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I.    C H A R A K T E R I S T I K A       Č I N N O S T I 

 

a.) Charakteristika činností Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia 

 

V Dome duševného zdravia – špecializované zariadenie v Rimavskej Sobote – v Zariadení 

podporovaného bývania sa poskytujú sociálne sluţby občanovi s duševnou poruchou, ktorý je 

odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z. z., ak je 

odkázaný na dohľad, pod ktorým je schopný viesť samostatný ţivot. Kapacita tohto zariadenia je 14 

miest (7 ţenských a 7 muţských miest). Bývanie sa poskytuje celoročne, dohľad na účely 

poskytovania sociálnej sluţby v zariadení podporovaného bývania (usmerňovanie a monitorovanie 

prijímateľa pri zabezpečovaní samoobsluţných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť v rámci 

zariadenia a základných sociálnych aktivít) sa vykonáva v pracovných dňoch počas pracovných 

hodín (od 7.30 hod. do 16.00 hod.). Mimo uvedeného času je zabezpečená moţnosť kontaktu 

prijímateľa s povereným zamestnancom prostredníctvom sluţobného mobilného telefónu. 

V zariadení podporovaného bývania sa ďalej vykonávajú nasledovné odborné činnosti – sociálne 

poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia. 

Medzi ďalšie činnosti patrí utváranie podmienok na – prípravu stravy, úschovu cenných vecí, 

vzdelávanie, záujmovú činnosť, uţívanie vlastných elektrických spotrebičov a poskytovanie 

osobného vybavenia a prepravy. 
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Klienti počas pobytu v zariadení podporovaného bývania dodrţujú reţim dňa, ktorý je 

nasledovný: 

   7:00 – Budíček 

   7.00-  7:30 – Osobná hygiena 

   7:30-  8:30 – Raňajky, klienti individuálne 

             8:30-  9:00 – Ranná rozcvička 

   9:00-12:00 – Individuálny program podľa potrieb klientov (lekári, úradné záleţitosti,   

                                   varenie, starostlivosť o domácnosť a záhradku)                             

  12:00-13:00 – Obedňajšia prestávka 

  13:00-14:00 – Program pripravený sociálnymi pracovníčkami, inštruktorkami sociálnej   

                                   rehabilitácie 

  14:00-15:30 – Individuálna práca s klientom 

  15:30-22:00 – Osobné voľno (záľuby, koníčky, návštevy, ...) 

  22:00-  6:00 – Nočný kľud 

Kaţdý pondelok so začiatkom o 13.00 hod. je komunita s klientmi: zhrnutie uplynulého 

týţdňa, emocionálne rozpoloţenie klientov, preberanie problémov, rozdelenie úloh na nasledujúci 

týţdeň, pochvaly, ...  

 

Aktivity so sociálnymi pracovníčkami a inštruktorkou sociálnej rehabilitácie boli 

vykonávané podľa navrhnutého plánu činnosti: 

Pondelok – Nakupovanie (príprava zoznamov potravín na nákup, pomoc pri vyúčtovaní nákupov, 

vedenie dokumentácie nákupov klientov), príprava stravy v súlade so zásadami zdravej výţivy 

podľa stravovacích jednotiek, pranie, ţehlenie, kreatívna dielňa – aktivity na rozvoj jemnej 

motoriky, Komunita 

Utorok – Pracovné aktivity (udrţiavanie záhradky a okolia ZSS počas celého roka, maľovanie 

izieb, zabezpečovanie jednoduchých opráv, napr.: výmena ţiarovky, výmena tesnenia na 

vodovodných batériách, a pod. Kreatívne aktivity (práca s plastelínou, pletenie z papiera, práca 

s krepovým papierom, techniky s akrylovými a temperovými farbami, maľovanie prstami, 

vyšívanie, štrikovanie, cvičenia pre skupinovú výtvarnú prácu). 

Streda – Prednášky,  besedy a diskusie na aktuálne témy: Duševné ochorenia (depresia, 

epilepsia,...) Cukrovka, Ako poskytnúť prvú pomoc, Prevencia pred chrípkou, Ako vznikla Zem, 

Vesmír, Zásady slušného správania, Infekčné choroby, , Právne vedomie klientov,  Základné 

hygienické zásady, Finančné hospodárenie, Ţivotospráva a zdravá výţiva, pohyb, precvičovanie 

matematiky a slovenského jazyka atď. 

