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a.) Charakteristika činností Domu duševného zdravia – špecializované 

zariadenie 

 

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA 

V Dome duševného zdravia – špecializované zariadenie v Rimavskej Sobote – 
v zariadení podporovaného bývania sa poskytujú sociálne služby občanom s duševnou 
poruchou, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 
448/2008 Z. z., ak sú odkázaní na dohľad, pod ktorým sú schopní viesť samostatný život. Dom 
duševného zdravia – špecializované zariadenie je koedukované zariadenie sociálnych služieb 
komunitného typu s kapacitou 14 miest (7 ženských a 7 mužských miest).  

Zariadenie poskytuje celoročné bývanie, dohľad na účely poskytovania sociálnej služby 
v zariadení podporovaného bývania (usmerňovanie a monitorovanie prijímateľov sociálnych 
služieb pri zabezpečovaní samoobslužných 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 možnosť kontaktu 
prijímateľov sociálnych služieb s povereným zamestnancom prostredníctvom služobného 
mobilného telefónu. V zariadení podporovaného bývania sú ďalej vykonávané 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, užívanie vlastných elektrických 
spotrebičov a poskytovanie osobného vybavenia a prepravy. 

 
Bežný deň prijímateľov sociálnych služieb Zariadenia podporovaného bývania začína 

tak ako v každej domácnosti, vykonaním rannej hygieny, úpravou izieb (ustlanie postele 
a pod.) a raňajkami. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí boli v pracovnom pomere, odchádzali 
ráno do zamestnania. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu boli vykonávané nákupy 
prijímateľov sociálnych služieb v intervale dvakrát do týždňa (prevažne v pondelky a piatky) 
v sprievode personálu, v prípade potreby mohli absolvovať nákup potravín a liekov aj počas 
iných dní. O 9.00 sa prijímatelia sociálnych služieb spolu so zamestnancami pravidelne 
stretávali v spoločenskej miestnosti, kde prediskutovali úlohy, povinnosti a program 
jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb (návšteva lekára, úradné záležitosti, spoločné 
a individuálne aktivity,...). Po zorganizovaní jednotlivých individuálnych záležitostí mali 
prijímatelia sociálnych služieb čas na ich vybavovanie a prijímatelia sociálnych služieb, ktorí 
individuálny program v daný deň nemali, trávili dopoludnie programom pripraveným sociálnou 
pracovníčkou/inštruktorkou sociálnej rehabilitácie/opatrovateľkou. Medzi 12.00 h  a 13.00 h  si 
prijímatelia sociálnych služieb vychutnávali obed. Prijímatelia sociálnych služieb využívajú rôzne 
formy stravovania: skupinové varenie, individuálne varenie, donášková služba. V poobedných 
hodinách majú prijímatelia sociálnych služieb možnosť zapojiť sa do aktivít zorganizovaných 
sociálnou pracovníčkou/inštruktorkou sociálnej rehabilitácie/opatrovateľkou podľa vlastných 
záujmov a koníčkov.  

Aktivity, na ktorých mali prijímatelia sociálnych služieb možnosť zúčastniť sa, boli 
zorganizované sociálnou pracovníčkou/inštruktorkou sociálnej rehabilitácie v spolupráci 
s prijímateľmi sociálnych služieb, a to s dôrazom na ich záujmy, požiadavky a potreby: 

Vzdelávacie činnosti – finančná gramotnosť, matematické a logické úlohy, prednášky, 
besedy, diskusie, tréning pamäte, precvičovanie čítaného textu, precvičovanie písaného textu, 
vedomostné kvízy a pod. 
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Kreatívne činnosti – aktivity na rozvoj jemnej motoriky, hry a úlohy na rozvoj 
predstavivosti, divadelné znázornenia, výroba dekorácií, výroba koláží na zadanú tému a pod. 

Pracovné činnosti – udržiavanie spoločných a súkromných priestorov prijímateľov 
sociálnych služieb v čistote, vykonávanie bežných domácich prác (varenie, žehlenie, pranie, 
upratovanie, drobné opravy), starostlivosť o záhradku, skleník a dvor zariadenia, ... 

