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1. Profil zariadenia 
 

Názov:   „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová 

 

Adresa: Ľudovítová č. 17, 951 44 Výčapy-Opatovce 

 

Právna forma: Rozpočtová organizácia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 

 

IČO: 00654159 

 

Riaditeľ Zariadenia sociálnych služieb: Mgr. Monika Palková 

 

Kapacita zariadenia: 43 miest 

 

Tel. číslo: 037/7795115 

 

Email: zssbenefit@ludovitova.onmicrosoft.com 

 

Mobil: +421 903 840 438  

 

Web: http://www.zss-benefit.sk 

 

1.1 História 

„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová (ZSS) sídli v kaštieli z 18. 

storočia. Kaštieľ bol postavený v 18. storočí a patril rodu Nyárkiovcov. Neskôr sa stali vlastníci 

Ghylányiovci až do roku 1950.  

mailto:riaditel@zssegidius.sk
http://www.zss-benefit.sk/
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V období rokov 1950 – 1959 kaštieľ využíval Okresný výbor Komunistickej strany 

Slovenska v Nitre ako školiace stredisko pre politických pracovníkov a príslušníkov Zboru 

národnej bezpečnosti v okrese Nitra. 

V kaštieli boli vybudované skleníky a učebne ktoré slúžili v rokoch 1960 – 1968 

dvojročnému poľnohospodárskemu odbornému učilišťu pre dievčatá so zameraním na 

záhradníctvo a zeleninárstvo. 

V októbri 1968 bol nazvaný ako Domov dôchodcov. V roku 1980 bol reprofilizovaný 

na Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov. V roku 1991 fungoval pod názvom 

Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých. 

V roku 1998 bol kaštieľ premenované na Domov sociálnych služieb Ľudovítová. Okolo 

kaštieľa na ploche necelých 2 ha sa rozkladal prekrásny park vysadený stromami z Európy a 

zámoria. Mnohé však už boli vypílené pre zlý stav. 

V súčasnosti t.j. od roku 2009 existuje pod názvom „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych 

služieb Ľudovítová. 

 

1.2 Súčasnosť 

Zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. Poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách 

celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je 43 miest. V Domove sociálnych služieb 

je počet klientov (21) a Špecializovanom zariadení je počet klientov (22), kde sú poskytované 

sociálne služby prevažne pre osoby so psychickou poruchou schizofrénia. 

Zariadenie sídli v dvoch budovách s bezbariérovým vstupom a pohybom v rámci 

interiéru aj  exteriéru. Budovy sú obklopené rozľahlým parkom s krásnymi vzácnymi 

drevinami. Ubytovanie je v štandardných jedno, dvoj až trojlôžkových izbách, ktoré 

prešli  v roku 2015 celkovou rekonštrukciou – výmena nábytku, podláh a maľovanie.  
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Prijímatelia sociálnych služieb v rámci záujmovej činnosti vyrábajú rôzne dekoračné predmety, 

ktoré zútulňujú nielen ich izby, ale aj celé zariadenie. 

Komplexnú opatrovateľskú starostlivosť zabezpečuje odborný personál, ktorý tvoria 

sociálni pracovníci, sestry, opatrovateľky a inštruktori sociálnej rehabilitácie.  Po technickej 

stránke je v zariadení zabezpečené pranie vo vlastnej práčovni, upratovanie a zvládnutie 

bežných prevádzkových porúch zamestnancom údržby. Celodenné stravovanie vo vlastnej 

stravovacej prevádzke ponúka tri druhy stravy – racionálnu, diabetickú a vegetariánsku. 

Poloha zariadenia v krásnom prostredí v blízkosti jazera ponúka široké spektrum 

využitia voľného času. Obyvatelia často chodia na prechádzky a výlety do okolia, kde si pri 

jazere organizujú pikniky spojené s opekačkou, športujú a relaxujú. Športové aktivity sa 

začínajú každodennou rannou rozcvičkou na nádvorí. Počas zimných mesiacov navštevujú 

plaváreň, počas letných dní kúpaliská a venujú sa turistike. V rámci spolupráce so žiakmi 

Základnej školy z Výčap – Opatoviec  si vybudovali bylinkovú záhradu. Dopestované bylinky 

z tejto záhrady využívajú pri ďalšej pracovnej terapii. Zariadenie spolupracuje v rámci 

integrácie osôb so zdravotným znevýhodnením  so súkromnou Základnou a Materskou školou 

UNES v Nitre, kde organizuje workshopy a tvorivé dielne. Rozvoj a realizovanie aktivít 

a materiálne zabezpečenie pracovnej terapie a záujmových činností  prijímateľov sociálnej 

služby je zabezpečované s podporou občianskeho združenia  Belasý motýľ.  Zariadenie v rámci 

kultúrnych podujatí organizuje aj podujatie s dlhoročnou tradíciou  Majáles – ľudovú zábavu 

pre prijímateľov sociálnych služieb z pozvaných zariadení v rámci NSK. Kultúrne vyžitie pre 

našich obyvateľov  v rámci dobrovoľníckej spolupráce zabezpečujú skupina Podzoborský 

heligonkári a spevácka skupina Nádej z Výčap – Opatoviec.  Spríjemňujú svojim spevom 

a hudbou podujatia organizované v priestoroch zariadenia. V tesnej blízkosti zariadenia je 

kaplnka sv. Antona Paduánskeho, kde sa obyvatelia zúčastňujú bohoslužieb. 

V poslednom období sa vďaka podpore NSK podarilo komplexne zmodernizovať 

a zútulniť interiér zariadenia, skvalitniť ponúkané služby novými technickými zariadeniami 

v stravovacej prevádzke aj v práčovni. Celkovému zveľadeniu a skrášleniu prispelo aj  
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vybudovanie nového oplotenia areálu a oddychovej zóny s altánkom a krásnymi kvetinovými 

záhonmi. 

