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1. Identifikácia poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Zátišie 
Sídlo organizácie: Snina, Československej armády 1594/5, 069 01  Snina 
Právna forma: rozpočtová organizácia 
Zriaďovateľ:  Prešovský samosprávny kraj 
 
Forma hospodárenia 
 
 Centrum sociálnych služieb Zátišie je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho 
hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári 
samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na 
svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.  
 
Z histórie zariadenia 
 

Centrum sociálnych služieb Zátišie je zariadenie, ktoré poskytuje svoje služby od roku 
1961 v Osadnom a od roku 2004 aj v Snine. 

V obci Osadné poskytuje Centrum sociálnych služieb Zátišie svoje služby  v budove, 
ktorá bola  postavená v roku 1938 pre potreby pohraničnej stráže a v roku 1958 bola 
odovzdaná do správy majetku ONV v Humennom. 

 Oficiálnym dátumom vzniku zariadenia je 10. júl 1961, kedy sa slávnostne otvorila 
prevádzka ústavu pre duševne postihnuté deti od 3 do 12 rokov. V zariadení bolo 
umiestnených 13 klientov, ktorým zabezpečovalo starostlivosť 11 zamestnancov. 

Z dôvodu zmeny legislatívy (zákon o sociálnej pomoci) bol od 01. júla 1998 zriadený 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Osadnom. Zriaďovateľom bol Krajský úrad 
v Košiciach. Od 01. januára 2002 bol DSS pre deti a dospelých v Osadnom premenovaný na 
Domov sociálnych služieb v Osadnom. Patril do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu 
v Prešove a od 01. 01. 2004 do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
Od 01. januára 2004 bola k Domovu sociálnych služieb v Osadnom pričlenená organizačná 
jednotka – Spojené zariadenie sociálnych služieb „Nádej“  v Snine, ktorá poskytovala 
sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku a zabezpečovala vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom stredisku. 

Na základe rozhodnutia o zmene Prešovského samosprávneho kraja číslo 
3122/2011/ORSZ-036 zo dňa 16. decembra 2011 s účinnosťou od 01. januára 2012 bolo 
zriadené  Centrum sociálnych služieb Zátišie so sídlom v Osadnom. 

S účinnosťou od 01. 01. 2016 na základe rozhodnutia o zmene Prešovského 
samosprávneho kraja došlo k zmene sídla organizácie. CSS Zátišie má svoje sídlo v Snine,    
Ul. Československej armády č. 1594/5. Poskytuje sociálne služby v zmysle zákona 
o sociálnych službách v nasledovných zariadeniach: 

1. Domov sociálnych služieb, Osadné 89 
2. Zariadenie podporovaného bývania, Osadné 149 
3. Rehabilitačné stredisko, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5 



4. Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5 
5. Služba včasnej intervencie, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5 
6. Špecializované sociálne poradenstvo, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5 
7. Podpora samostatného bývania, Osadné 89 a Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5 
 

a v pričlenenej organizačnej jednotke, ktorou je:  

 
8. Krízové stredisko, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5. 

 

Kapacita domova sociálnych služieb je 60 miest, kapacita zariadenia podporovaného 
bývania je 6 miest. Obidve zariadenia poskytujú svoje služby formou celoročnou pobytovou.  

Rehabilitačné stredisko má kapacitu 12 miest a poskytuje sa tu ambulantná forma 
sociálnej služby. Zariadenie dočasnej starostlivosti s kapacitou 2 miesta je zariadenie, ktoré 
poskytuje sociálnu službu pobytovou formou maloletým deťom. Služba včasnej intervencie 
sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou a prostredníctvom terénneho programu. 
Kapacita je 5 prijímateľov sociálnej služby. Podpora samostatného bývania sa vykonáva 
terénnou formou. 

V krízovom stredisku je k dispozícii 10 miest pre pobytovú formu vykonávania 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a 6 miest pre formu ambulantnú.  

CSS Zátišie má udelenú akreditáciu z MPSVR SR na odbornú činnosť – 
špecializované sociálne poradenstvo, ktoré sa vykonáva v Snine, Ul. Čsl. armády 1594/5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Prehľad sociálnych služieb poskytovaných v priebehu roka 
2017 a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

 
Domov sociálnych služieb, Osadné 89 

Sociálna služba v domove sociálnych služieb je poskytovaná v prevádzkovej budove. 
Súčasťou budovy je stravovacia prevádzka, ktorá sa nachádza v suteréne. Pozostáva 
z kuchyne, skladovacích priestorov, jedálne pre zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby 
a zo zariadenia pre osobnú hygienu zamestnankýň kuchyne.  
      Prevádzková budova je dvojpodlažná s podkrovím.  

K domovu sociálnych služieb ďalej patrí: 

- administratívna budova,  

- hospodárska budova, 

- plechový sklad palív, 

- dielňa ergoterapie. 

V administratívnej budove sa na poschodí nachádzajú tieto miestnosti: kancelária 
riaditeľa, kancelárie vedúcich zamestnancov a nimi riadených zamestnancov. Na prízemí 
budovy sú miestnosti pre ergoterapiu  a sociálnu rehabilitáciu. V priestoroch suterénu budovy 
je práčovňa a kotolňa na tuhé palivo.  

V hospodárskej budove sa nachádza garáž služobného motorového vozidla a tri sklady 
majetku na vyradenie. 

Plechový sklad palív slúži na uskladnenie a dosušovanie drevnej hmoty, ktorá sa 
používa na vykurovanie. 

Dielňa ergoterapie – stolárska, pozostáva z troch miestností, a to: 2 dielne a  miestnosť 
ergoterapeuta. Nachádza sa tu aj zariadenie pre osobnú hygienu. 

Zariadenie podporovaného bývania, Osadné 149 
Zariadenie podporovaného bývania je samostatný dom v areáli CSS Zátišie 

v Osadnom.  Poskytuje sa tu  sociálna služba prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú odkázaní 
na dohľad, pod ktorým sú schopní viesť samostatný život. 

      Prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícii dve izby, kuchyňu s jedálenským 
kútom,  kuchynskou linkou, nerezovou chladničkou s mrazničkou, nerezovou teplovzdušnou 
rúrou a nerezovým digestorom. Majú tiež miestnosť pre uskladnenie potravín a zariadenie pre 
osobnú hygienu. 

 

Rehabilitačné stredisko, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01  Snina 
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 
Služba včasnej intervencie, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01  Snina 
Krízové stredisko, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01  Snina 
Špecializované sociálne poradenstvo, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01  Snina 
  

V Snine sa sociálne služby a opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  
poskytujú v budove pozostávajúcej z jedného podzemného podlažia a dvoch nadzemných 
podlaží. Ide o staršiu budovu z 50-tych rokov minulého storočia.  



Podzemné podlažie (suterén) pozostáva z chodby, schodišťa, archívu, strojovne, 
skladu zeleniny, skladu čistiacich a hygienických potrieb.  

Nadzemné priestory (prízemie) rehabilitačného strediska pozostávajú zo vstupu, ďalej 
je tu kancelária vedúcej úseku odborných činností, priamej práce s prijímateľmi sociálnej 
služby  a vykonávania opatrení SPO, špecializovaná sociálna poradňa, šatňa prijímateľov 
sociálnej služby, šatňa zamestnancov, 2 denné miestnosti na činnosť rehabilitačného 
strediska, WC, šatňa pre prijímateľov sociálnej služby, miestnosť slúžiaca na fyzioterapiu        
a čajová kuchynka.  

Službu včasnej intervencie je  možné poskytovať priamo v CSS v Snine v rámci 
ambulantnej formy a terénnou formou priamo v rodine prijímateľa. Podlažie - prízemie, na 
ktorom sa nachádzajú priestory služby včasnej intervencie je murované. Dispozične pozostáva 
z bezbariérového vstupu, šatne pre prijímateľov sociálnej služby, miestností - kancelárie 
služby včasnej intervencie (kde v prípade potreby pracuje s dieťaťom a rodinou sociálny 
pracovník- koordinátor a psychológ) a bude sa využívať aj miestnosť slúžiaca na fyzioterapiu.  

Nadzemné priestory (poschodie) krízového strediska pozostávajú z chodby, kancelárie 
riaditeľa CSS Zátišie, kancelárie sociálnych pracovníkov a psychológa, dennej miestnosti - 
obývačky, kuchyne na prípravu stravy rodinného typu so skladom, predsiene s chodbou, 
kúpeľne s WC pre dievčatá, kúpeľne s WC pre chlapcov a nachádzajú sa tu 2 izby (spálne) 
pre deti. 

Priestory zariadenia dočasnej starostlivosti o deti  pozostávajú z 1 izby pre deti na 
poschodí, dennej miestnosti - obývačky, kuchyne na prípravu stravy rodinného typu so 
skladom, predsiene s chodbou, kúpeľne s WC pre dievčatá, kúpeľne s WC pre chlapcov. 

Podpora samostatného bývania sa vykonáva terénnou formou priamo v domácnosti 
prijímateľa sociálnej služby. 

 
Predmet činnosti a sociálne služby poskytované v CSS  (cieľové skupiny) 

Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej 
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, sociálne služby na podporu rodiny 
s deťmi a podporné služby. 

CSS Zátišie vykonáva v zmysle zákona o sociálnych službách odborné činnosti, 
obslužné činnosti a ďalšie činnosti pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje. 
CSS vykonáva aj iné činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovanej služby. 
      CSS v domove sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona        
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, alebo fyzickej 
osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III 
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.  
CSS v domove sociálnych služieb 
 

a) poskytuje: 
- pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby, 
- sociálne poradenstvo, 
- sociálnu rehabilitáciu, 
- ubytovanie, 
- stravovanie, 
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu  bielizne a šatstva, 
- osobné vybavenie, 
- vreckové a vecné dary, 



b) zabezpečuje: 
- rozvoj pracovných zručností, 
- záujmovú činnosť, 

 
c) utvára podmienky na: 
- vzdelávanie, 
- úschovu cenných vecí. 

 
     V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.      

V zariadení podporovaného bývania poskytuje CSS sociálnu službu v súlade s § 34 
zákona o sociálnych službách fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového 
veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách a je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť 
samostatný život.  
 
V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu poskytuje: 

- ubytovanie, 
- sociálne poradenstvo, 
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. 

 
V zariadení podporovaného bývania sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a vykonáva 

sa sociálna rehabilitácia. 
 
Rehabilitačné stredisko 

Rehabilitačné stredisko v Snine poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou s 
kapacitou 12 prijímateľov sociálnej služby. Rehabilitačné stredisko zabezpečuje sociálne 
služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia 
alebo nepriaznivého zdravotného stavu a to poskytovaním sociálnej služby  pre fyzické osoby, 
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. 

 
V rehabilitačnom stredisku poskytujeme: 

• sociálnu rehabilitáciu 
• sociálne poradenstvo – aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc FO 

odkázanej na pomoc inej FO v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej 
rehabilitácií 

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  
• vecné plnenie. 

 
zabezpečujeme: 

• fyzioterapiu, 
• záujmová činnosť. 

 
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 
 

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti poskytuje sociálnu službu maloletému 
nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú 
starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny. 



V zariadení dočasnej starostlivosti o deti: 
a) poskytuje sa: 

1. sociálne poradenstvo, 

2. ubytovanie na určitý čas,  

3. stravovanie,  

4. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
 

b) zabezpečuje sa záujmová činnosť. 
 
Služba včasnej intervencie, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5 
 
Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho 

vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. 
Službu včasnej intervencie poskytuje CSS ambulantnou formou v kancelárii 

špecializovaného sociálneho poradenstva a terénnou formou prostredníctvom terénneho 
programu v rodine, ktorá je na túto službu odkázaná a požiadala o jej zabezpečenie.  
 

