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Organizačná štruktúra zariadenia k 31.12.2021 : počet zamestnancov DSS pre dospelých
v Zavare 106, z toho:

odborní
obslužní

DSS Zavar
44
36

DSS Trnava
14
3

CSS Galanta
7
2

POČET KLIENTOV spolu k 31. 12. 2021 :
DSS Zavar
74 klientov
DSS Zavar - Špecializované zariadenie
34 klientov
DSS Trnava – ambulantná forma
30 klientov
DSS Trnava – týždenná pobytová forma 8 klientov
CSS Galanta – ambulantná forma
4 klienti
Priemerný vek klientov:
DSS Zavar
Špecializované zariadenie
CSS Galanta

59,4
64,5
29,5

DSS Trnava /ambulantná forma/
DSS Trnava /týždenná pob.forma/

34,6
38,2

Počet mobilných klientov:
DSS Zavar
Špecializované zariadenie
CSS Galanta

74
34
4

DSS Trnava /ambulantná forma/
DSS Trnava/týždenná pob.forma/

30
8

Počet imobilných klientov:
DSS Zavar
Špecializované zariadenie
CSS Galanta

0
0
0

DSS Trnava /ambulantná forma/
DSS Trnava/týždenná pob.forma/

0
0

Priemerná výška mesačnej úhrady:
DSS Zavar
233,75 DSS Trnava /ambulantná forma/
Špecializované zariadenie
229,47 DSS Trnava/týždenná pob.forma/
CSS Galanta
20,17

62,56
204,33

K 31.12.2021 sa poskytovala sociálna služba :
-

Domov sociálnych služieb, celoročná forma pobytu, kapacita 80 miest pre dospelú
fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 alebo fyzickej
osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je
najmenej III podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 . Najčastejšou diagnózou našich
klientov sú rôzne organické poruchy, schizofrénie, mentálne postihnutia, alkoholický
abúzus.

-

Špecializované zariadenie, forma pobytová celoročná, kapacita 40 miest, pre fyzickú
osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č.3 Zákona č.448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým

je najmä Parkinsonova choroba, Alzhaimerova choroba, pervazívna vývinová porucha,
skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota,
AIDS alebo organicky psychosyndróm ťažkého stupňa
-

Satelitné pracovisko I. – DSS Trnava, Stromová 35 :
forma ambulantná, je poskytovaná služba 30 klientom
forma týždenná pobytová, je poskytovaná 9 klientom

-

Satelitné pracovisko II. – CSS Galanta, Hodská 1228
CSS poskytuje sociálne služby ambulantnou formou 20 klientom
Druh : Rehabilitačné stredisko – 10 klientov
Špecializované zariadenie – 10 klientov

V roku 2021 mala organizácia, ktorá je riadená jedným účtovníctvom účty v Štátnej
pokladnici
ROZPOČET
Rozpočet a jeho čerpanie za rok 2021 v €:
Schválený
2 .556 590,00 €
Výdavky KZ 41
349 050,00 €
Príjmy KZ 46

Plnenie
329 218,01 €

Skutočnosť
2.732 552,37 €
-

Úprava rozpočtu na rok 2021
KZ 41
KZ 41
KZ 111
KZ 41
KZ 41
KZ 41
KZ 41
KZ 1AC1
KZ 111
KZ 46
KZ 46
KZ 41
KZ 41
KZ 111

výdavky z dôvodu mimoriadne závažnej pandemickej situácie COVID
17 000,00€
výdavky z dôvodu prijatia nového zamestnanca
7 150,00€
dotácia na odmeny z MPSVaR SR
30 375,00€
refundácia fin.prostriedkov projekt 5P
1 080,00€
refundácia fin.prostriedkov projekt 5P
3 480,00€
refundácia fin.prostriedkov projekt 5P
2 160,00€
refundácia fir.prostr.na pomôcky na post-covidovú rehabilitáciu 11 146,00€
fin.príspevok z ÚPSVaR
68 370,00€
výživové doplnky D3
5 080,00€
zníženie vlastných príjmov
-15 000,00 €
náhrada za zníženie vlastných príjmov
15 000,00 €
výdavky na tréningový seminár
1 440,00€
ocenenie
100,00€
jednorazová odmena z MPSVaR
48 740,00€
181 121,00 €