Cieľom odborného personálu je individuálnym prístupom spríjemniť obyvateľom so 

zdravotným znevýhodnením život v zariadení. Záujem o sociálne služby verejnosť deklaruje 

tým, že v ZSS BENEFIT dopyt prevyšuje ponuku. 

 

2. Politika kvality 

Nielen každý človek, ale aj každá organizácia by mala mať stanovenú svoju víziu, 

poslanie a ciele. Je to predpoklad úspechu a sebarealizácie. Vízia našej organizácie je 

dosiahnuteľná predstava o tom akou si organizácia praje byť v budúcnosti. 

 

2.1 Strategická vízia 

„Víziou nášho Zariadenia sociálnych služieb „BENEFIT“ v obci Ľudovítová je zabezpečenie 

takého prostredia, ktoré podporuje, čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa 

sociálnej služby a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.“ 

 

2.2 Poslanie  

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych 

službách ako súčasť sociálnej politiky VÚC Nitra. Chceme poskytovať služby spĺňajúce 

požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je 

našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. 

 

2.3 Hlavný cieľ 

Strategickým, čiže hlavným cieľom „BENEFIT“ ZSS Ľudovítová je dobre vykonanou prácou 

všetkých z amestnancov zlepšiť kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb v peknom  a 

bezpečnom prostredí, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v DSS a ŠZ a tak dosiahnuť  
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spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov s poskytovanými 

sociálnymi službami. 

 

2.4 Hodnoty  

Pri výkone svojho povolania sa každý zamestnanec „BENEFIT“ ZSS Ľudovítová riadi 

základnými hodnotami poskytovania sociálnych služieb, ktorými sú:  

• dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd 

• rešpektovanie osobnosti prijímateľa sociálnej služby 

• dôležitosť medziľudských vzťahov 

• kompetencia a odbornosť zamestnancov 

• rešpektovanie vlastnej vôle prijímateľa sociálnej služby  

• dodržiavanie ochrany osobnosti a mlčanlivosť 

 

3. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb 

„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb sídli v obci Ľudovítová. Obec 

Ľudovítová sa nachádza približne 15 km severne od krajského mesta Nitra a 20 km južne od 

okresného mesta Topoľčany. Zariadenie sociálnych služieb poskytuje sociálne služby 

v druhoch sociálnej služby:  

- Domov sociálnych služieb – forma poskytovania sociálnej služby je celoročná pobytová 

- Špecializované zariadenie – forma poskytovania sociálnej služby je celoročná pobytová 

Má určenú kapacitu ubytovania 43 prijímateľov sociálnej služby s celoročným pobytom. 

„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová je zriadené v dvoch budovách starého 

kaštieľa v centre obce. Tieto budovy prešli rozsiahlou rekonštrukciou a celkovou obnovou. 

Jednotlivé budovy sú plynule prepojené s vonkajšou oddychovou priestrannou plochou, ktorá 

má parkovú úpravu. ZSS s celoročným pobytom pre prijímateľov sociálnej služby 
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sa delí na dva pavilóny: 

- pavilón A 

- pavilón B 

Pavilón A  je jednopodlažná budova, kde centrálny komunikačný priestor nadväzuje priamo na 

miestnosť pre lekára. V zmysle zákona 355/2008 na zabránenie šírenia nákazy prenosných 

ochorení v pavilóne je zriadená izolačná miestnosť so samostatným vchodom vybavená 

zariadením na osobnú hygienu. V pavilóne A sú ďalej zriadené dve pracovné dielne pre 

voľnočasové aktivity PSS, každá s vlastným hygienickým zariadením, sesterská miestnosť, 9 

izieb (2 dvojposteľové izby a 7 trojposteľových izieb) s vlastným umývadlom. V budove sú 

zriadené spoločné priestory: spoločenská miestnosť, spoločné umyvárne, záchody, sprchovacie 

kabíny a kúpeľňa pre viac izieb so samostatným vchodom z chodby zariadenia. Vo všetkých 

izbách sú vytvorené podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny s 

prívodom teplej a studenej pitnej vody. Nakoľko v tejto budove sú umiestnení PSS s telesným 

postihnutím vstupy a všetky priestory sú riešené bezbariérovými prístupmi. V objekte je tiež 

riešený sklad čistiacich potrieb pre upratovačku, sklad použitej bielizne - prádla, sklad čistého 

prádla, práčovňa, sušiareň a žehliareň. V tomto pavilóne je tiež zriadená šatňa pre 

zamestnancov.  

 

Pavilón B  je jednopodlažná budova, ktorá sa dispozične člení na 9 izieb (5 dvojposteľových,  

2 jednoposteľové izby a 2 trojposteľové izby) s vlastným umývadlom, prepojených 

komunikačnou chodbou k bezbariérovým prístupom k zariadeniam na osobnú hygienu – 

umyvárne, záchody, kúpeľňa s vybavením pre telesne postihnutých. Aj v tejto budove sú všetky 

izby napojené na prívod studenej pitnej vody a teplej vody.  V tejto budove sa nachádza aj 

administratívna časť zariadenia, kde sú zriadené samostatné zariadenia na osobnú hygienu, 

čajová kuchynka, 3 kancelárie, sklad všeobecného materiálu, ďalej samostatné priestory pre 

údržbára a priestory kotolne. 
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Každá izba je vybavená stálym lôžkom, stolíkom na osobné veci, spoločným stolom, stoličkou, 

skriňou pre každého PSS a tiež nádobou na odpadky. Každé lôžko je vybavené matracom z 

hygienicky neškodného materiálu, plachtou, poduškou s obliečkou a prikrývkou s obliečkou. 