Ostatné činnosti – spoločenské hry, športové a pohybové aktivity, relaxačné cvičenia, 
oslavy jubilantov, spievanie ľudových piesní, prechádzky, vychádzky do mesta a pod. 

Aj rok 2021 bol poznačený nepriaznivou situáciou spôsobenou pandémiou COVID – 19 
a jeho rôznymi mutáciami. Prijímatelia sociálnych služieb boli pravidelne informovaní 
o pandemickej situácii a dodržiavali protiepidemiologické opatrenia. Napriek nepriaznivej 
situácii spojenej s ochorením COVID – 19  bolo prioritou v práci pokračovať čo najmenej 
obmedzujúco voči prijímateľom sociálnych služieb, práca s nimi bola zameraná na ich 
povzbudenie a motivovanie v súvislosti s obmedzeniami týkajúcimi sa súčasnej pandemickej 
situácii, besedy sa zamerali na prediskutovanie možností ako najlepšie zvládať dopad a vplyv 
tohto ochorenia. Významnou témou bola aj možnosť očkovania sa proti koronavírusu, čo 
väčšina prijímateľov sociálnych služieb uskutočnila. Napriek dodržiavaniu 
protiepidemiologických opatrení, dôslednej dezinfekcii a pravidelnému oboznamovaniu 
prijímateľov sociálnych služieb s rizikami tohto ochorenia a ich predchádzaniu, zasiahla 
pandémia aj Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie, niektorí prijímatelia 
sociálnych služieb a zamestnanci ochoreli. Zariadenie sa viackrát ocitlo v karanténe. Vďaka 
disciplinovanosti prijímateľov sociálnych služieb a personálu zariadenia, ktorý sa pri 
poskytovaní sociálnych služieb počas karantény striedal, sa zabezpečil bezpečný chod bez 
vážnejších zdravotných následkov prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov. 

 

INDIVIDUÁLNA PRÁCA S PRIJÍMATEĽOM SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 
Úsilím zamestnancov zariadenia podporovaného bývania je najmä podpora a motivácia 

prijímateľov sociálnych služieb k rozvíjaniu ich schopností, aby sa dokázali začleniť do 
spoločnosti a vedeli viesť samostatný život v ich prirodzenom prostredí. Prijímatelia sociálnych 
služieb sú v čo najväčšej možnej miere vedení k samostatnosti a zodpovednosti za seba a svoj 
život. Prostredníctvom usmerňovania a monitorovania sociálnymi pracovníčkami/inštruktorkou 
sociálnej rehabilitácie/opatrovateľkou si prijímatelia sociálnych služieb obnovujú a upevňujú 
sociálne a pracovné zručnosti, ktoré boli oslabené alebo stratené v dôsledku ich ochorenia. 
V roku 2021 sa vďaka spolupráci s Ústredím diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na 
Slovensku dvom prijímateľom sociálnych služieb podarilo zamestnať v chránenej dielni 
v Rimavskej Sobote, začleniť sa do spoločnosti a zlepšiť si svoju finančnú situáciu.  

Zamestnanci zariadenia zabezpečujú prijímateľom sociálnych služieb sociálnu službu 
individuálnou formou prostredníctvom sociálneho poradenstva, pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov, realizujú sociálnu rehabilitáciu. Okrem bežných opakujúcich sa aktivít, na 
ktorých sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastňovali spoločne, personál zariadenia s nimi 
pracoval aj individuálnou formou: 

 
- Názory na spokojnosť s poskytovanou sociálnou službou vyjadrili v Dotazníkoch 

spokojnosti; 
- S prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí ťažko znášali dopady pandémie spôsobené 

koronavírusom, boli vedené individuálne pohovory –  prijímatelia  sociálnych služieb 
ťažko znášali odlúčenie od rodín a nemožnosť ich v určitom čase ísť navštíviť, museli 
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dodržiavať mimoriadne opatrenia, nariadenia vlády a zákaz vychádzania, boli 
zatvorené obchody, reštaurácie, cukrárne a iné prevádzky, ktoré prijímatelia sociálnych 
služieb radi navštevovali. Prostredníctvom individuálnych rozhovorov ich personál 
motivoval prekonať toto ťažké obdobie, vypočul ich trápenie a smútok za rodinou. 
Zamestnanci zariadenia vytvorili podmienky, aby sa prijímatelia sociálnych služieb 
mohli skontaktovať so svojimi príbuznými online formou alebo telefonicky. 