Spolu
KV KZ 41

plynový varný kotol a umývací stroj

Bežné výdavky KZ 41
Bežné výdavky KZ 46
Bežné výdavky KZ 111
Bežné výdavky KZ 1AC1

2.250 770,01 €
329 218,01 €
84 194,60€
68 369,75€

6 886,00 €

Čerpanie spolu
Kapitálové výdavky
KZ 41
KZ 41
Spolu

2.732 552,37 €

KV plynový varný kotol
KV umývací stroj

3 900,00 €
2 460,00€
6 360,00€

61. - Mzdy čerpané 1 491 313,43 €
62. - Odvody čerpané 554 931,13 €
631 - cestovné
632 – energie
633 – materiál, zariadenie a tovar
634 – autoprevádzka
635 – údržba a opravy
636 – prenájom
637 – ostatné služby
642 – odchodné a nemocenské

1 222,30 €
102 913,96 €
384 833,39 €
16 241,63 €
23 519.37 €
535,73 €
139 404,04 €
17 637,39 €

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV K 31. 12. 2021

Druh majetku
Pozemky (031)
Budovy, stavby (021)
Stroje, prístroje a zar. (022)
Dopr. prostriedky (023)
Spolu:

Stav
k 01.01.2021
v EUR
28 170,34
2 867 680,35
152 082,16
78 608,92
3 126 541,77

Prírastok : 022
Plynový varný kotol
Umývací stroj
S p o l u:
Prírastok : 023
Dopravný prostriedok Fabia
S p o l u:

Prírastky
(+)
v EUR
0,00
0,00
6 360,00
12 296,96
18 656,96

3 900,00
2 460,00
6 360,00

1 ks

Prírastok: DHM – (rok 2021) na sumu 60 541,34 €
Úbytok: DHM – (rok 2021) na sumu 13 465,46 €
SOCIÁLNY FOND
Stav SF k 31. 12. 2021 – 2 233,20 €
DAROVACÍ ÚČET
Stav darovacieho účtu k 31. 12. 2021 – 0,- €

Úbytky
Stav
(-)
k 31.12.2021
v EUR
v EUR
0,00
28 170,34
0,00 2 867 680,35
0,00
158 442,16
0,00
90 905,88
0,00 3 145 198,73

12 296,96
12 296,96

V roku 2021 sa klienti Domova sociálnych služieb v Zavare zúčastnili nasledovných
kultúrno – spoločenských a rekreačných podujatí:
Apríl
- Hudobné dopoludnie s gitarou
- Stavanie mája
- Stavanie mája županovi TTSK
Máj
-

Svätá omša

Jún
-

Festival pod holým nebom / stretnutie všetkých 3 zariadení/
Mesto pre všetkých

Júl
-

Sobotňajšie Hudobné dopoludnie s Aničkou

August
- Tancujúci mnísi / sobotňajšie podujatie s bratmi Františkánmi./
September
- Country popoludnie / vystúpenie country kapely /
- Jarmočné čriepky / návšteva jarmoku /
- Slávnostná svätá omša
November
- Adventný deň v DSS
December
- Mikulášsky deň
- Silvestrovská zábava
Občianske združenie „HUMÁNUM“ v roku 2021 finančne podporilo:
-

Občerstvenie na „Mikuláša“
Výlet na Prašník – doprava
Návšteva kúpaliska

V roku 2021 sa klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Satelitné
pracovisko I. – Trnava, Stromová 35, zúčastnili nasledovných kultúrno – spoločenských
a rekreačných podujatí:
Február
- Turnaj v hre Boccia
- Fašiangová zábava
- Oslava februárových jubilantov (meniny, narodeniny klientov), diskotéka
Marec
- Kniha, môj priateľ – aktivita v rámci Marec – mesiac knihy
- Ponožková výzva – zapojenie sa do výzvy Medzinárodný deň Downovho syndrómu
- Oslava marcových jubilantov, diskotéka
Apríl
- Športové dopoludnie, turnaj v basketbale
- Oslava aprílových jubilantov, diskotéka
Máj
Jún
-

Dopoludnie v prírode – deň v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn
Oslava májových jubilantov, diskotéka

-

Deň vtipov – zábavné dopoludnie, súťaž v prezentácii vtipov, humorných príhod,
súťaž o najvtipnejšiu príhodu
Revitalizácia exteriéru zariadenia – aktívna účasť klientov na práci, výsadbe,
enviromentálna výchova klientov
Oslava júnových jubilantov, diskotéka