Štvrtok – Upratovanie izieb a spoločných priestorov, príprava jedálneho lístka v súlade so 

zásadami zdravej výţivy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta, ale i na chuť, výpočet 

porcií a gramáţe surovín na varenie.  

Piatok – Jednoduché relaxačné techniky: relaxačné cvičenia, arteterapia (výroba  pozdravov, 

výroba veľkonočných a vianočných ozdôb, tvorba nástenky, maľovanie črepníkov, maľovanie 

spoločného obrazu), práca zameraná na jemnú motoriku (pletenie z papiera, obrazy z plastelíny, 

antistresové maľovanky), divadelné znázornenia, jednoduché zábavné a spoločenské hry, Film klub, 

hry na rozvoj vnímania, predstavivosti, fantázie, zmyslov, flexibility, originality, senzitivity, 

komunikácie, didaktické, športové a pohybové aktivity (budovanie pozitívneho vzťahu k športu). 

 

Individuálna práca s klientom: V zariadení podporovaného bývania sa usilujeme o to, aby 

sa klienti dokázali začleniť do spoločnosti a vedeli viesť samostatný ţivot v prirodzenom prostredí. 

S klientmi pracujeme na preberaní zodpovednosti, vedieme ich k samostatnosti. Pod vedením 

sociálnych pracovníčok a Inštruktorov sociálnej rehabilitácie - asistentov klienti obnovujú 

a upevňujú svoje sociálne a pracovné zručnosti, ktoré boli stratené alebo oslabené ich ochorením. 

Pri práci uplatňujeme individuálny prístup, nakoľko má kaţdý klient iné potreby. Dôleţité je 

prihliadať na ich aktuálny zdravotný a duševný stav, ktorý je u našich klientov premenlivý. 

  Východiskom pre individuálnu prácu s klientom je zostavovanie individuálneho plánu 

rozvoja klienta, ktorý nám umoţní poznať jeho silné a slabé stránky, ako aj ciele, ktoré chce za 

pomoci personálu dosiahnuť. Prostredníctvom individuálnych rozhovorov upevňujeme a rozvíjame 



3 

 

v klientovi jeho prednosti a snaţíme sa korigovať jeho nedostatky. V zariadení bývajú  klienti, 

ktorých problémovou stránkou sú aj hygienické a sebaobsluţné úkony, kde pri ich znovu 

nadobúdaní je dôleţité uplatniť individuálnu prácu ako sú usmerňovanie a dohľad. Klienti ţijúci 

v našom zariadení sú znevýhodnení svojim ochorením a preto je dôleţité, aby si uvedomovali 

závaţnosť svojho ochorenia a preberali zodpovednosť za svoj zdravotný stav. Tieţ sú vytvorené 

podmienky na prípravu stravy a v prípade potreby je zabezpečený odborný dohľad, prostredníctvom 

ktorého sa klienti oboznamujú s pouţívaním jednotlivých techník a postupov práce. Na základe 

individuálnych potrieb vedieme klientov k redukcii telesnej hmotnosti úpravou stravovacích 

návykov a pohybovou aktivitou. Názornými ukáţkami postupov a ich opakovaným realizovaním 

pod dohľadom a asistenciou personálu, si klienti osvojujú základné úkony potrebné pre zvládnutie 

domácnosti akými sú: ţehlenie, pranie, udrţiavanie čistoty, starostlivosť o domáce spotrebiče a pod. 

Klienti sú pomocou podporného vedenia usmerňovaní k efektívnemu hospodáreniu s finančnými 

prostriedkami a uvedomeniu si ich hodnoty (zostavenie nákupného zoznamu, vedenie si vlastného 

účtovníctva, monitorovanie akciových letákov, kalkulácia mesačného rozpočtu). Kaţdý klient má 

iné potreby ohľadom zvyšovania vzdelania a na základe toho individuálne pristupujeme v rozvoji 

jeho kompetencií (matematické úkony, gramatika, lingvistické cvičenia, logopedické cvičenia 

a pod.). 