- V roku 2021 sa vďaka grantovému programu OPORA 2021 Nadácie SPP podarilo dvom 
prijímateľom sociálnych služieb získať finančné prostriedky slúžiace na podporu ich 
plánov a snov.  

  Východiskom pre individuálnu prácu s prijímateľom sociálnych služieb je zostavovanie 
kvalitného individuálneho plánu rozvoja prijímateľa sociálnych služieb. Prostredníctvom 
sledovania správania a reakcií prijímateľa sociálnych služieb v špecifických situáciách, vedením 
individuálnych rozhovorov a diskusie získavame informácie o silných a slabých stránkach 
prijímateľa sociálnych služieb a o  plánoch , čo by chcel vo svojom doterajšom živote zmeniť, 
v čom by sa chcel zlepšiť, čo by chcel dosiahnuť. Každý prijímateľ sociálnych služieb má 
vypracovaný Individuálny plán kde si stanovil ciele, ktoré chce dosiahnuť. Ciele sú zamerané na 
nasledovné oblasti: 

- finančná gramotnosť, hospodárenie s financiami, samostatné nakupovanie 

- nájsť si vhodné zamestnanie a zlepšenie finančnej situácie  

- zlepšenie a udržanie si svojho psychického a fyzického stavu 

- naučiť sa vychádzať s ostatnými prijímateľmi sociálnych služieb 

- naučiť sa čiastočne rozprávať a písať 

- zdokonaľovanie kulinárskych zručností 

- zlepšenie koncentrácie a rozvíjanie pamäte 

- zlepšenie jemnej motoriky 

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 službách a z príjmov z úhrad od prijímateľov sociálnych 
služieb vedeli zabezpečiť plynulý chod celého zariadenia Domu duševného zdravia – 
špecializovaného zariadenia, mohli sme uskutočniť nákupy materiálu a pomôcok na sociálne 
aktivity, vďaka čomu sme mohli kvalitnejšie rozvíjať schopnosti, zručnosti, záujmy, 
produktivitu, osobitosť a sebavyjadrenie prijímateľov sociálnych služieb. Spoločenské 
miestnosti a kuchyne prijímateľov sociálnych služieb a kancelárie personálu boli vybavené 
novým kvalitným osvetlením, vybavenie kuchyne v ženskej časti zariadenia bolo doplnené o 
dve nové chladničky a potravinovú skriňu, do spoločenskej miestnosti v mužskej časti 
zariadenia bol zakúpený nový TV stolík. Skrine slúžiace na úschovu topánok a kabátov 
v chodbách boli vymenené za nové. Výraznou rekonštrukciou prešla aj jedna z kancelárií. 
V roku 2021 sa nám podarilo získať podporu Nadácie SPP v rámci grantového programu OPORA 
2021, ktorý bol zameraný na skvalitnenie individuálnych potrieb znevýhodnených skupín 
obyvateľstva. Prostredníctvom tohto programu sa dvom prijímateľom sociálnych služieb 
podarilo naplniť ich plány a sny, v jednom prípade išlo o zakúpenie záhradného skleníka, 
v druhom prípade išlo o absolvovanie akreditovaného kurzu „Lektor“ pre prijímateľa sociálnej 
služby.  
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DENNÝ STACIONÁR A REHABILITAČNÉ STREDISKO 
 
V  Dome duševného zdravia – špecializovanom zariadení v Rimavskej Sobote – v 

Rehabilitačnom stredisku a Dennom stacionári sa poskytujú sociálne služby občanovi, ktorý je 
odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách, formou denného pobytu s kapacitou: 5 miest – Rehabilitačné stredisko, 17 miest – 
Denný stacionár.  

V Dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku sa poskytuje: 
- sociálna rehabilitácia (pracovná terapia, kreatívne činnosti, voľnočasové aktivít, 

pohybových aktivity, mentálne tréningy pamäte a i.) 
- sociálne poradenstvo (podľa ods. 5 § 37 zákona 448/2008 o sociálnych službách 

a podľa ods.3 § 40 zákona 448/2008 o sociálnych službách a podľa ods.3 § 40 
zákona 448/2008 o sociálnych službách) 

Medzi ďalšie činnosti zariadenia patrí zabezpečenie rozvoja pracovných zručností a 
záujmovej činnosti.  
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Počas pandémie COVID – 19, sa stretnutia okrem štandardného dochádzania do 
Denného stacionára a Rehabilitačného strediska uskutočňovali aj telefonicky 
a prostredníctvom online rozhovorov. Po dohodnutí stretnutia mali prijímatelia sociálnych 
služieb možnosť využiť sociálne služby individuálnou formou, a to  terénnou formou, či už 
v domácom prostredí alebo exteriéri. Prijímateľom sociálnych služieb, ktorí prejavili záujem 
boli taktiež pripravované úlohy, aktivity a cvičenia, ktoré slúžili k skvalitneniu ich voľného času 
a ich cieľom bolo zabrániť mentálnej pasivite prijímateľov sociálnych služieb či zlepšenie 
aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb v ich prirodzenom domácom prostredí. Tieto úlohy 
boli pripravované s ohľadom na individuálne potreby a zručnosti jednotlivých prijímateľov 
sociálnych služieb. 

Zamestnanci Denného stacionára a Rehabilitačného strediska na aktivitách, ktoré pri 
práci s prijímateľmi sociálnych služieb aktívne využívajú, neustále pracujú, zlepšujú ich kvalitu 
a rozširujú ich. V súvislosti s udržaním pohybu u prijímateľov sociálnych služieb sa absolvujú 
prechádzky v parku, pracovné aktivity, záhradkárske práce, a i. V rámci rozvoja a tréningu 
mentálnych schopností a zručností prijímateľov sociálnych služieb zamestnanci využívajú rôzne 
aktivity, ktorými sú napríklad aktívne písanie, čítanie a s tým spojené precvičovanie slovnej 
zásoby, čítanie s porozumením a gramatické cvičenia, finančná gramotnosť, matematické 
úlohy, cvičenia zamerané na logické myslenie a i. Zamestnanci vedú prijímateľov sociálnych 
služieb k sebaobslužným zručnostiam, nácviku slušného správania, spoločenskej etikete 
a rozvíjajú záujem o rôzne témy (záhrada, recepty, pomocné murárske práce, pomocné 
maliarske práce, pomoc pri kosení dvora a okrajovo aj mnohé iné o ktoré prejavia záujem a i.)  

 
 

INDIVIDUÁLNA PRÁCA S PRIJÍMATEĽOM SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 
 
V Rehabilitačnom stredisku a Dennom stacionári je individuálna práca s prijímateľom 

sociálnych služieb využívaná už od začiatku fungovania zariadenia, nakoľko rôznorodosť 
prijímateľov sociálnych služieb je z pohľadu veku, vzdelanostnej úrovne, záujmov či duševného 
postihu ozaj pestrá. Z tohto dôvodu je potreba úroveň komunikácie prispôsobiť tak, aby bola 
jasná a zrozumiteľná pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb.  

Súčasťou individuálnej práce je monitorovanie osobného a osobnostného rozvoja 
prijímateľa sociálnych služieb, ktorý sa aj vplyvom Rehabilitačného strediska a Denného 
stacionára mení. Nástrojom monitorovania rozvoja a práce prijímateľa sociálnych služieb je 
jeho individuálny rozvojový plán, ktorý poskytuje informácie o konkrétnom prijímateľovi 
sociálnych služieb z pohľadu emočného prežívania, sociálnych a komunikačných zručností, 
zahŕňa jeho slabé a silne stránky, životné priority a ciele. 