 

4. Personálne podmienky poskytovania sociálnych služieb 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, spĺňame percentuálny 

podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov, ako plnenie personálnych 

podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb. „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych 

služieb je rozpočtovou organizáciou so schváleným počtom 29 zamestnancov. 

 

Tab. 1 

[Analýza zamestnancov podľa odbornosti] 

Odborní zamestnanci Ostatní zamestnanci 

Vedúca sestra/zástupca riaditeľa Riaditeľ 

Sestra Vedúca ekonómka 

Zdravotnícky asistent Samostatný odborný zamestnanec pre mzdovú agendu 

Opatrovateľka Manažér kvality a zamestnanec pre VO 

Vedúca sociálny pracovník Hospodárka 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie Kuchárka 

 Technický pracovník 

 Upratovačka 

 Pracovníčka v práčovni 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 



10 
 

 

 

„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb 

Ľudovítová 

Ľudovítová č.17, 951 44 Ľudovítová 
 

Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 

 

 
Zariadenie sociálnych 

služieb Ľudovítová 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020 

 

Tab. 2 

[Analýza pracovných pozícii] 

Pracovná pozícia funkcia Potrebná kvalifikácia – dosiahnuté vzdelanie 

Riaditeľ Riadiaca Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Vedúca sestra/zástupca 

riaditeľa 

Riadiaca Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Vedúca ekonómka Riadiaca Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou 

Vedúca sociálny pracovník Riadiaca VŠ 2. stupňa odbor sociálna práca 

Sestra - Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou 

Zdravotnícky asistent - Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou 

Opatrovateľka - Stredné odborné vzdelanie, kurz opatrovania 

v rozsahu 220 hodín 

Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie 

- Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, 

kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie 

Samostatný odborný 

zamestnanec pre mzdovú 

agendu 

- Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou 

Manažér kvality 

a zamestnanec pre VO 

- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Hospodárka - Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, 

Kuchárka - Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár 

Technický pracovník - 

vodič 

- Stredné odborné vzdelanie v požadovanom 

odbore 

Upratovačka - Nie je stanovené 

Pracovníčka v práčovni - Nie je stanovené 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Organizačná štruktúra   

Druh služby: DSS a ŠZ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Spolu 2 9   zamestnancov   

  

Organizačná štruktúra  platná od    0 1 . 0 1 .20 2 1   

Riaditeľ   1   

Úsek služieb    
ošetrovateľskej  

a   opatrovateľskej  
starostlivosti   

Vedúca sestra     
zástupca riaditeľa   

1   

   
12   

Sestra   

Zdravotnícky  
asistent   

Opatrovateľka   

5   

1   

5   

 Úsek    
sociálny   

5   

Vedúca   
sociálny pra covník   

  
  

  
1   

Inštruktor  
sociálnej  

rehabilitácie   

4   

Úsek    
ekonomicko - 
prevádzkový   

Vedúca    
ekonómka   

  
  

Samostatný od borný  
zamestnanec pre  
mzdovú agendu      

1   

1 1   

  
1   

Technický pracovník  -     

                vodič   

  

  

      H ospodárka   

K uchárka   3   

1   

U pratovačka   2   

Pracovníčka  
v práčovni   

1   

1   

Manažér kvality  
a   zamestnanec pre  

verejné  
obstarávanie   

  

1   
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5. Poskytovanie sociálnych služieb 

Kvalita v sociálnej práci a sociálnych službách je často používaný termín u 

poskytovateľov sociálnych služieb. Hodnotenie kvality sociálnych služieb je však zložitý 

proces, pretože zahŕňa viaceré faktory, ktoré spolu súvisia. Konečným prijímateľom služby 

ako produktu je človek so všetkou svojou originalitou a determinantmi, ktoré nemožno vždy 

predvídať, alebo ovplyvniť. Aby bola dosiahnutá kvalita, je dôležitý súlad medzi teóriou a 

praxou, ktorý je dynamickým procesom a musí zachytávať zmeny v spoločnosti, ktoré majú 

viesť k spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb a následne k spokojnosti aj samotného 

zariadenia. 

V „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová poskytujeme nasledovné 

služby: 

 

5.1 Ubytovanie 

Ubytovacia časť zariadenia je rozdelená do dvoch pavilónov: pavilón A a pavilón B. 

V každom pavilóne je k dispozícií spoločné sociálne zariadenie. V zariadení sú 3-lôžkové, 2-

lôžkové a 1-lôžkové izby, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom. Možnosť prinesenia 

vlastného nábytku a elektroniky. Prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícií spoločenskú 

miestnosť s televíziou a 2 pracovné dielne slúžiace pre záujmovú činnosť a pracovnú terapiu. 

 

5.2 Stravovanie 

Prijímateľom  sociálnej služby sa poskytuje celodenná  strava (5x denne), pripravovaná 

vo vlastnej stravovacej prevádzke. Druhy stravy:    

• racionálna 

• diabetická          

• vegetariánska                             
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Jedlo sa podáva v jedálni, poprípade ak zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby nedovoľuje 

stravovať sa v jedálni, strava  mu je podávaná pri lôžku. Jedálny lístok zostavuje odborná 

komisia, ktorými členmi sú aj prijímatelia sociálnej služby a lekár. 

  

5.3 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Upratovanie  prebieha denne vlastnými zamestnancami, podľa potreby prijímateľa 

sociálnej služby. Pranie, žehlenie aj údržba bielizne sa uskutočňuje vo vlastnej práčovni. Perie 

sa podľa potrieb prijímateľa sociálnej služby. 

  

5.4 Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 

Zariadenie zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti 

podľa vyhlášky MZSZ, ďalej prostredníctvom ADOS. Odborní lekár poskytuje externú 

starostlivosť a to v obore geriatria, psychiatria, neurológia, chirurgia, rehabilitácia. ZSS 

zabezpečuje odborný sprievod na lekárske vyšetrenia mimo zariadenia zamestnancami 

v spolupráci s rodinou prijímateľa sociálnej služby. Zariadenie má svojho všeobecného lekára. 