 

Zlepšovanie materiálnych podmienok – v uplynulom roku sme aj vďaka finančnému 

príspevku v zmysle § 81 písm. b) bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a z príjmov 

z úhrad od klientov vedeli zabezpečiť plynulý chod celého zariadenia Domu duševného zdravia – 

špecializovaného zariadenia, mohli sme nakúpiť materiál a pomôcky na sociálne aktivity, čím sme 

plnohodnotnejšie rozvíjali tvorivosť, originalitu a sebavyjadrenie klientov. Uskutočnili sme nákup 

nábytku na uskladnenie materiálu slúţiaceho k aktivitám klientov. Do kuchyne v muţskej časti 

zariadenia bol zakúpený stôl s varnou doskou. Bola vykonaná úprava balkóna – odstránenie 

chátrajúcej časti a oprava jeho zachovalej časti a montáţ PVC podlahovej krytiny v spoločenskej 

miestnosti na poschodí. Vďaka ochotným dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do výzvy  pod názvom 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ si naši klienti našli pod tohtoročným vianočným 

stromčekom darčeky, v ktorých našli napríklad drogériu, vonné sviečky, kávu, čaj, rukavice, 

ponoţky a mnohé iné drobnosti.  

 

V Dome duševného zdravia – špecializovanom zariadení v Rimavskej Sobote – v 

rehabilitačnom stredisku a Dennom stacionári sa poskytujú sociálne sluţby občanovi s duševnou 

poruchou, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. 

z. o sociálnych sluţbách, formou denného pobytu. Kapacita zariadení je 22 prijímateľov denne. 

V rehabilitačnom stredisku a Dennom stacionári sa vykonávajú tieto odborné činnosti – sociálna 

rehabilitácia, sociálne poradenstvo (sociálne poradenstvo sa ďalším osobám poskytuje podľa ods. 5 

§ 37 zákona 448/2008 o sociálnych sluţbách a podľa ods.3 § 40 zákona 448/2008 o sociálnych 

sluţbách), pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, pracovná terapia, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Medzi ďalšie činnosti zariadenia patrí 

zabezpečenie záujmovej činnosti. Sociálna rehabilitácia sa okrem činností uvedených v ods.1 § 21 

zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách, vykonáva formou pracovnej terapie. Sociálna 

rehabilitácia a pracovná terapia sa  vykonávajú formou rehabilitačnej činnosti v krajčírskej, 

keramickej, stolárskej dielni a v dielni kuchyňa, tieţ diagnostikou  a záujmovou činnosťou. Sociálne 

poradenstvo sa  poskytuje zisťovaním rozsahu a charakteru sociálnej núdze, jej príčin, 

a poskytovaním informácií o moţnostiach riešenia. Jednotlivé činnosti sociálnej prevencie 

a sociálneho poradenstva sa môţu obsahovo zameriavať na kontinuálnu prácu v skupinách.  

Klienti počas pobytu v Rehabilitačnom stredisku a Dennom stacionári dodrţiavajú nasledovný 

reţim: 

   8:00-  8:30 – príchod do RHS a DS 

   8:30-  9:00 – komunita 

   9:00-  9:30 – prestávka 

   9:30-10:45 – práca v jednotlivých dielňach 

  10:45-11:00 – prestávka 
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 11:00-12:00 – práca v jednotlivých dielňach 

 12:00-13:00 – obed 

 13:00-15:30 – program pripravený sociálnou pracovníčkou 

 15:30-16:00 – upratovanie priestorov a odchod domov 

 

 V rámci aktivít so sociálnou pracovníčkou a inštruktorkou sociálnej rehabilitácie sú 

klienti vedení k osvojovaniu sociálnych zručností formou skupinových a individuálnych pohovorov. 

