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1. Základné údaje 

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Batizovce 

Sídlo: Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce 

IČO: 00 691 861 

Bankové spojenie: SK71 8180 0000 0070 0051 2083 

Zriaďovateľ: VÚC Prešov  

Právna forma: rozpočtová organizácia VÚC 

Štatutár zariadenia: riaditeľka PhDr. Katarína Bolisegová 

Registrácia: č. 103/13 

Zriaďovacia listina: č. 2002/001158 

Číslo telefónu: 052/78 49 712 

e-mail:  riaditel@cssdomovpodtatrami-batizovce.vucpo.sk 

Počet zamestnancov: 97  

Kapacita CSS spolu 153 miest: domov sociálnych služieb – 78 miest 

 špecializované zariadenie – 40 miest 

 útulok – 35 miest  

 

 

78

40

35

Kapacita CSS

DSS ŠZ Útulok

mailto:riaditel@cssdomovpodtatrami-batizovce.vucpo.sk
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2. Prehľad a plnenie poskytovaných sociálnych služieb 

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami (ďalej CSS) v Batizovciach je rozpočtovou 

organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená 

na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného 

rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na výkon svojej činnosti môže 

prijímať finančné a vecné dary. Vlastníkom majetku je Prešovský samosprávny kraj, ktorý 

ho dal do správy zariadeniu sociálnych služieb. 

K 31.12.2019 poskytuje sociálne služby: 

- v Domove sociálnych služieb (ďalej DSS) so sídlom v Batizovciach, Družstevná 25/3,  

- v Špecializovanom zariadení (ďalej ŠZ) so sídlom v Batizovciach, Družstevná 25/3,  

- v Útulku so sídlom vo Svite, Ul. SNP č.12. 

 

2.1.  Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie 

        Domov sociálnych služieb je zariadením sociálnych služieb s celoročnou pobytovou 

formou. Cieľovou skupinou sú fyzické osoby, ktoré sú v dôsledku ťažkého zdravotného 

postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň  odkázanosti  je najmenej V 

a fyzické osoby, ktoré sú nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. Rozsah poskytovanej 

sociálnej služby v DSS je na určitý a neurčitý čas. 

        Špecializované zariadenie je zariadením sociálnych služieb s celoročnou a týždennou 

pobytovou formou. Svoju činnosť zameriava na poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe 

odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej V so zdravotným 

postihnutím, ktorým je schizofrénia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa. Rozsah 

poskytovanej sociálnej služby v ŠZ je na neurčitý čas. 

2.1.1   Poskytovanie sociálnych služieb v DSS a ŠZ 

Poslaním poskytovania sociálnej služby v CSS Domov pod Tatrami je riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie prijímateľov sociálnej služby (ďalej len prijímateľov), ktorí nie sú schopní 

svoju situáciu riešiť vlastným pričinením, ani za pomoci rodiny, skupiny, komunity. 

Cieľom poskytovania sociálnej služby je vykonávanie odborných, obslužných a ďalších 

činností, ktoré sú definované v zákone o sociálnych službách. Služby sa poskytujú 

s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľa, v súlade s ochranou ľudských práv 

a slobôd. 

DSS a ŠZ zabezpečujú vykonávanie:       

odborných činností - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, 

pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, 

obslužných činností – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 

a šatstva, 

ďalších činností - osobné vybavenie, úschova cenných vecí, preprava, záujmová činnosť, 

doprovod na lekárske vyšetrenia. 
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2.1.2   Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb v DSS a ŠZ 

Prevádzkové podmienky DSS a ŠZ sú v piatich budovách prispôsobené poskytovaniu 

celoročnej a týždennej pobytovej služby, potrebám prijímateľov a požiadavkám všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

Celková plocha pozemku je 17.880 m², z toho budovy zaberajú 3.327 m² a ostatné plochy 

14.553 m². 

        Pri kapacite 118 lôžok je ubytovanie sústredené v 65 izbách v piatich obytných budovách 

Kaštieľ, Lipa, Breza, Javor a Gaštan. Celkovo zariadenie má 17 jednoposteľových, 

43 dvojposteľových a 5 trojposteľových izieb.  