V rámci služby včasnej intervencie sa: 
 
a) poskytuje 

1. špecializované sociálne poradenstvo, 

2. sociálna rehabilitácia, 
b) vykonáva 

1. stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, 

2. preventívna aktivita. 
 
Špecializované sociálne poradenstvo, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5 
 

Špecializované sociálne poradenstvo sa zameriava na zistenie príčin vzniku, charakteru 
a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej 
odbornej pomoci. Je zamerané na pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím bez 
vekového obmedzenia, ich rodičom a rodinným príslušníkom, mládeži z marginalizovanej 
rómskej komunity, jej rodičom, prípadne rodinným príslušníkom za ich aktívnej účasti 
a spolupráce s cieľom ich integrácie do spoločenského prostredia a pracovného uplatnenia. 

 
 
 
Krízové stredisko 

Krízové stredisko v Snine zabezpečuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately prostredníctvom ambulantnej a pobytovej formy.  

Primárnym cieľom činnosti krízového strediska je zabezpečenie základných potrieb 
detí, ktoré sú zanedbávané, ich výchova je vážne narušená, čím môže dochádzať 
k disharmonickému osobnostnému vývinu detí, ktoré trpia poruchami správania, alebo je 
u nich dôvodné podozrenie už prepuknutej patologickej poruchy.   

Krízové stredisko  plní úlohy podľa § 62 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



Väčšina mal. detí je umiestnená v krízovom stredisku na základe rozhodnutia  
príslušného okresného súdu alebo na žiadosť rodičov. Do krízového strediska môžu byť 
umiestnené deti  v rámci celého Prešovského samosprávneho kraja.  

Zákon  NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje 
sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku 
krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania 
prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho 
vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálno - patologických 
javov. 
 

Krízové stredisko podľa zákona NR SR 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 62 ods. 1  zabezpečuje: 

• vykonávanie opatrení podľa tohto zákona, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická 
osoba nachádza v krízovej životnej situácií; 

• výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu;  
• výkon rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení podľa osobitného predpisu;  
• výkon výchovného opatrenia podľa §12 až 15 zákona č. 305/2005 Z. z. 

 
Krízové stredisko vykonáva svoju činnosť podľa účelu, na ktoré bolo zriadené: 
• pobytovou formou 
• ambulantnou formou 

 
 Na vykonávanie opatrení v krízovom stredisku ambulantnou formou je potrebný 
súhlas rodiča, prípadne osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo zariadenia, v ktorom je 
dieťa umiestnené.  

 
CIEĽOVÉ SKUPINY KRÍZOVÉHO STREDISKA 

 
Cieľová skupina v  krízovom stredisku pre pobytovú formu je: 

• dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá sa nachádza v krízovej životnej 
situácií,  

• maloleté dieťa na výkon výchovného opatrenia; 
• maloleté dieťa na výkon neodkladného opatrenia; 
• dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba, u ktorej sa vyskytujú: poruchy správania, 

výchovné problémy, vzťahové problémy, agresivita, priestupky, výtržníctvo, 
záškoláctvo, závislosť, krádeže, lúpeže, zneužívanie, zanedbávanie, málopodnetné 
a sociálne znevýhodnené rodinné prostredie... 

 
Do krízového strediska môže byť prijaté maloleté dieťa na pobytovú formu: 

• na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení, 
• na základe rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, 
• ihneď, v naliehavých prípadoch, najmä, ak ide o ohrozenie na zdraví alebo živote 

maloletého aj bez písomnej žiadosti (poskytnutie krízovej intervencie), 
• na základe ústnej alebo písomnej žiadosti maloletého dieťaťa, rodiča alebo inej osoby 

zodpovednej za výchovu maloletého dieťaťa a súčasne sa im oznámi, ktoré doklady je 
potrebné predložiť. 

 
 



Pri práci s mal. dieťaťom: 
sa vykonáva: 

• sociálna práca 
• odborná diagnostika 
• pomoc na zvládnutie krízy 
• špeciálne sociálne poradenstvo 
• výchova 
• pomoc pri príprave na školské vyučovanie 
• liečebno-výchovná psychologická a špeciálno-pedagogická starostlivosť 
• rekreačná činnosť 

 
utvárajú sa podmienky najmä na: 

• prípravu stravy 
• záujmovú činnosť 
• kultúrnu činnosť 
• pracovné uplatnenie 
• úschovu cenných vecí a finančnej hotovosti 

 
zabezpečuje sa: 

• stravovanie 
• zdravotná starostlivosť 
• vzdelávanie a príprava na povolanie, 
• psychologická starostlivosť, 
• psychoterapia. 

 
poskytuje sa  starostlivosť najmä: 

• bývania 
• stravovania 
• obslužných činností 
• osobného vybavenia 

 
Špecializácia krízového strediska 

 
Na základe zákona NR SR 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 62 a v súlade s Koncepciou 
zabezpečenia výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately sa krízové stredisko špecializuje na pomoc v určitých druhoch 
krízových situácií –a to konkrétne deti s poruchami správania zamerané na: 

• dieťa, u ktorého sa poruchy správania prejavujú problémami v škole, v skupinách, vo 
vzťahoch s inými deťmi, rodičmi alebo inými plnoletými fyzickými osobami,  

• zanedbávanie povinnej školskej dochádzky – záškoláctvo,  
• úteky z domova a túlanie, 
• dieťa, ktoré je členom skupiny, ktorá ho svojím negatívnym vplyvom ohrozuje, 
• týranie,  
• šikanovanie, 
• agresivitu a agresívne správanie, 
• zneužívanie – fyzické, sexuálne, 
• páchanie trestného činu maloletého 



• mladistvých páchateľov trestnej činnosti alebo mladistvých podozrivých z páchania 
trestnej činnosti Trestného zákona č. 140/1961 Zb., 

• priestupková činnosť dieťaťa,  
• dieťa hrajúce hazardné hry alebo dieťa závislé od hazardných hier, internetu, 

počítačových hier a iných hier. 
 

Výchova a starostlivosť poskytovaná maloletým deťom v krízovom stredisku 
 

Starostlivosť o maloleté dieťa po prijatí do krízového strediska sa odvíja od veku, 
zdravotného stavu a aktuálnej úrovne  psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa.  

Prostredie z  ktorého maloleté deti pochádzajú s dlhodobo nízkym sociálno-
ekonomickým zabezpečením a nedostatočnou hygienicko-zdravotníckou starostlivosťou,  
zanecháva dlhodobé, často trvalé následky na ich zdraví. Prijatím maloletého dieťaťa do 
krízového strediska začína proces riešenia zdravotných problémov. Ochorenia očí a zraku, 
psychické problémy, gastroenterologické ochorenia, podvýživa, nevhodná strava, parazity, 
nedostatočná hygiena, ochorenia horných dýchacích ciest, uší, kožné ochorenia, úplnú 
absenciu povinných očkovaní  ihneď po prijatí do KS riešime v odborných ambulanciách – 
psychiatra, stomatológa, pediatrického gynekológa, urológa, chirurga, oftalmológa, 
pediatrického neurológa, pediatrického gastroenterológa, pediatrického stomatológa,  
kardiológa a dermatovenerológa.  
              Z dôvodu nízkeho socioekonomického statusu rodiny s nedostatočnou výchovno-
vzdelávacou stimuláciou až chýbajúcim  správnym  výchovným  prístupom, kde často 
pretrváva dlhodobé záškoláctvo, u detí absentuje  návyk pravidelnej prípravy na vyučovanie, 
majú  značné až úplne medzery vo vedomostiach 
              Deti nepoznajú ocenenie za úsilie a úspech v škole, keďže ich rodičia podceňujú 
potrebu a hodnotu vzdelania. V prostredí v ktorom žijú, nie je fyzický priestor na učenie  a 
domácu prípravu, z dôvodu vysokého počtu rodinných príslušníkov. V mnohých rodinách žijú 
všetci v jednej malej miestnosti. Ďalším problémom je materiálne vybavenie 
v domácnostiach. Deťom chýbajú  základné učebné pomôcky /napr. písacie potreby, zošity, 
pravítka, kružidlá/.Všetky deti po prijatí majú značné bariéry v nadväzovaní 
interpersonálnych vzťahov, majú zúžený obzor informovanosti, ktorý vyplýva zo sociálnej 
izolovanosti, chýba im trpezlivosť. Požadujú všetko ihneď. Úroveň komunikačných je na 
veľmi nízkej úrovní. Nerozumejú a ani nerozprávajú v slovenskom jazyku – iba v rómskom. 
Prijaté maloleté deti nadväzujú s ťažkosťami sociálny a verbálny kontakt a majú problém 
adaptovať sa na nové podmienky v škole a v krízovom stredisku.  
           Deti po prvýkrát po prijatí do KS zažijú pocit lásky, bezpečia a istoty vzhľadom 
k tomu, že vytvárame prostredie čo najviac sa približujúce realite skutočného domova. 
Oceňujeme ich aj za malé pokroky, zameriavame sa na vzájomnú spoluprácu, toleranciu, 
empatiu  a pomoc jeden druhému. Deti sa spoločne so zamestnancami venujú príprave jedla 
/raňajky, obedy a večere/. Získavajú zručnosti nielen pri varení, ale aj pečení /mixovaní, 
rozmrazovaní, ohrievaní/. Spoločne si pripravujú narodeninové oslavy a diskotéky. Učia sa 
prestierať na bežné aj  slávnostné prestieranie stola. Osobitne sa zameriavajú  na slávnostné 
prestieranie a  atmosféru vianočných sviatkov. Počas obdobia vianočných sviatkov väčšina 
z nich dostanú  prvýkrát darčeky a zažijú poocit rodinnej pohody radosti, štedrosti 
a spolupatričnosti.   

       Vo voľnom čase /po splnení si školských povinností/ deti počúvajú hudbu, sledujú 
televíziu, venujú sa hip-hipovým a rómskym tancom, čítajú knihy, hrajú spoločenské hry, 
stolný tenis, pracujú s počítačom a tabletom.  
Obľubujú športové hry na ihrisku – futbal, vybíjanú. Pripravujú si kultúrne programy na rôzne 
podujatia. Navštevujú záujmové krúžky na školách – počítačový, futbalový, skautský, ľudové 



remeslá, hudobný - hodiny klavíra, spevácky, športový  a turistický. Maloleté deti, ktoré 
navštevujú 9. ročník navštevujú prípravné cvičenia so zameraním na intenzívnu prípravu 
z predmetov slovenský jazyk a matematika. Maloleté deti sa radi zapájajú do všetkých 
kultúrnych a spoločenských aktivít mesta Snina aj za spolupráce dobrovoľníkov CSS Zátišie.  
            Školopovinné deti boli po prijatí do krízového strediska zaradené do vyučovacieho 
procesu v škole. U všetkých detí sme už po už krátkom období /asi 1-2 mesiace/, zaznamenali 
pozitívne výsledky  v škole, posilnil sa ich vzťah ku škole, rozšírila sa slovná zásoba a ich 
verbálny prejav v slovenskom jazyku.  

 
Sociálna práca s mal. dieťaťom a rodinou 

 
Po umiestnení dieťaťa do krízového strediska mapujeme situáciu dieťaťa a na základe 

získaných informácií pre dieťa vypracovávame v spolupráci s ÚPSVaR Oddelením 
SPODaSK, rodičmi, školou a predškolským zariadením individuálny plán na zvládnutie krízy. 
Súčasťou individuálneho plánu na zvládnutie krízy je aj odborná práca s biologickou rodinou. 

Cieľom odbornej činnosti nášho krízového strediska s rodinou počas pobytu dieťaťa 
v krízovom stredisku je, aby sa dieťa v čo najkratšom možnom čase mohlo vrátiť do 
biologickej rodiny.  

Po prijatí dieťaťa alebo viacpočetnej súrodeneckej skupiny informujeme biologických 
rodičov o možnom stretávaní sa s deťmi,  podpore kontaktov /telefón, mail, listová 
korešpondencia/ s biologickou rodinou.  

