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1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB 

 
Naše zariadenie vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989. Po dvojmesačnej úprave 

bolo otvorené  02. októbra 1989 ako „Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti“ pre denný a týždenný 
pobyt s kapacitou 20 miest.  

Od 17. júla 2006 sa celé zariadenie premiestnilo do nových a lepších priestorov v centre mesta Kysucké 
Nové Mesto na ulicu Belanského č. 12. Zvýšila sa kapacita a komfort – 21 lôžok pre týždennú – pobytovú formu 
sociálnej služby a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní 
v jedno a dvoj posteľových izbách.  
Na post riaditeľky „Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých“  nastúpila   Mgr. Silvia Martinčeková,            
a to dňa 01. júla 2005.   

V mesiaci júl 2008 sa zariadenie premenovalo na „Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 
a domov dôchodcov“. K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak pribudla ďalšia v Hornom 
Vadičove. Druhé zariadenie v Hornom Vadičove bolo vybudované za účelom poskytovania sociálnych služieb 
pre dospelých znevýhodnených ľudí, ľudí s Alzheimerovým ochorením a seniorov s kapacitou 42 lôžok pre 
pobytovú – celoročnú formu sociálnej služby.  

Pôvodne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov bol na základe dodatku  
č. 5 k zriaďovacej listine premenovaný na „Centrum sociálnych služieb Fantázia“ s platnosťou od 01. 05. 2010.     

Centrum sociálnych služieb Fantázia je jediným zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorý poskytuje na území Kysuckého Nového Mesta a priľahlých 
dedín ambulantnú (dennú) a týždennú – pobytovú formu sociálnej služby. Centrum sociálnych služieb Fantázia 
poskytuje svoje sociálne služby, ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie, a to na oboch 
pracoviskách. V roku 2014 sme na pracovisku Horný Vadičov 54 znižovali kapacitu prijímateľov sociálnej 
služby zo 42 miest na 38 miest. Znížením kapacity o 4 miesta sme zvýšili komfort v starostlivosti a vytvorili 
priestor pre terapeutickú miestnosť.  

Centrum sociálnych služieb Fantázia od roku 2014 poskytuje prostredníctvom jedálne (§ 58 zákona             
č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov) stravovanie fyzickým osobám, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek. 

  

2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, 
OUTCOURCING 

 
Centrum sociálnych služieb Fantázia na oboch pracoviskách vytvára pre prijímateľov sociálnej služby 

podmienky, ktoré zachovávajú ich ľudskú dôstojnosť, rešpektujú ich potreby a vytvárajú im priestor                        
pre efektívne využitie voľného času počas pobytu v zariadení sociálnych služieb. 

 

2. 1 Pracovisko na ulici Belanského 12 v Kysuckom Novom Meste  
 

Budova pracoviska je bezbariérová a skladá sa z pivničných priestorov, prízemia, I. a II. poschodia. 
Imobilní prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícii výťah, ktorý premáva na II. poschodie. Vstup do 
zariadenia je bezbariérový. Presun z miestnosti do miestnosti a záhrady je rovnako bezbariérový, nakoľko sú tu 
nainštalované iba prechodové lišty.                 

Izby, kde sú ubytovaní imobilní prijímatelia sociálnej služby, rehabilitačná miestnosť, kúpeľne 
a telocvičňa sú vybavené koľajničkovým zdvíhacím systémom. V izbách majú prijímatelia sociálnej služby 
k dispozícii  postele, skrine pre uloženie osobnej bielizne, poličky, stôl a stoličky. Pracovisko disponuje jedni až 
dvojposteľovými izbami.  

V prípade priaznivého počasia trávia prijímatelia sociálnej služby voľný čas v záhrade, ktorá je 
vybavená hojdačkami, lavičkami, záhradným krbom a altánom s posedením.    
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Prízemie – vybavené prijímacím priestorom, kde sa denne prijímajú a odovzdávajú prijímatelia 
sociálnej služby príbuzným, toaletami, tkacou a keramicko – sklárskou dielňou, kuchyňou a jedálňou. Z prízemia 
je možný vstup do záhrady. 

Prvé poschodie – vybavené výchovnou miestnosťou pre prijímateľov sociálnej služby do 18. roku veku, 
dve elokované triedy Špeciálnej základnej školy, telocvičňou, rehabilitačnou miestnosťou, kuchynkou a izbami 
pre prijímateľov sociálnej služby, toaletami a kúpeľňou s nainštalovaným koľajničkovým systémom. 

Druhé poschodie – vybavené izbami pre prijímateľov sociálnej služby, toaletami a kúpeľňou 
s nainštalovaným koľajničkovým systémom, ďalej sa tu nachádzajú kancelárske priestory a oddychový kútik 
určený prijímateľom sociálnej služby.  

V rámci outsourcingu boli v priebehu roka na pracovisku zabezpečené odborné prehliadky, odborné 
skúšky a kontroly vyhradených technických zariadení, hasiacich prístrojov a hydrantov. Odborné prehliadky boli 
vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou dodávateľským spôsobom. 
 

2.2 Pracovisko v Hornom Vadičove 54  
 

Budova pracoviska pozostáva zo suterénu, prízemia, I. poschodia a podkrovných priestorov. V budove 
je nainštalovaný výťah, ktorý premáva zo suterénu  na I. poschodie. Podkrovné priestory preto obývajú výlučne 
mobilní prijímatelia sociálnej služby. Vstup do budovy je opätovne riešený bezbariérovo a vstupy do 
jednotlivých miestností sú bezbariérové. Izby prijímateľov sociálnych služieb sú jedno až štvorposteľové, 
vybavené polohovateľnými posteľami, skriňami pre uloženie osobnej bielizne, poličkami, stolmi, kreslami 
a špeciálnymi nočnými stolíkmi. K zariadeniu prináleží i rozsiahla záhrada s lavičkami, altánom a skleníkmi.   

Suterén – vybavený práčovňou, kotolňou, sklárskou, drevárskou a tkacou dielňou, skladmi a knižnicou. 
Prízemie – vybavené návštevnou miestnosťou, kuchyňou, jedálňou s TV, kancelárskymi priestormi, 

zdravotnou miestnosťou a izbami najmä pre imobilných prijímateľov sociálnej služby. Nachádzajú sa tu i toalety 
a kúpeľňa. Z prízemia majú prijímatelia sociálnej služby možnosť dostať sa na terasu.  

Prvé poschodie – vybavené veľkou spoločenskou miestnosťou s TV, rehabilitačnou miestnosťou, 
izbami prijímateľov sociálnej služby, kaplnkou, terapeutickou miestnosťou a toaletami.   

Podkrovné priestory sú vybavené kuchynkou určenou pre prijímateľov sociálnej služby, kúpeľňou, 
toaletou a izbami pre prijímateľov sociálnej služby. 