 

5.5 Rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť 

Pracovná a záujmová činnosť sa plánuje a realizuje pre prijímateľov sociálnych služieb 

tak, aby im napomáhala aktívne a spokojne prežívať život v zariadení, pričom sa do nej môžu 

zapojiť všetci  podľa svojich schopností a záujmov. Prijímatelia sociálnej služby sa venujú 

v zariadení záujmovej a pracovnej činnosti, pokiaľ táto činnosť alebo jej rozsah nie je na úkor 

jeho zdravia, nenarušuje pokoj alebo neohrozuje zdravie ostatných  a pokiaľ to dovoľujú 

podmienky v zariadení. 

Voľnočasové aktivity, záujmovú činnosť a rozvoj pracovných zručností organizujú 

v zariadení inštruktori sociálnej rehabilitácie a vedúca sociálny pracovník. Prijímatelia 

sociálnej služby majú možnosť odoberať súkromne dennú tlač a časopisy, ktoré si hradia zo  
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svojich prostriedkov. 

Zariadenie vedie u každého prijímateľa sociálnej služby individuálny plán v spolupráci 

s prijímateľom sociálnej služby, ktorý je rozpracovaný podľa možností a jeho schopností 

zapájania sa do rôznych aktivít. Cieľom individuálneho plánu je vytvoriť takú podporu, aby 

mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život. 

V rámci rozvoja pracovných zručností v našom zariadení slúžia prijímateľom sociálnej 

služby 2 pracovné miestnosti, v ktorých trávia svoj voľný čas. Prijímatelia sociálnej služby sa 

venujú výrobe ručne šitých dekoračných predmetov, vyšívaniu, rôznym umeleckým technikám 

a aj prácam v areály zariadenia. Forma je individuálna  a skupinová. 

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť čítať literatúru podľa vlastného výberu, k dispozícií 

sú aj rôzne spoločenské hry.  

Všetky aktivity a činnosti sú vykonávane podľa špecifických potrieb prijímateľa 

sociálnej služby v nadväznosti na individuálny plán prijímateľa sociálnej služby, ktorý je 

zostavený interdisciplinárnym tímom.  Každý prijímateľ sociálnej služby má prideleného tzv. 

kľúčového pracovníka – je to zamestnanec ku ktorému prijímateľ sociálnej  služby najviac 

inklinuje. Individuálne plány sú pravidelne vyhodnocované a aktualizované. 

 

6. Štruktúra prijímateľov sociálnej služby  

Kapacita zariadenia je 43 miest v sociálnych službách:  domov sociálnych služieb 

a v špecializovanom zariadení. 

 

Tab. 3 

[Rozdelenie prijímateľov podľa druhu poskytovanej sociálnej služby] 

           Počet PSS                 DSS                    ŠZ 

             Ženy 43                 21                    22 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Obr. 1  

[Rozdelenie prijímateľov podľa druhu poskytovanej sociálnej služby] 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V tabuľke č. 2 je možné vidieť vekovú štruktúru prijímateliek sociálnych služieb v „BENEFIT“ 

Zariadení sociálnych služieb Ľudovítová. Väčšina z nich je už v seniorskom veku, t.j. majú 66 

rokov a viac. Najmenšie zastúpenie majú prijímateľky sociálnych služieb do 30 rokov.   

 

Tab. 4 

[Vekové pásma prijímateľov sociálnych služieb] 

            Do 30 rokov 31 – 65 rokov 66 rokov a viac 

Počet PSS 2 16 23 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

21

22

DSS ŠZ
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Obr. 2 

[Veková štruktúra prijímateľov sociálnych služieb] 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V tabuľke č. 3 je uvedený počet mobilných a imobilných prijímateliek sociálnych  

 služieb. Z celkového počtu je v Zariadení sociálnych služieb „BENEFIT“  Ľudovítová 31 

mobilných a 12 imobilných prijímateliek sociálnych služieb.  

 

Tab. 5 

[Rozdelenie prijímateľov sociálnych služieb podľa zdravotného stavu /mobilita/] 

    DSS 21 ŠZ 22 

Počet PSS 

43 

mobilné 16 15 

imobilné 5 7 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

2

16

23

do 30  rokov 31 - 65 rokov 66 rokov a viac
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Obr. 3 

[Mobilita prijímateľov sociálnych služieb] 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z pohľadu diagnózy má najviac prijímateľov sociálnej služby diagnózu schizofréniu. Celkovo 

ich je 17. Celkovo 14 prijímateľov sociálnych služieb trpí rôznym stupňom mentálnej 

retardácie. U 3 prijímateľov sociálnej služby je diagnostikovaná porucha osobnosti a demencie.  

Najnižšiu skupinu tvoria prijímateľky sociálnej služby s bipolárnou afektívnou poruchou, 

DMO a Alzheimerovou chorobou. 

 

Tab. 6 

[Rozdelenie prijímateľov sociálnych služieb podľa diagnózy] 

Názov diagnózy  Počet PSS  Druh poskytovanej sociálnej služby 

Schizofrénia 17 ŠZ 

Demencia  3 ŠZ, DSS 

Mentálna retardácia 14 DSS 

Porucha osobnosti 3 DSS 

Detská mozgová obrna  1 DSS 

Bipolárna afektívna porucha  2 DSS, ŠZ 

Alzheimerova choroba  1  ŠZ 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

31

12

Mobilné PSS Imobilné PSS
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Obr. 4 

[Rozdelenie prijímateľov sociálnych služieb podľa diagnózy] 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V Zariadení sociálnych služieb „BENEFIT“ Ľudovítová máme 3 prijímateľov sociálnej služby, 

ktorí majú stupeň odkázanosti V. VI. stupeň odkázanosti má 39 prijímateliek sociálnej služby.  

