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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, modernejších a pre poskytovanie 
sociálnych služieb komfortnejších priestorov v centre mesta Kysucké Nové Mesto na ulicu Belanského č. 12. 
Vzniklo 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                             
dňa 01. júla 2005 Mgr. Silvia Martinčeková. 

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 pribudlo druhé pracovisko 
v Hornom Vadičove. Zariadenie sociálnych služieb 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; 17 PSS*

3. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
 

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby je rôznorodá podľa veku a diagnózy. Pracovisko na ulici 
Belanského v Kysuckom Novom Meste i pracovisko v Hornom Vadičove 54 poskytuje sociálne služby 
ako domov sociálnych služieb (služba sa poskytuje prevažne mentálne, duševne a telesne znevýhodneným 
prijímateľom sociálnej služby) a špecializované zariadenie (špecializujeme sa 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 2015 sociálne služby 35 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 - 12 rokov; 4 PSS*

13 - 18 rokov; 6 PSS*

19 - 26 rokov; 10 PSS*

27 - 45 rokov; 14 PSS*

46 - 60 rokov; 1
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Muži; 14 PSS*

Ženy; 24 PSS*

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 2015 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 

 
 
 

Mobilní ; 25 PSS*

Čiastočne mobilní; 6 PSS*

Imobilní; 4 PSS*

19 - 26 rokov; 1 PSS* 27 - 45 rokov; 4 PSS*

46 - 66 rokov; 7 PSS*

67 - 85 rokov; 22 PSS*

nad 85 rokov; 4 PSS*
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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 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 (1) 
� vychovávateľka (1) 
� ergoterapeut (2) 
� ergoterapeutka a sestra v zariadení sociálnych služieb (1) 

Spolu: 21 zamestnancov. 
 

Mobilní ; 27 PSS*

Čiastočne mobilní 7 PSS*

Imobilní; 4 PSS*
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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)   

Pod priame vedenievedúcej opatrovateľsko – zdravotníckeho oddelenia patria 
� sestra v zariadení sociálnych služieb (3) 
� opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb (11) 
� masér (1) 

Spolu: 29 zamestnancov. 
 
Tabuľka 1 Vzdelávanie zamestnancov Centra sociálnych služieb Fantázia v priebehu roka 2015 

názov školy/ kurzu/ školenia počet zamestnancov 

Ročné zúčtovanie dane  1 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové organizácie  1 

Regionálne vzdelávanie – seminár  1 

Registratúra a archív organizácie  1 

Mzdy a personalistika  1 

Účtovná závierka  1 

Archivácia dokumentov 1 

Školenie k systému Fabasoft 2 

Koncept Bazálnej stimulácie  4 

Hygienické predpisy  7 

Elektronické trhovisko  1 

Verejné obstarávanie 1 
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5. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA PRACOVISKÁCH 
 

5.1 Stravovanie 
 

V priebehu roka 2015 sme 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 2015 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, bábiky i iné šité predmety z látok. 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. Ďalej pracujú 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 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). 

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 na oboch pracoviskách 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, pomáhajú pri umývaní riadov v kuchyni 
a iné. Výrobky, ktoré prijímatelia sociálnej služby vytvoria, vystavujeme na rôznych výstavách doma 
i v zahraničí. V roku 2016 plánujeme zorganizovať už VI. 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. 
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5.4 Liečebná rehabilitácia 
 

V rámci liečebnej rehabilitácie sme v roku 2015 využívali najmä: mechanoterapiu, termoterapiu, 
hydroterapiu, fototerapiu, klimatoterapiu a magnetoterapiu. Od roku 2012 využívame v rámci rehabilitácie                     
na pracovisku na ulici Belanského 12 v Kysuckom Novom Meste akupresúrnu posteľ Ceragem.  

Na oboch pracoviskách sa vykonávala v priebehu roka liečebno – rehabilitačná metóda,                             
tzv. „nordicwalking“, 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 2015 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, odporučiť rehabilitačným pracovníkom ďalšie postupy                
pri rehabilitácii prijímateľov sociálnej služby a zabezpečiť predpis rehabilitačných pomôcok. 
 

5.5 Záujmové a voľno časové aktivity 
 

Medzi pravidelné záujmové a voľno časové aktivity, ktoré sme v roku 2015 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, tanečný krúžok. V roku 2015 sme zaviedli novú formu záujmovej a voľno časovej aktivity                             
pod názvom Filmový klub. 