V  súvislosti s individuálnou prácou s prijímateľom sociálnych služieb sa 
v rehabilitačnom stredisku a Dennom stacionári kladie dôraz na nezanedbávanie prijímateľov 
sociálnych služieb so širším okruhom záujmov a zároveň nepreťažovanie tých prijímateľov 
sociálnych služieb, ktorí majú okruh záujmov užší, sa predišlo  demotivácii a pocitom frustrácie 
na oboch stranách. 

 
 

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 službách pre Rehabilitačné stredisko a finančného 
príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
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službách pre Denný stacionár a z príjmov z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb vedeli 
zabezpečiť plynulý chod celého zariadenia Domu duševného zdravia – špecializovaného 
zariadenia. V roku 2021 sme priestory dielne kuchyňa vymaľovali, vybavili novou kuchynskou 
linkou, mikrovlnnou rúrou a digestorom. Dielňa kuchyňa a stolárska dielňa boli vybavené 
novým kvalitným osvetlením. Taktiež bolo zakúpené chýbajúce a nové záhradné náradie. 

 

 

 

b.) Aktivity Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia v roku 

2021 
 

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA 
o Vzdelávacie a kreatívne aktivity v Centre voľného času Relax a v knižnici Mateja 

Hrebendu v Rimavskej Sobote 
o Varenie gulášu, grilovanie, opekanie 
o Vychádzky na zmrzlinu 
o Vzdelávacie kvízy 
o Vianočný večierok 
o Aktivity slúžiace k zmierneniu dopadu pandémie COVID – 19 na prijímateľov sociálnych 

služieb 

 
 

DENNÝ STACIONÁR A REHABILITAČNÉ STREDISKO 
 
 Kreatívna dielňa 

o Kreatívne činnosti s využitím rôznych materiálov prírodných a syntetických, techník, 
postupov, 

o Zhotovovanie rôznych dekoračných predmetov, 
o Ručné šitie, vyšívanie, pletenie, 
o Starostlivosť o ošatenie a obuv na teoretickej úrovni, módnosť a vhodnosť oblečenia, 

farebné variácie. 

 
Stolárska dielňa 

o Starostlivosť o záhradné náradie, 
o Úprava kríkov a drevín, ich ošetrovanie a starostlivosť o ne, 
o Starostlivosť o okolie a oprava poškodených vecí,  
o Pomoc pri montáži a demontáži nábytku, 
o Nácvik jednoduchých murárskych a maliarsky prác, 
o Práca s rôznymi materiálmi, ochrana a bezpečnosť pri práci. 

  

Dielňa kuchyňa 
o Pomoc pri príprave obeda spojená s čistením a krájaním surovín, 

o Stolovanie, kultúra stolovania, servírovania, 

o Mentálny nácvik prípravy pokrmov, uskladňovania aj likvidácie, 

o Zhotovenie rozpočtu na prípravu jedál, 

o Zhotovenie jedálneho lístka, 

o Pomoc pri sanite dielne, kuchynských pomôcok a ostatného riadu. 
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c.) Počet prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov do konca roka 

2021 

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA 
 

Zariadenie podporovaného bývania bolo v prevádzke celý rok 2021. Zo strany 
prijímateľov sociálnej služieb bol záujem primeraný, Zariadenie podporovaného bývania 
svojimi priebežnými voľnými kapacitami dostatočne pokrývalo záujem prijímateľov sociálnych 
služieb o tento druh sociálnej služby.  

Na začiatku roka bolo v Zariadení podporovaného bývania 13 prijímateľov sociálnych 
služieb (7 mužov a 6 žien). V období počas roka 2021 bola v Zariadení podporovaného bývania 
zaznamenaná väčšia fluktuácia prijímateľov sociálnych služieb. V priebehu roka odišli 4 
prijímatelia sociálnych služieb, zároveň však boli prijatí ďalší 4 prijímatelia sociálnych služieb. 
Celkovo tak v priebehu roka 2021 využilo služby Zariadenia podporovaného bývania 17 osôb. Ku 
koncu roka 2021 sa v Zariadení podporovaného bývania poskytovala sociálna služba opäť 13 
prijímateľom sociálnych služieb.  

