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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.  
 

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 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, stôl a stoličky.  

V prípade priaznivého počasia trávia prijímatelia sociálnej služby voľný čas v záhrade, ktorá je 
vybavená hojdačkami, lavičkami, záhradným krbom a altánom s posedením.    

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.  
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Muži; 14 PSS*

Ženy; 19 PSS*

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 klientov sú jedno – štvorposteľové, vybavené polohovateľnými 
posteľami, skriňami pre uloženie osobnej bielizne, 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, 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, rehabilitačnou miestnosťou, izbami 
prijímateľov sociálnej služby, kaplnkou a toaletami.   

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

 

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 2013 sociálne služby 33 prijímateľom sociálnej služby z toho:  
 
Graf 1 Prijímatelia sociálnej služby podľa pohlavia 
                              

*prijímateľ sociálnej služby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

                     Žilinského samosprávneho kraja za rok 2013 
 

Copyright © Centrum sociálnych služieb Fantázia 
Strana 5 z 26 

 

Muži; 17 PSS*

Ženy; 24 PSS*

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 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 2013 sociálne služby 41 prijímateľom sociálnej služby z toho:  
 

Graf 1 Prijímatelia sociálnej služby podľa pohlavia 

*prijímateľ sociálnej služby 
 
 

 
 

7 - 12 rokov; 6 PSS*

13 - 18 rokov; 4 PSS*

19 - 26 rokov; 11 PSS*

27 - 45 rokov; 12 PSS*

Mobilní ; 28 PSS*

Čiastočne mobilní; 2 PSS*

Imobilní; 5 PSS*
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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.  
  

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 zdravotného 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) 

 

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

46 - 66 rokov; 10 PSS*

67 - 85 rokov; 21 PSS*

nad 85 rokov; 4 PSS*

Mobilní ; 21 PSS*

Čiastočne mobilní 4 PSS*

Imobilní; 16 PSS*
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Pod priame vedenie vedúcej technicko – ekonomického oddelenia patria: 
� referent PAM, ekonóm (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 (1) 
� vychovávateľka (1) 
� ergoterapeut (5) 

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) 
� ergoterapeutka/masérka (1) 
� upratovačka/práčka/šička (3) 
� kuchárka/ hospodárka stravovacej prevádzky (1) 
� kuchárka (3) 
� skladník/údržbár/vodič/kurič (1)   

Pod priame vedenie vedúcej opatrovateľsko – zdravotníckeho oddelenia patria 
� sestra v zariadení sociálnych služieb (2) 
� sestra v zariadení sociálnych služieb a pomocná rehabilitačná  pracovníčka (1) 
� opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb (10) 

Spolu: 28 zamestnancov. 
 
Tabuľka 1 Vzdelávanie zamestnancov Centra sociálnych služieb Fantázia v priebehu roka 2013 

názov školy/ kurzu/ školenia počet zamestnancov 

 
Aktuálne pripravované zmeny v mzdovej a personálnej agende, príprava na IV. Q. 2013 
 

1 

 
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 
 

1 

 
Zvládnutie agresivity a sexuality 
 

1 

 
Školenie z hygienických predpisov 
 

6 

 
Ochrana osobných údajov 
 

2 

 
Seminár Centrum Memory, Bratislava 
 

1 
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Dvojdňový kurz keramiky PetraGlass 
 

10 

 
ITQ – školenie interných audítorov 
 

5 

 
RVC – Martin – Účtovná závierka 
 

1 

 

5. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

5.1 Stravovanie  
 

Na oboch pracoviskách sme v priebehu roka 2013 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, ktorí počas roka 2013 odoberali obed.   
 

5.2 Ubytovanie 
 

Ubytovanie sa poskytovalo v jedno – štvorlôžkových izbách, vybavených posteľami, skriňami, nočnými 
stolíkmi, stolmi a stoličkami. 
 

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. 

Na pracovisku v Hornom Vadičove 54 máme zriadené 3 dielne, a to sklársku, tkaciu a drevársku. 
Prijímatelia sociálnej služby sú rozdelení do troch skupín. 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 2013 sme začali pracovať 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.   
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5.4 Liečebná rehabilitácia  
 

V rámci liečebnej rehabilitácie sme v roku 2013 využívali na oboch pracoviskách, 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.  