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

5.6 Výchova a vzdelávanie 
 

Výchova sa v Centre sociálnych služieb Fantázia poskytovala roku 2015 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. 

Školopovinných prijímateľov sociálnych služieb sprevádzame denne do Špeciálnej základnej školy 
v Kysuckom Novom Meste a dvoch dospelých sprevádzame rovnako denne do Spojenej školy internátnej 
v Kysuckom Novom Meste. 

K 31. 12. 2015 sme poskytovali sociálne služby desiatim prijímateľom sociálnej služby s povinnou 
školskou dochádzkou. 
 

5.7 Poradenské centrum – sociálne poradenstvo  
 

Uvedenú službu zastrešuje sociálna pracovníčka, ktorá realizovala krízovú intervenciu (pomoc                       
pri umiestňovaní občanov, pomoc rodinám), poskytovala sociálne poradenstvo občanom.  

Ďalej vykonávala základné sociálne a právne poradenstvo (sociálna oblasť), monitorovala sociálne 
problémy regiónu a osvetovú činnosť.  

V roku 2015 navštívilo Poradenské centrum Centra sociálnych služieb Fantázia osobne 72 občanov,                
7 občanov oslovilo našu sociálnu pracovníčku e – mailom a 46 občanov telefonicky.  

Pravidelné aktivity poradenského centra: 
� každodenné sprevádzanie troch prijímateľov sociálnej služby do Špeciálnej základnej školy                  

na ulici Lipová v Kysuckom Novom Meste a do Spojenej školy internátnej v Kysuckom Novom 
Meste a poskytnutie ich doprovodu cestou zo školy, 
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� realizovanie počítačového krúžku pre našich prijímateľov sociálnej služby, a to v dňoch                          
od pondelka do piatka v trvaní 45 minút. Každý deň sa vedie krúžok s iným prijímateľom sociálnej 
služby. Prihliada sa na individuálne možnosti, schopnosti a záujem prijímateľa sociálnej služby, 

� realizácia tréningov pamäti, spoločenských hier pre interných prijímateľov sociálnej služby             
(sociálna pracovníčka získala osvedčenie vydané Centrom Memory, n.o. v Bratislave so zameraním 
na tematiku prijímateľov sociálnych služieb s Alzheimerovou chorobou).  

Nepravidelné aktivity poradenského centra: 
� vypracúvanie sociálnych posudkov v rámci sociálneho poradenstva poskytujúceho občanom                    

pri umiestnení do zariadenia sociálnych služieb, ich návšteva v domácom prostredí, 
� realizovanie krúžku varenia pre prijímateľov sociálnej služby, kde sa 2 x mesačne zapájajú 

prijímatelia sociálnych služieb do prípravy rýchlych a jednoduchých jedál, pokrmov.                             
Učia sa pracovným zručnostiam a postupom práce pri takejto pracovnej činnosti. 
 

6. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ 
SOCIÁLNU SLUŽBUV ROKU 2015 
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského ulica č.12 v Kysuckom Novom Meste 024 01                 

v roku 2015 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, 111 

Kategória Názov  Rozpočet  Čerpanie  

610 mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 348 398 348 398 

620 poistné a príspevky do poisťovní 123 622 123 622 

630 tovary a služby 181 207 181 185,49 

z toho 

631 cestovné náhrady 402 401,68 

632 energie, voda a komunikácie 37 048 37 046,66 

633 materiál 107 370 107 372,57 

634 dopravné 7 426 7 412,39 

635 rutinná a štandardná údržba 10 943 10 942,89 

636 nájomné za nájom 149 149 

637 služby 17 869 17 860,30 

640 bežné transfery  1 856 1 856 

700 kapitálové výdavky 0 0 

 
Tabuľka 3 Výdavky – kód zdroja 72  

Kategória Názov Čerpanie 

633 72 c grant – materiál  890  

634 72 e poistná udalosť – oprava dopravného prostriedku 779,80 

610 72 f za stravu – mzdy 7 931 

620 72 f za stravu – poistenie do poisťovne  2 806,46 

633 72 h ÚPSVaR SR – dobrovoľnícka služba – materiál 2 060,37 

637 72 h ÚPSVaR SR – služby  33,20 

Spolu  14 500,83 
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Tabuľka 4 Ekonomicky oprávnené náklady pracovisko Belanského č. 12, Kysucké Nové Mesto za rok 2015 