V roku 2014 sa uskutočnila rekonštrukcia pracoviska, ktorá sa zamerala na výmenu strešnej krytiny, 
odvetranie kuchyne, toaliet a kúpeľní. Kúpeľne a toalety boli kompletne zrekonštruované (výmena obkladov 
a sanity) za účelom odstránenia bariér. 

V rámci outsourcingu boli v priebehu roka na pracovisku zabezpečené odborné prehliadky, odborné 
skúšky a kontroly vyhradených technických zariadení, hasiacich prístrojov a hydrantov. Odborné prehliadky boli 
vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou dodávateľským spôsobom. 
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Muži; 18 PSS*

Ženy; 15 PSS*

3. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
 

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby je rôznorodá podľa veku a diagnózy. Obe pracoviská Centra 
sociálnych služieb Fantázia sú špecializovanými zariadeniami, pričom sa špecializujeme na prácu s prijímateľmi 
sociálnej služby, ktorí trpia Alzheimerovým ochorením, demenciou, schizofréniou a autizmom. 

 

3.1 Pracovisko na ulici Belanského v Kysuckom Novom Meste  
 

Pracovisko poskytovalo k 31. decembru 2014 sociálne služby 33 prijímateľom sociálnej služby z toho:  
 
Graf 1 Prijímatelia sociálnej služby podľa pohlavia 
                              

*prijímateľ sociálnej služby 

 
Graf 2 Prijímatelia sociálnej služby podľa vekových pásiem 

 
*prijímateľ sociálnej služby 

 
Graf 3 Prijímatelia sociálnej služby podľa mobility 

 
*prijímateľ sociálnej služby 

7 - 12 rokov; 5 PSS*

13 - 18 rokov; 3 PSS*

19 - 26 rokov; 12 PSS*

27 - 45 rokov; 12 PSS*

46 - 60 rokov; 1

Mobilní ; 26 PSS*

Čiastočne mobilní; 3 PSS*

Imobilní; 4 PSS*
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Muži; 16 PSS*

Ženy; 20 PSS*

Prevažné zdravotné diagnózy prijímateľov sociálnej služby –  schizofrénia, morbus DOWN, diabetes 
mellitus,  hluchonemí, organický psychosyndróm, ischemická porucha srdca, hypertenzia, Prader – Willi 
syndróm, microcephalia, mentálna retardácia a detská mozgová obrna. 
 

3.2 Pracovisko v Hornom Vadičove 54  
 

Pracovisko poskytovalo k 31. decembru 2014 sociálne služby 38 prijímateľom sociálnej služby z toho:  
 

Graf 1 Prijímatelia sociálnej služby podľa pohlavia 

*prijímateľ sociálnej služby 

 
Graf 2 Prijímatelia sociálnej služby podľa vekových pásiem 

 
*prijímateľ sociálnej služby 

 
Graf 3 Prijímatelia sociálnej služby podľa mobility 

 
*prijímateľ sociálnej služby 

 
Prevažné zdravotné diagnózy prijímateľov – schizofrénia, diabetes mellitus, organický psychosyndróm, 

ischemická porucha srdca, hypertenzia, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, demencia.  

19 - 26 rokov; 1 PSS*
27 - 45 rokov; 5 PSS*

46 - 66 rokov; 8 PSS*

67 - 85 rokov; 18 PSS*

nad 85 rokov; 4 PSS*

Mobilní ; 20 PSS*

Čiastočne mobilní 4 PSS*

Imobilní; 12 PSS*
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4. PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
4.1 Vedenie zariadenia 

 
� riaditeľka (1) 
� vedúca technicko – ekonomického oddelenia  
� vedúci sociálno – výchovného oddelenia  
� vedúca pracoviska v Hornom Vadičove a sociálna pracovníčka  
� vedúca opatrovateľsko – zdravotníckeho oddelenia 

 

4.2 Pracovisko na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste 
 

Pod priame vedenie riaditeľky patria: 
� vedúca technicko – ekonomického oddelenia (1) 
� vedúci sociálno – výchovného oddelenia (1) 
� sociálny pracovník a diagnostik (1) 
� sociálny pracovník (1) 
� rehabilitačná pracovníčka (1) 

 
Pod priame vedenie vedúcej technicko – ekonomického oddelenia patria: 

� referent PAM, ekonóm (1) 
� ekonómka (1) 
� hospodárka stravovacej prevádzky a kuchárka (1) 
� kuchárky (2) 
� upratovačka/práčka/šička (2) 
� skladník/údržbár/vodič/kurič (1) 

Pod priame vedenie vedúceho sociálno – výchovného oddelenia patria: 
� sestra v zariadení sociálnych služieb (2) 
� opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb (2) 
� vychovávateľka (1) 
� ergoterapeut (2) 
� ergoterapeutka a sestra v zariadení sociálnych služieb (1) 

Spolu: 22 zamestnancov. 
 

4.3 Pracovisko v Hornom Vadičove 54 
 

Pod priame vedenie riaditeľky patria: 
� vedúca pracoviska a sociálna pracovníčka (1) 

Pod priame vedenie vedúcej pracoviska v Hornom Vadičove a sociálnej pracovníčky patria: 
� vedúca opatrovateľsko – zdravotníckeho oddelenia (1)  
� sociálna pracovníčka (1)  
� ergoterapeut (3) 
� upratovačka/práčka/šička (3) 
� kuchárka/ hospodárka stravovacej prevádzky (1) 
� kuchárka (3) 
� skladník/údržbár/vodič/kurič (1)   
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Pod priame vedenie vedúcej opatrovateľsko – zdravotníckeho oddelenia patria 
� sestra v zariadení sociálnych služieb (2) 
� opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb (10) 
� opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb a zdravotnícka asistentka (1) 
� masér (1) 

Spolu: 28 zamestnancov. 
 
Tabuľka 1 Vzdelávanie zamestnancov Centra sociálnych služieb Fantázia v priebehu roka 2014 

názov školy/ kurzu/ školenia počet zamestnancov 

Ročné zúčtovanie dane  1 

Novela zákona o sociálnych službách  5 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové organizácie  1 

Novela zákona o ochrane osobných údajov 2 

Regionálne vzdelávanie – seminár  1 

Registratúra a archív organizácie 1 

Kvalita poskytovania sociálnych služieb 5 

Mzdy a personalistika  1 

Centrum Memory – Bratislava – vzdelávanie v oblasti Alzheimerovej choroby 1 

Účtovná uzávierka  1 

Archivácia dokumentov 1 

Implementácia SEPA štandardov v EIS ISPIN 1 

Školenie k systému Fabasoft 3 

 

5. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA OBOCH PRACOVISKÁCH 
 

5.1 Stravovanie  
 

V priebehu roka 2014 poskytovali stravovanie (racionálne a diabetické), ktoré spĺňalo zásady zdravej 
výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby. Stravovanie sa poskytovalo podľa 
stanovených stravných jednotiek.  