V mesiaci december 2013 sa Centru sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste podarilo 
získať ročnú, bezplatnú permanentku pre prijímateľov sociálnych služieb na vstup do Relax a Fitness centra 
Riecky v Kysuckom Novom Meste  

Táto aktivita im vytvára 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 rehabilitačnej pracovníčke 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 2013 vykonávali patrí: 
počítačový krúžok, návšteva Centra voľného času v Kysuckom Novom Meste, krúžok biblioterapie, krúžok 
náboženskej výchovy, športovo – dopravný krúžok a krúžok „Z každého rožku trošku“. Novo zavedenými 
záujmovými a voľno časovými aktivitami v roku 2013 boli „Krúžok vyšívania“ 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 2013 výlučne na pracovisku 
v Kysuckom Novom Meste, a to  u prijímateľov sociálnej služby do 18. roku veku. Od roku 2009 realizujeme 
tzv. „projektovú výchovu“. 

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.   
 

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 2013 
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského ulica č.12 v Kysuckom Novom Meste 024 01                 

v roku 2013 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 315 144 315 144 

620 poistné a príspevky do poisťovní 114 762 114 762 

630 tovary a služby 178 871 178 824,63 

z toho 

631 cestovné náhrady 336 335,40 

632 energie, voda a komunikácie 42 484 42 483,02 

633 materiál 96 159 96 158,98 

634 dopravné 6 097 6 096,37 

635 rutinná a štandardná údržba 17 626 17 624,82 

636 nájomné za nájom 149 149 

637 služby 16 020 15 977,04 

640 bežné transfery  1 861 1 860,54 

700 kapitálové výdavky 0 0 

 
Tabuľka 3 Výdavky – kód zdroja 72 

Kategória Názov Čerpanie 

633 72 A materiál – sponzorské  300 

637 72 A služby 180 

633 72 F potraviny za stravu zamestnancov 8 922,31 

 
Tabuľka 4 Ekonomicky oprávnené náklady pracovisko Belanského č. 12, Kysucké Nové Mesto za rok 2013 

a/ mzdy a platy 127 194,09 

b/ poistné 46 370,51 

c/ cestovné náhrady 74,67 

d/ energie, voda 16 352,52 

e/ materiál 29 794,19 

f/ dopravné 2 897,52 

g/ rutinná a štandardná údržba 1 876,66 

h/ nájomné a prenájom 149 

i/ služby 7 002,61 

j/ bežné transfery 

                       odchodné, odstupné 0 

                       náhrada príjmu pri dočasnej PN 970,21 

k/ odpisy hmotného a nehmotného majetku 12 697,08 

Spolu  245 379,06 

priemerný počet klientov za rok 2013 35 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2013 7 010,83 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne 584,24 
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ekonomický oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby na týždennej – pobytovej forme 
sociálnej služby  

674,12 

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

449,41 

 
Tabuľka 5 Ekonomicky oprávnené náklady pracovisko Horný Vadičov č. 54 za rok 2013 

a/ mzdy a platy 187 949,91 

b/ poistné 68 138,82 

c/ cestovné náhrady 223,73 

d/ energie, voda 26 130,50 

e/ Materiál   66 364,79 

f/ dopravné 3 198,85 

g/ rutinná a štandardná údržba 2 843,41 

h/ nájomné a prenájom 0 

i/ služby 8 974,43 

j/ bežné transfery 

                         odchodné, odstupné 0 

                         náhrada príjmu pri dočasnej PN 907,99 

k/ odpisy hmotného a nehmotného majetku 18 092,12 

Spolu  382 824,55 

priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za rok 2012 42 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2012 9 114,87 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne 759,57 

 
Tabuľka 6 Plnenie príjmov za rok 2013 

Kategória Názov Rozpočet v EUR Plnenie príjmov v EUR 

210 príjmy z prenájmu 0 50 

220 z predaja služieb 173 209 173 898,11 

 za stravné – cudzí stravníci, zamestnanci 0 8 922,31 

240 úroky z vkladov 0 62,13 

290 z dobropisov 1 636 0 

310 vratky - 73,67 

310 dary - 480 

Celkom 174 845 183 486,22 

 
Tabuľka 7 Mesačné náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby 

Pracovisko Horný Vadičov č. 54  
(priemer 42 prijímateľov sociálne služby) 

Pracovisko Belanského č. 12, Kysucké Nové Mesto 
(priemer 35 prijímateľov sociálne služby) 

celoročná – pobytová forma sociálnej služby 
 

 
 

týždenná – pobytová a ambulantná – denná 
forma sociálnej služby – z toho: 

759,57 

1. týždenná – pobytová forma sociálnej služby 
(60 % zo spoločných mesačných nákladov, 
priemer 21 prijímateľov sociálnej služby)   

674,12 

2. ambulantná – denná forma sociálnej služby 
(40 % zo spoločných mesačných nákladov, 
priemer 14 prijímateľov sociálnej služby)     