a/ mzdy a platy 105 148,72 

b/ poistné 36 602,16 

c/ cestovné náhrady 20,12 

d/ energie, voda 14 062,22 

e/ materiál 42 038,18 

f/ dopravné 4 594,28 

g/ rutinná a štandardná údržba 1 614,11 

h/ nájomné a prenájom 149 

i/ služby 6 840,58 

j/ bežné transfery                                                                                                                                                    

                       odchodné, odstupné 0 

                       náhrada príjmu pri dočasnej PN 629,83 

k/ odpisy hmotného a nehmotného majetku 13 012,92 

Spolu  224 712,12 

priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za rok 2015 35 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2015 6 420,35 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne 535,03 

ekonomický oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby na týždennej – pobytovej forme 
sociálnej služby  

617,34 
ŠZ 636,35 

DSS 611,40 

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

411,56 
ŠZ 427,11 

DSS 410,36  

 
Tabuľka 5 Ekonomicky oprávnené náklady pracovisko Horný Vadičov č. 54 za rok 2015 

a/ mzdy a platy 182 986,76 

b/ poistné 65 133,34 

c/ cestovné náhrady 91,21 

d/ energie, voda 22 984,44 

e/ materiál   63 365,99 

f/ dopravné 2 818,11 

g/ rutinná a štandardná údržba 3 087,66 

h/ nájomné a prenájom 0 

i/ služby 9723,92 

j/ bežné transfery 

odchodné, odstupné 0 

náhrada príjmu pri dočasnej PN 1 226,02 

k/ odpisy hmotného a nehmotného majetku 18 745,44 

Spolu  370 162,89 

priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za rok 2015 38 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2015 9 741,13 

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne 811,76 

špecializované zariadenie (ŠZ) – 30 prijímateľov sociálnej služby 818,52 

domov sociálnych služieb (DSS) – 8 prijímateľov sociálnej služby 786,42 
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Tabuľka 6 Plnenie príjmov za rok 2015 

Kategória/ KZ Názov Rozpočet v EUR Plnenie príjmov v EUR 

210/46 príjmy z prenájmu 60 25 

220/46 z predaja služieb 205 260 160 337,51 

220/72 f) za stravné – cudzí stravníci, zamestnanci 0 10 737,46 

290/46 z dobropisov 16 137,54 

292/72 e) z náhrad poistného plnenia 0 779,80 

310/41 vratky 0 83,12 

310/72 c) granty 0 890 

312/72 h) aktivačný príspevok 0 2 093,57 

Celkom 205 336 175 084 

 
Tabuľka 7 Stav a pohyb majetku za rok 2015 

Účty 021 022 023 028 031 

ZS k 01. 01. 2 175 904,22 45 376,33 20 958,94 132,44 9 126,67 

prírastky 0 0 26 416,38 0 0 

úbytky  0 0 0 0 0 

KZ k 31. 12.  2 175 904,22 45 376,33 47 375,32 132,44 9 126,67 

 
Tabuľka 8 Záväzky k 31. 12. 2015 

Účet  Krátkodobé záväzky 

321 dodávatelia  2 151,48 

326 nevyfakturované dodávky 0 

331 zamestnanci  31 712,96 

336 zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 20 348,08 

342 ostatné priame dane  3 727,84 

379 iné záväzky 507,36 

Celkom  58 447,72 

Účet  Dlhodobé záväzky 

472 záväzky zo sociálneho fondu  1 636,81 

Celkom  60 084,53 

 
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 € 
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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 € 

 

7. PLNENIE CIEĽOV, PRIORÍT A INOVÁCIE V POSKYTOVANÍ 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2015 

 
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 2015 realizovali nasledovné: 

1. Filmový klub: 
Filmový klub predstavuje novú formu voľno - časovej a záujmovej aktivity, ktorú sme začali                      

v roku 2015 
realizovať. Aktivita  zameraná na premietanie filmov sa  realizuje každý utorok a štvrtok na oboch pracoviskách. 
U prijímateľov sociálnych služieb je mimoriadne obľúbená, a to u tých, ktorí nedovŕšili ešte 18. rok veku,                    
ako i u seniorov. 
 Premietame filmy, rozprávky i dokumentárne filmy. I za týmto účelom sme zakúpili edukačné tabule, 
ktorých uhlopriečka umožňuje komfortné sledovanie. Na tento účel využívame i diaprojektor a plátno.  
 Prijímateľom sociálnej služby, ktorí trpia Alzheimerovým ochorením a demenciou premietame 
predovšetkým „filmy pre pamätníkov“. Filmový klub môže byť teda vnímaný ako istá forma reminiscenčnej 
terapie zameranej na udržanie kognitívnych schopností prijímateľa sociálnej služby.       