-

Krásy Trnavy – prechádzka po meste, spoznávanie histórie Trnavy
Superstar Stromovákov – súťaž klientov v speve
Oslava júlových jubilantov, diskotéka

-

Júl

August
- Športové dopoludnie – športová súťaž klientov v rôznych disciplínach
- KARAOKE show – spevácka súťaž klientov
- Oslava augustových jubilantov, diskotéka
September
- Návšteva minigolfového ihriska
- Týždenný rekreačný pobyt klientov na Duchonke
- Oslava septembrových jubilantov, diskotéka
Október
- Vítame jeseň – spoločné popoludnie klientov, rodičov, príbuzných a zamestnancov,
varenie kapustnice, opekačka
- V zdravom tele zdravý duch – vychádzka spojená s cvičením na stacionárnych
strojoch pod holým nebom

-

Zábavné dopoludnie – dopoludnie klientov v Bernolákovom sade, spojené so
zábavnými aktivitami
Kaviareň u Stromovákov
Oslava októbrových jubilantov, diskotéka

November
- Vedomostná súťaž 5 proti 5
- Kaviareň u Stromovákov
Oslava novembrových jubilantov, diskotéka
December
- Mikuláš u Stromovákov
- Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – aktivita v spolupráci so ZŠ Atómová
ul., Trnava
- Kaviareň u Stromovákov
- Oslava decembrových jubilantov, vianočná diskotéka
Občianske združenie STROM v roku 2021 finančne podporilo:











Rekreačný týždenný pobyt klientov na Duchonke
Doprava na/z rekreačného pobytu
Integračné podujatie – jesenné stretnutie klientov, rodičov, zamestnancov
Finančná spoluúčasť na projekte Revitalizácia dvora zariadenia
Nákup športových potrieb
Nákup materiálu a pomôcok do dielní na rozvoj pracovných zručností
Nákup edukačných DVD na prácu s interaktívnou tabuľou
Nákup kníh do knižnice
Oslavy, jubileá klientov
Fašiangová zábava

V roku 2021 sa Centrum sociálnych služieb Galanta- Hody, satelitné pracovisko II.
Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, spolupodieľalo na nasledovných
kultúrno – spoločenských podujatiach:
Január- Február
- Zariadenie CSS GA- Hody bolo zatvorené – zamestnanci boli presunutí do DSS
Zavar, v ktorom sa rozšírilo ochorenie covid-19
Marec
- Vzhľadom na plnenie opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu,
plánované aktivity neboli realizované
Apríl
- Príprava post-covidovej rehabilitácie ako súčasť Projektu 5P- vytvorenie programu,
výber pomôcok, príprava priestoru
- Školenie respiračnej fyzioterapie pre zamestnancov
- Tvorba výrobkov do ,,Centra integrácie‟ a rozvoj pracovných zručností klientov
- Stavanie mája s klientmi- príprava vystúpenia, zamerali sme sa na májové tradície
Máj
- Otvorenie Post-covidového programu spolu s predsedom TTSK J. Viskupičom
a vicepredsedom J. Berényim. Za účasti televíznych štábov TTSK, TA3, RTV Krea
- Pokračuje spolupráca na organizácii Projektu 5P (Prvého podporného projektu pre
pomáhajúce profesie)
- Začiatok post-covidovej rehabilitácie pre zamestnancov v sociálnych službách
Trnavského samosprávneho kraja
- Dokončenie rekonštrukcie altánku a areálu v priestoroch CSS
- „Varenie gulášu v areáli CSS GA“- spolu s klientmi zo Stromovej, za účasti RTV
Krea Galanta
- „Súťaž vo varení guláša v DSS Zavar“- popri ňom sme sa zúčastnili rôznych
pripravených aktivít, kde sme vyhrali 1.miesto v hre Dobble
- Prechádzka po meste Galanta s návštevou parku Esterházyovcov
- Zamestnanci sa zúčastnili kurzu Nordic Walking v Piešťanoch
Jún
- Pokračovanie post-covidovej rehabilitácie
- Výsadba rastlín, kvetín, trávy a byliniek v areáli CSS
- „Piknik v areáli CSS s klientmi“- so spevom, tancom a občerstvením
- „Výlet na Kaskády“- so zameraním na rôzne podnety z prostredia vodnej nádrže
a prírody, spolu sme si zahrali hry a pozbierali materiál na tvorenie (napr. mušle)
- Oslava narodenín klientov
- „Výlet na Jablonecký náučný chodník“- po ceste klienti hľadali rôzne zážitkové
drevené predmety a aktivity, ktoré sú umiestnené pozdĺž náučného chodníka, výlet bol
zakončený obedom, ktorý si sami objednali a zaplatili (tréning samostatnosti)
- „Svätojánske tradície“- priblížili sme si s klientmi tradície na sv. Jána a význam
svätojánskej noci a jej čarov, klienti vyrábali ľubovníkový olej
- „Výroba vlastnej zmrzliny“- pri výrobe sme si natrénovali pracovné zručnosti
a sebaobsluhu
- Zúčastnili sme sa „Festivalu pod holým nebom v DSS Zavar“- naši klienti sa
predstavili piesňami a básňami, ktoré sme precvičovali počas júna
- „Krst knihy Navzájom lepší“ v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajomautorka PhDr. Tatiana Pavlovičová