 

Priemerná obytná plocha na 1 prijímateľa je 9,97 m². I napriek tomu zariadenie nespĺňa plnenie  

m² na jedného prijímateľa v 8 izbách, a to: 

Jednoposteľové (10 m² na prijímateľa) ............... 2 izby: 9,60 m² 

Dvojposteľové (8 m² na prijímateľa) ................... 3 izby: 7,65 m², 7,80 m², 7,86 m² 

Trojposteľové (8 m² na prijímateľa) .................... 3 izby: 7,09 m², 7,21 m², 7,51 m² 

 

 Budova Kaštieľ  bola postavená v roku 1756, jej celková rekonštrukcia bola ukončená 

v roku 1995 a od roku 1963 je národnou kultúrnou pamiatkou. V suteréne budovy sa nachádzajú 

sklady a na prízemí archív, multifunkčné a administratívne priestory. Ubytovanie 

pre prijímateľov sociálnej služby je situované na poschodí a je označené názvom oddelenie A. 

Nachádza sa tu 11 izieb, z toho 2 jednoposteľové, 5 dvojposteľových a 4 trojposteľové izby 

spolu pre 24 prijímateľov. Hygienické zariadenia sú spoločné. Oddelenie je vybavené 

príručnou automatickou práčkou, v ktorej si perú sebestační prijímatelia osobnú bielizeň. 

Na oddelení je veľká prístupná hala, obývačka, kuchynka a multisenzorická miestnosť (terapia 

snoezelen), miestnosť sociálnej pracovníčky, pracovňa so šatňou pre personál a miestnosť 

pre upratovačku. Bezbariérovosť v tomto objekte je riešená výťahom z prízemia na poschodie, 

v objekte nie sú prahy, k dispozícii je WC pre imobilných a sprcha. 

17

43

5

Izby prijímateľov v DSS a ŠZ podľa počtu lôžok

jednoposteľové dvojposteľové trojposteľové
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 Budova Lipa má takisto ubytovaciu časť, označenú názvom oddelenie B, na prvom 

a druhom poschodí. V prízemí sú miestnosti pre pracovnú činnosť prijímateľov. V ľavom trakte 

budovy je situovaná zubná ambulancia a kaplnka. Ubytovacia časť je rozmiestnená v štyroch 

krídlach budovy. K dispozícii je 14 izieb, z toho 9 jednoposteľových a 5 dvojposteľových izieb 

spolu pre 19 prijímateľov. Hygienické zariadenia sú spoločné v každom krídle budovy. 

K dispozícii je sklad čistej bielizne, obývačka s kuchynským kútikom. V ubytovacej časti 

budovy je miestnosť sociálnej pracovníčky, miestnosť a šatňa pre personál. Budova slúžila 

pôvodne v čase vzniku, v 18. storočí, ako hospodárska budova k panstvu kaštieľa. Takisto 

je kultúrnou pamiatkou. Čiastočnou rekonštrukciou prešla v rokoch 1959, 1985 a 2017. 

Bezbariérovosť v tejto budove je podchytená jedine bezbariérovými vchodmi do budovy 

a bezprahovosťou. Pre imobilných prijímateľov na prízemí je k dispozícii zdvíhacia vaňa, 

sprcha a toaleta. V budove medzi poschodiami sú schody. 
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 Budova Breza  bola postavená v roku 1977. V suteréne budovy sú zriadené technické 

priestory, kotolňa a garáž. Na prízemí v pravom a ľavom krídle sú zriadené služobné byty 

pre zamestnancov (v súčasnosti už pre bývalých zamestnancov na starobnom dôchodku). 

V ostatných priestoroch na prízemí sú pracovné a relaxačné miestnosti pre prijímateľov, sklad 

pomôcok a miestnosť sociálnej pracovníčky oddelenia C, ktoré je situované na prvom 

poschodí. Oddelenie má 7 dvojposteľových izieb spolu pre 14 prijímateľov. Izby majú malú 

predsieň a sú vybavené umývadlami. Hygienické zariadenia sú spoločné. Oddelenie 

je vybavené automatickou práčkou, ktorou si perú prijímatelia osobnú bielizeň, sušiarňou, 

žehliarňou a kuchynkou s jedálenským kútom. Na poschodí okrem ubytovacích priestorov 

je telocvičňa s knižnicou, skladom edukačných a propagačných pomôcok a hosťovská izba. 

Bezbariérovosť v tejto budove je riešená jedine vchodom do budovy. 