Veľký dôraz kladieme na podporu pravidelných kontaktov dieťaťa s biologickou 
rodinou (zdôrazňuje sa intenzita a včasnosť), umožňujeme návštevy rodičov, súrodencov 
a iných príbuzných a blízkych osôb dieťaťu priamo u nás v krízovom stredisku, spoločné 
vychádzky s biologickou rodinou v Snine a neskôr podporujeme návštevy a krátkodobé 
pobyty dieťaťa v rodinnom prostredí.  

Rodine umiestneného dieťaťa poskytujeme základné sociálne a špecializované 
sociálne poradenstvo.  

Pri plánovaní práce s dieťaťom a jeho rodinou, v rámci individuálneho prístupu 
používame metódu prípadovej konferencie v spolupráci so subjektmi určenými zákonom č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Prípadovej konferencie sa 
zúčastňujú – biologická rodina, širšia rodina, (osoby s ktorými má dieťa nadviazaný hlbší 
vzťah) zástupcovia ÚPSVaR – Oddelenia SPODaSK, zástupcovia krízového strediska, 
zástupcovia mestského úradu, prípadne obecného úradu a ďalší odborní pracovníci.  

Dôležitou súčasťou našej odbornej práce je aj terénna práca s dieťaťom a jeho rodinou 
v prirodzenom prostredí rodiny mal. dieťaťa za účelom sieťovania pomoci rodine t.j. 
zapojenia aj širšieho okolia dieťaťa do riešenia situácie a podpory rodiny, napr. širšia rodina, 
školské zariadenie, mestské a obecné úrady a pod. s cieľom začlenenia dieťaťa a jeho rodiny 
do širšej komunity.  

Počas pobytu dieťaťa v krízovom stredisku pracujeme s dieťaťom a jeho rodinou 
s cieľom, aby po návrate dieťaťa do rodiny, bola rodina pripravená a schopná poskytnúť 
dieťaťu plnohodnotnú starostlivosť. Pre nás je veľmi dôležité motivovať rodinu hneď od 
začiatku umiestnenia dieťaťa do krízového strediska, aby sa nenarušili vzťahy medzi rodičmi 
a deťmi i súrodencami navzájom.  

Ak sa samotní  rodičia o svoje dieťa nevedia, nemôžu,  nechcú starať, alebo ohrozujú 
jeho zdravý vývin  a dieťa sa nemôže vrátiť do svojej  biologickej rodiny pripravujeme mal. 
dieťa na náhradnú rodinnú starostlivosť.  

 Poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu, 
záujmovú činnosť, sociálno-terapeutické aktivity zamerané na celkový rozvoj osobnosti 
dieťaťa.  



Pri práci s deťmi uplatňujeme metódy rozhovoru, pozorovania, konfrontácie, metódy 
orientované na podporu a povzbudzovanie detí, monitorovanie správania dieťaťa v rodine, po 
víkendových a prázdninových pobytov, rodinnej spolupráce, modelovania a hrania rolí, 
metódy efektívnej komunikácie a realizujeme záujmovú činnosť.  

Pravidelne /v stredu/ sa deti krízového strediska, zamestnanci a prijímatelia sociálnej 
služby rehabilitačného strediska spolu s dobrovoľníkmi zúčastňujú „krúžku šikovných rúk“ 
so zameraním sa na rozvoj tvorivosti, kreativity, zmysluplnosti trávenia voľného času 
i nadväzovania nových priateľstiev, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci, či utužovaniu 
vzťahov medzi deťmi a ľuďmi s ťažkým zdravotným postihnutím 

Každý týždeň /štvrtok/ sa stretávame s deťmi na komunitných stretnutiach 
„Svojpomoc“/sociálny pracovník, psychológ,  pomocný vychovávateľ/, kde sa zameriavame 
na problémové správanie maloletých detí, zlepšenie medziľudských vzťahov medzi deťmi, 
medzi súrodencami, na poznávanie seba, svojich silných stránok, pri pravidelnom stretávaní  
pozitívne ovplyvňujeme správanie mal. detí. 

Aktívne spolupracujeme so Základnou školou Budovateľskou, Základnou školou  
Študentskou, Materskou školou, Čsl. armády, Špeciálnou základnou školou v Snine, 
Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Snine, s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Snine, Cirkevným centrom voľného času, 
Spojenou školou internátnou v Snine a Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri 
SŠI. Aktívnou spoluprácou so základnými školami, materskou školou sme vytvorili u mal. 
detí potrebu vzdelania a vzdelávania, pravidelnú dochádzku do školy i prípravu na 
vyučovanie. 

 
       Rodinám a rodinným príslušníkom mal. detí, ktoré sú umiestnené v krízovom 

stredisku, sme poskytovali špecializované sociálne poradenstvo pri riešení ich špecifických 
problémov. 

 
        

V súčasnosti nám pri voľnočasových aktivitách s deťmi, pomoci pri príprave na 
vyučovanie, sprevádzaní pri nakupovaní, záujmových krúžkoch a pod. pomáhajú traja 
dobrovoľníci, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť na základe „Zmluvy 
o dobrovoľníckej činnosti“ /2 študenti – vysoká škola, 1 - dôchodca/.  

Voľnočasové aktivity s maloletými deťmi zameriavame aj na aktívnu spoluprácu 
a propagáciu zariadenia so: 

• Syrárňou Bel, a. s. Michalovce 
• Hypermarketom Tesco, Snina 
• Profesionálnym fotografom Petrom Filakovským 
• Úniou žien Slovenska v Snine 
• Úniou žien Slovenska v Dlhom n/ Cirochou   

 
Ambulantná forma 
      

         Krízové stredisko – ambulantná forma poskytuje základné a špecializované sociálne 
poradenstvo, sociálnu prevenciu, záujmovú činnosť, sociálno-terapeutické aktivity zamerané 
na celkový osobnostný rozvoj dieťaťa. V spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Snine, 
ZŠ – Budovateľská, terénnymi sociálnymi pracovníkmi ÚPSVaR Oddelenia SPODaSK, 
Snina sme sa zamerali na poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho 
poradenstva, riešenie krízovej situácie v rodine detí z málopodnetného prostredia zo sídliska 1 
v blízkom susedstve krízového strediska.  
 



3. Prevádzkové podmienky poskytovateľa sociálnych služieb 

Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania poskytujú sociálne 
služby v obci Osadné. Zariadenia sú v jednom areáli na konci obce. 

Domov sociálnych služieb 

Sociálna služba v domove sociálnych služieb sa poskytuje prijímateľom 
v prevádzkovej budove. Jej súčasťou je aj stravovacia prevádzka, ktorá sa nachádza  
v suteréne budovy.  

Prevádzková budova je dvojpodlažná s podkrovím.  
Na prízemí sa poskytuje sociálna služba prijímateľom, ktorí sú imobilní, potrebujú 

zvýšený dohľad a vyššiu mieru podpory. Prijímatelia majú k dispozícii 3 izby, 1 dennú 
miestnosť,  kuchynku na prípravu stravy a zariadenie pre osobnú hygienu.  

Na prízemí sa nachádza aj obývacia bunka, návštevná miestnosť, jedáleň pre 
prijímateľov sociálnej služby – mužov, ktorá  má  kuchynku vybavenú kuchynskou linkou, 
stolom, výdajným okienkom na výdaj stravy a okienkom na príjem znečisteného riadu. 

V obývacej bunke majú prijímatelia k dispozícii 2 izby a zariadenie pre osobnú 
hygienu. V každej izbe sú vytvorené podmienky pre ubytovanie troch prijímateľov. 
           Návštevná miestnosť slúži k prijímaniu návštev pre prijímateľov sociálnej služby 
a využívajú ju aj zamestnanci úseku odborných činností a priamej práce s prijímateľmi 
sociálnej služby.   

Na prvom poschodí sa poskytuje sociálna služba  prijímateľom sociálnej služby – 
mužom, ktorí majú k dispozícii 6 izieb, 2 denné miestnosti a zariadenie pre osobnú hygienu. 

V podkroví budovy sú ubytované ženy a dievčatá. K dispozícii majú 7 izieb, jedáleň, 
kuchynku s kuchynskou linkou a výdajným okienkom na výdaj stravy a zariadenie pre osobnú 
hygienu. Každá izba je vybavená potrebným a vhodným zariadením a má vstavané skrine na 
uskladnenie bielizne a ošatenia.  

Zariadenie podporovaného bývania 

V zariadení podporovaného bývania majú prijímatelia k dispozícii 2 izby.  V každej 
izbe sú vytvorené podmienky pre ubytovanie troch prijímateľov. 

Prijímatelia majú kuchyňu s jedálenským kútom, kuchynskou linkou, nerezovou 
chladničkou s mrazničkou, nerezovou teplovzdušnou rúrou a nerezovým digestorom. Majú 
tiež miestnosť pre uskladnenie potravín a zariadenie pre osobnú hygienu. 

 
Rehabilitačné stredisko, krízové stredisko, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti     
 

Rehabilitačné stredisko, krízové stredisko a zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 
poskytujú svoje služby v Snine v budove, ktorá pozostáva z jedného podzemného podlažia 
a dvoch nadzemných podlaží. Stavba je postavená v intraviláne mesta Snina – Sídlisko I. Je 
priamo prístupná po spevnenej komunikácii, napojená na verejný vodovod, verejnú 
kanalizáciu, rozvod tepla a plynovod.  
 

Podzemné podlažie pozostáva z chodby, schodišťa, archívu, strojovne, skladu 
zeleniny, skladu čistiacich a hygienických potrieb.  

Rehabilitačné stredisko 

 Podlažie je murované, prístup je zabezpečený pomocou vnútorných vyrovnávacích 
schodov. Dispozične pozostáva zo vstupu, kancelárie vedúcej odborných činností, priamej 



práce s prijímateľmi sociálnej služby a vykonávania opatrení SPO, špecializovanej sociálnej 
poradne, šatne prijímateľov sociálnej služby, šatne zamestnancov, 2 denných miestností na 
činnosť rehabilitačného strediska, WC, šatne pre prijímateľov sociálnej služby, miestnosti 
slúžiacej na fyzioterapiu a čajovej kuchynky.  

 
Služba včasnej intervencie 

Podlažie - prízemie, na ktorom sa nachádzajú priestory služby včasnej intervencie je 
murované. Dispozične pozostáva z bezbariérového vstupu, šatne pre prijímateľov sociálnej 
služby, miestností - kancelárie služby včasnej intervencie (kde v prípade potreby pracuje 
s dieťaťom a rodinou sociálny pracovník-koordinátor- psychológ) a bude sa využívať aj 
miestnosť slúžiaca na fyzioterapiu.  
 
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 

Priestory / poschodie/ zariadenia dočasnej starostlivosti o deti  pozostávajú z 1 izby 
pre deti, dennej miestnosti - obývačky, kuchyne na prípravu stravy rodinného typu so 
skladom, predsiene s chodbou, kúpeľne s WC pre dievčatá, kúpeľne s WC pre chlapcov. 
 
