatenie a 

obuv 

= v zariadení sa nachádza sklad 
ošatenia a obuvi, ktoré 
distribuujeme našim klientom 

utvárame podmienky na: 
 

prípravu stravy = k dispozícii je spoločná 
kuchynka 

vykonávanie nevyhnutnej 

základnej osobnej 

hygieny 

= pre dennú osobnú hygienu sú k 
dispozícii vo všetkých obytných 
priestoroch kúpeľne a toalety, 
klientom poskytujeme mydlo, 
šampón a toaletný papier 
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Prehľad činností a aktivít pre prijímateľov sociálnej služby v roku 2021 

V rámci napĺňania zákonných požiadaviek pri zabezpečovaní kvality poskytovanej 
sociálnej služby prešli dokumenty a smernice Nocľahárne revitalizáciou. Boli rozpracované 
a uvedené do praxe kľúčové otázky dodržiavania ľudských práv klientov, vízie zariadenia, 
profesionálnych postupov jednotlivých zamestnancov a bezpečnosti. Uskutočnilo sa niekoľko 
školení a stretnutí aj s prijímateľmi sociálnej služby, kde došlo k vyjasneniu základných 
pravidiel napríklad pri vstupe do budovy Nocľahárne a zodpovedaniu otázok, ktoré klientov 
trápili. 

V roku 2021 sme bojovali ďalej s pokračujúcou pandémiou COVID-19, ktorá sa 
dotýkala aj klientov Nocľahárne, ktorá v celej tejto situácii tvorila jednu z najohrozenejších 
skupín. V posledných dvoch mesiacoch roka 2021 sme už aj medzi prijímateľmi sociálnej 
služby v Nocľahárni zaznamenali 7 pozitívnych prípadov nakazených ochorením COVID-19 
zistením prevažne naším pravidelným ATG testovaním. Prijímateľov sociálnej služby sme 
izolovali v samostatnej izbe s hygienickým zariadením, prípadne aj spolu s kontaktmi, 
u ktorých sme čakali na potvrdenie negativity alebo pozitivity PCR testom. Klientom sme 
poskytovali zdarma jedlo: pomoc pri zabezpečovaní potravín počas dňa, ako aj zabezpečený 
dovoz obedov pre všetky osoby v karanténe. Nakoľko je veľa prijímateľov sociálnej služby z 
nocľahárne závislých na omamných látkach, bolo veľmi ťažké udržať ich v zariadení, 
v niektorých prípadoch situáciu vyriešila aj Mestská polícia upozornením na nutnosť 
dodržiavania karanténnych opatrení. Stretávali sme sa s každodennými abstinenčnými 
príznakmi u klientov, s častým psychickým nezvládnutím celej situácie u našich klientov a 
pod. Napriek týmto ťažkým časom sa nám podarilo situáciu zvládnuť a už pred koncom roka 
pokračujúc v nasledujúcom roku neevidujeme žiadny pozitívny prípad ochorenia COVID-19. 
I v budúcom roku budeme pokračovať v prísnom dodržiavaní usmernení a nariadení 
z MPSVaR SR, ako aj v zabezpečení najvyšších možných hygienických štandardov v zariadení.  

Keďže väčšina našich klientov prespáva v Nocľahárni pravidelne, v dňoch 21.-
23.07.2021 sme v spolupráci s KC Khamoro v Myjave zrealizovali tábor v Misijnom stredisku 
Matejková, v Brezovej pod Bradlom. Tábora sa zúčastnili ako klienti v Útulku rodiny s deťmi, 
tak i niektorí klienti našej Nocľahárne. Počas troch dní sme zažili kopec zážitkov ako pri 
skupinových aktivitách (turistika), tak i pri súťažiach pre jednotlivcov. Ďalej sa klienti 
Nocľahárne mohli zúčastniť výletu Bojníc. Dňa 25.08.2021, sme sa v spolupráci s 
Komunitným centrum, vybrali na spoločný výlet do  ZOO Bojnice. Počasie nám vyšlo ideálne 
a my sme si mohli užiť super výlet, na ktorom sme spoznali rôzne zvieratá a oddýchli sme si 
spolu v tomto malebnom mestečku. Bolo nám výborne a dúfame, že takéto výlety budeme 
organizovať častejšie. 