Celodenné stravovanie bolo k dispozícii všetkým prijímateľom s pobytovou formou sociálnej služby.             
U prijímateľov s ambulantnou formou sociálnej služby bolo jedlo poskytované podľa dohody so zákonnými 
zástupcami, opatrovníkmi a prijímateľmi sociálnej služby.  

Na oboch pracoviskách sa stravovali i externí stravníci (podľa § 58 – jedáleň zákona č. 448/2008 
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov), ktorí počas roka 2014 odoberali obed.  

 

5.2 Ubytovanie 
 

Ubytovanie sa poskytovalo v jedno až štvorlôžkových izbách, vybavených posteľami, skriňami, 
poličkami, nočnými stolíkmi, stolmi a stoličkami. Počas pobytu mali prijímatelia sociálnej služby k dispozícii 
spoločenské priestory, jedáleň, záhradu, knižnicu, terapeutickú miestnosť a kaplnku.   
 

5.3 Ergoterapia – liečba prácou 
  

Ergoterapiu na oboch pracoviskách vykonávame v pracovných dielňach. Na pracovisku na ulici 
Belanského 12 v Kysuckom Novom Meste, máme zriadenú keramicko – sklársku a tkaciu dielňu. Prijímatelia 
sociálnej služby v pracovných skupinách vyrábajú predmety z keramiky, tkajú koberce, vyhotovujú vankúše 
a vytvárajú predmety zo skla formou mozaiky a tiffany techniky s pomocou zamestnancov a pod ich vedením 
tiež pracujú s materiálmi, ako papier, fimo, látky a iné. 
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Na pracovisku v Hornom Vadičove 54 máme zriadené 3 dielne, a to sklársku, tkaciu a drevársku. 
Prijímatelia sociálnej služby vyrábajú misy zo skla, výrobky z keramiky, papiera a dreva s pomocou 
zamestnancov a pod ich vedením. 

Výrobky prijímateľov sociálnych služby vystavujeme na rôznych výstavách v rámci Slovenskej 
republiky i v zahraničí (Česká a Poľská republika). 

V roku 2014 sme pracovali v našich dielňach s japonskou polymérovou hmotou Claycraft. Claycraft je 
jemná a ľahká hmota bez zápachu. Základom pre väčšinu farebných odtieňov je biela hmota,                             
ku ktorej sa primiešavajú maličké kúsky farebných. Hotový výrobok sa necháva cca 24 hodín schnúť pri izbovej 
teplote, kým nezatvrdne.  

Tento jemný a tvárny materiál je vhodný najmä na imitáciu kvetín, ale aj na umeleckú tvorbu,                      
napr. malých postavičiek, dekorácií a pod. 

Na pracovisku v Hornom Vadičove 54 vykonávame gardenterapiu. V dvoch, prostredníctvom projektu 
zakúpených skleníkoch pestujeme zeleninu, o ktorú sa v rámci ergoterapie starajú prijímatelia sociálnej služby.  

V rámci ergoterapie precvičujeme s prijímateľmi sociálnej služby i bežné denné úkony. Prijímatelia 
sociálnej služby sa starajú o záhradu, o čistotu dielní, polievajú kvety, ustielajú si postele, umývajú schody, 
pomáhajú pri jednoduchých údržbárskych prácach a iné. Výrobky, ktoré prijímatelia sociálnej služby vytvoria, 
vystavujeme na rôznych výstavách doma i v zahraničí. V roku 2015 plánujeme zorganizovať už V. ročník 
putovnej výstavy „Svet fantázie inými rukami“. Do tejto výstavy sa vždy zapoja i iné zariadenia sociálnych 
služieb zo Žilinského samosprávneho kraja a zo zariadení sociálnych služieb z Poľska a Česka.  

5.4 Liečebná rehabilitácia  
 

V rámci liečebnej rehabilitácie sme v roku 2014 využívali: mechanoterapiu, termoterapiu, hydroterapiu, 
fototerapiu, klimatoterapiu a magnetoterapiu. V roku 2012 sme v rámci rehabilitácie na pracovisku na ulici 
Belanského 12 v Kysuckom Novom Meste začali využívať akupresúrnu posteľ Ceragem.  

Na oboch pracoviskách sa vykonávala v priebehu roka liečebno – rehabilitačná metóda,                             
tzv. „nordic walking“, čo je chôdza, pri ktorej sa využívajú teleskopické palice. Táto chôdza pomocou palíc 
nielen precvičuje svaly tela, ale aj podporuje krvný obeh a pozitívne zamestnáva srdce.  

Prijímatelia sociálnych služieb na pracovisku na ulici Belanského v Kysuckom Novom Meste mohli 
počas roka 2014 bezplatne využívať Relax a Fitness centrum Riecky v Kysuckom Novom Meste  

Táto aktivita im vytvárala ďalšiu možnosť integrovať sa do spoločnosti a najmä zlepšovať svoju 
kondíciu pod dohľadom profesionála. 

S pracoviskami spolupracovala rehabilitačná lekárka, ktorá ich  osobne navštevovala   2 – 3 x do roka, 
so zámerom vyšetriť prijímateľov sociálnej služby a odporučiť rehabilitačným pracovníkom ďalšie postupy                  
pri rehabilitácii prijímateľov sociálnej služby. 
 

5.5 Záujmové a voľno časové aktivity 
  

Medzi pravidelné záujmové a voľno časové aktivity, ktoré sme v roku 2014 vykonávali patrí: 
počítačový krúžok, návšteva Centra voľného času v Kysuckom Novom Meste, krúžok biblioterapie, krúžok 
náboženskej výchovy, športovo – dopravný krúžok, krúžok „Z každého rožku trošku“, krúžok vyšívania, krúžok 
varenia a tanečný krúžok.  

Počas roka navštevujeme divadelné predstavenia, organizujeme poznávacie zájazdy a výlety.  
 

5.6 Výchova a vzdelávanie  
 

Výchova sa v Centre sociálnych služieb Fantázia poskytovala roku 2014 výlučne na pracovisku 
v Kysuckom Novom Meste, a to  u prijímateľov sociálnej služby do 18. roku veku. Od roku 2009 realizujeme 
tzv. „projektovú výchovu“. 
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Na vzdelávanie sme utvárali podmienky prostredníctvom dvoch elokovaných tried, do ktorých denne 
dochádzajú a vzdelávajú prijímateľov sociálnej služby do 18. roku veku dve učiteľky zo Špeciálnej základnej 
školy.  

K 31. 12. 2014 sme poskytovali sociálne služby ôsmym prijímateľom sociálnej služby s povinnou 
školskou dochádzkou.     
 

5.7 Poradenské centrum – sociálne poradenstvo  
 

Uvedenú službu sme vykonávali prostredníctvom sociálnej pracovníčky a diagnostičky,                             
ktorá realizovala krízovú intervenciu (pomoc pri umiestňovaní občanov, pomoc rodinám), poskytovala sociálne 
poradenstvo občanom.  