Krízové stredisko  

Krízové stredisko /poschodie/ pozostáva z chodby, kancelárie sociálnych pracovníkov 
a psychológa, dennej miestnosti - obývačky, kuchyne na prípravu stravy rodinného typu so 
skladom, predsiene s chodbou, kúpeľne s WC pre dievčatá, kúpeľne s WC pre chlapcov a 3 
izbami (spálňami) pre deti.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb a detí krízového 
strediska 

 
Tab. č.1   Štruktúra prijímateľov sociálnej služby a detí KS podľa pohlavia 

Zariadenie (druh sociálnej 
služby) 

MUŽI/chlapci ŽENY/dievčatá SPOLU 

Domov sociálnych služieb 38 22 60 

Zariadenie podporovaného 
bývania 

6 0 6 

Rehabilitačné stredisko 5 5 10 

Zariadenie dočasnej 
starostlivosti o deti 

1 1 2 

Služba včasnej intervencie 6 4 10 

Podpora samostatného 
bývania 

1 0 1 

Krízové stredisko 9 12 21 

 

Tab. č. 2  Štruktúra prijímateľov sociálnej služby DSS podľa veku 
DSS Vekové zloženie Počet pss 

 15-18 rokov 3 

 19-29 rokov 16 

 30-39 rokov 33 

 40-59 rokov 8 

 
 

Tab. č. 3  Štruktúra prijímateľov sociálnej služby ZPB podľa veku 
ZPB Vekové zloženie Počet pss 

 30-39 rokov 3 

 40-59 rokov 3 

 
 

Tab. č. 4  Štruktúra prijímateľov sociálnej služby RhS podľa veku 
RhS Vekové zloženie Počet pss 

 15-18 rokov 0 

 19-29 rokov 6 

 30-39 rokov 4 

 
 



Tab. č. 5  Štruktúra detí v KS  podľa veku 
KS Vekové zloženie Počet detí 

 0-3 rokov 0 

 4 - 5 rokov 2 

 6-9 rokov 5 

 10-14 rokov 10 

 15-18 rokov 5 

 
Tab. č. 6  Štruktúra detí SVI  podľa veku 

VI Vekové zloženie Počet detí 

 0-1 rokov 1 

 2- 3 rokov 3 

 4-5 rokov 5 

 6-7 rokov 1 

 

Tab. č. 7  Štruktúra detí ZDSoD  podľa veku 
ZDSoD Vekové zloženie Počet detí 

 0-3 rokov 0 

 4- 5 rokov 0 

 6-9 rokov 0 

 10–14 rokov 1 

 15-18 rokov 1 

 
 

Tab. č. 8  Štruktúra prijímateľov sociálnej služby PSB podľa veku 
PSB Vekové zloženie Počet pss 

 30-39 rokov 1 
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5. Poskytované odborné činnosti 

Centrum sociálnych služieb Zátišie podporuje zmysluplný, plnohodnotný život, ktorý 
sa čo najviac približuje spôsobu života v bežných podmienkach.  

CSS utvára podmienky na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, 
písomného kontaktu s osobami, ktoré si prijímateľ sociálnej služby sám určí, najmä na účel 
ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. 

 Zariadenie umožňuje prijímateľom, na základe ich prejaveného záujmu, stretnutia 
s rodinou a priateľmi, ako aj pobyty prijímateľov sociálnej služby v rodinnom prostredí. 

 
Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona 
 
Sociálne poradenstvo 
 

Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva 
a špecializovaného sociálneho poradenstva.  

Zodpovední zamestnanci CSS poskytujú prijímateľom v rámci základného sociálneho 
poradenstva informácie o nárokoch, službách a možnostiach, ktoré môžu vyriešiť alebo 
zmierniť nepriaznivú situáciu prijímateľa. Súčasťou poradenskej činnosti je aj spolupráca 
s rodinnými príslušníkmi prijímateľov. 

 
V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sa zisťujú príčiny vzniku, 

charakteru a rozsahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytovanie 
konkrétnej odbornej pomoci.  

Miesto výkonu odbornej činnosti je Snina, Ul. Československej armády 1594/5. 
Cieľovou skupinou špecializovaného sociálneho poradenstva sú: 

• osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia (zdravotné, 
telesné a duševné postihnutie), ich rodičia a rodinní príslušníci, 

• deti a mládež marginalizovanej rómskej komunity a ich rodičia, prípadne ich rodinní 
príslušníci. 
Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované ako samostatná sociálna služba 

pre občanov mesta Snina a širšieho okolia podľa charakteru potrieb prijímateľov sociálnej 
služby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia, deťom a mládeži 
marginalizovanej rómskej komunity,  ich rodičom a rodinným príslušníkom. 

Špecializované sociálne poradenstvo sa zameriava na zistenie príčin, charakteru a 
rozsahu problému a na poskytnutie konkrétnej pomoci. Klientom je poskytovaná odborná 
pomoc pri riešení ich nepriaznivých sociálnych situácií tak, aby mobilizáciou svojich 
možností a schopností dokázali riešiť problémy, ktoré majú,  prípadne, aby dokázali 
predchádzať problémom, ktoré môžu nastať. 

Informáciami, rozhovorom a inými poradenskými metódami, ktoré využívame pri 
poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva, pomáhame klientom pri riešení ich 
nepriaznivých sociálnych situácií tak, aby mobilizáciou svojich možností a schopností 
dokázali riešiť problémy, ktoré majú, prípadne aby predchádzali problémom, ktoré môžu 
nastať. Zmyslom poradenstva je eliminácia patológie, pomoc klientovi k jeho nezávislosti od 
iných ľudí, podporovanie jeho osobnostného rastu, zvýšenie kvality života, riešenie potrieb 
človeka v nepriaznivej sociálnej situácii, jeho duševné a fyzické zdravie, mobilizácia 
zdravých zdrojov jeho prirodzeného prostredia.  



Pri výkone špecializovaného sociálneho  poradenstva vždy vychádzame z konkrétnych 
špecifických potrieb a problémov každého klienta. Klienti, ktorí sa zúčastňujú 
špecializovaného sociálneho poradenstva v mnohých prípadoch prichádzajú s problémami, s 
ktorými sú denne konfrontovaní najmä v oblasti sociálnej, ekonomickej, pracovnej, 
zdravotnej, právnej a pod., ktoré sami a ani s pomocou neformálnych zdrojov pomoci neboli 
schopní samostatne riešiť. 

 
Realizovaním špeciálneho sociálneho poradenstva sa  snažíme zabezpečiť zlepšenie 

kvality života klienta s ťažkým zdravotným postihnutím, ich rodinám a pomôcť deťom 
a mládeži, rodinným príslušníkom, ktorí sa ocitli v krízovej situácií. 

 
Najzávažnejšími problémami, s ktorými sa stretávame pri výkone poskytovania 

špecializovaného sociálneho poradenstva je: 
- informačný servis rodinám – sprostredkovanie informácií o rôznych formách 

terapií, služieb a možností podpory rodiny a dieťaťa 
- vyhľadávanie a sieťovanie odborníkov, odborných pracovísk 
- konzultovanie výberu, vhodnosti, kombinácií i intenzity množstva ponúkaných 

terapií 
- syndróm vyhorenia u človeka, starajúceho sa o dieťa s ťažkým zdravotným 

postihnutím 
- podpora rodine od obdobia zistenia vývinového rizika dieťaťa 
- podpora vnútorných zdrojov rodiny a kompetentnosť rodičov rozumieť 

vlastnému dieťaťu 
- podpora pri koordinácii a kooperácií rôznych foriem služieb a terapií pre 

rodinu a dieťa 
- poskytovanie informácií o kompenzačných príspevkov a pomôckach 

poskytovaných ÚPSVaR, o predĺženej rodičovskej dovolenke, o sociálnych 
dávkach pre rodinu a dieťa 

- poskytovanie informácií o vývine a o potrebách dieťaťa v závislosti od veku, 
typu a stupňa zdravotného postihnutia 

- podpora pri porozumení, spracovávaní a koordinácií informácií jednotlivých 
odborníkov participujúcich na starostlivosť o dieťa a rodinu 

- zhoršenie ekonomickej situácie rodiny dieťaťa s ťažkým zdravotným 
postihnutím pri strate zamestnania jedného z rodičov, 

- krízová situácia v rodine – strata bývania, alkoholová závislosť /dopad na 
rodinu a deti, spoluzávislosť v rodine s členom závislým na alkohole/ 

- zamestnanie osôb marginalizovanej rómskej komunity 
- inklúzia dieťaťa s poruchami autistického spektra do spoločnosti, kruhu 

priateľov 
 

 
V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sme využívali aj klubovú formu – 

Klub svojpomoci a vzájomnej pomoci, konkrétne 4 stretnutia..  
   

Informácie o poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva ako odbornej 
činnosti uvádzame na našej webovej stránke www.csszatisie.sk, prostredníctvom 
spracovaného propagačného materiálu, spoluprácou: 

• s príslušnými ÚPSVaR 
• školami 
• zariadeniami sociálnych služieb 



• mestským úradom 
• obcami, 
• lekármi 
• terénnymi sociálnymi pracovníkmi 
• rodinnými asistentami 
• komunitou 
• Centrom právnej pomoci 
• Mediačnou kanceláriou – Snina, Humenné 

 
 
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

Pomoc pri odkázanosti sa vykonáva pri jednotlivých činnostiach, ktorými sú 
stravovanie, pitný režim, vyprázdňovanie, osobná hygiena, pohyb, orientácia v prostredí, 
starostlivosť o domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, 
úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít. 
 
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je zameraná predovšetkým 
na pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí prijímateľov sociálnej služby, na pomoc pri 
vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní 
tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, pri písomnej komunikácii v osobných 
záležitostiach prijímateľov sociálnej služby (listy rodičom, príbuzným, priateľom atď.), pri 
vybavovaní ďalších záležitostí podľa požiadaviek prijímateľov sociálnej služby. 
 
Sociálna rehabilitácia 

Sociálna rehabilitácia je zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti                      
a sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby. Vykonáva sa  nácvikom zručností prijímateľov 
sociálnej služby, aktivizovaním ich schopností, posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri 
základných sociálnych aktivitách, nácvikom priestorovej orientácie, nácvikom pohybu, 
rozvojom sociálnej komunikácie. 
Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť v CSS 

Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby je 
v Centre sociálnych služieb Zátišie zabezpečovaná personálom, ktorý má na vykonávanie 
týchto činností odbornú kvalifikáciu. Zamestnankyne úseku zabezpečujú poskytovanie 
základnej starostlivosti v súvislosti  s biologickými potrebami prijímateľov sociálnej služby 
a vykonávajú  práce pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských 
a pracovných návykov prijímateľov sociálnej služby v trojzmennej prevádzke. 

Sestry v zariadení sociálnych služieb, ktoré pracujú v jednozmennej prevádzke, 
zabezpečujú poskytovanie zdravotnej  starostlivosti prijímateľom v spolupráci s príslušnými 
ošetrujúcimi lekármi a zdravotníckymi zariadeniami. Zdravotnú starostlivosť deťom 
zabezpečuje pediater. Dospelým prijímateľom poskytuje zdravotnú starostlivosť všeobecný 
lekár pre dospelých. 

 
V rámci dispenzárnej starostlivosti CSS spolupracuje s: 

• neurológom, 
• pedopsychiatrom, 
• ortopédom, 
• stomatológom, 
• oftalmológom. 



Ďalšia odborná starostlivosť je využívaná podľa potreby, a to: 
• chirurgická, 
• gynekologická, 
• otorinolaryngologická, 
• nefrologická, 
• kardiologická, 
• dermatologická, 
• urologická. 

 
 

Pracovná terapia  
Ergoterapia je založená na predpoklade, že práca je základnou potrebou, ktorá sa odzrkadľuje 
v konečnom produkte. Je zameraná na prirodzenosť, rovnováhu, formy a kontext 
zamestnávania jedinca v jeho živote. Jej záujmom je skúmať, aký má vplyv na schopnosť 
vykonávať určité činnosti a ako zabezpečiť, aby došlo k rovnováhe medzi schopnosťami  
osoby a faktormi prostredia. Cieľom ergoterapie je predovšetkým poskytnutie pomoci 
prijímateľom rôzneho veku, podporiť ich zdravie a celkovú pohodu (duševnú a psychickú) 
a pracovať na rozvíjaní ich schopností.  

 

Termín pracovná terapia je zahrnutá aj v slovenskej legislatíve, konkrétne v zákone 
o sociálnych službách v paragrafe 23, ktorý ju vymedzuje ako odbornú činnosť na osvojenie 
pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít, pod 
odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych 
a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.  