 

 

 Budova Javor bola postavená v roku 1985. Na prízemí budovy je zriadená práčovňa CSS, 

dielňa krajčírky, šatňa pre personál, sklad pomôcok pre imobilných a inkontinentných  klientov, 

WC a sprcha pre personál, ambulancia CSS a kancelária vedúcej sestry. Na prvom poschodí 

je situované oddelenie D s ubytovaním pre 18 prijímateľov v 2 jednoposteľových a 8 

dvojposteľových izbách, každá izba je vybavená umývadlom. K dispozícii je sklad čistej 

bielizne, obývačka a príručná kuchynka. Hygienické zariadenia sú spoločné. Na tomto 

poschodí sú dve miestnosti pre fyzioterapiu pre tzv. suchú rehabilitáciu (parafín, elektroliečba, 

biolampa a masáže) a liečebné cvičenie. Oddelenie je vybavené elektrickým zdvihákom 

na zabezpečenie celkovej hygieny tela, toaletnými a sprchovacími vozíkmi a polohovateľnými 

posteľami. Na druhom poschodí budovy Javor je situované oddelenie E pre 24 prijímateľov. 

Ubytovaní sú v 13 izbách, a to v 1 jednoposteľovej a 12 dvojposteľových izbách. Každá izba 

je vybavená umývadlom. Na oddelení je k dispozícii príručná jedáleň, obývačka, miestnosť 

sociálnych pracovníčok z oddelení D a E, sklad čistej bielizne, miestnosti pre opatrovateľky 

a upratovačku.. Budova má bezbariérový vstup. Prístup do ubytovacích priestorov na prvom 

a druhom poschodí v budove je riešení výťahom. Oddelenie E má pre imobilných prijímateľov 

k dispozícii zdvíhaciu vaňu, sprchu a WC. Budova je bezprahová. 
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 Budova Gaštan bola skolaudovaná v roku 1992. Na prízemí budovy sa nachádzajú sklady 

kuchynskej prevádzky, kancelária vedúcej úseku stravovania. Na prvom poschodí je kuchyňa 

a jedálne pre prijímateľov a zamestnancov, skladové priestory, príručná ošetrovňa a miestnosť 

pre upratovačku. Ubytovanie na oddelení F je situované na druhom poschodí, má 10 izieb pre 18 

prijímateľov. Ubytovanie je v dvoch jednoposteľových izbách, v siedmich dvojposteľových 

a jednej trojposteľovej izbe. Jedna izba je vybavená samostatným WC, umývadlom a sprchou. 

Pre ostatných prijímateľov sú hygienické zariadenia spoločné. K dispozícii je sklad čistej 

bielizne, obývačka, skladové priestory, miestnosť pre sociálnu pracovníčku a inštruktorku 

sociálnej rehabilitácie, miestnosť pre opatrovateľov so sprchou a WC, odkladacia miestnosť 

a WC pre upratovačku. Budova má vybudovaný bezbariérový vstup a prístup na všetky 

poschodia je riešení výťahom spoločne s budovou Javor. 
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 Izby na oddeleniach majú požadované vybavenie, a to posteľ, polička, skriňa 

s nadstavcom, nočný stolík, stôl so stoličkou alebo kreslo s konferenčným stolíkom a vešiak. 

Niektoré izby majú botníky a koberčeky ku posteli. V obývačkách na oddeleniach sú k dispozícii 

televízory a CD prehrávače, v spoločenskej miestnosti budovy A na prízemí je domáce kino. 

Pre prijímateľov je k dispozícii na každom oddelení mikrovlnná rúra a chladnička. Kuchynky 

na oddeleniach A, B, C, D a E sú vybavené kuchynskou linkou, elektrickým sporákom 

a základným riadom. Niektorí prijímatelia na izbách majú vlastné televízory, DVD a CD 

prehrávače. Rozvod káblovej televízie je inštalovaný vo všetkých budovách CSS. 

 V areáli zariadenia sa nachádza park, ktorý je spolu s Kaštieľom a budovou Lipa národnou 

kultúrnou pamiatkou. V priľahlých priestoroch parku je vybudovaný altánok s krbom, ktorý bol 

zrekonštruovaný z pôvodného včelína v roku 2004. V týchto priestoroch je zriadené políčko 

so skleníkom. V parku sú k dispozícii lavičky a hrobové miesto pre zosnulých prijímateľov, ktorí 

nemajú príbuzných. Okrem obytných budov má zariadenie v areáli budovu údržby z roku 1989 

a garáže so stolárskou dielňou údržby z roku 1985. K dispozícii prevádzky je plechový sklad.   