2. V. ročník putovnej slovensko – poľskej výstavy „Svet fantázie inými rukami“: 
V roku 2015 sme organizovali V. ročník putovnej slovensko – poľskej výstavy „Svet fantázie inými 

rukami“, ktorá bola pod záštitou pána predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára.   
Výrobky, ktoré boli prezentované na putovnej výstave poskytlo 16 zariadení sociálnych služieb                    

zo Žilinského samosprávneho kraja a z 9 poľských zariadení sociálnych služieb z mesta Bielsko – Biala.    
 Výstava bola  sprístupnená širokej verejnosti počas 10 mesiacov v múzeách, kultúrnych inštitúciách 

a sociálnych zariadeniach v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja.  
Táto originálna putovná výstava je zároveň aj spoločným projektom slovensko – poľskej spolupráce. 

Naša putovná, slovensko – poľská výstava „Svet fantázie inými rukami“ prináša kreatívne ručné výrobky 
z rozmanitých materiálov vyrobené rôznymi umeleckými technikami, ktoré sú výsledkom tvorivých nápadov 
a šikovných rúk prijímateľov sociálnych služieb zo slovenských a poľských zariadení sociálnych služieb. 

Výstavu sme zahájili 21. 05. 2015 v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste, ďalej si verejnosť 
mohla putovnú výstavu pozrieť v júni 2015 v Kultúrnom dome v Kysuckom Novom Meste. V mesiaci júl 2015 
bola výstava vystavovaná na dvoch miestach súčasne v Mestskej knižnici v Ružomberku a v Mestskej knižnici 
v Martine. V mesiaci august výstavu mohli návštevníci obdivovať na Úrade Žilinského samosprávneho kraja 
v Žiline a v Krajskej knižnici v Žiline. V mesiaci september 2015 výstava bola nainštalovaná v Kaštieli Radoľa. 
Ďalej putovala v októbri 2015 do Kultúrneho domu v Ružomberku, v novembri 2015 sme vystavovali                        
na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach, v decembri 2015 v Mestskej knižnici v Bytči. V mesiacoch 
január a február 2016 sme vystavovali v priestoroch Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.  

V. ročník putovnej výstavy „Svet fantázie inými rukami“ zaviedol návštevníkov do umeleckého cítenia 
prijímateľov sociálnych služieb zo Slovenska a z Poľska. 
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3. 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 2015 sme pracovali systémom manažérstva kvality                             
STN ISO 9001:2009.  

4. Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby a absolventská prax v Centre sociálnych služieb 
Fantázia: 
V roku 2015 využilo naše zariadenie sociálnych služieb v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR možnosť zamestnať dobrovoľníkov a ďalších zamestnancov prostredníctvom absolventskej praxe.                           
Túto alternatívnu a pre zariadenie finančne výhodnú formu získania zamestnancov sme v priebehu roka 

2015 využili na oboch pracoviskách.   
Aktivačnou činnosťou formou dobrovoľníckej služby sme za obdobie od 01. 06. 2015 do 30. 11. 2015 

získali dve opatrovateľky v zariadení sociálnych služieb, jednu sestru v zariadení sociálnych služieb, jednu 
ergoterapeutku a jedného administratívneho pracovníka. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR nám na nákup 
potrebných vybavenia a pomôcok, ktoré boli nevyhnutné pre výkon dobrovoľníctva prispel celkovo sumou 
2 093,57 €. Z finančných prostriedkov sme realizovali nákup ochranných pracovných prostriedkov,                        
materiálu a pomôcok pre prácu s prijímateľmi sociálnych služieb.  

Absolventskú prax sme využili v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“. 
Túto možnosť zamestnania sa využili dvaja administratívny pracovníci, ktorých zamestnávame na oboch 
pracoviskách od 01. 12. 2015. Absolventská prax bude u nich trvať do 31. 05. 2016. 