449,12 
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Tabuľka 8 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 190,68 € 

ambulantná – denná forma sociálnej služby 86,21 € 

 

Špecializované zariadenie 

forma  sociálnej služby 
priemerná mesačná úhrada na jedného prijímateľa 

sociálnej služby 

týždenná – pobytová forma sociálnej služby 216,31 € 

 
Tabuľka 9 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 280,07 € 

 

Špecializované zariadenie 

forma  sociálnej služby 
priemerná mesačná úhrada na jedného prijímateľa 

sociálnej služby 

celoročná – pobytová forma sociálnej služby 290,85 € 
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7. PLNENIE CIEĽOV, PRIORÍT A INOVÁCIE V POSKYTOVANÍ 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2013 

 
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. Putovná výstava: 
V roku 2013 sme spustili IV. ročník putovnej výstavy „Svet fantázie  inými rukami“, na ktorú udelil 

svoju záštitu predseda Žilinského samosprávneho kraja. Do putovnej výstavy sa zapojilo 19 zariadení sociálnych 
služieb zo Slovenska a 8 z Poľskej republiky.  

Výrobky prijímateľov sociálnej služby sme vystavovali: 
� od 07. októbra  do 31. októbra v skanzene Vychylovka – Kysucké múzeum v Čadci, 
� od 04. novembra do 30. novembra v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, 
� od 05. novembra do 30. novembra v Mestskej knižnici v Ružomberku, 
� od 11. novembra do 30. novembra v Mestskej knižnici v Bytči, 
� od 02. decembra do 31. decembra v Krajskej knižnici v Žiline. 

V Krajskej knižnici v Žiline sme dňa 18. decembra 2013 zorganizovali vernisáž putovnej výstavy, 
ktorej sa zúčastnili predstavitelia slovenských i poľských zariadení sociálnych služieb, spoločne s prijímateľmi 
sociálnych služieb. 

V mesiacoch január, február a marec 2014 plánujeme vystavovať výrobky v Poľskej republike.                     
Tu plánujeme druhú vernisáž v Dome kultúry v Lipniku – mestská časť Bialsko – Biala. Celkovo tak štvrtý 
ročník putovnej výstavy bude trvať 6 mesiacov. Vystavované výrobky sú z rôznych  materiálov. 

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. 

3. Bazálna stimulácia: 
Počas celého roka 2013 sme s prijímateľmi sociálnej služby pracovali systémom Bazálnej stimulácie. 

Od marca 2012 sme pracoviskom pracujúcim s konceptom Bazálnej stimulácie.   
4. Supervízia: 

Za účelom zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb a odbornosti zamestnancov 
realizujeme supervíziu vlastným supervízorom a vzájomne sa vzdelávame prostredníctvom Ročného plánu 
seminárnych prác. 

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

„Chrabromil“ a nacvičujeme divadelné predstavenia, s ktorými sa prezentujeme na domácej i zahraničnej scéne. 
V roku 2013 zamestnanci spoločne s prijímateľmi sociálnej služby nacvičili predstavenie „Country šou“. 

6. 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 2013 hosťujúcou 
organizáciou pre dobrovoľníkov a v jeseni nás navštívila skupina šiestich „senior dobrovoľníkov“ z Talianska. 
Počas návštevy sme ich oboznámili s prevádzkou zariadenia a poskytovanými sociálnymi službami.  

Následne do Centra sociálnych služieb Fantázia nastúpila ako dobrovoľníčka pani Fiorenza z Talianska 
z uvedenej skupiny „senior dobrovoľníkov. 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 
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krosnách. Vyskúšala si i prácu s hlinou na drevenom, šľapacom kruhu a sprevádzala klientov počas cvičenia 
„Nordic Walking“ – chôdze s použitím palíc.  

V spolupráci s KERICom plánujeme pokračovať i v roku 2014. 
7. Mikroprojekt: 

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%. Aktivity 
realizované  v rámci mikroprojektu: 

� Aktivita č. 1 - realizácia máj – jún 2013:  Vybudovanie miesta pre voľno časové aktivity – terénna 
úprava pozemku v záhrade, vybudovanie terasy, vybudovanie bezbariérových chodníkov, vybudovanie 
plochy na postavenie altánku, vybudovanie altánku s prvkami na posilnenie mobility.  

� Aktivita č. 2 – realizácia jún 2013: Zbojnícka kuchyňa – záhradný krb – vybudovanie plochy                        
na postavenie zbojníckej kuchyne, kúpa a osadenie záhradného krbu. 