Klienti majú možnosť využiť bezplatné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní 
práv v kancelárii sociálnej pracovníčky, počas pracovných dní, v čase od 8:00 do 16:00 hod. (v 
pondelok, stredu a piatok) a od 10:00 do 18:00 hod. (v utorok a štvrtok). 
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Výška úhrady za poskytované sociálne služby 
Klienti Nocľahárne si za nocľah na jednu noc hradia 1 €, bez ohľadu na ich trvalé 

bydlisko. Okrem nocľahu sú klientom denne bezplatne poskytované základné hygienické 
potreby, jednorazové balenia sprchového šampónu, mydla, toaletný papier, nevyhnutné 
šatstvo a obuv. Za poplatok 2,50 €/ jedna pračka, si klienti môžu vyprať  a vysušiť bielizeň.  

Prevádzkové hodiny Nocľahárne sú denne od 17:00 hod. do 9:00 hod. Mimo týchto 
hodín sú prijímatelia povinní opustiť zariadenie.  

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby v Nocľahárni v roku 2021 
Sociálna služba v Nocľahárni bola počas roku 2021 poskytovaná celkom 17 klientom. Celková 
kapacita zariadenia je 17 klientov. 
 

 
 

 
 
 

Ženy
35%

Muži
65%

Rozdelenie PSS podľa 
pohlavia k 31.12.2021

Ženy

Muži

Prehľad spoločenských a iných udalostí za rok 2021 (v spolupráci s KC KHAMORO a CVČ 
Myjava) 
Mesiac Názov aktivity 
Apríl 2021 Jarné upratovanie 
1.7. – 
31.12.2021 

Pravidelný tanečný krúžok pod vedením Bibiany Michalcovej – 4 hodiny 
týždenne 

Júl 2021                         3-dňový Tábor, Matejková – Brezová pod Bradlom 
August 2021 Návšteva ZOO Bojnice 
6.12.2021            Návšteva Mikuláša 
23.12.2021             Vianočná kapustnica pre klientov a rozdávanie vianočných darčekov 

Pohlavie Počet PSS % 
Ženy 6 35 % 
Muži 11 65 % 
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SWOT analýza: 

Silné stránky Slabé stránky 
 sociálnu inklúzia 
 pracovný kolektív 
 spolupráca s inými inštitúciami ako 

napríklad KC Khamoro, MsÚ, 
Mestská polícia, Štátna polícia, 
UPSVR, lekári a pod. 

 Pomerne stále – nemeniace sa 
zloženie klientov  

 Občasná snaha klientov zapojiť sa do 
aktivít zariadenia 

 

 Neochota zo strany prijímateľov 
podieľať sa na udržiavaní poriadku, 
čistoty a hygieny 

 V jednej budove sa nachádzajú: 
Útulok, Mestské nájomné byty 
a Komunitné centrum 

 Nedostatočná motivácia klientov 
Nocľahárne pre nájdenie si 
zamestnania  

 Časté nedodržiavanie pravidiel 
Nocľahárne  klientmi 

 Vyhrotené konflikty častokrát 
končiace až zásahom Mestskej/Štátnej 
polície 

Príležitosti Ohrozenia 
 Edukovanie závislých klientov 

v zmysle znižovania rizík spojených 
s užívaním psychotropných 
a omamných látok 

 Po rekonštrukcii budovy zariadenia 
zvýšiť štandard ubytovania a hygieny 
klientov 

 Častejšie zapájanie klientov do 
spoločných aktivít zariadenia 

 Pasivita a demotivácia prijímateľov 
 Nadmerné užívanie alkoholu a drog 
 Sociálna exklúzia 
 Vypäté vzťahy medzi prijímateľmi 
 Neochota prijímateľov akceptovať 

základné pravidlá vyplývajúce 
z Domového poriadku Nocľahárne 

 Časté nedodržiavanie karanténnych 
opatrení 
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Zhodnotenie cieľov a aktivít  za rok 2021 