Preberajú sa témy: príprava jednoduchých pokrmov, riešenie úloh, kvízov, testov na rozširovanie 

slovnej zásoby, mentálne tréningy, hry na rozvoj spolupráce, flexibilitu, športu, pohyb, nácvik 

a rozvoj záhradných prác, učenie sa rôznym manuálnym zručnostiam spojených s údrţbou 

exteriéru. Rozvoj tvorivej činnosti a fantázie dekoráciou prostredia strediska. Jednou z dôleţitých, 

počas roka plynulo pretrvávajúcich aktivít, je vypracúvanie a vyhodnocovanie individuálnych 

rehabilitačných plánov.  

 Popoludňajší program bol zostavený podľa plánu činnosti a podľa potrieb klientov 

nasledovne:  

 

PONDELOK  Nácvik sociálnych zručností, aktivity zamerané na jednoduché  

                                    psychoterapeutické metódy 

UTOROK  Sledovanie relácie Dámsky magazín, rozbor a beseda o námetoch/návšteva   

                                    Kniţnice, čitateľský klub 

STREDA  Aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti fantázie a sebarealizáciu/  

                                    dekorácia úţitkových predmetov, aranţovanie 

ŠTVRTOK  Pohybové aktivity (kosenie dvora, úprava dvora, záhradné práce, ošetrovanie  

                                    a údrţba náradia), pravidelné vychádzky do parku ako náhrada rozcvičky 

PIATOK Maškrtníček/príprava rýchlych a jednoduchých dezertov a iných jedál, 

upratovanie 

 

 

Individuálna práca s klientom – v rehabilitačnom stredisku a dennom stacionári prebieha 

individuálna práca s klientom hlavne prostredníctvom individuálnych rozhovorov, počas ktorých 

zistíme situáciu klienta a moţnosti práce s ním. Osobným pohovorom taktieţ usmerňujeme 

správanie  a dodrţiavanie reţimu dňa v rehabilitačnom stredisku a dennom stacionári. V rámci uţ 

spomínaných aktivít so sociálnou pracovníčkou kladieme dôraz na individuálny prístup  nastavením 

samotnej aktivity (jej náročnosti, dĺţky trvania, aktuálnosti, ..). Súčasťou práce je aj monitorovanie 

osobného  a osobnostného rozvoja klienta, ktorý sa pôsobením rehabilitačného strediska a denného 

stacionára mení. Nástrojom monitorovania rozvoja a práce klienta je individuálny rozvojový plán 

klienta.  Poskytuje nám obraz o konkrétnej osobe, sú v ňom zahrnuté emočné, komunikačné, 

sociálne, sebakontrolné zručnosti, klient uvádza svoje silné a slabé stránky, ţivotné domény. 

V rámci osobného pohovoru navedieme klienta k stanoveniu si svojich osobných cieľov a podľa 

dôleţitosti a času potrebného na dosiahnutie cieľa si klient určí priority. Usmerňujeme ho, aby si 

stanovil také ciele, pri dosahovaní ktorých mu môţe čo v najväčšej miere pomôcť pracovný tím 

a činnosti vykonávané v zariadení. 

 

Zlepšovanie materiálnych podmienok – v uplynulom roku sme aj vďaka finančnému 

príspevku v zmysle § 81 písm. b) bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách pre RHS 

a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej sluţby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych sluţbách pre DS a z príjmov z úhrad od klientov vedeli zabezpečiť plynulý chod 

celého zariadenia Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia, mohli sme nakúpiť 

materiál a pomôcky na sociálne aktivity, čím sme plnohodnotnejšie rozvíjali tvorivosť, originalitu 

a sebavyjadrenie klientov. Do oddychovej miestnosti v suteréne budovy sme zakúpili nový 

televízor. Suterén budovy prešiel rekonštrukciou (šatňa, stolárska dielňa a krajčírska dielňa) – 

úprava stien sanačnou omietkou a následné maľovanie týchto miestností.  
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b) Aktivity Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia v roku 2019 

 

Návštevy Kniţnice Mateja Hrebendu Rimavská Sobota 

Výlet na salaš pod Maginhradom 

Posedenia v pizzérii, cukrárni 

Návštevy Ekorelaxu – prednášky na rôzne témy 

Varenie guláš, grilovanie, opekanie 

Vychádzky na zmrzlinu 

Vzdelávacie kvízy 

Návšteva tvorivých dielní v Gemersko – Malohontskom osvetovom stredisku (výroba kvetinových 

mydiel) 

Prednášky (Kniha priateľ človeka, Prvá pomoc, Európsky kľuč,...) 