Ďalej vykonávala všeobecné sociálne a právne poradenstvo (sociálna oblasť), monitorovala sociálne 
problémy regiónu a osvetovú činnosť. 
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6. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ 
SOCIÁLNU SLUŽBU V ROKU 2014 
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského ulica č.12 v Kysuckom Novom Meste 024 01                 

v roku 2014 hospodárilo s prideleným rozpočtom, ktorý bol schválený zastupiteľstvom Žilinského 
samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z.   

 
Tabuľka 2 Výdavky – kód zdroja 41, 46 

Kategória Názov  Rozpočet  Čerpanie  

610 mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 326 644 326 644 

620 poistné a príspevky do poisťovní 119 274 119 274 

630 tovary a služby 170 182 170 164,79 

z toho 

631 cestovné náhrady 398 398,50 

632 energie, voda a komunikácie 40 620 40 617,46 

633 materiál 90 772 90 772,77 

634 dopravné 5 665 5 665,59 

635 rutinná a štandardná údržba 18 813 18 798,58 

636 nájomné za nájom 154 154 

637 služby 13 760 13 757,89 

640 bežné transfery  3 430 3 430 

700 kapitálové výdavky 99 000 84 014,86 

 
Tabuľka 3 Výdavky – kód zdroja 72 

Kategória Názov Čerpanie 

633 72 A materiál – sponzorské  1 000 

637 72 A služby 120 

633 72 F potraviny za stravu zamestnancov 10 100,10 

 
Tabuľka 4 Ekonomicky oprávnené náklady pracovisko Belanského č. 12, Kysucké Nové Mesto za rok 2014 

a/ mzdy a platy 126 723,67 

b/ poistné 46 220,30 

c/ cestovné náhrady 283,50 

d/ energie, voda 14 589,38 

e/ materiál 25 313,06 

f/ dopravné 2 709,57 

g/ rutinná a štandardná údržba 2 268,16 

h/ nájomné a prenájom 154 

i/ služby 6 766,20 

j/ bežné transfery 

                       odchodné, odstupné 0 

                       náhrada príjmu pri dočasnej PN 818,07 

k/ odpisy hmotného a nehmotného majetku 12 776,04 

Spolu  238 621,95 

priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za rok 2014 35 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2014 6 817,77 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne 568,15 
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ekonomický oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby na týždennej – pobytovej forme 
sociálnej služby  

655,56 
ŠZ 675,75 

DSS 649,25 

ekonomický oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby na ambulantnej forme sociálnej 
služby 

437,04 
ŠZ 452,24 

DSS 434,50  

 
Tabuľka 5 Ekonomicky oprávnené náklady pracovisko Horný Vadičov č. 54 za rok 2014 

a/ mzdy a platy 199 920,33 

b/ poistné 72 970,91 

c/ cestovné náhrady 4 

d/ energie, voda 26 028,08 

e/ materiál   65 459,71 

f/ dopravné 2 956,02 

g/ rutinná a štandardná údržba 1 330,98 

h/ nájomné a prenájom 0 

i/ služby 6 991,69 

j/ bežné transfery 

                         odchodné, odstupné 2 040 

                         náhrada príjmu pri dočasnej PN 1 256,25 

k/ odpisy hmotného a nehmotného majetku 17 807,84 

Spolu  396 765,81 

priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za rok 2014 42 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2014 9 446,80 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne 787,23 

špecializované zariadenie (ŠZ) – 31 prijímateľov sociálnej služby 795,40 

domov sociálnych služieb (DSS) – 11 prijímateľov sociálnej služby 764,21 

 
Tabuľka 6 Plnenie príjmov za rok 2014 

Kategória/ KZ Názov Rozpočet v EUR Plnenie príjmov v EUR 

210/46 príjmy z prenájmu 30 60 

220/46 z predaja služieb 173 209 180 769,62 

220/72F za stravné – cudzí stravníci, zamestnanci 0 10 100,10 

240/46 úroky z vkladov 0 17,29 

290/46 z dobropisov 0 0 

310/41 vratky 0 269,54 

310/72C dary 0 1 120 

Celkom 173 239 192 336,55 

 
Tabuľka 7 Stav a pohyb majetku za rok 2014 

Účet 021 022 023 028 031 

ZS k 01. 01. 2 085 890,56 43 101,43 20 958,94 132,44 9 126,67 

prírastky 90 013,66 2 526 0 0 0 

úbytky  0 251,10 0 0 0 

KZ k 31. 12.  2 175 904,22 45 376,33 20 958,94 132,44 9 126,67 
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Tabuľka 8 Záväzky k 31. 12. 2014 

Účet  Krátkodobé záväzky 

321 dodávatelia  1 203,49 

326 nevyfakturované dodávky 0 

331 zamestnanci  26 245,37 

336 zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 16 491,57 

342 ostatné priame dane  2 449,89 

379 iné záväzky 490,32 

Celkom  46 880,64 

Účet  Dlhodobé záväzky 

472 záväzky zo sociálneho fondu  558,07 

Celkom  47 438,71 

 
Tabuľka 9 Priemerná mesačná úhrada – pracovisko Belanského č. 12, Kysucké Nové Mesto 024 01 

Domov sociálnych služieb 

forma  sociálnej služby 
priemerná mesačná úhrada na jedného prijímateľa 

sociálnej služby 

týždenná – pobytová forma sociálnej služby 192,30 € 

ambulantná – denná forma sociálnej služby 85,48 € 

 

Špecializované zariadenie 

forma  sociálnej služby 
priemerná mesačná úhrada na jedného prijímateľa 

sociálnej služby 

týždenná – pobytová forma sociálnej služby 210,24 € 

 
Tabuľka 10 Priemerná mesačná úhrada – pracovisko Horný Vadičov č. 54, 023 45 

Domov sociálnych služieb 

forma  sociálnej služby 
priemerná mesačná úhrada na jedného prijímateľa 

sociálnej služby 

celoročná – pobytová forma sociálnej služby 275,21 € 

 

Špecializované zariadenie 

forma  sociálnej služby 
priemerná mesačná úhrada na jedného prijímateľa 

sociálnej služby 

celoročná – pobytová forma sociálnej služby 291,49 € 
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7. PLNENIE CIEĽOV, PRIORÍT A INOVÁCIE V POSKYTOVANÍ 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2014 

 
Našim hlavným cieľom pri poskytovaní sociálnej služby je duševná a telesná pohoda prijímateľov 

sociálnej služby počas pobytu v zariadení a snaha o ich integráciu do spoločnosti. Za týmto účelom sme                
v roku 2013 realizovali nasledovné: 

1. IV. ročník putovnej slovensko – poľskej výstavy „Svet fantázie inými rukami“: 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, občianske združenie Chrabromil a mesto Bielsko – Biala 

v zastúpení Henryka Juszcyka – Plnomocnik Prezydenta Miasta zorganizovali od októbra 2013 do apríla 2014 
IV. ročník putovnej slovensko – poľskej výstavy „Svet fantázie inými rukami“. Výstava bola prezentovaná 
a sprístupnená širokej verejnosti počas 6 mesiacov (október, november, december 2013 na Slovensku a január, 
február, marec 2014 v Poľsku), v múzeách, kultúrnych inštitúciách a zariadeniach sociálnych služieb 
v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja a v poľskom meste Bielsko – Biala. 
IV. ročník putovnej výstavy „Svet fantázie inými rukami“, ktorá bola realizovaná pod záštitou predsedu 
Žilinského samosprávneho kraja prezentovala širokej verejnosti tvorbu ručných prác klientov  z 19 zariadení 
sociálnych služieb zo Žilinského samosprávneho kraja a z 8 poľských zariadení sociálnych služieb z mesta 
Bielsko – Biala. Táto originálna putovná výstava bola zároveň aj spoločným projektom slovensko – poľskej 
spolupráce. 