 

Ciele ergoterapie 

• Odpútanie prijímateľovej pozornosti od nepriaznivého vplyvu jeho aktuálneho stavu 
• Získavanie praktických zručností, pracovných návykov a manuálnych zručností pri 

rôznych pracovných postupoch na určitých pracovných výrobkoch a to pri plnom 
rešpektovaní mentality a postihnutia prijímateľa  

• Dať prijímateľom pocit užitočnosti a zdravej sebarealizácie 
• Rozvíjať aktívnu tvorivosť a fantáziu prijímateľa  
• Poznávanie hodnôt ľudskej práce  
• Rozvíjanie a upevňovanie priateľských vzťahov 
• Pre prijímateľa je podstatný proces ergoterapeutickej činnosti, nie výsledok  

 

ERGOTERAPIA  (pracovná terapia) 

Prijímatelia sociálnej služby CSS Zátišie majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti             
a zručnosti, zvyšovať svoje sebavedomie, zlepšiť telesné a psychické funkcie prostredníctvom 
ergoterapie, ktorá sa vykonáva v piatich ergoterapeutických dielňach. 



Ergoterapeutické dielne CSS Zátišie: 

1. Tkáčska dielňa 
2. Keramická dielňa 
3. Stolárska dielňa 
4. Košikárska dielňa 
5. Arteterapeutická dielňa 

Prijímatelia sociálnej služby si môžu vybrať terapiu o ktorú majú najväčší záujem. 
Ergoterapeutická skupina pozostáva zo 4 až 7 prijímateľov sociálnej služby. 

Tkáčska dielňa 

Cieľom pracovnej terapie v dielni je naučiť sa  pripraviť si materiál na tkanie                
(trhaním, strihaním vyradeného ošatenia a posteľnej bielizne) a postupnými krokmi sa naučiť 
tkať koberce rôznych vzorov a vhodne kombinovať farby. Okrem kobercov sa v dielni tkajú 
aj vankúše, tašky a vaky, ktoré sa ďalej posúvajú do textilnej dielne, kde dostávajú svoju 
konečnú podobu – tam sa zošijú, naplnia, na tašku sa prišije ramienko a pod.  

Na prácu v dielni používame rôzne materiály: oblečenie z vlastných zdrojov a priadzu 
na tkanie, ktorú kupujeme. Tú naši prijímatelia sociálnych služieb spolu s ergoterapeutkou 
najprv triedia podľa farieb a navíjajú do klbiek. Prijímatelia sociálnych služieb si jemnú 
motoriku denne precvičujú trhaním, strihaním molitanu a odpadovej vlny, ktoré sa potom 
používajú ako náplň do tkaných vankúšov. 

V tkáčskej dielni pracujeme podľa vypracovaného ročného plánu, ktorý je 
prispôsobený schopnostiam a zručnostiam prijímateľov sociálnej služby. Jednotlivým 
činnostiam sa venujú prijímatelia sociálnych služieb, ktorí majú predpoklady, zručnosť 
a záujem o konkrétny typ činnosti.   

 

Keramická dielňa 

Prijímatelia majú možnosť pracovať a realizovať sa  v keramickej dielni. Ponúkame zážitkovú 
a úžitkovú formu terapie. Zážitková forma slúži najmä pre prijímateľov s vysokou mierou 
podpory ( masírovanie rúk hlinou, odtláčanie dlaní do hliny, tvarovanie a  hádzanie hlinených 
guličiek na podložku a pod.) , prijímatelia s nízkou mierou podpory častejšie využívajú 
úžitkovú formu ( modelovanie z hliny, vtláčanie hliny do foriem, odlievanie tekutej hliny do 
sádrových foriem, glazúrovanie, točenie na hrnčiarskom kruhu a pod) . Práca s hlinou ako 
s poddajným a mäkkým materiálom má významnú úlohu pri riešení stresových situácií. Pri 
práci človek zabúda na svoje problémy, cíti sa užitočný, veľa o sebe premýšľa, váži si 
výsledok svojej práce a aj prácu iných.  

 

Pri modelovaní s hlinou sa rozvíja vytrvalosť, trpezlivosť a kolektívnosť. Intenzívne sa cvičí 
jemná motorika prstov, koordinácia zmyslov, najmä hmatového a zrakového. Pri práci 
používame aj jednoduché nástroje, vykrajovačky, špachtle, valčeky, škrabky. Najčastejšou 
technikou akú používame je vtláčanie hliny do foriem. 

 

 



Stolárska dielňa 

Cieľom stolárskej dielne je nadobudnutie a rozvoj pracovných zručností v oblasti, kde 
si prijímatelia sociálnej služby osvojujú nové formy práce s drevom ako je rašpľovanie, 
vyrezávanie, vŕtanie, morenie, maľovanie, lakovanie, čapovanie a skrutkovanie. Ergoterapeut 
oboznamuje prijímateľov sociálnej služby so základmi pílenia, hobľovania a iných 
pracovných úkonoch pri opracúvaní dreva. V stolárskej dielni prijímatelia pod vedením 
ergoterapeuta  pracujú na pracovných stoloch, alebo za stolárskym stolom - hoblicou. 

Košikárska dielňa 

Košikárstvo je ohýbanie, lepenie a vypletanie prútím. Prijímatelia sociálnej služby 
v košikárskej dielni, rozvíjajú  svoju pracovnú zručnosť za pomoci ergoterapeutky. Veľký 
dôraz kladieme na inšpiráciu a nápaditosť. Niektorí  prijímatelia sociálnej služby s vyššou 
mierou podpory vykonávajú jednoduché činnosti na rozvoj motoriky ako je: triedenie prútia, 
prekladanie prútia, nosenie a vyberanie prútia z vane,  zbieranie odrezkov , zametanie. 
Prijímatelia sociálnej služby s nižšou a strednou mierou podpory najprv asistujú pri práci  
a postupne sa zapájajú do jednotlivých činností pri výrobe rôznych výrobkov.  

 
Arteterapeutická dielňa 

Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí 
z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Dôležitým 
aspektom je podpora tvorivých schopnosti a vzájomný rešpekt. Výtvarná tvorba obsahuje 
tvorivosť, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie 
zážitkov, uvoľnenie a náhľad. Ponúkame možnosť sebarealizácie, komunikácie a tvorby 
prostredníctvom rôznych výtvarných technik, materiálov a úžitkového umenia. Nakoľko 
máme prijímateľov sociálnej služby s rôznou mierou podpory, volíme individuálny prístup. 
Arteterapeutickú činnosť si spríjemňujeme prvkami aromaterapie, muzikoterapie či anjelskej 
terapie. Taktiež tvorivými hrami v prírode a prechádzkami na ktorých pozorujeme jej krasu 
a zbierame zaujímavé kamene či iné prírodniny.                                       

 

Záujmová činnosť   

 V rámci záujmovej činnosti CSS podporuje prijímateľov sociálnej služby pri realizácii 
ich záujmov a záľub. Pri všetkých aktivitách sa prihliada na zdravotný stav prijímateľov, 
vychádza sa z potrieb a záujmov prijímateľov, s rešpektovaním hodnôt človeka a jeho 
osobnosti. Záujmová činnosť sa realizuje v týchto krúžkoch: 

Krúžok dramatoterapie: 

 Dramatoterapia je jeden z liečebno-výchovných prístupov, ktorý pomáha človeku 
lepšie spoznať seba samého, lepšie sa orientovať v rôznych situáciách, pomáha mu lepšie 
chápať, porozumieť, byť sebou samým. Prostredníctvom neverbálnych hier, rolových hier, 
čítaním poviedok, nacvičovaním básní, piesní, porekadiel, rozprávok, tancov spestrujeme ich 
každodenný život. S nacvičeným programom sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastňujú 
rôznych vystúpení ako: Krídla túžby, Margarétafest, benefičné koncerty, vianočné besiedky, 
Valentínske plesy a pod. Na týchto vystúpeniach získavajú nové priateľstvá, skúsenosti, nové 
zážitky. 

 



Krúžok turisticko - včelársky: 

 Krúžok slúži na udržiavanie kondície prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa pripravujú 
na reprezentovanie nášho zariadenia na rôznych športových aktivitách a súťažiach ( letná 
olympiáda - atletika, senicup – futbal, zimné športovanie, športové dni). V rámci včelárstva sa 
prijímatelia oboznamujú s prácou, ktorá súvisí s chovom včiel, s výrobou medu a vosku. 
Práca s včelami je relaxom s možnosťou oddychu v prírode. 

 

Krúžok výtvarný: 

 Výtvarná činnosť je pre ľudí s mentálnym postihnutím veľmi blízka. Prispieva 
k prirodzenej spontánnosti a tvorivosti. Používame rôzne výtvarné techniky ako je kresba, 
maľba, koláž, mozaika, venujeme sa aj modelovaniu, maľbe na sklo, pracujeme so sadrovými 
odliatkami, venujeme sa aj servítkovej technike.  

Krúžok šikovných rúk: 

 Venujeme sa rôznym technikám a činnostiam. Šijeme ručne aj na šijacom stroji 
dekoračné predmety, tašky, masky na karneval, zaoberáme sa servítkovou technikou, 
venujeme sa aj vyšívaniu a ručnému pleteniu. Dekorujeme výrobky z prútia, ktoré vyrábame 
v košikárskej dielni. 

Krúžok fytoterapie: 

Cieľom krúžku fytoterapie je poznávanie krás okolitej prírody v ktorej žijeme. 
Zameriavame sa hlavne na poznávanie a rozoznávanie bylín, rastlín a drevín rastúcich vo 
voľnej prírode v blízkom okolí. Činnosťou krúžku je, nazbierať a usušiť čo najviac liečivých 
rastlín, ktoré v zimnom období v rámci krúžku využívame na napĺňanie voňavých vrecúšok 
a prípravu chutných a liečivých čajov z vlastnoručne nazbieraných a usušených rastlín.  

Krúžok varenia: 

 Na krúžku varenia sa prijímatelia učia uvariť si jednoduché pokrmy, zdokonaľujú sa 
v manipulácií  s elektrickými spotrebičmi, venujú sa aj studenej kuchyni, na oslavy svojich 
narodenín si pripravujú chlebíčky, obložené misy, zeleninové šaláty. Svoje zručnosti 
a schopnosti každoročne využijú na súťaži Abilympiáda, ktorú organizuje naše zariadenie. 

Individuálne plánovanie  

 Sociálne služby v CSS sú poskytované v súlade so zákonom o sociálnych službách       
a na základe individuálneho plánu, ktorý vychádza z individuálnych potrieb, schopností 
a cieľov prijímateľa sociálnej služby.  

Individuálny plán je nástroj aktívnej spolupráce prijímateľa sociálnych služieb, jeho 
rodiny a poskytovateľa sociálnych služieb. Zámerom využívania nástroja individuálneho 
plánovania je prispieť k tomu, aby človek, ktorý potrebuje dlhodobé a koordinované služby, 
dostal komplexnú, flexibilnú a individuálne prispôsobenú podporu v zabezpečení bežného 
a zmysluplného života. 

Individuálny plán by mal poskytnúť prehľad o tom:  

• akú podporu a služby prijímateľ potrebuje,  
• ako dlho túto podporu potrebuje,  



• kto mu podporu poskytuje, 
• aké ciele a opatrenie potrebuje,  
• kedy a akým spôsobom sa mu bude podpora poskytovať.  

 

V procese individuálneho plánovania sa ukazuje ako zásadné dodržiavať princípy, ktoré 
by mali zabezpečiť efektívne a úspešné plánovanie a podporu: 

1. Tvorba, realizácia a hodnotenie individuálneho plánu prebieha vždy v spolupráci 
s prijímateľom sociálnej služby s ohľadom na jeho osobné ciele a možnosti. 

2. Vnímanie človeka v jeho individuálnej osobitosti a podpora v hľadaní jeho vlastných 
ciest tak, aby sa v rámci svojich možností dokázal vysporiadať s realitou. 