Zariadenie podporovaného bývania eviduje ku koncu roka 2021  2  žiadosti v 
poradovníku. 

DENNÝ STACIONÁR A REHABILITAČNÉ STREDISKO 
 

Rehabilitačné stredisko a Denný stacionár boli prevádzkované celý uplynulý rok, či už 
formou dochádzania prijímateľov sociálnych služieb za sociálnou službou alebo terénnou 
formou.  

 Na začiatku roka 2021 malo s Rehabilitačným strediskom podpísanú zmluvu 5 
prijímateľov sociálnych služieb, v priebehu roka poberanie služieb neukončil žiaden prijímateľ 
sociálnych služieb ani nebola podpísaná zmluva s novým prijímateľom sociálnych služieb. Ku 
koncu roka 2021 malo rehabilitačné stredisko uzavreté zmluvy s 5 prijímateľmi sociálnych 
služieb a zároveň neevidovalo žiadnu nevybavenú žiadosť.  

S Denným stacionárom malo na začiatku roka 2021 podpísanú zmluvu 17 prijímateľov 
sociálnych služieb, v priebehu roka bolo z dôvodu úmrtia ukončené poberanie sociálnej 
služby Denný stacionár s jednou prijímateľkou sociálnych služieb, zároveň však s Denným 
stacionárom podpísal zmluvu 1  nový prijímateľ sociálnych služieb. Ku koncu roka 2021 malo 
s Denným stacionárom uzavreté zmluvy 17 prijímateľov sociálnych služieb. 

 
 

V priebehu roka 2021 boli Združením príbuzných a priateľov duševne 

chorých OPORA G+N v Dome duševného zdravia – špecializované 

zariadenie obsadené pracovné pozície: 
 

 Garant sociálnych služieb  – vzdelanie – II.  stupeň VŠ  

 Sociálny pracovník – vzdelanie – II.  stupeň VŠ – 2 osoby 

 Inštruktor sociálnej rehabilitácie – stredné odborné vzdelanie + vzdelávanie 
„Inštruktor sociálnej rehabilitácie“ – 3 osoby 

 Opatrovateľka – stredné odborné vzdelanie + vzdelávanie „Kurz opatrovania“ 
v rozsahu 226 hodín – 3 osoby 

 Manažérka v oblasti sociálnej starostlivosti – stredné odborné vzdelanie  
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d.) Vízia poskytovania služieb v Dome duševného zdravia – 

špecializovanom zariadení 
 

Kľúčovým cieľom roka 2022 po novele zákona č. 448/2008 Z.z. účinnej od 1.1.2018 je 
pokračovať v zabezpečovaní fungovania a zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb  
Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia a inklúzie prijímateľov sociálnych 
služieb. V najbližších rokoch má Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA 
G+N v rámci skvalitňovania sociálnych služieb v pláne zabezpečiť Dom duševného zdravia – 
špecializované zariadenie rôznym technickým vybavením prostredníctvom grantov, výziev, 
programov a pracovať na zlepšení IKT gramotnosti u prijímateľov sociálnych služieb, ale aj 
zamestnancov. Víziou a cieľom pre najbližšie roky je v spolupráci s Mestom Rimavská Sobota 
ako vlastníkom budovy zatepliť a zrenovovať fasádu objektu Domu duševného zdravia – 
špecializované zariadenie.  

Pre Zariadenie podporovaného bývania bol aj rok 2021 poznačený nepriaznivou 
situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu a jeho viacerými mutáciami, mimoriadnymi  
protiepidemiologickými opatreniami, vládnymi nariadeniami, zákazmi vychádzania, zákazmi 
návštev a karanténami. Prijímatelia sociálnych služieb ťažšie znášali obmedzenia, ktoré trvajú 
príliš dlho. Zariadenie podporovaného bývania však v prípade zlepšenia epidemiologickej 
situácie plánuje obnoviť spoluprácu s organizáciami, ktorými sú napríklad Ekorelax, Knižnica 
Mateja Hrebendu, Technické služby mesta Rimavská Sobota, Gemersko-malohontské múzeum 
v Rimavskej Sobote a iné. V súvislosti s aktivitami je snaha v roku 2022 čo najviac aktivít 
realizovať mimo zariadenia sociálnych služieb, pretože prijímatelia sociálnych služieb prejavili 
záujem vzdelávať sa a aktivizovať sa v rôznych oblastiach, viac sa venovať starostlivosti o 
záhradku, pestovať plodiny v skleníku a udržiavať si areál zariadenia.  