• Pokračovať vo voľnočasových časových aktivitách – čiastočne splnené, voľno časové 
aktivity výrazne ovplyvnila pandémia 

• Eliminovať výskyt sociálnopatologických javov, motivácia prijímateľov k liečbe 
závislostí – čiastočne splnené 

• Podpora prijímateľov pre vyriešenie si svojej životnej situácie – čiastočne splnené, 
nakoľko pandémia ohrozila práve túto ohrozenú skupinu obyvateľstva, v súvislosti s 
prijatými vládnymi opatreniami, no podarilo sa nám mnohým aj pomôcť si aspoň 
čiastočne svoju životnú situáciu riešiť. 

 
Ciele na rok 2022 
 

• Absolvovať školenie týkajúce sa komunikácie s klientmi. 

• Prerobením budovy zvýšiť štandard ubytovania pre klientov, dodržiavanie zásad Poriadku 
v Nocľahárni, ako aj hygieny a udržiavania poriadku v spoločnej bunke 

• Možnosť pre pracujúcich klientov Nocľahárne získať miesto v Útulku po rekonštrukcii budovy 
a prípadnom zvýšení kapacít ubytovania pre klientov Útulku  

• Motivácia k vyriešeniu/zlepšeniu sociálnej situácie klientov, napr. v rámci kariérneho 
poradenstva, v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pomoc s vybavením 
invalidného dôchodku = zvýšenie svojho životného štandardu a pod. 
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Sociálne služby Myjava, n. o. 

                      Finančná správa 
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Finančná správa 

 

Výnosy 

 

Dotácie 

 

 Výnosy z dotácií spolu 335 305,38 

1. Prevádzková dotácia z Mesta Myjava – poskytnutá  15 000,00 
 

 

 
 

Prevádzková dotácia z Mesta Myjava – vrátená  

Výnosy z dotácie Mesta Myjava  

 

0 

                 

      

         DSS ÚSVIT - obce 

Účet: 691 - 4 Dotácie 2 553,05 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 
    

21006 28.06.2021 
 

250,00 

21007 08.07.2021  636,09 

21007 15.07.2021  545,22 

21008 26.08.2021  400,00 

21009 07.09.2021  540,00 

21011 23.11.2021  181,74 

    

Celkom  
 

2 553,05 
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                     DSS ÚSVIT - odmeny 

Účet: 691 - 4 Dotácie 7 113,94 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 
    

21011 08.11.2021 
 

4 056,00 

21012 23.12.2021  3 057,94 

    

Celkom  
 

7 113,94 

 

 

 NOCLAHÁREŇ – odmeny, vitamíny 

Účet: 691 - 4 Dotácie 3 897,70 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

21011 08.11.2021 
 

1 302,00 

21012 23.12.2021 
 

455,70 

21012 08.12.2021 
 

2 140,00 
        

Celkom  0 3 897,70 
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                     ÚTULOK - odmeny 

Účet: 691 - 4 Dotácie 3 362,60 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

21011 08.11.2021 
 

1 978,00 
        

21012 23.12.2021 
 

 1384,60 

Celkom  0 3 362,60 

 

2. Prevádzková dotácia z MPSVaR  poskytnutá  315 793,54 
    

Prevádzková dotácia z MPSVaR nepoužitá – neobsadené 
miesta  
 

 
       -14 090,45 

   Výnosy z dotácie MPSVaR  301 703,09 

                     2.1. DSS ÚSVIT 

Účet: 691 - 1 Dotácie 143 388,00 

    

Doklad Dátum  Suma MD Suma D 

BV  21002 28.2.2021 0 35 418,55 

BV 21005 31.5.2021 0 35 989,81 

BV 21008 31.8.2021 0 35 989,81 

BV 21011 30.11.2021 0 35989,83 

VRATKY  NEOBSADENE MIESTA   
 

BV  21007 14.07.2021 0 -2 903,94 

BV 21010 05.10.2021 0 -2 227,94 

 
 0 0,00 

 