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby a absolventská prax mala a i v roku 2016 bude mať  
pre naše zariadenie sociálnych služieb neoceniteľný prínos. Prácou týchto zamestnancov sme skvalitnili 
poskytovanie sociálnych služieb, pričom sme nezaťažili rozpočet zariadenia sociálnych služieb. Vytvorili sme 
priestor pre nové aktivity s prijímateľmi sociálnych služieb a priestor pre efektívnejšie využívanie ich voľného 
času. Zároveň sme rozšírili možnosti integrácie prijímateľov sociálnych služieb, nakoľko zamestnanci 
zabezpečovali i sprievod na kultúrno – spoločenské a športové podujatia, sprievod školopovinných prijímateľov 
sociálnych služieb do a zo školy.  

Práca týchto zamestnancov mala pozitívny ohlas i u kmeňových zamestnancov, ktorí ich prijali                       
ako svojich kolegov. Svojou činnosťou nás naučili novým metódam práce s hlinou, papierom, voskom a inými 
prírodnými materiálmi.   

5. Bazálna stimulácia: 
Od marca 2012 sme pracoviskom pracujúcim konceptom Bazálnej stimulácie. I v roku 2015 sme 

s prijímateľmi sociálnej služby pracovali systémom Bazálnej stimulácie. Dňa 30. 10. 2015 sa uskutočnila                     
za prítomnosti PhDr. Karolíny Friedlovej recertifikácia konceptu Bazálnej stimulácie a naše zariadenie 
sociálnych služieb naďalej zostáva pracoviskom s Bazálnou stimuláciou do 18. 11. 2020.  

6. 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 2015 zamestnanci spoločne s prijímateľmi sociálnej služby nacvičili predstavenie 
„Traja chrobáci“, ktoré na Žilinskom Oskarovi 2015 získalo 2. miesto. 

7. „Výlet do ZOO Ostrava, Park miniatúr a Dino Park“: 
Počasie nám prialo, a tak sme počas leta 2015 navštívili niekoľko zaujímavých miest kultúrneho 

i národného významu, a to nielen na území nášho Slovenska, ale zavítali sme i k našim susedom do Česka. 
Naše prvé kroky smerovali do českého mesta Ostrava. Tu sme najskôr navštívili zoologickú záhradu, 

kde sme obdivovali najrôznejšie druhy zvierat.   
Po náročnej prehliadke ZOO sme si to zamierili do Sveta miniatúr a zrazu sme sa ocitli v Paríži                     

pod Eifelovou vežou, pod pyramídami v Gíze, či pri londýnskom Big Bene. Na výstavnej ploche Sveta miniatúr 
sme mali svet a jeho architektonické skvosty ako na dlani.  

Zo Sveta miniatúr sme sa presunuli do ďalšieho „strateného sveta“, do sveta veľkých a mäsožravých 
dinosaurov. Po potulkách parkom nám však nechýbala odvaha a tak sme sa s týmito pravekými jaštermi dokonca 
odfotili. 

Z Ostravy sme si odnášali nezabudnuteľné zážitky a určite sa tam opäť radi vrátime. 
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8.  „Potulky po susednom Česku“: 
Netrvalo dlho a naše túlavé topánky nás zaviedli po ďalších potulkách Českou republikou. Našim 

cieľom bol krásny hrad Bouzov. Tento hrad bol svedkom nielen stredovekých bojov ale i svedkom nakrúcania 
niekoľkých rozprávok z Česka, Slovenska i zahraničia. Po prehliadke hradných priestorov sme si to namierili do 
podhradia, kde bol pre nás pripravený bohatý program. Mohli sme si vyskúšať streľbu z muškety, z dela i z kuše. 
Hlavnou atrakciou pre našich prijímateľov sociálnej služby však bol drevený, 15 metrový Trójský kôň.  

Z hradu Bouzov sme sa vydali smerom na Moravský kras so zámerom navštíviť jednu z najkrajších 
jaskýň sveta – Punkevnú jaskyňu a priepasť Macochu. Návšteva tejto jaskyne a priepasti Macocha bola pre nás 
nezabudnuteľným zážitkom, a to najmä vďaka hodinovej plavbe po samotnej jaskyni.  