Naša putovná slovensko – poľská výstava „Svet fantázie inými rukami“ priniesla kreatívne ručné 
výrobky z rozmanitých materiálov vyrobené mnohorakými umeleckými technikami, ktoré boli výsledkom 
tvorivých nápadov a šikovných rúk klientov zo slovenských a poľských zariadení sociálnych služieb. Súčasťou 
tohto IV. ročníka putovnej výstavy bola aj prezentácia uskutočnených aktivít nášho realizovaného mikroprojektu 
s názvom „Skvalitnenie života klientov zariadení sociálnych služieb cezhraničnou integráciou“, v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Projekt bol spolufinancovaný 
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. 

Výstavu sme zahájili 07. 10. 2013 v Kysuckom múzeu v Čadci – skanzen Vychylovka, ďalej si 
verejnosť mohla putovnú výstavu pozrieť v novembri 2013 v Turčianskej knižnici v Martine, v Mestskej 
knižnici v Ružomberku a v Mestskej knižnici v Bytči a v mesiaci decembri 2013 v Centre sociálnych služieb 
Fantázia v Kysuckom Novom Meste a v Krajskej knižnici v Žiline. 
Súčasťou IV. ročníka putovnej výstavy „Svet fantázie inými rukami“ boli aj dve vernisáže.  Prvá z nich sa 
uskutočnila v rámci Slovenska, a to dňa 18. 02. 2013 v Krajskej knižnici v Žiline, kde bola celá výstava 
sprístupnená verejnosti počas celého mesiaca december 2013. 
Pre pozvaných hostí vernisáže bolo pripravené občerstvenie v podobe cateringu. Kultúrny program vernisáže 
priniesol prezentáciu a prednášku o realizovanom mikroprojekte, vystúpenie tanečného predstavenia 
Občianskeho združenia Chrabromil a vystúpenie jazzovej kapely.  

V januári 2014 putovala celá výstava „Svet fantázie inými rukami“ do poľského mesta Bielsko – Biala. 
V rámci Poľska bola vystavovaná v Mestskom dome kultúry w Lipniku v meste Bielsko – Biala, kde si ju 
verejnosť mohla pozrieť počas troch mesiacoch január, február a marec 2014. 

Dňa 06. 03. 2014 sme usporiadali vernisáž i v Poľsku, a to v priestoroch Domu kultúry w Lipniku 
v meste Bielsko – Biala, kde bola výstava prezentovaná verejnosti. Pozvaní boli hostia zo slovenských 
a poľských zariadení sociálnych služieb. Pre pozvaných hostí vernisáže bolo pripravené občerstvenie v podobe 
cateringu. O kultúrny program sa postaral náš poľský partner a pri tejto príležitosti vystúpili klienti zo zariadení 
sociálnych služieb s divadelným predstavením „Pán vetrov“ a hudobno – spevácke vystúpenie si pripravili i deti 
z kultúrneho strediska z mesta Bielsko – Biala. Organizátorka putovnej výstavy „Svet fantázie inými rukami“, 
riaditeľka CSS Fantázia a štatutár OZ Chrabromil, Mgr. Silvia Martinčeková predstavila hosťom Power 
Pointovu prezentáciu nášho realizovaného mikoroprojektu „Skvalitnenie života klientov zariadení sociálnych 
služieb cezhraničnou integráciou“. 

Putovná slovensko – poľská výstava „Svet fantázie inými rukami“ mala na Slovensku a v Poľsku veľký 
úspech a jej návštevníci prejavili pozitívne ohlasy na pripravený IV. ročník putovnej výstavy „Svet fantázie 
inými rukami“, ktorá ich zas voviedla do umeleckého cítenia prijímateľov sociálnej služby zo Slovenska                     
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a Poľska a zároveň im poskytla možnosť cez fotografie pozrieť sa na náš realizovaný mikroprojekt 
„Skvalitňovanie života klientov zariadení sociálnych služieb cezhraničnou integráciou“. VI. ročník putovnej 
výstavy „Svet fantázie inými rukami“ navštívilo 600 osôb (podľa prezenčných listín v miestach vystavovania).  

2. Certifikácia ISO: 
Za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb prešlo Centrum sociálnych služieb Fantázia 

certifikáciou systému manažérstva kvality STN ISO 9001:2009. Certifikát bol zariadeniu sociálnych služieb 
udelený 20. júna 2013. Počas celého roka 2014 sme pracovali systémom manažérstva kvality                             
STN ISO 9001:2009.   

3. Bazálna stimulácia: 
I v roku 2014 sme s prijímateľmi sociálnej služby pracovali systémom Bazálnej stimulácie. Od marca 

2012 sme pracoviskom pracujúcim s konceptom Bazálnej stimulácie. Vo februári 2015 plánujeme resupervíziu 
za účelom znovu získania certifikátu.    

4. Divadelný súbor „Chrabromil“: 
V záujme rozvoja schopností a zručností prijímateľov sociálnej služby máme založené divadlo 

„Chrabromil.“ Každoročne nacvičujeme divadelné predstavenia, s ktorými sa prezentujeme na domácej 
i zahraničnej scéne. V roku 2014 zamestnanci spoločne s prijímateľmi sociálnej služby nacvičili predstavenie 
„Biely a čierny“. 

5. Spolupráca s KERICom: 
V roku 2013 Centrum sociálnych služieb Fantázia nadviazalo spoluprácu s neziskovou mimovládnou 

mládežníckou organizáciou KERIC, sídliacou v Čadci.  KERIC pracuje s deťmi a mládežou vo veku 4 - 30 
rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce a ponúkajú rôzne aktivity s medzinárodným významom a v rámci 
svojej činnosti realizuje výmenné pobyty dobrovoľníkov z rôznych krajín Európy. 

V spolupráci s KERICom sa Centrum sociálnych služieb Fantázia stalo v roku 2014 hosťujúcou 
organizáciou pre dobrovoľníkov a v lete nás navštívila dobrovoľníčka z Ruska.  