 

Tab. 7 

[Rozdelenie prijímateľov sociálnych služieb podľa stupňa odkázanosti] 

Stupeň odkázanosti  Počet PSS 

V. 3 

VI. 39 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

17

3

14

3

1

2 1

Schizofrénia Demencie

Mentálna retardácia Porucha osobnosti

Detská mozgová obrna Bipolárna afektívna porucha

Alzheimerova choroba



19 
 

 

 

„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb 

Ľudovítová 

Ľudovítová č.17, 951 44 Ľudovítová 
 

Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 

 

 
Zariadenie sociálnych 

služieb Ľudovítová 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020 

 

 

Obr. 5 

[Rozdelenie prijímateľov sociálnych služieb podľa stupňa odkázanosti] 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V Domove sociálnych služieb je vekový priemer PSS 61 rokov.  Prevažná  diagnóza je 

mentálna retardácia. Mentálne postihnutie je podstatné obmedzenie výkonu vyznačujúce sa 

podpriemernou úrovňou intelektových schopností.  Pokrýva široký rozsah ťažkostí, v ktorých 

sa jednotliví jedinci líšia. Mentálne postihnutý jednotlivec je bytosť, ktorú treba chápať a 

prijímať ako komplex biologických, psychických a sociálnych daností, znakov, prejavov a 

dôsledkov. Naviac je to bytosť, v rámci ktorej sa tieto znaky, prejavy a dôsledky menia, sú 

ovplyvniteľné, nie sú nemenné po celý život. Mentálne či viacnásobné postihnutie však prináša 

množstvo viac či menej závažných a väčšinou negatívnych dôsledkov pre biologickú, 

psychickú i sociálnu rovinu vývinu a existencie takéhoto jednotlivca. 

V Špecializovanom zariadení je vekový priemer 68 rokov,  prevláda   diagnóza  

schizofrénia rôzneho typu. Schizofrénia je psychiatrická diagnóza označujúca často chronickú  

 

3

39

V. stupeň VI. Stupeň
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duševnú chorobu, rôzne ovplyvňujúcu správanie, myslenie a emócie. Pojem schizofrénia 

pochádza z gréckych slov (schizó) = rozdeliť a (phrenos) = myseľ a v preklade znamená 

rozdelená myseľ. Stav schizofrénie je sporný, hlavne kvôli nedostatku objektívnych kritérií pre 

diagnózu a následnú obťažnosť dostatočného výskumu nedostatočne definovaného stavu. 

Výskum však naznačuje, že dôležitými prispievajúcimi faktormi sú genetické aj spoločenské 

vplyvy. Zvyčajne, ale u klienta so schizofréniou dochádza k rozštiepeniu mysle a celkovému 

úpadku osobnosti. Pacient je vzťahovačný, neustále prenasledovaný bludmi a myšlienkami, 

rozpráva si sám pre seba, vytvára umelý svet. 

Práca v zariadeniach s prijímateľmi sociálnych služieb s takto závažnými diagnózami si 

vyžaduje zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v rámci platnej legislatívy 

a zároveň sú empatickí , ich povolanie je v namáhavej práci  zároveň poslaním. 

 

Štatistika prijatých žiadostí a ukončených pobytov v roku 2020 

Ako môže vidieť v tabuľke č. 6 v roku 2020 sme mali celkovo 13 žiadostí. Z toho bolo 5 

žiadostí o umiestnenie do Domova sociálnych služieb a 8 žiadostí bolo do Špecializovaného 

zariadenia.  

Tab. 8 

[Počet žiadostí do „BENEFIT“ ZSS Ľudovítová] 

Druh sociálnej služby DSS ŠZ 

Počet žiadostí za rok 2020 5 8 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Prijímateľom sociálnych služieb nášho zariadenia poskytujeme sociálnu službu v súlade so 

zákonom o sociálnych službách. Pri poskytovaní sociálnej služby kladieme hlavný dôraz na 

individuálny prístup k nim, mapovanie ich potrieb, záujmov a na individuálne plánovanie 

sociálnej služby prijímateľmi. 
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Tab. 9 

[Prijaté žiadosti do „BENEFIT“ ZSS Ľudovítová] 

Prijatí podľa jednotlivých druhov služieb 

DSS ŠZ 

0 0 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

7. Informačná stratégia  

Informačnú stratégiu zariadenie napĺňa prostredníctvom procesu Informačnej stratégie. 

Informácie je možné získať osobne v zariadení. Na tento účel má zariadenie vytvorené 

informačný leták a brožúrku. Ďalej prostredníctvom internetovej stánky www. www.zss-

benefit.sk a našej facebookovej stránky.  

 

8. Projekty  

V roku 2020 sa naše zariadenie sociálnych služieb „BENEFIT“ Ľudovítová zúčastnilo rôznych 

projektov prostredníctvom občianskeho združenia "OZ BELASÝ MOTÝĽ". Vďaka podpore 

rôznych nadácií sa nám podarilo získať nemalé finančné prostriedky pre zmodernizovanie 

vybavenia a realizovanie aktivít a materiálneho zabezpečenia pracovnej terapie a záujmových 

činností našich prijímateľov sociálnej služby 

 

V roku 2020 sme sa zapojili do nasledovných projektov: 

1. Nadácia EPH – Program Znevýhodnené skupiny 

Názov projektu: Zdravie nadovšetko 

Vďaka projektu sme získali sumu 1500,- Eur, ktoré boli použité na nákup dezinfekčných veží 

a germicídnych žiaričov.  