ROK 2022 

  0 -8 958,57 

Celkom    129 297,55 
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                     2.2. NOCLAHÁREŇ  

Účet: 691 - 2 Dotácie 45 795,23 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

BV  21002 28.2.2021 0 6 036,17 

BV 21003 31.3.2021 0 1 509,04 

BV 21005 31.5.2021 0 12 657,28 

BV 21008 31.8.2021 0 12 796,37 

BV 21011 30.11.2021 0                           12 796,37 

VRATKY  NEOBSADENE MIESTA   
 

   0,00 

 ROK 2021  0,00 

Celkom    45 795,23 

 

                     2.3. ÚTULOK  

Účet: 691 - 3 Dotácie 126 610,31 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 
    

BV  21002 28.2.2021 0 20 860,29 

BV 21005 31.5.2021 0 34 993,64 

BV 21008 31.8.2021 0 35 378,19 

BV 21011 30.11.2021 0 35 378,19 

VRATKY   NEOBSADENE MIESTA  
 

 
  0,00 

 
ROK 2021  0,00 

Celkom    126 610,31 
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3. Výnos z dotácie vo forme  odpisov  1 675,00 

 

                     NOCLAHÁREŇ 

Účet: 691 – 1230      2. Dotácie 1 675,00 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

   1 675,00 

Celkom    1 675,00 

            

4. Výnos z príspevkov na aktivačnú činnosť ÚPSVaR  0,00 

 

                      

Účet: 691 – 111- 2.4.1. Dotácie  

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

  
 

 

 

 
 

 
    

Celkom   0,00 
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Tržby z predaja služieb 

 Príjmy za poskytované sociálne služby  spolu 43 225,90 

 

1. Zaopatrenie klientov  43 225,90 

 

                    DSS 

Účet: 602 – 1  20 157,20 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

   11 967,00 

   8 190,20 

Celkom    20 157,20 

 

                    Útulok  

Účet: 602 - 3  17 472,70 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

   17 472,70 

Celkom    17 472,70 

 

                    Nocľaháreň  

Účet: 602 - 2  5 596,00 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

   5 596,00 

Celkom    5 596,00 
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Výnosy  z nájmu majetku  

 

 

1. Výnosy z nájmu majetku 0 
 

 

Účet: 658 - 1 – 1 – 1  Nemocnica s poliklinikou 
Myjava 

 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

  0 0,00 

Celkom    0,00 

 

Prijaté príspevky 

 

 Prijaté príspevky  spolu 1 415,00 

 

1. DARY A PRÍSPEVKY 1 415,00 

 

                     Od právnických osôb 

Účet: 662 - 1  0 

    

Doklad Dátum  Suma MD Suma D 

  
  

    

Celkom  
 

0 
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      Od fyzických osôb  

Účet: 663 – 1   1 415,00 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

PPD 06 5.3.2021  25,00 

PPD 09 8.4.2021  100,00 

BV 21009 20.9.2021  100,00 

BV 21010 4.10.2021  100,00 

BV 21011 10.11.2021  50,00 

PPD 26 16.11.2021  70,00 

PPD 25 15.11.2021  20,00 

PPD 24 11.11.2021  20,00 

PPD 29 6.12.2021  130,00 

PPD 30 14.12.2021  200,00 

PPD 31 14.12.2021  500,00 

BV 21012 6.12.2021  100,00 

Celkom  0 1 415,00 

 
 

  
    

2. Výnos z poukázaných 2 % dane FO,PO  1063,49 

                                

Účet: 665 – 4.1.  0,00 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

21002 25.2.2021 
 

240,00 

21005 3.5.2021 
 

360,00 

21003 2.3.2021 
 

100,00 
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21004 7.4.2021 
 

100,00 

21005 7.5.2021 
 

100,00 

21005 27.5.2021 
 

100,00 

21006 29.6.2021 
 

63,49 
 

 
 

 

Celkom   
 

1 063,49 

 