Pre Denný stacionár a Rehabilitačné stredisko je v otázke budúcnosti prvoradé vytvoriť 
prijímateľom sociálnych služieb prostredie, ktoré ich bude motivovať k čo najväčšej 
samostatnosti a autonómii. Cieľom Denného stacionára a Rehabilitačného strediska je 
prebudiť v prijímateľoch sociálnych služieb záujem o seba a okolie a podnietiť ich k budovaniu 
pozitívneho vzťahu k rôznym činnostiam a aktivitám.  

 Kľúčovú rolu v skvalitňovaní a napredovaní sociálnych služieb poskytovaných v Dome 
duševného zdravia – špecializované zariadenie zohrávajú zamestnanci zariadenia, preto je 
veľmi dôležité venovať pozornosť aj vzdelávaniu zamestnancov a udržiavaniu dobrých 
vzťahov na pracovisku.  
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a.) Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2021 
 
Prevod pokladňa z minulého roka                                                                                     0,30.-€ 
 
PRÍJMY 
 
Príjmy od klientov ZPB                 12 710, 26.-€ 
Príjmy od klientov RHS                      600,00.-€ 
Príjmy od klientov DS                                                                      2 040,00.-€ 
Príjem vedľajšieho hospodárstva             0,00.-€ 
Sponzorské dary, verejné zbierky             0,00.-€ 
Príjmy z predaja motorového vozidla                9 500,00.-€ 
Ostatné príjmy               0,00.-€ 

Spolu vlastné príjmy                              24 850, 26.-€ 
 
Príspevok z MPSVaR SR na sociálne služby ZPB             18 096,00.-€  
Príspevok z MPSVaR SR na sociálne služby RHS             20 652,00.-€  
Príspevok z Úradu BBSK na sociálne služby ZPB            68 549,00.-€ 
Príspevok z Úradu BBSK na sociálne služby RHS             34 858,00.-€ 
Príspevok z MPSVaR SR na sociálne služby DS             49 188,00.-€  
Príspevok z Mesta Rimavská Sobota na SS DS               2 880,00.-€  
Príspevok z Obce Drienčany na SS DS                      120,00.-€ 
Príspevok z Obce Hrachovo na SS DS                       53,06.-€ 
Príspevok z Obce Jestice na SS DS                     180,00.-€ 
Mimoriadna fin. odmena pre zam. soc. služieb a vybraných  
subjektov SPODaSK za obdobie II. vlny pandémie                6 760,00.-€ 
Jednorazová odmena zamestnancom soc. služieb               4 732,00.-€ 
Grantový program OPORA 2021 – Nadácia SPP                  850,00.-€ 
ÚPSVaR RS – Národný projekt „Cesta na trh práce 3“               1 406,08.-€ 

Spolu                                                                                                                                   208 324, 14.-€ 
 
Spolu príjmy                                                                                                                   233 174, 40.-€ 
 
 
BEŽNÉ VÝDAVKY 
 
Mzdy a platy                 132 263,85.-€ 
Poistné                               46 495,13.-€  
Služby                    11 577,04.-€  
Zásoby                                 17 537,32.-€                                                            
Prevádzková réžia                  22 267,42.-€ 
Úrok z úveru                                        119,74.-€ 
Odpisy, hm., nehm. maj.                   1 423,47.-€ 
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Debetný úrok                              0,02.-€ 

 
Spolu výdavky                                                                                                         231 683,99.-€ 
 
 
Úhrada istiny za motorové vozidlo poskytnuté formou finančného prenájmu 
neuvedená vo výdavkoch účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej 
v sústave jednoduchého účtovníctva: 
 
Splatená istina za motorové vozidlo Peugeot 2008              3 727,26.-€ 
Splatená istina za motorové vozidlo Kia Proceed               5 850,14.-€ 

 
Spolu výdavky na istinu                 11 000,87.-€ 
 
 
Ekonomicky oprávnené výdavky v Zariadení podporovaného bývania: 749,30,-€/klient/mesiac. 