 

2. Nadácia Henkel – Program Henkel Slovensko seniorom 

Názov projektu: Spoločne to zvládneme 

Projektom sme získali sumu 550,- Eur, ktorá bola použitá na nákup šijacích strojov a látok na 

šitie.  

 

 

 

 



22 
 

3. Nadácia Orange – Fond pomoci nadácie Orange 

Názov projektu: Zdravie nadovšetko 

Žiadosť neschválená v sume 940,- Eur 

  

4. Nadácia Orange – Fond pomoci nadácie Orange II. Fáza 

Názov projektu: Spolu to zvládneme 

Žiadosť neschválená v sume 536,- Eur 

  

5. Nadácia Orange – Fond pomoci nadácie Orange III. Fáza 

Názov projektu: Musíme si pomáhať 

Žiadosť neschválená v sume 300,- Eur 

  

6. Nadačný fond Baumit – Program Tu sa nám páči, tu chceme žiť 

Žiadosť neschválená v sume 995,- Eur 

  

7. Iniciatíva Kto pomôže Slovensku  

Vďaka tejto iniciatíve sme získali pre naše zariadenie rôzne dezinfekčné prostriedky, 

ochranné pomôcky a ochranné rukavice.  

 

8. Nadácia Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame 

Názov projektu: Oddychová zóna 

Žiadosť neschválená 

 

9. Nadácia SPP - Mimoriadny grantový program Pomáhame Sppolu 

Názov projektu: Zostávame zdraví 

Žiadosť nám bola schválená v sume 500,- Eur. Finančné prostriedky sme použili na nákup 

dezinfekcie a látok na šitie rúšok.  

 

10. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok  

Vďaka projektu sme získali darčekové krabičky pre naše prijímateľky sociálnych služieb. 

 

Celkovo sa nám za pomoci grantov podarilo získať sumu 2550,- Eur. 
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 9. Aktivity a podujatia v roku 2020  

Každý rok sa pre našich prijímateľov sociálnych služieb snažíme pripraviť zaujímavý program 

plný netradičných akcií a podujatí.  Rok 2020 bol však trošku iný ako minulé roky. Život našich 

prijímateľov sociálnych služieb ovplyvnila výrazným spôsobom pandémia koronavírusu. 

Spoločenský život a rôznorodé podujatia, ktoré organizovali iné zariadenia boli zastavené. 

Zrušené boli koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, 

športové aktivity.  Negatívny vplyv na našich prijímateľov sociálnych služieb malo aj odlúčenie 

od rodiny. Zamestnanci zariadenia vytvárali rôzne záujmové aktivity, ktoré prihliadali na 

aktuálnu situáciu. Každoročne začiatkom januára sme sa zúčastňovali benefičných koncertov.  

 

Január 

Začiatok Nového roku 2020 privítali naše prijímateľky sociálnych služieb plné elánu. Niektoré 

si dali k Novému roku 2020 aj novoročné predsavzatia. Prvú polovicu mesiaca sme sa venovali 

rôznym upratovacím prácam, predovšetkým izieb a vnútorných priestorov v Zariadení 

sociálnych služieb. Dňa 26.01.2020 sme mali možnosť zúčastniť sa podujatia Objatie tónov 

v Leviciach. Po všetkých úvahách sme sa rozhodli podujatia napokon nezúčastniť.  

 

Február 

Vo februári dňa 25.02.2020 sme sa zúčastnili maškarného plesu, ktorý organizovalo Zariadenie 

sociálnych služieb CLEMENTIA Kovarce. Tohto podujatia sa zúčastnilo z nášho zariadenia 7 

prijímateliek sociálnej služby. Oblečené mali rôzne farebné kostýmy od výmyslu sveta. Každá 

prijímateľka sociálnej služby si zvolila taký kostým, ktorý sa jej páčil. Súčasťou karnevalu bola 

aj tanečná zábava. V mesiaci február sa naše prijímateľky sociálnych služieb venovali rôznym 

voľnočasovým aktivitám.  
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Marec 

V mesiaci marec sme sa s prijímateľkami sociálnych služieb venovali rôznym voľnočasovým 

aktivitám. Veľmi obľúbenou aktivitou u našich prijímateliek sociálnych služieb bolo pečenie 

rôznych dobrôt, medzi ktoré rozhodne patria palacinky, lokše a domáce koláče.  

  

 

Apríl 

Začiatok apríla patril v našom Zariadení sociálnych služieb „BENEFIT“ v obci Ľudovítová 

príprave na Veľkú Noc. Naše prijímateľky sociálnych služieb sa venovali maľovaniu vajíčok 

a rôznym tvorivým technikám. Nakoľko bolo zariadenie v karanténne a nebolo možné navštíviť 

bohoslužby, niektoré naše prijímateľky sociálnych služieb si to vynahradili pozeraním svätých 

omší prostredníctvom televízora. V polovici apríla sme sa začali venovať aj prácam s kvetmi. 

Naše prijímateľky sociálnej služby majú kladný vzťah ku kvetom a preto veľmi dbajú nato, aby 

boli kvetinové záhone upravené.  

 

 

Máj  
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Krásne májové slniečko „vyhnalo“ naše prijímateľky sociálnych služieb na dvor nášho 

zariadenia. Začali sme sa venovať rôznym prácam okolo kvetov. Dňa 07.05.2020 oslavovala 

naša pani riaditeľka meniny. Pre naše prijímateľky sociálnych služieb pripravila posedenie 

v altánku. Súčasťou tohto posedenia bola aj ľudová muzika, na ktorú si niektoré naše 

prijímateľky sociálnych služieb aj zatancovali. Iné zasa spievali, aj keď miestami niekedy 

falošne, hlavne, že bola zábava. Koniec mesiaca patril v našom zariadení pečeniu. Naše 

prijímateľky sociálnych služieb si pripravili chutné čokoládové muffiny. Ušlo sa každému, 

niektorým bolo aj málo. Hlavnými kuchárkami boli v tomto prípade Cilka T. a Alenka H. 