Turecký deň 

Francúzsky deň 

 

Činnosť jednotlivých dielní rehabilitačného strediska a denného stacionára v roku 

2019 

 

           Krajčírska dielňa 

Tvorivé činnosti z rôznych materiálov – papier, kartón, textílie, korálky, ... 

Výroba estetických predmetov – trojkolky, kvety z papiera, krúţok energie, vtáčiky z vlny, 

vypchaté srdiečka, trpaslíci s pouţitím rozličných druhov materiálov   

Výroba dekoračných výrobkov z novinového papiera – technikou  pletenia (košíky, venčeky), 

dekorácia košíčkov – maľovaním, zdobením – servítkovou technikou, zdobením pomocou 

aranţovania umelých a sušených kvetín, stúh a rôzneho aranţérskeho materiálu. 

Výroba šperkov – náramkov, náušníc pomocou pamäťového drôtu a korálikov. 

 

 Stolárska dielňa 

Práca s drevom.  

Brúsenie paliet a iných drevených povrchov. 

Úprava exteriéru. 

Výroba dreveného oplotenia záhrady zariadenia. 

Spiľovanie drevín v exteriéri zariadenia. 

Údrţba strojov v pracovnej dielni. 

Drobné opravy nábytku v Dome duševného zdravia – špecializovanom zariadení. 

 

 

Dielňa kuchyňa 

Nákup potravín a ich cenová kalkulácia. 

Teoretická časť prípravy jedál – hľadanie receptov z rôznych zdrojov. 

Praktická časť prípravy jedál, pokrmov, múčnikov a dezertov - váţenie porcií, servírovanie 

pokrmov, estetická úprava jedál. 

Sanitácia dielne. 

 

 

c) Počet klientov a zamestnancov do konca roka 2019 

 

 Zariadenie podporovaného bývania bolo prevádzkované celý uplynulý rok. Záujem zo 

strany klientov bol primeraný, zariadenie podporovaného bývania svojimi priebeţnými voľnými 

kapacitami dostatočne pokrývalo záujem klientov o tento druh sociálnej sluţby. Celkovo vyuţilo 

v priebehu roka 2019 naše sluţby 13 duševne chorých osôb. Na začiatku roka bolo v zariadení 

podporovaného bývania 12 klientov (7 muţov, 5 ţien), v februári 2019 prišiel 1 klient (1 ţena), 
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zariadenie neopustil ţiaden klient, stav ku koncu roka 2019 bol 13 klientov (7 muţov, 6 ţien). 

Priemerný prepočítaný počet klientov na deň bol v roku 2019 – 12,88.  

 Zariadenie podporovaného bývania má ku koncu roka 2019 2  ţiadosti v poradovníku. 

  

Rehabilitačné stredisko a Denný stacionár boli prevádzkované celý uplynulý rok. V RHS 

a DS bol program zameraný na aktivity podporujúce kreatívnu tvorbu a myslenie a podporu 

pohybových aktivít. Záujem zo strany klientov o RHS bol rôzny, zariadenie pokrylo svojimi 

kapacitami záujem zo strany klientov. Na začiatku roka 2019 malo s rehabilitačným strediskom 

podpísanú zmluvu 5 klientov v priebehu roka poberanie sluţieb neukončil ţiadny klient, v priebehu 

roka sa nepodpísala zmluva s novým klientom, ku koncu roka 2019 malo rehabilitačné stredisko 

uzavreté zmluvy s 5 klientmi. Ku koncu roka 2019 neevidovalo Rehabilitačné stredisko nevybavenú 

ţiadosť. 

Záujem zo strany klientov o DS bol primeraný. Na začiatku roka 2019 malo s Denným stacionárom 

podpísanú zmluvu 17 klientov v priebehu roka nepribudli klienti ani neodbudli, ku koncu roka 2019 

malo s Denným stacionárom uzavreté zmluvy 17 klientov. Priemerný prepočítaný počet klientov na 

deň  bol v  Rehabilitačnom stredisku v roku 2019 – 5. 