Ostatné výnosy 

 

 Ostatné výnosy   0,00 

 

1. Ostatné pokuty a penále  0,00 

                 

Účet: 642   

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

   0,00 

Celkom    0,00 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

2. Iné ostatné výnosy  330,00 

                 

Účet: 649 Iné ostatné výnosy   

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

ID-11 8.6.2021  330,00 

    

 
  

 

 
  

 

 
  

 
Celkom    330,00 

 

 

3. Iné ostatné výnosy  0,00 

                 

Účet: 656 Zúčtovanie z použitia 
fondov  

 

    

Doklad Dátum Suma MD Suma D 

   0,00 

    

Celkom    0,00 

 

 

Výnosy  spolu v roku 2021 
 

 

381 339,77 
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Náklady  DSS ÚSVIT 

 

Účet         

501 Spotreba materiálu 6 152,90 Kanc.pot.,učeb.pom. 404,27 

      Čist.prostriedky  2 229,13 

      Všeobecný materiál 1 701,12 

   
Výpočtová technika 0,00 

   
Interiérové vybavenie 0,00 

   

Kompenzač.pomôcky  

pre klientov  170,00 

   
Drevo na Altán   1 549,60 

   OOPP  98,78 

511 Opravy a udržiavanie 0,00 opravy a udržovanie 0,00 

         

 513  Náklady na reprezentáciu 0,00  potraviny 0,00 

     
518 Ostatné služby 24 784,83 Prenájom budovy 10 115,70 

      telefón 538,27 

   
Internet  0,00 

      ochrana priestorov 48,00 

      poštovné 39,25 

      ostatné služby  474,22 

      prenájom vodoliečby 288,00 

      ergoterapia 1 960,00 

   
revízie 210,00 

   
Poistenie 7,11 

   
Canisterapai 650,00 

   
BOZP  96,00 

   školenia 640,00 

   Tepovanie 39,00 
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   Terapia tancom 540,00 

   Softwér 157,78 

   Predplatné 9,60 

   Rehabilitačné služby 480,00 

   Supervízia 141,70 

   Členský poplatok 160,00 

   Stravovanie kleintov 8 190,20 

521 Mzdové náklady 95 189,56 mzdové náklady 95 189,56 

524 Zákonné s. a z. poistenie 34 114,10 zákonné poistenie 34 114,10 

527 Zákonné soc. náklady 4 992,23  Tvorba soc. fondu 823,80 

      Strav.poukážky  3 540,27 

 
    Náhrada počas PN 628,16 

538 Ostatné dane a poplatky  0,00 Spotreba kolkov 0,00 

542  Ostatné pokuty a penále  0,00 Soc.poisť.-penále  0,00 

549 Iné ostatné náklady 8 106,27 Poplatky banke 80,98 

   
Vratka dotácie 2020 8 025,29 

551 Odpisy  180,00 Odpisy 180,00 

562 Poskytnuté prísp.iným ú.j. 0,00 Členský príspevok 0,00 

591 Daň z príjmov  0,000 Daň z úrokov 0,00 

  Spolu 173 519,89    
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Náklady  ÚTULOK  

 
    

Účet         

501 Spotreba materiálu 25 537,93 
Zariadenia, 
inter.vybav. 15 404,48 

      Kancelárske potreby 140,56 

   
Knihy,noviny 0 

   
Čistiace prostriedky   2766,36 

   
Výpočtová technika 2 900,19 

   
Všeobec.materiál  4 326,34 

512 Cestovné  0,00 Cestovné  0,00 

     
511 Opravy a udržiavanie 360,00 opravy a udržovanie 360,00 

     
518 Ostatné služby 38 600,15 nájomné 37 433,52 

      poštovné 1,55 

      Software  0,00 

   
Ostatné služby 320,35 

   
Telefón  476,73 

   
Semináre, školenia  272,00 

   
Supervízia  0,00 

   
BOZP  96,00 

   
Podpora APV mzdy  0,00 

   
Revízie 0,000 

   Zmluva o spolupráci  0,00 

     