 

 

 

Jún 

Začiatkom júna sme sa venovali predovšetkým prácam v záhrade. Starostlivosť si vyžadovali 

najmä kvety okolo altánku. Začiatkom mesiaca si naše prijímateľky sociálnych služieb vysadili 



26 
 

muškáty do kvetináčov. Táto aktivita ich veľmi zaujala. Počas voľných dní sa niektoré naše 

prijímateľky sociálnych služieb zapojili aj do hrania loptových a spoločenských hry.. 

  

  

Júl    

V mesiaci júl sme úspešne zrealizovali projekt od Nadácie Henkel vďaka ktorej sme do nášho 

zariadenia zakúpili 2 šijacie stroje a látky na šitie rúšok. Tejto aktivity sa zhostili pani Cilka, 

ktorá veľmi rada šije. Z rôznych kvetinových látok ušila pekné rúška pre ostatné prijímateľky 

sociálnych služieb. Horúce letné dni si naše prijímateľky sociálnych služieb spríjemňovali 

rôznymi činnosťami a aktivitami. Posedenia v altánku pri dobrej kávičke a limonáde boli 

príjemným spestrením letných dní.   

 

 

August 

Počas mesiaca august sa prijímateľky sociálnych služieb nášho zariadenia Cilka, Danka 

a Alenka rozhodli, že si upečú pravé zemiakové lokše. Základom dobrých lokší, ktoré si  
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pripravili naše prijímateľky sociálnych služieb bolo nelepivé pružné cesto. Vďaka nemu boli 

lokše krásne mäkké. K lokšiam neodmysliteľne patrí slivkový lekvár. S lekvárom chutili lokše 

najlepšie. V príjemnom letnom počasí si naše prijímateľky sociálnych služieb vychutnávali 

oddych v našom krásnom altánku, kde sme pravidelne organizovali hranie rôznych 

spoločenských hier. Obľúbenou aktivitou boli najmä sedmové karty. Niektoré prijímateľky 

sociálnych služieb sa venovali starostlivosti o levandule a iné kvety.  

 

 

September  

Začiatkom mesiaca sme organizovali podujatie, pri ktorom sme si pripravili chutné grilované 

párky. Súčasťou podujatia bola aj dobrá muzika. Viacero našich prijímateliek sociálnej služby 

si zatancovalo na rôzne ľudové piesne, niektoré si aj pekne zaspievali. V mesiaci september 

oslavovali meniny Márie a ich sviatok sme si pripomenuli pekným posedením v altánku. 

V rámci záujmovej činnosti sa naše klientky zapájali do rôznych voľnočasových aktivít. 

Koncom mesiaca boli niektoré naše prijímateľky sociálnej služby na miestnom cintoríne, kde 

upravovali hroby.   
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Október 

Mesiac október je tiež mesiacom úcty k starším. V našom zariadení sociálnych služieb máme 

prevažne vekovo starších prijímateľov sociálnej služby, aj preto sa zamestnanci rozhodli 

pripraviť pre prijímateľov sociálnej služby príjemné posedenie. V mesiaci október sa naše 

prijímateľky sociálnej služby venovali rôznym záujmovým činnostiam. Pani Cilka a Alenka 

majú veľkú záľubu v šití. Podarilo sa im ušiť niekoľko krásnych vankúšov a nákupných tašiek. 

Koncom mesiaca sa v našom zariadení sociálnych služieb vyskytlo ochorenie Covid-19. Celé 

zariadenie sociálnych služieb muselo zostať v prísnej karanténe.  

 

 

November 

Po úspešnom prekonaní ochorenia Covid-19 sa v polovici novembra dostal život v našom 

zariadení sociálnych služieb do normálnych koľaji. Prijímateľky sociálnych služieb mohli  

konečne po viac ako 2 týždňoch navštíviť ich rodinní príslušníci. S prijímateľkami sociálnych 

služieb sme sa začali venovať záujmovým aktivitám. Dňa 20.11.2020 oslávila životné jubileum 

60 rokov naša prijímateľka sociálnych služieb Daniela S. Zamestnanci a ostatné prijímateľky 

sociálnych služieb si pre ňu pripravili chutnú tortu a bohatý kultúrny program.  
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December 

Posledný mesiac v roku 2020 si naše prijímateľky sociálnych služieb vyzdobili svoje izby 

a priestory Zariadenia sociálnych služieb vianočnou výzdobou. Zdobenia vianočného 

stromčeka sa každoročne zúčastňuje viacero prijímateliek sociálnych služieb a tento rok tomu 

nebolo inak. Každá jedna chcela skrášliť stromček svojou ozdobou a aspoň takýmto spôsobom 

priložiť ruku k dielu. Dňa 03.12.2020 sa venovali naše prijímateľky sociálnych služieb  

vianočnému pečeniu. Viaceré naše prijímateľky sociálnej služby si pripravili chutné 

medovníčky. Obľúbenou aktivitou bolo najmä vykrajovanie medovníčkov. Dňa 06.12.2020 

sme privítali v našom zariadení sv. Mikuláša. Naše prijímateľky sociálnych služieb si 

v spolupráci so zamestnancami pripravili bohatý kultúrny program, ktorý bol nádherným 

spestrením tohto výnimočného dňa. V mesiaci december sa naše zariadenie zapojilo aj do 

projektu ,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Vďaka projektu sme získali pre naše 

prijímateľky sociálnych služieb množstvo darčekov, ktoré dostali na Vianoce pod stromček.   
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10. Financovanie sociálnych služieb  

 

10. 1 Majetok 

Zariadenie má majetok zverený do správy zriaďovateľom 

Majetok v správe účtovnej jednotky Suma 

Pozemky 21 096,80 

Budovy, stavby 892 393,17 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 28 654,70 

Dopravné prostriedky 34 620,81 

Majetok v správe účtovnej jednotky 970 863,44 

 

10. 2 Rozpočet 

Rozpočet „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová bol schválený 

zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 09.12.2019 uznesením č.186/2019. 