Unavení ale bohatí na zážitky sme sa radi vrátili späť domov na Slovensko. 
9. Stará Ľubovňa, Pieniny a Červený kláštor: 

Keď sme načerpali nové sily rozhodli sme sa pokračovať v našom poznávaní sveta. Tentokrát sme si 
zvolili za cieľ nášho výletu naše krásne Slovensko, konkrétne Pieninský národný park, Červený kláštor 
a Ľubovniansky hrad. Krásne počasie sme si vychutnali na pltiach pri splave rieky Dunajec a pokochali sme sa 
krásnou flórou i faunou. Naša plavba bola vďaka perejám miestami i divoká ale všetci sme bezpečne a v zdraví 
vystúpili po takmer dvojhodinovej plavbe na breh.  

Krátkou prechádzkou cez Pieninský národný park sme sa dostali k Červenému kláštoru.                       
Múzeum Červený kláštor bol v minulosti domovom kartuziánskych mníchov. Expozícia múzea nás tak zaviedla 
do ich asketického spôsobu života. Všetkých nás očarila hlavne zrekonštruovaná kaplnka, kde sme mali možnosť 
vypočuť si starý mníšsky chorál.  

Z Červeného kláštora sme sa presunuli do Starej Ľubovne. Tu sme navštívili Ľubovniansky hrad a jeho 
expozíciu zbraní, dobového oblečenia a iných historických predmetov. Niektorí z nás sa odvážili vstúpiť i do 
mučiarne. Avšak najzaujímavejšie miesto bola určite hradná veža, do ktorej sme vystupovali po úzkom schodišti 
nachádzajúcom sa v hrúbke múru veže. Na najvyššom poschodí sa nám naskytol krásny pohľad na širokú 
krajinu. Svoje putovanie týmto krajom sme zavŕšili návštevou skanzenu v podhradí. Očaril nás predovšetkým 
drevený kostolík, ktorý bol postavený bez použitia jediného klinca. Chalúpky, ktoré ho obklopovali nás zase 
zaviedli do čias našich predkov.  

Domčeky v skanzene nám pripomenuli náš domov a rodinu a tak sme sa rýchlo poberali domov                     
na Kysuce.  

10. Zhotovenie nábytku na mieru a nákup matracov: 
Na pracovisko Belanského 12 v Kysuckom Novom Meste sme v roku 2015 nechali zhotoviť na mieru 

novú obývaciu zostavu. Táto bude slúžiť nielen ako „TV skrinka“, ale využívaná bude i na uskladnenie materiálu 
a pomôcok, ktoré súvisia s poskytovaním sociálnych služieb. Svojím zaujímavým prevedeným zároveň skrášľuje 
naše priestory, kde poskytujeme sociálne služby i deťom. 

V roku 2014 bola na pracovisku v Hornom Vadičove 54 uskutočnená kompletná rekonštrukcia toaliet 
a kúpeľní. V roku 2015 sme do zrekonštruovaných priestorov nechali na mieru zhotoviť skrinky pre prijímateľov 
sociálnych služieb. Využívané budú na uskladnenie bielizne, uterákov a hygienických potrieb prijímateľov 
sociálnych služieb. 

Za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb v oblasti ubytovania sme v roku 2015 
zakúpili na pracovisko Belanského 12 v Kysuckom Novom Meste 20 kusov matracov. 

11. Dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: 
V roku 2015 sa Centru sociálnych služieb Fantázia podarilo získať dotáciu z Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR v sume 1 800 € na nákup materiálno – technického vybavenia na realizovanie 
pracovnej terapie, voľno – časových aktivít a sociálnej rehabilitácie za  účelom zlepšenia kvality poskytovaných 
sociálnych služieb pre našich prijímateľov sociálnej služby. 

Finančné prostriedky sme využili na nákup 2 kusov šijacích stojov a 2 kusov notebookov. 
12. Zakúpenie a inštalácia ochranných prvkov Acrovyn na pracoviská: 

Na obe pracoviská sme nainštalovali ochranné – plastové prvky Acrovyn, ktoré rôznymi farebnými 
vyhotoveniami nielen skrášľujú priestory pracovísk, ale i chránia steny pred nárazmi a ošúchaním,                          
ktoré vznikajú predovšetkým pri manipulácii s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb.  

Samotné lepenie plátov Acrovyn sme realizovali prostredníctvom vlastných zamestnancov.   
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13. Bezodplatný prevod vozidla: 
V roku 2015 sme bezodplatným prevodom získali trojmiestnu dodávku s veľkou ložnou plochou 

Renault Master.  
Vozidlo, ktoré naše zariadenie sociálnych služieb doteraz nevlastnilo bude využívané najmä                          

na prepravu väčšie množstva tovaru, inkontinenčných pomôcok pre prijímateľov sociálnych služieb,                             
pri presúvaní výrobky z putovnej výstavy a iné. 