Júl
V súvislosti s teplým počasím bez dažďa sa klienti každé ráno a poobedie podieľajú na
údržbe areálu (polievanie, zametanie, trhanie buriny, ...)- nácvik pracovných činností
a návykov
- V rámci pracovných návykov klienti navštevovali naše „Centrum integrácie“
v Zavare- klienti sa podieľajú nielen na výrobe, ale aj predaji výrobkov
- „Výlet na Ranč na Striebornom jazere“- spojený s prehliadkou areálu ranča
(rozhľadňa, stajne s koňmi, poľnohospodárske zvieratá, ...)
- Zamestnanci CSS vypomáhajú počas dovolenkového obdobia v satelitnom pracovisku
Stromová a v DSS Zavar
August
- „Návšteva premiéra“- zariadenie CSS navštívil premiér Eduard Heger spolu
s predsedom TTSK Jozefom Viskupičom za účasti televíznych štábov. Premiér ocenil
Projekt 5P a jeho program post-covidovej rehabilitácie.
- Zamestnanci CSS vypomáhajú počas dovolenkového obdobia v satelitnom pracovisku
Stromová a v DSS Zavar
- Zber levandule- viazanie, príprava na sušenie
- Pokračovanie v starostlivosti o záhradu
September
- Pokračovanie post-covidovej rehabilitácie pre zamestnancov TTSK
- Oslava menín klientky
- „Exkurzia do Západoslovenského múzea v Trnave“- klienti si prezreli jedinečnú
výstavu retro hračiek a svadobných šiat s doprovodom a odborným výkladom so
zamestnankyňou múzea, tiež si vyskúšali maľovanie na sklo; výlet sme ukončili
prechádzkou po meste a návštevou divadelnej kaviarne, kde sme sa odfotili
s trnavským spevákom Bystríkom Červeným
- Post-covidová rehabilitácia pre zamestnancov DSS Zavar a satelitného pracoviska
Stromová
Október
- Pokračovanie post-covidovej rehabilitácie pre zamestnancov TTSK
- Tvorba výrobkov do ,,Centra integrácie‟ s jesennou tematikou a rozvoj pracovných
zručností klientov
- „Nedeľný pochod za duševné zdravie“ v Smoleniciach- pre priaznivcov občianskeho
združenia Navzájom lepší
- „Návšteva vlastivedného múzea v Galante“- klienti sa zúčastnili prehliadky ľudových
predmetov a zvyklostí
- „Návšteva Neogotického múzea“- klienti sa zúčastnili exkurzie v pamätnej izbe
Karola Duchoňa a výstavy historických gramofónov
November
- Tvorba výrobkov do ,,Centra integrácie‟ s vianočnou tematikou a rozvoj pracovných
zručností klientov
- Výroba „patrónov jesene“ v životnej veľkosti
- Návšteva vlastivedného múzea v Galante- klienti sa zúčastnili prehliadky ľudových
zvyklostí
- Príprava na advent a vianočné sviatky
December
- Mikulášska oslava
- Výzdoba CSS a ozdobovanie stromčeka
- Tvorba výrobkov do ,,Centra integrácie‟ s vianočnou tematikou a rozvoj pracovných
zručností klientov
-