Svoju dobrovoľnícku činnosť vykonávala jeden mesiac pod vedením zamestnancov. Mala možnosť 
oboznámiť sa a pomáhať pri poskytovaní sociálnych služieb klientom. Venovala sa dobrovoľníctvu v oblasti 
výchovy, fyzioterapie, bazálnej stimulácie a ergoterapie. V keramickej a tkacej dielni sa počas ergoterapie 
oboznámila pre ňu s novými postupmi práce, ako napríklad tkanie koberca na krosnách. Vyskúšala si i prácu 
s hlinou na drevenom, šľapacom kruhu a sprevádzala klientov počas cvičenia „Nordic Walking“ – chôdze 
s použitím palíc.  

6. „Potulky po východnom Slovensku“: 
V mesiaci október sme s prijímateľmi sociálnych služieb zorganizovali výlet na Spišský hrad. Najskôr 

sme však navštívili kaštieľ v Hodkovciach, ktorý sa nachádza 3 kilometre od Spišského hradu. V budove 
kaštieľa sídli domov sociálnych služieb Domovina n.o. Poslaním domova sociálnych služieb je vytvoriť 
prijímateľom s mentálnym postihnutím zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a 
začleneniu do spoločnosti na základe ich individuálnych schopností a znalosti. Domovina n.o. poskytuje aj 
služby v špeciálnom pracovisku pre prijímateľov s diagnózou schizofrénia.  

Z kaštieľa Hodkovce sme sa presunuli na Spišský hrad. Po náročnej prehliadke hradu sme mali krásny 
výhľad z hradnej veže. 

Neobišli sme ani Spišské Podhradie, kde sa nachádza Spišská Kapitula, ktorá je sídlom Spišského 
biskupstva.  

Cestou domov sme navštívili mesto Levoča a jeho pamiatky – historickú radnicu a oltár Majstra Pavla.    
7. „Po náučnom chodníku“: 

Dňa 19. mája 2014 mali možnosť prijímatelia sociálnej služby z Centra sociálnych služieb Fantázia 
rozšíriť svoje vedomosti na novo otvorenom náučnom chodníku vo Vychylovke.  

Pozvanie sme dostali od Lesov Slovenskej republiky, š. p., odštepný závod Čadca, ktorý v skanzene 
Vychylovka vybudoval v rámci projektu „Kysucký detský les“ náučný lesný chodník.  

Po príchode do skanzenu a privítaní sme sa odviezli historickou, lesnou úvraťovou železnicou.  
Následne sme si poctivo prešli náučný lesný chodník. Oboznámili sme sa s množstvom zvierat, ktoré sme na 
ňom postupne objavovali. Pri interaktívnej tabuli sme si vypočuli i hlasy lesných zvierat. Počas nášho putovania 
po lesnom náučnom chodníku sme dostali i odborný výklad o tom ako zvieratá v lese žijú. Zahrali sme sa rôzne 
hry priamo v prírode.  
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Na záver sme si vyskúšali aké je náročné zhotoviť vtáčiu búdku. Chlapi mali radosť najmä so streľby zo 
vzduchovky na cieľ. V rámci programu bolo pre prijímateľov sociálnej služby pripravené občerstvenie a rôzne 
upomienkové predmety, ako napríklad drevené pravítka, tričká a brožúrky.    

8. Výlet kláštor pod Znievom: 
V mesiaci máj 2015 sme v spolupráci s miestnym Spolkom sv. Vojtecha navštívili Kláštor pod 

Znievom. V jeho budove sídli občianske združenie Dobrý Pastier, ktoré poskytuje viacero druhov sociálnych 
služieb.     

9. Zakúpenie krížovej cesty: 
V roku 2014 sme na pracovisko Horný Vadičov 54 zakúpili drevenú, ručne vyrezávanú krížovú cestu 

v hodnote 2 711,10 €. Krížová cesta je umiestnená v kaplnke pracoviska, kde sa denne modlia prijímatelia 
sociálnych služieb. Každý mesiac prichádza na pracovisko farár, ktorý slúži svätú omšu a spovedá prijímateľov 
sociálnej služby. 

10. Reminiscenčná terapia: 
Centrum sociálnych služieb Fantázia implementovalo v septembri 2014 inovatívnu terapiu, ktorá má 

pozitívne výsledky, a to najmä pri práci so seniormi a ľuďmi s Alzheimerovým ochorením. 
Reminiscenčnú terapiu sme aplikovali najmä na pracovisko Horný Vadičov 54, ktoré poskytuje sociálne 

služby celoročnou formou mentálne a duševne znevýhodneným dospelým mužom, seniorom a ľuďom 
s Alzheimerovým ochorením. Práve pre našich seniorov a prijímateľov sociálnej služby, ktorí trpia                             
Alzheimerových ochorením sme zaviedli spomínanú inovatívnu terapiu.     

Reminiscenčná terapia je aktivizačná a validačná terapia, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť 
prijímateľa sociálnej služby a cez jeho zachované spomienky ho aktivizuje. Využíva sa u prijímateľov sociálnej 
služby s rôznymi formami demencie. Hlavnými cieľmi reminiscenčnej terapie sú najmä:  

� zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi prijímateľmi sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, 
� zníženie sociálnej izolovanosti, osamelosti prijímateľov sociálnej služby v zariadení – nahradenie 

stratenej citovej väzby na svojich blízkych, 
� obnovenie sociálneho kontaktu, ktorý stimuluje záujem o okolie, zabezpečí komunikáciu a nadviazanie 

nových vzťahov, 
� stimulácia mozgovej činnosti prijímateľov sociálnej služby,  
� ich upokojenie bez psychofarmatík, zníženie agresívnych prejavov chovania sa, 
� zmiernenie a predchádzanie porúch sprevádzajúcich prejavy demencie a Alzheimerovej choroby. 

Na účely implementácie tejto inovatívnej terapie sme vytvorili špeciálnu miestnosť v zariadení 
sociálnych služieb na pracovisku v Hornom Vadičove, ktorú plánujeme postupne zariadiť nábytkom 
a predmetmi, ktoré by prijímateľom sociálnej služby evokovali ich život pred vznikom choroby. Reminiscenčnú 
terapiu vykonávajú najmä zamestnanci, ktorí boli špeciálne vyškolení v Centre Memory v Bratislave a pri svojej 
práci zároveň čerpajú z odbornej literatúry.  

Pri terapii tak využívajú rad pomôcok na oživenie pamäti,  ako sú: staré filmy, obľúbené knihy a hudba, 
staré fotografie, dobové predmety, tanec i spoločenské hry. Vhodnou formou, ako povzbudiť a oživiť dlhodobú 
pamäť v rámci reminiscenčnej terapie je i práca s terapeutickými bábkami, nazývanými i empatické bábiky. 
Tieto sú vyrobené tak, aby u prijímateľov sociálnej služby okrem iného nabudili pozitívne reakcie, zbavovali ich 
stresu a strachu. Terapeutické bábiky sú vyrobené z textílií, ktoré sú príjemné na dotyk. Majú výšku okolo               
50 – 60 cm a  v oblasti zadočku sú väčšie a ťažšie, lepšie držia rozloženie váhy a skutočne evokujú pocit 
bábätka, ktoré držíte na rukách. Vlasy sú jemné na dotyk, pripomínajú ozajstné vlasy. Tváre bábik majú rôzne 
výrazy – naviac s modulmi tlkotu srdca pripomínajú skutočne živé bábätko. 