521 Mzdové náklady 50 442,86 mzdové náklady 50 442,86 

524 Zákonné s. a z. poistenie  15 256,06  zákonné poistenie 15 256,06  

527 Zákonné soc. náklady 3 206,03 Tvorba SF 478,37 

      Stravné poukážky  2 538,69 

   
DPN  188,97 
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528 Ostatné sociálne náklady  32,00 
Preventívna 
prehliadka 32,00 

542 Ostatné pokuty a penále 0,00 Úrok z omeškania 0,00 

543 Pohľadávky 0,00 Pohľadávky 0,00 

549 Iné ostatné náklady 448,11  
Vratky nájom 
klientom  445,11 

  
 Poplatky banke 3,00 

551 Odpisy  0,00 
 

0,00 

591 Daň z príjmov 0,00 
 

0,00 

 
Spolu  133 828,99  

 
     

 
  

  

Náklady  NOCLAHÁREŇ 

Účet         

501 Spotreba materiálu 943,26 Kancelárske potreby 167,21 

   
Čistiace prostriedky  168,05 

   
Spotrebiče 385,00 

   
Ostatný materiál  163,00 

   
Výpočt.techniak a  60,00 

511 Opravy a udržiavanie 0,000 opravy a udržovanie 0,00 

 512  Cestovné  0  Cestovné  0 

          

518 Ostatné služby 21 243,97 Telefón 182,72 

      Terapia tancom 720,00 

      čistenie, pranie  144,63 

      nájomné 12 085,26 

   
Ostatné služby 3 180,72 

       BOZP  96,00 

   Deratizácia 4 321,64 

   
APV mzdy – 
agenda,software-časť 236,00 
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   Školenia, semináre 277,00 

521 Mzdové náklady 20 513,67 mzdové 20 513,67 

524 Zákonné s. a z. poistenie 6 195,13 zákonné poistenie 6 195,13 

527 Zákonné soc. náklady 1 008,93 Tvorba SF 336,53 

      Stravné poukážky  519,92 

   
DPN  152,48 

528 Ostatné sociálne náklady 24,00 Lekárske prehliadky 24,00 

538 Ostatné dane a poplatky  0,00 kolky 0,00 

542 Ostatné pokuty a penále 0,00 
 

0,00 

549 Iné ostatné náklady 81,67 
 

81,67 

551 Odpisy  1 675,00 Odpisy 1 675,00 

 591 Dane  0,00 
 

0,00 

   Spolu 51 685,63 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady spolu v roku  2021 
 

 

359 034,51 
    

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://praca-ako.sk/zarabanie-cez-internet/&ei=K-MLVYCJJsLIPN_4gKAO&bvm=bv.88528373,d.ZWU&psig=AFQjCNE0EayrdcUErP4q8PS_SDapbM2Vgg&ust=1426928798653223


55 

 

Stav a pohyb majetku 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí 

10 819,12 

Ceniny 2 310,00 

Pokladnica 3 899,37 

Bankové účty 52 086,77 

Náklady budúcich období 189,61 

Majetok spolu 69 304,87 

 

Stav a pohyb záväzkov 

Základné imanie 930,06 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov  

-8 371,17 

Výsledok hospodárenia 22 305,26 

Krátkodobé rezervy 330,00 

Záväzky zo sociálneho fondu 1 150,84 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 
rozpočtu a rozpočtu územnej samosprávy  

0,00 

Záväzky z obchodného styku                                      5 345,62 

Záväzky voči zamestnancom  13 788,69 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami 

8 499,66 

Daňové záväzky 2,07 

Ostatné záväzky  1 126,91 

Výnosy budúcich období 24 196,93 

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 69 304,87 
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DSS Úsvit   
Čerpanie za rok 2021  
  