 

 Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie v priebehu roka 2019 zamestnával 

nasledovných zamestnancov: 

 

– Garant sociálnych sluţieb - vzdelanie – II.  stupeň VŠ UKF, Nitra – sociálne sluţby a 

poradenstvo,  

– Sociálna pracovníčka - vzdelanie – II.  stupeň VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety, 

Bratislava – sociálna práca,  

– Sociálna pracovníčka - vzdelanie – II.  stupeň VŠ UKF, Nitra – sociálne sluţby a poradenstvo,   

– Inštruktorka sociálnej rehabilitácie - vzdelanie – SOŠ, Hnúšťa – krajčírka + vzdelávanie 

„Inštruktor sociálnej rehabilitácie“, 

– Inštruktorka sociálnej rehabilitácie - vzdelanie – SOU sluţieb s maturitou, Rimavská Sobota – 

obchodný pracovník + vzdelávanie „Inštruktor sociálnej rehabilitácie“  

– Inštruktorka sociálnej rehabilitácie - vzdelanie – Pedagogická sociálna akadémia, Modra – 

vychovávateľstvo, Pedagogická sociálna akadémia v Leviciach – špeciálna pedagogika + 

vzdelávanie „Inštruktor sociálnej rehabilitácie“ 

– Inštruktor sociálnej rehabilitácie - vzdelanie – Stredná priemyselná škola strojnícka, Brezno + 

vzdelávanie „Inštruktor sociálnej rehabilitácie“   

– Opatrovateľka - vzdelanie – SOU sluţieb, Rimavská Sobota – predavačka + vzdelávanie „Kurz 

opatrovania“ v rozsahu 226 hodín,  

– Opatrovateľka - vzdelanie – Obchodná akadémia, Rimavská Sobota + vzdelávanie „Kurz 

opatrovania“ v rozsahu 226 hodín,  

 

 

 

 

 

d) Vízia poskytovania sluţieb v Dome duševného zdravia – špecializovanom zariadení 

 

Kľúčovým cieľom roka 2020 po novele zákona č. 448/2008 Z.z. účinnej od 1.1.2018 je 

zabezpečiť fungovanie Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia. Reagovať na 

dostupné Výzvy z rôznych zdrojov (MPSVR SR, Nadácie SPP, Orange, ...).  

Prioritou Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia nie je len kvalitu 

poskytovaných  sluţieb zachovať, ale ju aj naďalej zvyšovať.  V prvom rade chceme vyhovieť 

potrebám a poţiadavkám prijímateľov sociálnych sluţieb a spoločne tak dosahovať stanovené ciele, 

ktorými sa rozvíja  ich potenciál.  

Vzhľadom na súčasnú globálnu situáciu, kedy krajiny bojujú s pandémiou, je pre zariadenie 

prvoradé udrţiavať prijímateľov sociálnej sluţby Zariadenie podporovaného bývania v bezpečí, 
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zvýšene dbať o ich fyzické ale aj mentálne zdravie a pravidelne ich informovať o súčasnej situácií 

a všetkých opatreniach. Po obnove dochádzky prijímateľov sociálnych sluţieb Denného stacionára 

a Rehabilitačného strediska chce zariadenie privítať svojich klientov v zrekonštruovaných 

priestoroch a tak poskytovať rovnako atraktívne sociálne sluţby ako pred pandémiou. Zariadenie sa 

počas pandémie snaţí udrţiavať prijímateľov sociálnych sluţieb v mentálnej kondícii, aby prechod 

z nečinnosti do aktívnej dochádzky do Denného stacionára a Rehabilitačného strediska nebol pre 

nich záťaţou. To si taktieţ ţiada zvýšené úsilie personálu na samovzdelávanie a napredovanie.  