� Aktivita č. 3 – realizácia jún 2013: Kúpacia kaďa – vybudovanie plochy na postavenie kúpacej kade, 
kúpa a osadenie kúpacej kade. 

� Aktivita č. 4 – realizácia jún 2013: Propagácia mikroprojektu – výroba a osadenie informačných tabúľ. 
� Aktivita č. 5 – realizácia jún 2013: Trojdňový pobyt „Svätojánska mágia“ – návšteva Mariánskeho 

pútnického miesta Turzovka – Živčáková, tradícia pálenia Svätojánskeho ohňa spojená s tancom, 
kúpanie v kúpacej kadi, hranie stolného tenisu, grilovanie, pozorovanie a fotenie vesmírnych objektov 
hvezdárskym ďalekohľadom, návšteva Centra sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste 
spojení s prácou v tvorivých dielňach. 

� Aktivita č. 6 – realizácia júl 2013 : Dvojdňový pobyt „Rád zlatej varešky“ – príprava slovenských 
a poľských národných jedál, turistické vychádzky do okolia, večerné diskotéky, kúpanie v kúpacej kadi, 
hranie stolného tenisu, pozorovanie a fotenie vesmírnych objektov hvezdárskym ďalekohľadom. 

� Aktivita č. 7 – realizácia júl 2013: Trojdňový pobyt „Kronerov pohár“ – návšteva rodného domu Jozefa 
Kronera s prehliadkou jeho pamätnej izby, večerné premietanie filmu na vybudovanej terase, športové 
aktivity – stolný tenis, futbal, hry s loptou, spoločné grilovanie, posedenie v altánku, relaxačné kúpanie 
v kúpacej kadi, sledovanie nočnej oblohy vesmírnym ďalekohľadom, návšteva divadelného 
predstavenia v kultúrnom dome Jozefa Kronera v Staškove s tanečnou zábavou, účasť na futbalovom 
turnaji „Kronerov pohár“ v Staškove. 

� Aktivita č. 8 – realizácia august 2013: Trojdňový pobyt „Dni remesiel“ – návšteva múzea Kysuckej 
dediny a Historickej lesnej úvraťovej železnice – Vychylovka, návšteva Centra sociálnych služieb 
Fantázia v Kysuckom Novom Meste spojená s prácou v tvorivých dielňach, keramická tvorivá dielňa vo 
vybudovanom altánku na Staškove, kúpanie v kúpacej kadi, hranie stolného tenisu, sledovanie a fotenie 
nočnej oblohy, workshop s prezentáciou na tému ergoterapia v poľských a slovenských zariadeniach 
sociálnych služieb.  

� Aktivita č. 9 – realizácia september 2013: Trojdňový pobyt „Tvorivé dielne“ – výroba výrobkov z hliny 
a prírodných materiálov na záhrade na Staškove, návšteva pútnického miesta v Rajeckej Lesnej 
a prehliadka slovenského betlehemu, návšteva skanzenu v Čičmanoch, relaxačné voľno časové aktivity 
– kúpanie v kúpacej kadi, grilovanie, hranie stolného tenisu, sledovanie a fotenie nočnej oblohy 

� Aktivita č. 10 – realizácia na Slovenku október, november, december 2013/ v Poľsku január, február, 
marec 2014: IV. ročník putovnej slovensko – poľskej výstavy „Svet fantázie inými rukami“ – výstava 
výrobkov klientov z poľských a slovenských zariadení sociálnych služieb spojená s výstavou fotografií 
aktivít a kozmu realizovaných v priebehu tohto mikroprojektu prezentovaná v Poľsku a na Slovensku, 
zrealizovanie vernisáže na Slovensku a v Poľsku. 
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� Aktivita č. 11 - realizácia apríl 2013: Dvojdňový pobyt „Zdieľanie a výmena skúseností slovenských 
a poľských pracovníkov a dobrovoľníkov zariadení sociálnych služieb“ – návšteva zariadení sociálnych 
služieb v Bielsko – Biala. 

 

 
 

8. Návšteva Fitnes centra: 
V mesiaci december 2013 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. 

9. Nové záujmové a voľno časové aktivity: 
Centrum sociálnych služieb Fantázia v roku 2013 zaviedlo a realizovalo dve nové záujmové a voľno 

časové aktivity, a to „Krúžok vyšívania“ a „Tanečný krúžok“. V rámci týchto aktivít sme sa zameriavali 
predovšetkým na rozvoj hrubej a jemnej motoriky prijímateľov sociálnej služby.  