Táto terapeutická metóda pracuje s tým, že vyvoláva u prijímateľov sociálnej služby materské inštinkty 
a príjemné spomienky na detstvo. Ich spomienky obnovujeme i tým, že sme zaobstarali veci, ktoré sú potrebné 
pre starostlivosť o „malé dieťa“, napríklad detský kočík.   

Po zavedení tejto terapie s empatickými bábikami sme u našich prijímateľov sociálnej služby videli 
pozitívne pôsobenie, ktoré má vplyv na ich náladu a prežívanie. Pri individuálnej práci sa vďaka terapeutickým 
bábikám zlepšili komunikačné schopnosti prijímateľov sociálnej služby, zároveň sme u nich spomalili ďalší 
proces zabúdania.  
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Terapeutické bábiky i odbornú literatúru určenú na terapeutickú prácu s prijímateľmi sociálnej služby sa 
nám podarilo získať vďaka Jarnej výzve fondu GSK 2014. Projekt pod názvom „Terapeutické pomôcky 
prinášajú seniorom významnú pomoc pri skvalitňovaní ich života“, bol podporený vo výške 1 000 €. 
Terapeutické bábiky a odbornú literatúru sme zakúpili prostredníctvom firmy Theracare Bratislava. 

Zamestnanci pracoviska v Hornom Vadičove vnímajú reminiscenčnú terapiu pomocou terapeutických 
bábik u prijímateľov sociálnej služby pozitívne. Terapia terapeutickými bábikami zlepšuje ich vzájomnú 
komunikáciu, eliminuje ich negatívne pocity.  

Táto nová terapia, ktorú sme zaviedli v našom zariadení zvyšuje kvalitu života našich prijímateľov 
sociálnej služby a štandard kvality nami poskytovaných sociálnych služieb. 

11. Rekonštrukcia pracoviska Horný Vadičov 54: 
V mesiacoch október až november 2014 sa uskutočnila rekonštrukcia budovy zariadenia sociálnych 

služieb na pracovisku v Hornom Vadičove 54. Rekonštrukcia bola zameraná na hygienické zariadenia a strechu 
v celkovej výške 81 488,86 €.   

12. Acrovyn jedáleň: 
Za účelom skrášlenia priestorov jedálne a ochrany stien pred nežiadúcimi odermi sme v decembri 2014 

zakúpili nástenné, ochranné prvky Acrovyn v cene: 1 192,24. 
13. Zakúpenie plynovej, smažiacej panvice: 

Za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb v oblasti stravovania sme verejným obstarávaním 
zakúpili na pracovisko Belanského 12 plynovú, smažiacu panvicu v hodnote 2 526 €. 

14. Školenie v Centre Memory: 
Počas mesiaca november 2014 sa zúčastnila sociálna pracovníčka vzdelávacieho programu                             

s názvom – „Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách“. Tento vzdelávací kurz akreditovaný 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa konal v neziskovej organizácii Centra Memory, ktoré sídli 
na Mlynarovičovej ulici v Bratislave. Toto centrum už dlhé roky pôsobí pre ľudí s poruchami pamäte 
a Alzheimerovou chorobou. Kurz viedli skúsené odborníčky z praxe, a to pani PaedDr. Mária Čunderlíková 
a pani Mgr. Mária Wirth, PhD.  

Cieľom kurzu bolo zo strany lektoriek bližšie objasniť problematiku ľudí trpiacich Alzheimerovým 
ochorením alebo inou formou demencie. Pani PaedDr. Mária Čunderlíková priblížila základné informácie 
o tomto ochorení, a to z hľadiska jeho vzniku, rizikových faktorov, prejavov, typov demencie až po samotné 
možnosti liečby demencie farmakologickými i nefarmakologickými metódami.  

Pani Mgr. Mária Wirth, PhD., ako certifikovaná odborníčka praktizujúca metódu validácie bližšie 
porozprávala o jednotlivých nefarmakologických prístupoch v starostlivosti o seniorov s Alzheimerovou 
chorobou, ktoré významnou mierou prispievajú k skvalitneniu ich života. Týmito metódami sú predovšetkým 
validácia podľa Naomi Feil. Jej jednotlivé techniky lektorka priblížila zážitkovou formou, čo bolo veľmi 
zaujímavé a poučné. Ďalšie metódy – reminiscenciu a remotiváciu mala možnosť sociálna pracovníčka vyskúšať 
si praktickým spôsobom.  

15. Dvojdňový pobyt „Zdieľanie a výmena skúseností slovenských a poľských pracovníkov 
a dobrovoľníkov zariadení sociálnych služieb“. Program cezhraničnej spolupráce                          
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 – „Skvalitnenie života zariadení sociálnych služieb 
cezhraničnou integráciou“: 
Centrum sociálnych služieb Fantázia sa ako partner občianskeho združenia Chrabromil zapojilo                 

v roku 2013 do mikroprojektu „Skvalitnenie života klientov zariadení sociálnych služieb cezhraničnou 
integráciou“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Hlavným 
cieľom mikroprojektu bolo vytvorenie priestoru pre nadviazanie dlhodobej a celistvej partnerskej spolupráce 
v sociálnej oblasti na slovensko – poľskom pohraničí v rámci voľno časových aktivít pre ľudí s ťažkým 
zdravotným znevýhodnením a seniorov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré budú rozvíjať ich 
zručnosti, schopnosti a sociálnu integráciu a eliminovať ich segregáciu. Stavebné práce sa realizovali na 
rekreačnej chate Staškov, ktorú v roku 2008 zakúpilo OZ Chrabromil vďaka 2%.  

Poslednou realizovanou aktivitou nášho mikroprojektu s názvom „Skvalitnenie života klientov 
zariadení sociálnych služieb cezhraničnou integráciou“ bola Aktivita č. 11 – Dvojdňový pobyt „Zdieľanie 
a výmena skúseností slovenských a poľských pracovníkov a dobrovoľníkov zariadení sociálnych služieb,“ ktorá 
bola realizovaná v apríli 2014. V rámci tejto aktivity 10 slovenských účastníkov – zamestnancov Centra 
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sociálnych služieb Fantázia a dobrovoľníkov Občianskeho združenia Chrabromil zavítalo do poľského mesta 
Bielsko – Biala za účelom návštevy poľských zariadení sociálnych služieb a za účelom vzájomnej výmeny 
skúseností a poznatkov s poľskými zamestnancami zariadení sociálnych služieb.  