3. Človeka musia podporujúce osoby brať vážne a musia rešpektovať jeho osobnú 
integritu. 

4. Profesionáli a podporujúce osoby si musia vedieť priznať, že sú veci, ktoré ani oni 
nevedia a musia sa vyhýbať paternalistickému prístupu. 

5. Vzťah prijímateľ sociálnej služby a podporujúca osoba musí byť založený na báze 
partnerstva. 

6. Vytvorenie priestoru na to, aby sa pracovalo s predstavou dotknutej osoby o jeho 
živote a nie  primárne s tým, čo si myslia odborníci, čo je preňho najlepšie. 

7. Dôležité je porozumieť a pochopiť človeka a nie vysvetľovať. 
8. Pri tvorbe individuálneho plánu je potrebné vychádzať z toho, aký človek je a v akej 

situácií sa nachádza a nie z predstavy, aký by mal byť.  
9. Dôležité je pracovať s aktuálnou situáciou tu a teraz, tak, aby bol človek prítomný 

a mal priestor na to, aby reagoval na podporujúce osoby. 
10. Nejde o hľadanie spôsobov a ciest pre ľudí, ale spolu s nimi.  
11. Nejde o to, aby sa činnosti a aktivity robili za človeka, ale treba mu umožňovať 

a poskytovať podporu, aby mohol žiť čo najviac samostatný a zmysluplný život.  
 

Kľúčový termín a podmienka pre efektívne a úspešné individuálne plánovanie je 
spolupráca. Spolupráca na individuálnom plánovaní znamená: 

• Definovanie, v čom potrebuje človek podporu a čo dokáže urobiť sám. 
• Kto môže túto podporu poskytovať a ktoré úlohy dokáže zvládnuť človek sám. 
• Kedy má byť poskytnutá podpora. 
• Ako má byť poskytnutá podpora. 

 

Poskytovateľ sociálnej služby plánuje, realizuje a hodnotí priebeh poskytovania 
sociálnej služby spoločne s prijímateľom sociálnej služby a berie ohľad na jeho osobné ciele 
a možnosti.  

Úschova cenných vecí 

CSS Zátišie utvára podmienky na  úschovu cenných vecí vrátane vkladných knižiek, 
osobných účtov a peňažnej hotovosti prijímateľov sociálnej služby  na základe zmluvy 
(dohody) o úschove a v zmysle vypracovanej smernice.      
      V prípade, že sa v CSS skončí poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi, jeho cenné 
veci sa odovzdajú jemu, prípadne jeho zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi) oproti podpisu. 
O odovzdaní a prevzatí cenných vecí sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíšu zodpovední 



zamestnanci CSS a prijímateľ sociálnej služby, prípadne  jeho zákonný zástupca (opatrovník). 
Vydanie cenných vecí sa vyznačí aj v registri zmlúv o úschove cenných vecí. 
      Veci zomrelého prijímateľa sociálnej služby uschované v CSS sa môžu vydať iba na 
základe súhlasu notára alebo súdu a len osobám určeným notárom alebo súdom. 
 
 
 
V rámci vykonávania jednotlivých odborných činností služby včasnej intervencie sa 
zameriavame na tieto oblasti: 
 

 
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO 

 
1. Zisťovanie problému, jeho riešenie a následne poskytnutie  konkrétnej odbornej pomoci   
2. Podpora pri koordinácii a kooperácii rôznych foriem služieb a  terapií pre rodinu a dieťa   
3. Informačný servis rodinám   

• sprostredkovanie informácií o rôznych formách terapií, služieb a možností podpory 
rodiny a dieťaťa 

• vyhľadávanie a sieťovanie odborníkov, odborných pracovísk 
• konzultovanie výberu, vhodnosti, kombinácií a intenzity množstva ponúkaných terapií        

4. Poskytovanie podrobných informácií: 
• o  kompenzačných príspevkoch a pomôckach poskytovaných  Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny 
• o  kompenzačných pomôckach a príspevkoch zo zdravotnej poisťovne 
• o opatrovateľskej a iných sociálnych  službách pre ŤZP deti v regióne 
• o predĺženej rodičovskej dovolenke 
• o sociálnych dávkach pre rodinu a dieťa 

 
POMOC PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV A PRÁVOM CHRÁNENÝCH ZÁUJMOV 

DIEŤAŤA 
1. Podpora rodiny pri komunikácii a porozumení s odborníkmi a s úradmi  
2. Sprevádzanie rodiny na úrady a inštitúcie 
 
 

SOCIÁLNA REHABILITÁCIA 
 

1. Zisťovanie aktuálnych potrieb rodiny a jej rodinných príslušníkov   
• Podpora rodiny vo formulovaní vlastných potrieb za pomoci vhodných nástrojov PCP                             
• Podpora rodiny pri komunikácii so širšou rodinou, priateľmi 

2. Vymedzenie cieľov pre rodinu a dieťa so zdravotným postihnutím, ich priebežné 
vyhodnocovanie a  revidovanie  v prípade potreby (priebežné plánovanie budúcnosti) 
v spolupráci s rodinou, identifikovanie a vyhodnotenie situácie rodiny a jej potrieb 
• podpora rodiny pri formulovaní vlastných cieľov a kľúčových zameraní intervencie  

3. Podpora rodiny pri zvládaní záťaže a vyrovnávaní sa s novými situáciami                                                  
• podpora pri zvládaní novej situácie u súrodencov a iných rodinných príslušníkov  
• spoluvytváranie “mostov” a súvislostí medzi informáciami rodičov                                                                                 
• podpora a sprevádzanie rodiny prežívanými emóciami (smútkom, hnevom...) 

4. Podpora pri porozumení, spracovaní a koordinácii informácii jednotlivých odborníkov 
participujúcich na starostlivosti o dieťa a rodinu 



5. Podpora rodičovských kompetencií 
• oceňovanie a uvádzanie „dobrých príkladov“ 
• povzbudzovanie k uplatňovaniu vlastnej vôle 
• podpora rozhodovacích kompetencií rodičov 
• podpora interakcií medzi rodičom a dieťaťom 
• posilnenie a podpora roly jednotlivých členov rodiny 
• podpora funkčnej komunikácie medzi členmi rodiny navzájom  
• podpora intuitívneho rodičovstva 
• podpora a posilnenie drobných úspechov dieťaťa 

 
 

SOCIÁLNA PREVENCIA 
 

1. Sprostredkovanie kontaktov na iné rodiny v podobnej situácii  
• vytváranie priestoru pre stretávanie rodín a ich svojpomocné aktivity 
• podpora pri stretnutiach rodičov navzájom 

2. Informovanie komunity o potrebách rodiny 
3. Podpora inkluzívnych komunitných aktivít 
4. Alternatívne možnosti financovania pomôcok a terapií – informácie o možnostiach 

využitia nadácií a grantov, ako aj spôsobov predkladania individuálnych žiadosti  
 

 
KOMPLEXNÁ STIMULÁCIA ROZVOJA DIEŤAŤA 

 
1. Orientačné identifikovanie vývinovej úrovne dieťaťa  

• orientačné zhodnotenie aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa 
• aplikovanie základných pomôcok potrebných na posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa 
• vymedzenie silných a slabých stránok dieťaťa 

2. Poskytovanie informácií o vývine a o potrebách dieťaťa v závislosti od veku, typu 
a stupňa zdravotného postihnutia 
• orientácia vo vývinových medzníkoch dieťaťa a jeho špecifikách 
• sprevádzanie rodiny pri získavaní informácií o diagnóze dieťaťa 
• poskytovanie informácií o špecifikách vývinu dieťaťa v jednotlivých vývinových 

oblastiach 
• poskytovanie informácií o špecifikách pozorovaných reakcií dieťaťa 

3. Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa  
• stimulácia vývinu dieťaťa v jednotlivých vývinových oblastiach: motorika, vnímanie, 

reč, adaptívne správanie a hra 
• podpora pri základnej manipulácii s dieťaťom „handling“ 
• posilnenie základných komunikačných stratégií dieťaťa a návrh alternatívnych 

spôsobov komunikácie dieťaťa 
• podpora pri úprave vhodného fyzického prostredia pre dieťa v záujme stimulácie jeho 

vývinu  
• návrhy a ukážky možností stimulácie v domácom prostredí 
• návrhy vhodných pomôcok a hračiek rešpektujúc individuálne potreby dieťaťa 
• návrhy modifikácií a vhodných úprav pomôcok a hračiek pre dieťa 
• podpora a posilnenie silných stránok a rešpektovanie limitov dieťaťa 
• (následná špecifikácia podľa kompetencií špecialistov)  



6. Personálne zloženie a organizačná štruktúra CSS Zátišie 

 

 



7. Financovanie sociálnych služieb 

Centrum sociálnych služieb Zátišie je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho 
hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári 
samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na 
svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.  
 

Tvorba, úprava a čerpanie rozpočtu bola v priebehu roka 2017 nasledovná: 
 

   Rozpočet príjmov a výdavkov pre organizáciu ako celok je na rok 2017  stanovený 

nasledovne: 

Príjmy: 

Rozpočet:    118 000,00  €      

Upravený rozpočet:   158 911,00  € 

 

Výdavky: 

Rozpočet:                     1 197 900,00  €      

Upravený rozpočet:      1 399 649,00  €   

Z toho: 366 665,00 €  kapitálové výdavky:   

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY                  
Pridelené:  
- na rekonštrukciu budovy sídla CSS Zátišie vo výške:    

  
282 000,00 € 

- čerpané:  
- na zakúpenie techniky do kuchyne: 

- čerpané:  
- na rekonštrukciu vykurovania sídla CSS v Snine: 

- čerpané:  
- na vybavenie miestnosti snoezelen: 
                                    -     čerpané: 
 

252 766,94 € 
5 820,00 € 
5 790,00 € 

76 100,00 € 
76 015,20 € 

2 745,00 € 
2 745,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Finančné ukazovatele - výdavky a príjmy  zariadenia                                                                 
Centrum sociálnych služieb Zátišie k  31. 12. 2017 

VÝDAVKY zdroj 
funkčná 

klasifikácia 
Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Čerpanie 
rozpočtu 

Kapitálové výdavky           
  41 1012 284 000.00 364 195.00 334 847.14 
  111 1012 0.00 2 470.00 2 470.00 