 

 

 

 

 

II.  Z H O D N O T E N I E    V Ý S L E D K O V     H O S P O D Á R E N I A     

P O D Ľ A      R O Z P O Č T U 

 

a) Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2019 

 

 

Prevod pokladňa z minulého roka                                                                                      0,95.-€ 

 

PRÍJMY 

 

Príjmy od klientov ZPB                  12 671,89.-€ 

Príjmy od klientov RHS                       600,00.-€ 

Príjmy od klientov DS                                                             1 800,00.-€ 

Príjem vedľajšieho hospodárstva               0.00.-€ 

Sponzorské dary, verejné zbierky               0,00.-€ 

Ostatné príjmy                 0,00.-€ 

Spolu vlastné príjmy                               15 071,89.-€ 

 

Príspevok z MPSVaR SR na sociálne sluţby DS               35 991,92.-€  

Príspevok z Mesta Rimavská Sobota na SS DS      2 480,00.-€ 

Príspevok z MPSVaR SR na sociálne sluţby ZPB               13 824,00.-€ 

Príspevok z MPSVaR SR na sociálne sluţby RHS               13 824,00.-€ 

Príspevok z Úradu BBSK na sociálne sluţby ZPB               38 885,00.-€ 

Príspevok z Úradu BBSK na sociálne sluţby RHS               34 193,00.-€ 

Príspevok z Obce Hrachovo na SS DS            90,00.-€ 

Príspevok z Obce Teplý Vrch na SS DS          420,00.-€ 

Príspevok z Obce Drienčany na SS DS            50,00.-€ 

Spolu                                                                                                                        139 757,92.-€ 

 

Spolu príjmy                                                                                                            154 830,76.-€ 

 

BEŢNÉ VÝDAVKY 

 

Mzdy a platy                   81 423,08.-€  

Poistné                   28 658,31.-€  

Sluţby                      8 522,73.-€  

Zásoby                    14 559,71.-€                                                            

Prevádzková réţia                  18 102,30.-€  

Úrok z úveru              286,46.-€ 

Odpisy, hm., nehm. maj.         3 606,00.-€   

                                                                                       

Spolu výdavky                                                                                                        155 158,59.-€ 
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Ekonomicky oprávnené výdavky v zariadení podporovaného bývania: 427,46,-€/klient/mesiac. 

Ekonomicky oprávnené výdavky v rehabilitačnom stredisku: 817,52,-€/klient/mesiac. 

Ekonomicky oprávnené výdavky v dennom stacionári: 226,89,-€/klient/mesiac. 

 

 

b) Hospodársky výsledok za rok 2019 

 

Zdruţenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Dom duševného zdravia 

– špecializované zariadenie hospodárilo podľa vopred vypracovaného rozpočtu. Na základe tohto 

rozpočtu bola poţiadavka o finančný príspevok z Úradu BBSK a MPSVaR SR. Na základe 

objednávky sociálnych sluţieb a po podpísaní zmlúv dostalo Zdruţenie príbuzných a priateľov 

duševne chorých OPORA G+N, Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie finančný 

príspevok z Úradu BBSK vo výške 73 078,00.-€, finančný príspevok z MPSVaR SR vo výške 

63 639,92.-€, finančný príspevok z mesta Rimavská Sobota vo výške 2 480,-€, finančný príspevok 

z obce Teplý Vrch vo výške 420,00.-€, finančný príspevok z obce Hrachovo vo výške 90,00.-€ a 

finančný príspevok z obce Drienčany vo výške 50,00.-€. Podrobný rozpočet o hospodárení 

Zdruţenia príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Domu duševného zdravia – 

špecializované zariadenie bol odoslaný na Úrad BBSK, na MPSVaR SR, na mesto Rimavská 

Sobota, obciam Teplý Vrch, Hrachovo a Drienčany. 

 

 

 

c) Prehľad majetku organizácie 

 

Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie má plne vybavené prevádzkované 

zariadenia sociálnych sluţieb t.j. zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko 

a denný stacionár. Štandardne, kompletne vybavené izby, kancelárie, dielne, spoločenské 

miestnosti, kuchyne, hygienické zariadenia a ostatné prislúchajúce priestory. Motorové vozidlo 

Zdruţenie zabezpečilo formou finančného leasingu a spláca osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 

podľa Dohody o platbách nájomného k zmluve č. LZF/16/91223 mesačne sumou 261,08,-€ 

spoločnosti PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracované dňa: 30.04.2019                                                        Mgr. Erika Rimavcová, v.z. 

                                                                                                  predsedníčka OZ OPORA G+N 