10. Partner cezhraničného projektu „Na vlnách“:  
Centrum sociálnych služieb bolo i v roku 2013 partnerom cezhraničného projektu „Na vlnách“,              

ktorého predkladateľom je nezisková organizácia pre deti, mládež a rodinu Domino so sídlom v Zlíne,                  
Česká republika.  

CZ/FMP.08/0226 MIKROPROJEKT NA VLNÁCH 

 

FOND MIKROPROJEKTŮ  

Vďaka partnerstvu sme vycestovali v jeseni do Českej republiky, kde sme v českom meste Otrokovice 
odohrali naše najnovšie divadelné predstavenie „Country šou“. Zároveň sme navštívili pracoviská Domina, kde 
si zamestnanci mali možnosť v rámci projektu vymeniť navzájom svoje skúsenosti pri práci s cieľovou skupinou 
partnerských organizácii.  

V rámci  tejto spolupráce sme navštívili ZOO Zlín a Baťove múzeum v Zlíne.  
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11. Diplom „Slovensko bez bariér“:  

Centrum sociálnych služieb Fantázia sa zapojilo v roku 2013 do VII. etapy súťaže „Samospráva 
a Slovensko bez bariér“ s putovnou výstavou „Svet fantázie inými rukami“ a projektom „Zakúpenie 
a vybudovanie skleníkov a realizovanie gardenterapie“.  

Diplom za inovácie v rámci súťaže si naša pani riaditeľka a primátor mesta Kysucké Nové Mesto               
Ing. Ján Hartel prezvali z rúk podpredsedu NR SR Jána Figeľa na slávnostnom galavečeri, ktorý sa uskutočnil 
v Bratislave 03. decembra 2013.   

12. „Tvoríme s fantáziou“: 
Projekt  „Tvoríme s fantáziou“ podporilo mesto Kysucké Nové Mesto sumou 300 €. Zámerom projektu 

bolo vytvoriť nový druh terapie – maľovanie na hodváb.   
13. Nové webové sídlo: 

Za účelom medializácie a sprístupnenia informácii širokej verejnosti o Centre sociálnych služieb 
Fantázia sme v roku 2013 zriadili nové webové sídlo na doméne estranky.sk z dôvodu získania väčšej kapacity 
stránky. Na novom webovom sídle sa môžu občania – potencionálni prijímatelia sociálnej služby dozvedieť viac 
o poskytovaných sociálnych službách a aktivitách v zariadení sociálnych služieb.  

 

8. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2014 
 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 05. novembra 2013 uznesením číslo 5/26 schválilo 
rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2014.  

Finančné prostriedky na bežné výdavky v roku 2014 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 2014. Pri čerpaní finančných prostriedkov budeme 
zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. 

Záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2014 pre našu organizáciu sú nasledovné: 
 
Tabuľka 10 Príjmy celkom /46/ 

Príjmy celkom /46/ 173 239 

v tom: 

príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /210/ 30 

administratívne poplatky a iné poplatky a platby /220/ 173 209 

iné nedaňové príjmy /290/ 0 

 
Tabuľka 11 Výdavky – kód zdroja 41,46 

Kategória  Názov  
Schválený 

rozpočet 

610 mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania  312 496 

620 poistné a príspevky do poisťovní  116 444 

630 tovary a služby 169 821 

z toho 

631 cestovné náhrady 331 

632 energie, voda a komunikácie 43 648 

633 materiál 93 750 

634 dopravné 5 493 

635 rutinná a štandardná údržba 8 059 

636 nájomné za nájom 149 

637 služby 18 391 

640 bežné transfery  4 529 
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Spolu bežné  603 290 

700 kapitálové výdavky 70 000 

Celkom  673 290 

 

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

Telefón  041/ 421 21 21 

Fax  041/ 421 18 10 

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 2013 

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

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

 

Výročnú správu za rok 2013 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 Slávnosť pri príležitosti odovzdania diplomu „Slovensko bez bariér“     
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Obrázok 4 Zábava a ľudové tance na pracovisku v Hornom Vadičove 
 

  

 

 

 

 

 

Obrázok 5 Fašiangová zábava „Farebná minulosť“  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Obrázok 6 Výrobky z našich dielní 
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Obrázok 7 Vybudovanie altánu a záhrady na pracovisku v Hornom Vadičove 54 
 
 
 

 

 

 

 

 

Obrázok 8 IV. ročník putovnej výstavy „Svet fantázie inými rukami“ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 9 Aktivity v rámci mikroprojektu „Skvalitnenie života klientov zariadení sociálnych služieb 
cezhraničnou integráciou“ 
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Príloha č. 2 výkaz ziskov a strát 
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