Kapitálové výdavky spolu 366 665.00 337 317.14 
Bežné výdavky 41         

mzdy 41 1012 466 493.00 461 851.00 461 851.43 

odvody na mzdy 41 1012 163 046.00 168 025.00 168 025.42 

cestovné 41 1012 970.00 452.00 451.80 

energie 41 1012 12 210.00 13 908.00 13 907.87 

tovary 41 1012 13 750.00 13 287.00 13 281.40 

palivá, mazivá, oleje 41 1012 0.00 518.00 518.84 

údržba a opravy 41 1012 16 567.00 23 297.00 23 296.78 

služby 41 1012 33 296.00 29 200.00 29 199.65 

transfery  41 1012 4 100.00 6 824.00 6 824.01 

Spolu za: 41 1012 710 432.00 717 362.00 717 357.20 

mzdy 41 1040 43 048.00 44 395.00 44 395.79 

odvody na mzdy 41 1040 15 040.00 15 535.00 15 535.11 

cestovné 41 1040 180.00 300.00 300.26 

energie 41 1040 10 570.00 7 115.00 7 113.98 

tovary 41 1040 7 023.00 10 288.00 10 286.19 

palivá, mazivá, oleje 41 1040 1 075.00 1 608.00 1 607.89 

údržba a opravy 41 1040 1 400.00 1 928.00 1 927.56 

služby 41 1040 6 432.00 3 566.00 3 565.36 

transfery  41 1040 700.00 1 536.00 1 535.57 

Spolu za: 41 1040 85 468.00 86 271.00 86 267.71 

Bežné výdavky spolu za: 41   795 900.00 803 633.00 803 624.91 

Bežné výdavky 46         

mzdy 46 1012 0.00 19 570.00 19 570.00 

odvody na mzdy 46 1012 0.00 6 840.00 6 840.00 

cestovné 46 1012 0.00 0.00 0.00 

energie 46 1012 36 419.00 31 617.00 31 617.00 

tovary 46 1012 62 663.00 62 818.00 62 818.00 

palivá, mazivá, oleje 46 1012 6 125.00 6 227.00 6 227.00 

údržba a opravy 46 1012 12 793.00 17 338.00 17 338.00 

služby 46 1012 0.00 0.00 0.00 

transfery  46 1012 0.00 0.00 0.00 

Spolu za: 46 1012 118 000.00 144 410.00 144 410.00 



mzdy 46 1040 0.00 0.00 0.00 

odvody na mzdy 46 1040 0.00 0.00 0.00 

cestovné 46 1040 0.00 0.00 0.00 

energie 46 1040 0.00 0.00 0.00 

tovary 46 1040 0.00 0.00 0.00 

palivá, mazivá, oleje 46 1040 0.00 0.00 0.00 

údržba a opravy 46 1040 0.00 0.00 0.00 

služby 46 1040 0.00 0.00 0.00 

transfery  46 1040 0.00 0.00 0.00 

Spolu za: 46 1040 0.00 0.00 0.00 

Bežné výdavky spolu za: 46   118 000.00 144 410.00 144 410.00 

Bežné výdavky 111         

mzdy 111 1012 0.00 0.00 0.00 

odvody na mzdy 111 1012 0.00 0.00 0.00 

cestovné 111 1012 0.00 0.00 0.00 

energie 111 1012 0.00 0.00 0.00 

tovary 111 1012 0.00 2 530.00 2 530.00 

palivá, mazivá, oleje 111 1012 0.00 0.00 0.00 

údržba a opravy 111 1012 0.00 0.00 0.00 

služby 111 1012 0.00 0.00 0.00 

transfery  111 1012 0.00 0.00 0.00 

Spolu za: 111 1012 0.00 2 530.00 2 530.00 

mzdy 111 1040 0.00 37 638.00 37 638.00 

odvody na mzdy 111 1040 0.00 13 155.00 13 154.89 

cestovné 111 1040 0.00 0.00 0.00 

energie 111 1040 0.00 5 769.00 5 769.95 

tovary 111 1040 0.00 4 085.00 4 085.26 

palivá, mazivá, oleje 111 1040 0.00 1 050.00 1 049.97 

údržba a opravy 111 1040 0.00 0.00 0.00 

služby 111 1040 0.00 1 541.00 1 539.79 

transfery  111 1040 0.00 262.00 262.14 

Spolu za: 111 1040 0.00 63 500.00 63 500.00 

Bežné výdavky spolu 
za: 111   0.00 66 030.00 66 030.00 
Bežné výdavky 72a         

mzdy 72a 1012 0.00 0.00 0.00 

odvody na mzdy 72a 1012 0.00 0.00 0.00 

cestovné 72a 1012 0.00 0.00 0.00 

energie 72a 1012 0.00 0.00 0.00 

tovary 72a 1012 0.00 1 116.00 1 115.70 

palivá, mazivá, oleje 72a 1012 0.00 0.00 0.00 

údržba a opravy 72a 1012 0.00 0.00 0.00 

služby 72a 1012 0.00 0.00 0.00 

transfery  72a 1012 0.00 0.00 0.00 

Spolu za: 72a 1012 0.00 1 116.00 1 115.70 
mzdy 72a 1040 0.00 0.00 0.00 



odvody na mzdy 72a 1040 0.00 0.00 0.00 

cestovné 72a 1040 0.00 0.00 0.00 

energie 72a 1040 0.00 0.00 0.00 

tovary 72a 1040 0.00 0.00 0.00 

palivá, mazivá, oleje 72a 1040 0.00 0.00 0.00 

údržba a opravy 72a 1040 0.00 0.00 0.00 

služby 72a 1040 0.00 0.00 0.00 

transfery  72a 1040 0.00 0.00 0.00 

Spolu za: 72a 1040 0.00 0.00 0.00 
Bežné výdavky spolu 
za: 72a   0.00 1 116.00 1 115.70 
Bežné výdavky 72f         

mzdy 72f 1212 0.00 0.00 0.00 

odvody na mzdy 72f 1212 0.00 0.00 0.00 

cestovné 72f 1212 0.00 0.00 0.00 

energie 72f 1212 0.00 0.00 0.00 

tovary 72f 1212 0.00 14 405.00 14 404.39 

palivá, mazivá, oleje 72f 1212 0.00 0.00 0.00 

údržba a opravy 72f 1212 0.00 0.00 0.00 

služby 72f 1212 0.00 2 191.00 2 190.84 

transfery  72f 1212 0.00 0.00 0.00 

Spolu za: 72f 1012 0.00 16 596.00 16 595.23 
mzdy 72f 1040 0.00 0.00 0.00 

odvody na mzdy 72f 1040 0.00 0.00 0.00 

cestovné 72f 1040 0.00 0.00 0.00 

energie 72f 1040 0.00 0.00 0.00 

tovary 72f 1040 0.00 0.00 0.00 

palivá, mazivá, oleje 72f 1040 0.00 0.00 0.00 

údržba a opravy 72f 1040 0.00 0.00 0.00 

služby 72f 1040 0.00 1 199.00 1 198.38 

transfery  72f 1040 0.00 0.00 0.00 

Spolu za: 72f 1040 0.00 1 199.00 1 198.38 
Bežné výdavky spolu 
za: 72f   0.00 17 795.00 17 793.61 
Bežné výdavky spolu za všetky zdroje 913 900.00 1 032 984.00 1 032 974.22 

PRÍJMY zdroj 
funkčná 

klasifikácia 
Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Plnenie 

príjmy za poskytnuté služby 46 223001 118 000.00 140 000.00 149 179.16 

za nájomné 46 212003 0.00 0.00 1.00 

príjmy z dobropisov 46 292 0.00 0.00 3 134.94 

Spolu za: 46   118 000.00 140 000.00 152 315.10 

príjmy za poskytnutú stravu 72f 223003 0.00 17 795.00 17 793.61 

príjmy z darov a grantov 72a 453 0.00 1 116.00 1 115.70 

Spolu za: 72   0.00 18 911.00 18 909.31 

Príjmy spolu     118 000.00 158 911.00 171 224.41 
Vysvetlivky: 
zdroj 41    – dotácie od zriaďovateľa         zdroj 46    – vlastné príjmy 
zdroj 72a    – sponzorské prostriedky  zdroj 72f    – prostr. zo stravovania 
zdroj 111    – prostriedky zo štátneho rozpočtu / financovanie KS (MPSVR SR) 
funkčná klasifikácia 1012  – Centrum sociálnych služieb  funkčná klasifikácia 1040  – Krízové stredisko 



Z celkového rozpočtu bežných výdavkov bol na mzdy a odvody do fondov stanovený 

rozpočet vo výške  767 009,00 €, čo predstavuje 74,25 %  upraveného rozpočtu bežných 

výdavkov. 

 Priemerná prepočítaná mesačná hrubá mzda na jedného zamestnanca              

v CSS Zátišie k 31. 12. 2017 je vo výške  765,48 €, čo predstavuje 83,20 % priemerného 

hrubého mesačného príjmu na Slovensku k 31.12.2016 (920 €). 

 

 

 

 



 

 

Súvaha CSS Zátišie k 31. 12. 2017 

          

Ozn. STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 
súvahy 

Suma 

A b c 3 

  SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114 1 875 832,79 

A. Neobežný majetok r.003+r.011+024 2 731 938,11 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023) 11 731 938,11 

A.II.1. Pozemky (031) - (092 AÚ) 12 46 909,23 

4 Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) 15 670 366,44 

5 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
(022) - (082 + 092 AÚ) 

16 11 331,61 

6 Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ) 17 2 397,68 

7 
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 
092 AÚ) 

18 933,15 

B. Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104 33 142 567,88 

B.I. Zásoby súčet (r.035 až r.039) 34 15 375,14 

B.I.1. Materiál (112+119)-(191) 35 15 375,14 

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084) 60 64 313,30 

5 Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ) 65   

8 

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších 
územných celkov a rozpočtových organizácií 
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 
(318)-(391 AÚ) 

68 64 313,30 

B.V. Finančné účty súčet (r.086 až 097) 85 62 879,44 

2 Ceniny (213) 87 229,55 

3 Bankové účty (221AÚ +/-261) 88 62 649,89 

C. Časové rozlíšenie (r.111 až r.113) 110 1 326,80 

C.1 Náklady budúcich období  (381) 111 1 326,80 

  KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až r.114) 888 3 502 004,36 

 

 



Ozn. STRANA PASÍV 
Číslo 

riadku 
Suma 

A b c 5 

  
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 
r.116+r.126+r.180+r.183 

115 875 832,79 

A. Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123 116 70 672,24 

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125) 123 70 672,24 

A.III.1. 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov (+/-428) 

124 76 177,33 

2 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) 
r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183) 

125 6 716.21 

B. Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173 126 722 963,20 

B.II. 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet 
(r.133 až r.139) 

132 646 645,33 

3 
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho 
územného celku (355) 

135 646 645,33 

B.III. Dlhodobé záväzky  súčet (r.141 až 150) 140 2 856,08 

4 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 2 856,08 

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172) 151 73 461,79 

B.IV.1. Dodávatelia  (321) 152 13 667,98 

9 Iné záväzky (379AÚ) 160 191,81 

12 Zamestnanci (331) 163 39 368,09 

14 
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a 
zdravotného poistenia (336) 

165 15 360,49 

16 Ostatné priame dane (342) 167 3 277,42 

21 
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo 
verejnej správy (372AÚ) 

172 1 596,00 

C. Časové rozlíšenie r.181 + r. 182 180 82 197,35 

2 Výnosy budúcich období (384) 182 82 197,35 

  KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183) 999 3 432 143,99 

 

 

 

 

 

 

 



                   Náklady a výnosy organizácie 

 

 

      VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

        k 31.12.2017 

Číslo účtu 

alebo 

skupiny 

Náklady č.r. Suma 

A b c 1 

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 1  173 044,62 

501 Spotreba materiálu 2 129 687,56 

502 Spotreba energie 3 43 357,06 

51 Služby (r.007 až r.010) 6 70 958,96 

511 Opravy a udržiavanie 7 42 811,38 

512 Cestovné 8 752,06 

518 Ostatné služby 10 27 395,52 

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 11 794 284,25 

521 Mzdové náklady 12 563 455,22 

524 Zákonné sociálne poistenie 13 203 555,42 

527 Zákonné sociálne náklady 15 27 273,61 

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 17 1 469,12 

538 Ostatné dane a poplatky 20 1 469,12 

54 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

(r.022 až r.028) 21 1 945,00 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 1 945,00 

55 

Odpisy,rezervy a opravné položky  z 

prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a 

zúčtovanie časového rozlíšenia 

(r.030+r.031+r.036+r.039) 29 24 111,57 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

30 24 111,57 

56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 40 1 664,03 

568 Ostatné finančné náklady 47 1 664,03 

58 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov (r.055 až r.063 54 152 315,10 

588 Náklady z odvodu príjmov 62 152 315,10 

  

Účtové skupiny 50-58 celkom súčet 

(r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+             

r.040 +r.049+r.054) 64 1 219 792,65 

  

 

Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064) 

 

994 

 

3 659 377,95 

 



Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

Výnosy č.r. Suma 

A b c 1 

60 Tržby za vlastné výkony 65 154 509,78 

602 Tržby z predaja služieb 67 154 509,78 

64 Ostatné výnosy 83 2 691,99 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 2 691,99 

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 
obciach, vyšších územných celkoch a 
rozpočtových org. a prispevkových org. 
zriadených obcou alebo vyšším územným 
celkom (r.125 až r.133) 

124 1 057 085,79 

691 

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v 
rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 

125 948 034,91 

692 

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu 
obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku 
v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším  
územným celkom 

126 12 955,40 

693 
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo 
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej 
správy 

127 66 030,00 

694 
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo 
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej 
správy 

128 11 156,17 

697 
Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 

131 18 909,31 

  
Účtová trieda 6 
celkom(065+069+074+079+083+090+100 
+109+114+124) 

134 1 214 287,56 

  
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 
- r.064) (+/-) 

135 -5 505,09 

  
Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136, 
r.137) (+/-) 

138 -5 505,09 

  Kontrolné číslo súčet ( r.065 až r.138 ) 995 3 653 872,86 

 

 

 
 
 
 



8. Realizované aktivity a projekty 

 

Akcie s prijímateľmi v roku 2017 

Dátum Názov akcie 

27. 01. 2017 Bývalí žiaci Spojenej školy internátnej, prijímatelia CSS Zátišie, 
Marek Kima a Erika Čarná sa zúčastnili, na pozvanie školy, 
novoročného školského plesu. 