Hneď po príchode sme si prezreli interiér Mestského úradu – Urzad Miejsky w Bielsku – Bialej, urobili 
sme si prehliadku mesta s jeho krásnymi historickými budovami. Počas dvojdňového pobytu sme navštívili 
dohromady 7 zariadení sociálnych služieb v meste Bielsko – Biala. V prvý deň sme navštívili 3 zariadenia 
sociálnych služieb, a to prvým zariadením bol Srodowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa“, druhým 
zariadením bol detský domov – Zespól Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dom Diecka“ a tretím bol 
Dom Pomocy Spolecznej „Dom Nauczyciela“. V druhý deň nášho pobytu sme navštívili dohodnuté zvyšné     4 
zariadenia sociálnych služieb, a to štvrtým navštíveným zariadením bolo Podbeskidzki Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, piatym zariadením bolo Środowiskowe Centrum Pomocy – Dom Dziennego Pobytu dla Osób 
Starsych i Niepelnosprawnych, šiestym zariadením bol Klub Samopomocy „Milusińscy“ a posledným siedmym 
zariadením bolo Świetlica Socjoterapeutyczna.  

Počas návštevy všetkých poľských zariadení sociálnych služieb nám jeho zamestnanci spravili 
prehliadku zariadenia, dozvedeli sme sa veľa o ich práci, sociálnej starostlivosti, poskytovaných terapiách u nich 
a podobne. Spoločne strávený čas sme plne využili na vzájomné zdieľanie a výmenu skúseností v poskytovaní 
sociálnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Tento dvojdňový pobyt počas Aktivity č. 11 – 
„Zdieľanie a výmena skúseností slovenských a poľských pracovníkov a dobrovoľníkov zariadení sociálnych 
služieb“ bol pre nás pekným zážitkom a obohatil nás o mnohé nové poznatky, námety, nápady v oblasti našej 
práce v CSS Fantázia a v OZ Chrabromil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Návšteva Fitnes centra: 
V roku 2014 sa Centru sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste podarilo získať ročnú, 

bezplatnú permanentku na vstup do Relax a Fitness centra Riecky v Kysuckom Novom Meste.   
Relax a Fitness centrum Riecky sa nachádza na pešej zóne mesta, pár metrov od budovy zariadenia sociálnych 
služieb.  

Prijímatelia sociálnej služby, ktorí navštevujú Relax a Fitness centrum Riecky 3 x v týždni majú 
ťažkosti s nadváhou, ktorú návštevou Relax a Fitness centra Riecky môžu výrazne zredukovať. 

Táto aktivita prináša klientom ďalšiu možnosť integrovať sa do spoločnosti a najmä zlepšovať svoju 
kondíciu pod dohľadom profesionála. 

17. Nové záujmové a voľno časové aktivity: 
Centrum sociálnych služieb Fantázia v roku 2014 zaviedlo a realizovalo nové záujmové a voľno časové 

aktivity, a to „Krúžok vyšívania“, „Krúžok varenia“ a „Tanečný krúžok“. Medzi najnovšie terapie patrí 
reminiscenčná terapia. V rámci týchto aktivít sme sa zameriavali predovšetkým na rozvoj hrubej a jemnej 
motoriky prijímateľov sociálnej služby.  
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8. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2015 
 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2014 uznesením číslo 5/8 schválilo rozpočet 
Žilinského samosprávneho kraja na rok 2015.  

Finančné prostriedky na bežné výdavky v roku 2015 nám budú poukazované mesačne. 
Čerpanie prostriedkov z rozpočtu, ako aj čerpanie celkového rozpočtu budeme viesť podľa zdroja programovej 
štruktúry a rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2015. Pri čerpaní finančných prostriedkov budeme 
zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. 

Záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2015 pre našu organizáciu sú nasledovné: 
 
Tabuľka 11 Príjmy celkom /46/ 

Príjmy celkom /46/ 205 336 

v tom: 

príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /210/ 60 

administratívne poplatky a iné poplatky a platby /220/ 205 260 

iné nedaňové príjmy /290/ 16 

 
Tabuľka 12 Výdavky – kód zdroja 41,46 

Kategória  Názov  
Schválený 

rozpočet 

610 mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania  337 518 

620 poistné a príspevky do poisťovní  125 742 

630 tovary a služby 169 821 

z toho 

631 cestovné náhrady 440 

632 energie, voda a komunikácie 43 562 

633 materiál 96 897 

634 dopravné 5 765 

635 rutinná a štandardná údržba 7 667 

636 nájomné za nájom 154 

637 služby 15 336 

640 bežné transfery  4 726 

Spolu bežné   

700 kapitálové výdavky 0 

Celkom  637 807 
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9. KONTAKTY NA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
9.1 Pracovisko na ulici Belanského 12 v Kysuckom Novom Meste 

Telefón  041/ 421 21 21 

E – mail  dssknmbelanskeho@vuczilina.sk 

Web www.cssfantaziaknm.estranky.sk   

Facebook  Centrum sociálnych služieb Fantázia 

 
9.2 Pracovisko v Hornom Vadičove 54  

Telefón  041/ 422 94 21 

E – mail  cssfantaziahv@vuczilina.sk 

Web www.cssfantaziaknm@estranky.sk 

Facebook  Centrum sociálnych služieb Fantázia 

   

10. PRÍLOHY 
 

č. Názov  

1. Fotodokumentácia  

2. Výkaz ziskov a strát 

 

č. Spracovatelia výročnej správy za rok 2014 

1. p. Emília Sládková – vedúca technicko – ekonomického oddelenia 

2. Mgr. Peter Kvasnica – vedúci sociálno – výchovného oddelenia 

 

Výročnú správu za rok 2014 schválila 

Mgr. Silvia Martinčeková – riaditeľka Centra sociálnych služieb Fantázia 
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Príloha č. 1 Fotodokumentácia  
 
Obrázok 1 Propagačný leták o Centre sociálnych služieb Fantázia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 2 Cvičenia v Relax a Fitness Riecky 
 

 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
Obrázok 3 Výlet Kláštor pod Znievom 
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Obrázok 4 Dvojdňový pobyt „Zdieľanie a výmena skúseností slovenských a poľských pracovníkov 
a dobrovoľníkov zariadení sociálnych služieb“. Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007 – 2013 – „Skvalitnenie života zariadení sociálnych služieb cezhraničnou integráciou“: 
 
 

  

 

 

 

 

 

Obrázok 5 IV. ročník putovnej slovensko – poľskej výstavy „Svet fantázie inými rukami“ 
 
     
  
 

 

 

 

 

 
 
Obrázok 6 „Potulky po východnom Slovensku“  
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Obrázok 7 Po náučnom chodníku s Lesmi SR – Vychylovka  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 8 Reminiscenčná terapia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obrázok 9 Rekonštrukcia pracoviska v Hornom Vadičove 
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Obrázok 10 Krúžok varenia 
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Príloha č. 2 Výkaz ziskov a strát 
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