Rozpočet bol schválený vo výške  661 440 Eur. K 31.12.2020 dosiahol rozpočet výšku 

667 285,05 Eur a bol použitý nasledovne: 

- mzdové náklady = 389 073,53 Eur  

- odvody = 133 614,62 Eur 

- energie, voda, komunikácie = 41 346,03 Eur 

- materiál = 22 817,70 Eur 

- dopravné = 1595,64 Eur 

 

- cestovné = 81,60 Eur 
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- údržba = 30 238,04  Eur 

- služby = 43 461,42 Eur 

- odchodné, nemocenské = 5056,47 Eur  

Zmeny rozpočtu:  

- prvá zmena schválená dňa 27.03.2020 rozpočtovým opatrením č. B1. 

- druhá zmena schválená dňa 23.07.2020 rozpočtovým opatrením č. B2. 

- tretia zmena schválená dňa 23.07.2020 uznesením Zastupiteľstva NSK č. 26/2020 

rozpočtovým opatrením č. B3 

- štvrtá zmena schválená dňa 28.09.2020 rozpočtovom opatrení č. B4 

- piata zmena schválená dňa 19.10.2020 uznesením Zastupiteľstva NSK č. 142/2020 

rozpočtovým opatrením č. B5. 

- šiesta zmena schválená dňa 29.10.2020 rozpočtovým opatrením č. B6. 

- siedma zmena schválená dňa 18.11.2020 rozpočtovým opatrením č. B7 

- ôsma zmena schválená dňa 08.12.2020 v rozpočtovom opatrení č. B8 

- deviata zmena schválená dňa 17.12.2020 v rozpočtovom opatrení č. B9 

 

 

 

10.3 Verejné obstarávanie 

V roku 2020 boli podľa zákona o verejnom obstarávaní zabezpečované nasledovné zákazky:  

 

Zákazky realizované prieskumom trhu § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

389 073,53133 614,62

41 346,03

22 817,70

1595,64 81,6

30 238,04

43 461,
42

5056,47

Čerpanie rozpočtu

Mzdové náklady

Odvody

Energie, voda, komunikácie

Materiál

Dopravné

Cestovné

Údržba

Služby

Odchodné, nemocenské
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• Čistiace prostriedky – víťaz Torbia s.r.o., Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad 

Váhom 

• Chlieb a pekárenské výrobky – víťaz PENAM Slovakia, a. s., Štúrova 74/138, 949 35 

Nitra                                                                                         

• Mäso a mäsové výrobky – víťaz Majster mäsiar, s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 

Hlohovec 

• Mlieko a mliečne výrobky – víťaz INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 

Zvolen 

• Mrazené výrobky – víťaz INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 

• Potraviny – víťaz Gastro Diskont s.r.o., Stummerova 1054/49, 955 01 Topoľčany 

• Stravné lístky – víťaz Edenred Slovakia, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra 

• Vývoz z ČOV – víťaz Bohuš Viskup Nitra, Lehotská 12, Nitra - Kynek 

• Zelenina a čerstvé ovocie  - Gastro Diskont s.r.o., Stummerova 1054/49, 955 01 

Topoľčany 

                                                                                               

  

10. 4 Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2020 

Druh poskytovanej sociálnej služby: DSS ŠZ 

Forma poskytovanej sociálnej služby 5) : celoročná celoročná 

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2020 podľa registra:         21 22 

Prepočítaný počet zamestnancov  pre daný druh sociálnej služby v roku 

2020 podľa skutočnosti:  
13,00 15,00 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 :  Suma v € 7)   

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a 

ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu  1): 
174266,86 201077,14 

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom 

podľa bodu 1 : 
59922,11 69140,9 

3. Výdavky na cestovné náhrady :   39,85 41,75 

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: 39,85 41,75 

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 20192,25 21153,78 

5. Výdavky na materiál : 10459,81 10957,89 

5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov : 10459,81 10957,89 

6.Dopravné :  779,27 816,37 

7. Výdavky na údržbu : 14767,41 15470,63 
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7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich 

častí a riešenia havarijných stavov : 
1697,24 1778,06 

8. Nájomné za prenájom: 0,00   

8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 
špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého 

nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci 

toho istého druhu alebo porovnateľné veci : 

0,00   

9. Výdavky na služby : 21225,34 22236,08 

10. Výdavky na bežné transfery : 2469,44 2587,03 

10a. z  toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), 

odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa 
osobitného predpisu 3) : 

2469,44 2587,03 

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom 

poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 4).  Odpis hmotného 

majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania 

sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého 

nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu  na dohodnutý 
účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : 

9012,82 9442,00 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu ( súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 

5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11): 
300064,99 339231,00 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 na 1 klienta/rok: 14288,81 15419,59 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 na 1 klienta/mesiac: 1190,73 1284,97 

Celková výška bežných výdavkov za rok 2020  ( súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9,10) : 
304122,34 343481,57 

Celková výška bežných výdavkov za rok 2020  na 1 klienta/ rok: 14482,02 15612,80 

Celková výška bežných výdavkov za rok 2020  na 1 klienta/mesiac: 1206,84 1301,07 

Výška prijatých úhrad za rok 2020: 80896,88 84749,11 

Príjem z platenia úhrad za rok 2020 na 1 klienta/rok         3852,23 3852,23 

Príjem z platenia úhrad za rok 2020 na 1 klienta/mesiac         321,02 321,02 

 

 

 