Príjmy    

z toho:    
Poplatok za poskytovanú soc.službu  12 480,04 
Kreditný úrok  0,00 
Dary, príspevky od OBCÍ  3 968,05 
Vratky RZZP za ZAMESTNÁVATEĽA  6,11 
UPSVaR - Aktivácia nezamestnaných - refundácie 0,00 
Dotácie - Mesto Myjava 15 000,00 
Dotácia MPSVa R  143 388,00 
Dotácia MPSVa R - pandemické odmeny 7 113,94 
Prijaté 2%  2 067,39 
Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení  0,00 
SPOLU  184 023,53 
    

Výdavky    

z toho:    
Tarifný plat  79 583,56 
Poplatky do poisťovní  34 114,10 
Cestovné  0,00 
Energie, voda, komunikácie 538,27 
Materiál  6 152,90 
Dopravné  0,00 
Rutinná a štandardná údržba  210,00 
Nájomné za nájom  10 115,70 
Služby , z toho:  62 198,19 
vratky - neobsadené miesta v roku 2020 19 378,52 
vratky - neobsadené miesta  I., II. III. štvrťrok 2021 5 131,88 
vratky - neobsadené miesta  IV. štvrťrok 2020 0,00 
odmeny pracovníkov mimoprac.pomer /DOVP/ 15 606,00 
ostatné/školenia,stravovanie, revízie,BOZP,prídel do SF/ 21 372,66 
Poplatky v banke /f.kl.0112/  80,97 
Transfery na nemocenské dávky  628,16 
SPOLU  192 912,72 
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ÚTULOK  
 

Čerpanie za rok 2021 
 

  

Príjem    

z toho:    
Poplatok za poskytovanú soc.službu  17 161,00 
Kreditný úrok  0,00 
Dary, príspevky  0,00 

Vratky RZZP za ZAMESTNÁVATEĽA  0,00 

UPSVaR - Aktivácia nezamestnaných - refundácie 0,00 
Dotácie od Mesta Myjava 0,00 
Dotácia  MPSVaR  126 610,31 
Dotácia  MPSVaR - pandemické odmeny 3 362,60 

SPOLU  147 133,91 

    

Výdavky    

z toho:    
Tarifný plat  50 442,86 

Poplatky do poisťovní  15 256,06 
Cestovné  0,00 
Energie, voda, komunikácie 476,73 
Materiál  25 537,93 
Dopravné  0,00 
Rutinná a štandardná údržba  360,00 
Nájomné za nájom  37 433,52 
Služby , z toho:  13 617,62 
vratky - neobsadené miesta v roku 2020 0,00 
vratky - neobsadené miesta  I., II. III. štvrťrok 2021 0,00 
vratky klientom v roku 2022 311,70 
odmeny pracovníkov mimoprac.pomer /DOVP/ 0,00 
ostatné/školenia,stravovanie, revízie,BOZP,prídel do SF/ 13 034,69 
Transfery na nemocenské dávky 188,97 
Poplatky banke 82,26 
SPOLU  143 124,72 
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Noclaháreň   
Čerpanie za rok 2021  
  
Príjem    

z toho:    
Poplatok za poskytovanú soc.službu  5 596,00 
Kreditný úrok  0,00 
Dary, príspevky  0,00 
Vratky RZZP za ZAMESTNÁVATEĽA  0,00 
UPSVaR - Aktivácia nezamestnaných - refundácie 0,00 
Dotácia MPSVaR  45 795,23 
Dotácia MPSVaR - pandemické odmeny 2 064,66 
Dotácia MPSVaR - vitamíny 2 140,00 
SPOLU  55 595,89 
    

Výdavky    

z toho:    
Tarifný plat  20 513,67 
Poplatky do poisťovní  6 195,13 
Cestovné  0,00 
Energie, voda, komunikácie 182,72 
Materiál  943,26 
Dopravné  0,00 
Rutinná a štandardná údržba  0,00 
Nájomné za nájom  12 085,26 
Služby, z toho:  12 206,68 
odmeny pracovníkov mimoprac.pomer /DOVP/  630,00 
vratky - neobsadené miesta v roku 2020 0,00 
vratky - neobsadené miesta  I., II. III. štvrťrok 2021 0,00 
ostatné /školenia,stravovanie, prídel do SF/  11 424,20 
Transfery na nemocenské dávky  152,48 
SPOLU  52 126,72 