11. 02. 2017 Marek Kima a Svetlana Tulejová vystúpili s programom na 
Valentínskom plese, ktorý usporiadala Obec Osadné v kultúrnom 
dome.  

14. 02. 2017 Na pozvanie CSS Garden Humenné sa štyria prijímatelia sociálnej 
služby zúčastnili na Valentínskom plese v Ptičom 

15. 02. 2017 
Valentínska diskotéka pre prijímateľov CSS Zátišie v Osadnom 

22. 02. 2017 Maľovanie na sneh  - kreativita prijímateľov ergoterapeutických 
skupín  

14. 03. 2017 
Návšteva Thermal parku na Zemplínskej  Šírave – 4 prijímatelia 

15. 03. 2017 Súťaž v maľovaní kraslíc a zdobení veľkonočných perníkov – 
kreativita prijímateľov ergoterapeutických skupín  

12. 04. 2017 Matica slovenská Snina - beseda zameraná na ochranu prírody – 
enviromentálna výchova, Mgr. Iveta Buraľová, Správa Národného 
parku Poloniny – 9 prijímateľov  

16. 04. 2017 Svätenie veľkonočného košíka v gréckokatolíckom kostole v Osadnom 
- 6 prijímateľov sociálnej služby 

23. 04. 2017 
Návšteva mesta Humenné – 5 prijímateľov 

15. 05. 2017 Lucia Červeňáková -  oslava 18. narodením v cukrárni v Snine 
s kľúčovým zamestnancom 

19. 05. 2017 Svetlana Tulejová - oslava  narodením – posedenie v Snine  so 4 
priateľmi 

01. 06. 2017 „ Športová olympiáda“  pre prijímateľov CSS Zátišie – ihrisko CSS 

12.06. až 15.06.2017 
ČR, Bystré u Poličky - Turnaj priateľstva – 3 prijímatelia 

23. 06. 2017 Upevňovanie sociálnych väzieb s rodinou – Eva Čonková – návšteva 
sestry v CSS v Kalinov 

26.06. až 30.06.2017 Rekreačný pobyt 9 prijímateľov s vysokou mierou podpory 
v rekreačnom zariadení Vihorlat Resort Snina 

28. 06. 2017 
Regionálna súťaž „Krídla túžby“ – Svidník - 5 prijímateľov 

02. 07. 2017 „Pohybom za zdravím“ – turistický pochod na Balnicu – 8 
prijímateľov 



19. 07. 2017 
Letné kúpanie v Biokúpalisku -  sninské Rybníky – 6 prijímateľov 

20. 07. 2017 Návšteva kaštieľa a skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom – 5 
prijímateľov 

26. 07. 2017 
Poľsko - Solinské jazerá – 9 prijímateľov 

01. 08. 2017 „ Svet zvierat“ - návšteva Dino Park a ZOO Košice – 3 prijímatelia 

09.08.2017 
Súťaž vo varení guľášu v areáli Domova sociálnych služieb 
v Osadnom. 
Súťažiaci: tím 2 – ženy , tím 3a4 muži, a deti z Krízového strediska v 
Snine 

12. 08. 2017 Obec Osadné - Súťaž traktorov domácej výroby 

18. 08. 2017 Letné kúpanie v Biokúpalisku -  sninské Rybníky – 3 prijímateľky  

28. 08. 2017 Účasť na Športovej olympiáde PSK v Prešove 
Súťažiaci: 5 prijímateľov CSS Zátišie 

02. 09. 2017 Deň železnice v Humennom  - 3 prijímatelia 

15. 09. 2017 
Dni mesta Snina – 2 prijímateľky 

17. 09. 2017 Snina - 13. ročník podujatia - Človek, pes a kôň. Zúčastnilo sa 6 
prijímateľov. 

19.09- 27.09.2017 
Projekt „Active means happy“ Poľsko – 7 prijímateľov 

02. 10. 2017 Divadlo Jonáša Záborského Prešov - 7. ročník regionálnej súťaže 
v sociálnych službách „Krídla túžby “ –  6 prijímateľov 

07.10.2017 Návšteva filmového predstavenia v MsKS v  Snine – názov filmu: „ 
Esa z pralesa“ – 6 prijímateľov 

16. 11. 2017 
Halloween party  v DSS Osadné 

05. 12. 2017 
Pečenie vianočných oblátok v Snine - 4 prijímatelia 

06. 12. 2017 Mikuláš v DSS v Osadnom. Vystúpenie speváckej skupiny Senioranka 
zo Sniny pre prijímateľov zariadenia 

06. 12. 2017 Vianočné trhy na PSK – prezentácia výrobkov prijímateľov sociálnej 
služby 



20. 02. 2017 - Maľovanie na sneh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 03. 2017 – Návšteva Thermal parku – Zemplínska Šírava 

 

        

 

 

 



12.04.2017 – Beseda s Mgr. Buraľovou v Matici slovenskej v Snine 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľká noc v Osadnom 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jún 2017 – rekreačný pobyt Vihorlat Resort – Snina - Rybníky 

 

 

 

Jún 2017 – Bystré u Poličky – Turnaj priateľstva 

 

 



26. 07. 2017 – Poľsko – Solinské jazerá 

 

 

 

09. 08. 2017 – súťaž vo varení guľášu 

 

 

 



September 2017 - Projekt „Active means happy“ Poľsko 

 

 

December 2017 - Marcel Janič – oslava 40. narodenín 

 

 

 

 



Šanca na zamestnanie - projekt 

 

 

 

 

Návšteva z firmy Bel, a.s. Michalovce 

 

 



 
Významné realizované aktivity -  Snina 
 
02.02.2017 – Valentínske fotografovanie detí krízového strediska v spolupráci s priateľmi 
z Hypermarketu Tesco, Snina – profesionálny fotograf Peter Filakovský /valentínske 
pohľadnice/ a propagácia zariadenia fotografiami na vývesných tabuliach v HM Tesco, 
Snina 
 

  
 
 

   

 

 

 

 



08.02.2017 Medzinárodný deň žien v HM, Tesco Snina 

  

             

                                                  

06. – 07.05.2017  Offroad Máčanka, Belá nad Cirochou                                                                                          

 

 



 

01.-03.06.2017 Relaxačný pobyt s deťmi krízového strediska v Bachledovej doline, Ždiar 

 

 

 



 

 

18.06.2017 Športový deň s priateľmi z Únie žien Slovenska, Snina – Sninské rybníky 

 



 

26.6. – 27.06.2017 Slnečné stretnutie plné krásnych priateľstiev – Drienica 

 

 

 



25.08.2017 – Výstup na Sninský kameň 

 

 

 

 

 

 



25.09.2017 Srdce ako dar – 14.ročník regionálnej prehliadky detí, mládeže a dospelých 

v Michalovciach 

  

6.10.2017 – účasť a prezentácia výrobkov ergoterapeutických dielní „Prvé farmárske trhy 

v Snine 

  

 

28.11.2017 – Nadácia Orange – Darujte Vianoce 2017 – Splnené vianočné prianie pre T. M 

prostredníctvom ROVNOCENNÍ, o.z. 

 



05.12.2017 – Vianočné tvorivé dielne v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom, 

Michalovce pre deti krízového strediska, prijímateľov sociálnej služby rehabilitačného 

strediska, domova sociálnych služieb 

  

 

09.12.2017 – Mikuláš s priateľmi z Hypermarketu Tesco, Michalovce 

 

 



 

 

 

19.12.2017 – Projekt Nadácie Bel foundation prostredníctvom  ROVNOCENNÍ, o.z. – Šanca 

na život bez obmedzení – zakúpenie rehabilitačného prístroja Motren Duo 3 

  

24.12.2017 – Vianoce s deťmi z krízového strediska 

  



9. Ciele a priority CSS Zátišie 

 

Ciele a priority  CSS Zátišie sú v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych 
služieb. 

Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie sociálnych služby na vysokej odbornej 
úrovni a zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb.  Ďalšími cieľmi sú najmä: 

 

• vytvoriť príjemné, kreatívne a motivujúce prostredie pre prijímateľov, 

• ochrana práv prijímateľov sociálnej služby, 

 

• rozvíjať tímový prístup pri riešení odborných otázok, ako aj pri tvorbe individuálnych 
plánov, 

 
• podporiť integráciu prijímateľov do bežného života prechodom z inštitucionálnej 

starostlivosti do alternatívnych foriem bývania – zariadenie podporovaného bývania 

• poskytovať podporu prijímateľom, aby dokázal viesť bežný spôsob života,  

• podnecovať prijímateľov pre podávanie návrhov a podnetov na skvalitnenie života 
v zariadení,  

• zohľadniť v čo najväčšej miere individuálne potreby prijímateľov – plánovanie 
zamerané na človeka. 

• podpora a rozvoj schopností a nezávislosti prijímateľov sociálnej služby -  
poskytovanie podpory pre rozvoj schopností prijímateľa smerujúcich k znižovanou 
stupňa odkázanosti pri jednotlivých činnostiach,  

• podporovať prijímateľov k preberaniu zodpovednosti za vlastné rozhodnutia, 

• rozvoj zručností v oblasti základných a rozvinutých sociálnych aktivít, 

• aktivizácia prijímateľov k získaniu pracovných návykov a zručností. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priority zariadenia: 

• Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. 

• Poskytovať sociálne služby s ohľadom na individualitu prijímateľov. 

• Propagovať zariadenie, poskytované sociálne služby a realizované aktivity 
v regionálnej tlači a na web. stránke zariadenia. 

• Vytvárať a rozvíjať partnerský vzťah medzi zamestnancom, prijímateľom a jeho 
rodinou založený na vzájomnej úcte, dôvere a podpore. 
 

• Podporovať rozvoj potenciálu prijímateľov v oblasti zamestnanosti. 

• Spolupracovať pri vytváraní podmienok pre návrat prijímateľov do rodinného              
a komunitného prostredia. 

• Zvýšiť úroveň prístupnosti a debarierizácie z pohľadu univerzálneho navrhovania. 

• Aktivizovať a pripravovať prijímateľov sociálnej služby, u ktorých je predpoklad 
samostatného života, k vráteniu spôsobilosti na právne úkony. 

• Podporovať zamestnancov k zvyšovaniu kvalifikácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Kontakty 

 

Telefónne čísla: 

Riaditeľ CSS Zátišie   0907 958 190 

CSS Zátišie Snina:   057 762 2452 

CSS Zátišie Osadné:   057 779 8139 

 

 

E-mailové adresy: 

• riaditel@csszatisie.sk 
• riaditel@csszatisie-sv.vucpo.sk 
• sekretariat@csszatisie-sv.vucpo.sk 
• ekonom@csszatisie-sv.vucpo.sk 
• poradca@csszatisie.sk 
• dss@csszatisie.sk 
• zpb@csszatisie.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