14. Fitnes centrum v záhrade: 
Za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb sme v roku 2015 zakúpili na pracovisko 

Horný Vadičov 54 dva kusy exteriérových fitnes strojov. Cvičenie na jednom stroj simuluje chôdzu na lyžiach 
a núti prijímateľa sociálnej služby precvičovať si dolné i horné končatiny, druhý stoj slúži na precvičovanie 
horných končatín formou otáčania „kormidla“ alebo „volantu“. 

15. Nákup interaktívnych tabúľ: 
Interaktívna tabuľa je elektronické zariadenie, periférne zariadenie počítača, kombinujúce výhody 

dotykovej obrazovky a videoprojekcie. Naše zariadenie sociálnych služieb ich zakúpilo na obe pracoviská ako 
učebnú pomôcku umožňujúcu interaktívne pracovať s počítačovým softvérom priamo z prostredia tabule.  

Možnosť dotýkať sa povrchu dosky a teda priamo zobrazeného objektu slúži k zlepšeniu vnímania                
a učenia sa, napomáha uplatňovaniu zásady názornosti, rozvíja kognitívne schopnosti a jemnú motoriku.  

Interaktívne tabule využívame i pri rôznych školeniach a najmä pri realizácii záujmovej a voľnočasovej 
aktivite, Filmový klub. 

16. Lemovanie strešných okien: 
V roku 2014 sme na pracovisku Horný Vadičov 54 uskutočnili rekonštrukciu strechy, výmenou strešnej 

krytiny. V roku 2015 sme následne na to nechali vymeniť lemovanie okolo strešných okien pracoviska, aby sme 
tak zamedzili zatekaniu do interiéru. 

17. Zhotovenie a inštalácia mreží:  
Za účelom ochrany majetku sme nechali zhotoviť a nainštalovať na pracovisko Horný Vadičov 54 

mreže na okná. Mreže sú osadené na oknách jednej kancelárie a oknách pivnice.   
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8. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2016 
 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 21. decembra 2015 uznesením číslo 5/14 schválilo 
rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2016.  

Finančné prostriedky na bežné výdavky v roku 2016 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 2016. Pri čerpaní finančných prostriedkov budeme 
zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. 

Záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2016 pre našu organizáciu sú nasledovné: 
 

Tabuľka11 Príjmy celkom /46/ 

Príjmy celkom /46/ 205 559 

v tom: 

príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /210/ 50 

administratívne poplatky a iné poplatky a platby /220/ 205 509 

iné nedaňové príjmy /290/ 0 

 
Tabuľka 12 Výdavky – kód zdroja 41,46 

Kategória  Názov  
Schválený 

rozpočet 

610 mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania  363 763 

620 poistné a príspevky do poisťovní  134 734 

630 tovary a služby 173 821 

z toho 

631 cestovné náhrady 450 

632 energie, voda a komunikácie 36 717 

633 materiál 100 707 

634 dopravné 8 225 

635 rutinná a štandardná údržba 8 750 

636 nájomné za nájom 149 

637 služby 18 823 

640 bežné transfery  2 635 

Spolu bežné  674 953 

700 kapitálové výdavky 12 000 

Celkom  686 953 

 

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 
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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 2015 

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

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

 

Výročnú správu za rok 2015 schválila 

Mgr. Silvia Martinčeková – riaditeľka na základe poverenia 
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Príloha č. 1 Fotodokumentácia  
 
Obrázok 1 Propagačný leták o Centre sociálnych služieb Fantázia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 2 V. ročník „Svet fantázie inými rukami 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Obrázok 3 Divadelné predstavenie „Traja chrobáci“  
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Obrázok 4 Výlet do ZOO Ostrava, Park miniatúr a Dino park 
 
 

  

 

 

 

 

 

Obrázok 5 „Potulky po susednom Česku“ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Obrázok 6 Stará Ľubovňa, Pieniny a Červený kláštor  
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Obrázok 7 Zakúpenie a inštalácia ochranných prvkov Acrovyn na pracoviská 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Obrázok 8 Fitnes centrum v záhrade 
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Príloha č. 2 Výkaz ziskov a strát 
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