 

Názov zariadenia 

príp. poskytovanej 
soc.služby 

Celkové EON* za 
rozpočtový rok 2021 

v € 

Priemerné EON  
na 1 prijímateľa za 

rok v € 

Priemerné EON  
na 1 prijímateľa  
za mesiac v € 

Kapacita 
zariadenia 

DSS  ÚSVIT 167 518,83  5 583,96  467,33   30 

ÚTULOK47 143 124,72  3 045,21  253,77   47 

NOCĽAHÁREŇ 52 126,72  3 066,28  255,52  17  
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DSS ÚSVIT 

Finančný príspevok z MPSVR Suma v Eur 

Výška poskytnutého finančného príspevku  143 388,-  

Príjmy z úhrad za sociálnu službu   11 967,- 

Disponibilné zdroje spolu  155 355,-  

Neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb v dňoch  

Neobsadený počet miest v zariadení (od 1.3.2021 do 31.12.2021) - 

Výška príspevku vráteného z dôvodu neobsadenia miesta a z dôvodu zrušenia 
miesta vráteného k 31.12.2021 poskytovateľovi 5 131,88  

Výška nevyčerpaného finančného príspevku z dôvodu neobsadenia miesta 
a z dôvodu zrušenia miesta, ktorá bola/bude vrátená poskytovateľovi v termíne 
od 1. Januára do 31. Marca 2022 

8 958,57  

 

Útulok 
 

Finančný príspevok z MPSVR Suma v Eur 

Výška poskytnutého finančného príspevku 126 610,31  
Príjmy z úhrad za sociálnu službu 17 314,47  
Disponibilné zdroje spolu 143 924,78  
Neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb v dňoch   
Neobsadený počet miest v zariadení (od 1.3.2012 do 31.12.2021)   
Výška príspevku vráteného z dôvodu neobsadenia miesta a z dôvodu zrušenia 
miesta vráteného k 31.12.2021 poskytovateľovi   

Výška nevyčerpaného finančného príspevku z dôvodu neobsadenia miesta 
a z dôvodu zrušenia miesta, ktorá bola/bude vrátená poskytovateľovi v termíne 
od 1. Januára do 31. Marca 2022 

  

Disponibilné zdroje na skutočný počet klientov 143 924,78  
Výška EON v roku 2021 137 154,69  
Dosiahnutý kladný/záporný rozdiel  9 770,09  
Odvedené do štátneho rozpočtu 
z toho 
neobsadené miesta  
nevyčerpané finančné prostriedky 

  

Nocľaháreň 

Finančný príspevok z MPSVR Suma v Eur 



60 

 

Výška poskytnutého finančného príspevku 45 795,23 
Príjmy z úhrad za sociálnu službu 5 596,00 
Disponibilné zdroje spolu 51 391,23 
Neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb v dňoch   
Neobsadený počet miest v zariadení (od 1.3.2012 do 31.12.2021)   
Výška príspevku vráteného z dôvodu neobsadenia miesta a z dôvodu zrušenia 
miesta vráteného k 31.12.2021 poskytovateľovi   

Výška nevyčerpaného finančného príspevku z dôvodu neobsadenia miesta 
a z dôvodu zrušenia miesta, ktorá bola/bude vrátená poskytovateľovi v termíne 
od 1. Januára do 31. Marca 2022 

  

Disponibilné zdroje na skutočný počet klientov 51 391,23 
Výška EON v roku 2021 50 933,51 
Dosiahnutý kladný/záporný rozdiel  457,72 
Odvedené do štátneho rozpočtu 
z toho 
neobsadené miesta  
nevyčerpané finančné prostriedky 
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Sociálne služby Myjava, n. o. 

 

                                          
 

 

 

    Vypracovali: Mgr. Jana Gáliková 

                                     Mgr. Zuzana Valentová 

                                     Bc. Oľga Žišková 

                                     Svetlana Červienková 

                                     Mgr. Bibiána Marková, PhD.  
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