Ekonomicky oprávnené výdavky v Rehabilitačnom stredisku: 935,16,-€/klient/mesiac. 

Ekonomicky oprávnené výdavky v Dennom stacionári: 269,68,-€/klient/mesiac. 

 

b.) Hospodársky výsledok za rok 2021 

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Dom duševného 
zdravia – špecializované zariadenie v roku 2021 hospodárilo podľa vopred vypracovaného 
rozpočtu. Na základe tohto rozpočtu bola požiadavka o finančný príspevok z Úradu BBSK 
a MPSVaR SR. Na základe objednávky sociálnych služieb a po podpísaní zmlúv dostalo 
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Dom duševného zdravia – 
špecializované zariadenie finančný príspevok z Úradu BBSK vo výške 103 407,00.-€, finančný 
príspevok z MPSVaR SR vo výške 87 936,00.-€, finančný príspevok z mesta Rimavská Sobota vo 
výške 2 880,-€, finančný príspevok z obce Drienčany vo výške 120,00.-€, finančný príspevok 
z obce Hrachovo vo výške 90,00.-€ a finančný príspevok z obce Jestice vo výške 180,00.-€. Obci 
Hrachovo bol v roku 2021 vrátený nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 36,94,-€. V roku 
2021 získalo Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Dom duševného 
zdravia – špecializované zariadenie Mimoriadnu finančnú odmenu pre zamestnancov  
sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie II. vlny pandémie v hodnote 
6 760,00,-€ a Jednorazovú dotáciu na odmeny zamestnancom sociálnych služieb v hodnote 
4 732,00,-€. Dvom prijímateľom sociálnych služieb sa v roku 2021 podarilo získať finančné 
prostriedky prostredníctvom grantového programu OPORA 2021 Nadácie SPP vo výške 
690,00,-€ a 400,00,-€, zo sumy 690,00,-€ vrátilo Združenie príbuzných a priateľov duševne 
chorých OPORA G+N nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 240,00,-€. V roku 2021 ÚPSVaR 
RS z Národného projektu „Cesta na trh práce 3“ zrefundoval Združeniu príbuzných a priateľov 
duševne chorých OPORA G+N, Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie zostatkové 
mesiace vo výške 1 406,08,-€. V roku 2021 taktiež Združenie príbuzných a priateľov duševne 
chorých OPORA G+N, Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie využilo finančné 
prostriedky získané na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň 
svoj život“ – Aktivita č. 2 vo výške 8 091,72,- € z roku 2020. V roku 2021 prijalo Združenie 
príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N vďaka Nadácii Pontis so sídlom na ul. 
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Zelinárska 2, 821 08 Bratislava nefinančný dar – germicídny žiarič so spínacími hodinami od 
spoločnosti STRABAG, s. r. o. v hodnote 395,00,-€. 

Podrobný rozpočet o hospodárení Združenia 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 Drienčany, Hrachovo a Jestice. 

 
 

c.) Prehľad majetku organizácie 
 

Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie má plne vybavené prevádzkované 
zariadenia sociálnych služieb 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.  

V roku 2021 Združenie podľa Dohody o platbách nájomného k zmluve č. LZF/16/91223 
splatilo finančný leasing na motorové vozidlo Peugeot 2008 spoločnosti PSA FINANCE 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava a taktiež formou finančného prenájmu zaobstaralo osobné 
motorové vozidlo Kia Proceed, ktoré spláca na základe Dohody o platbách nájomného 
k zmluve č. LZF/21/56387 vo výške 443, 22,-€ mesačne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracované dňa: 20.05.2022                                         PhDr. Elena Lacko Martinovičová 
                                                                                                    predsedníčka OZ OPORA G+N 