 Stravovanie v CSS zabezpečuje úsek stravovacej prevádzky. Varí sa a pripravuje strava 

racionálna, diabetická, šetriaca, kašovitá a bezlepková. Stravovanie sa zabezpečuje aj pre zamestnancov 

CSS, bývalých zamestnancov CSS, pre Zariadenie opatrovateľskej služby a Stacionár vo Svite.  

K 31.12.2019 sa pripravovala strava pre 115 prijímateľov. 

 

Stravovanie prijímateľov podľa druhu stravy počet PriSS 

racionálna 71 

racionálna šetriaca 3 

diabetická 14 

kašovitá  23 

bezlepková kašovitá 2 

sonda PEG čisto predpísanou enterálnou výživou 2 

18

19

14
18

24

18

Kapacita ubytovania prijímateľov na oddeleniach

A oddelenie B oddelenie C oddelenie D oddelenie E oddelenie F oddelenie
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2.1.3   Štruktúra prijímateľov v DSS a ŠZ ku koncu hodnotiaceho roka 

 

 K 31.12.2019 malo CSS stanovenú kapacitu 118 miest, z toho DSS 78 lôžok a ŠZ 40 

lôžok. Všetkým prijímateľom sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.  

 K uvedenému dátumu bolo v DSS 75 prijímateľov, z toho 26 mužov a 49 žien. V ŠZ bolo 

40 prijímateľov, z toho 18 mužov a 22 žien. 

  
 

Štruktúra prijímateľov DSS podľa pohlavia k 31. 12. 2019 spolu 

muži 26 

ženy 49 
 

 

Štruktúra prijímateľov ŠZ podľa pohlavia k 31. 12. 2019 spolu 

muži 18 

ženy 22 

71

3

14

23

2 2

Stravovanie prijímateľov podľa druhu stravy

racionálna racionálna šetriaca

diabetická kašovitá

bezlepková kašovitá sonda PEG čisto predpísanou enterálnou výživou
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Štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ podľa pohlavia spolu 

muži 44 

ženy 71 

spolu 115 

 

 

 

Štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ podľa veku a pohlavia muži ženy spolu 

18 - 25 rokov 1 0 1 

26 - 39 rokov 6 4 10 

40 - 62 rokov 25 37 62 

63 - 74 rokov 9 22 31 

75 - 79 rokov 2 3 5 

80 - 84 rokov 1 2 3 

85 - 89 rokov 0 1 1 

nad 90 rokov 0 2 2 

spolu 44 71 115 
 

26

49

Štruktúra prijímateľov DSS
podľa pohlavia k 31. 12. 2019

muži ženy

18

22

Štruktúra prijímateľov ŠZ
podľa pohlavia k 31. 12. 2019

muži ženy

44

71

Štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ podľa pohlavia

muži ženy
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Štruktúra prijímateľov DSS podľa veku spolu 

18 - 25 rokov 1 

26 - 39 rokov 9 

40 - 62 rokov 41 

63 - 74 rokov 17 

75 - 79 rokov 3 

80 - 84 rokov 1 

85 - 89 rokov 2 

nad 90 rokov 1 

spolu 75 

 

 

 
 

 

 

Štruktúra prijímateľov ŠZ podľa veku spolu 

18 - 25 rokov 0 

26 - 39 rokov 2 

40 - 62 rokov 16 

63 - 74 rokov 15 

75 - 89 rokov 5 

nad 90 rokov 2 

spolu 40 

 

1 9

41

17

3

1

2 1

Štruktúra prijímateľov DSS podľa veku

18 - 25 rokov 26 - 39 rokov 40 - 62 rokov 63 - 74 rokov

75 - 79 rokov 80 - 84 rokov 85 - 89 rokov nad 90 rokov
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Štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ podľa veku  spolu 

18 - 25 rokov 1 

26 - 39 rokov 10 

40 - 62 rokov 62 

63 - 74 rokov 31 

75 - 79 rokov 5 

80 - 84 rokov 3 

85 - 89 rokov 1 

nad 90 rokov 2 

spolu 115 
 

 

0

2

16

15

5
2

Štruktúra prijímateľov ŠZ podľa veku

18 - 25 rokov 26 - 39 rokov 40 - 62 rokov 63 - 74 rokov 75 - 89 rokov nad 90 rokov

1

10

62

31

5 3

1

2

Štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ podľa veku

18 - 25 rokov 26 - 39 rokov 40 - 62 rokov 63 - 74 rokov

75 - 79 rokov 80 - 84 rokov 85 - 89 rokov nad 90 rokov
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Štruktúra prijímateľov  DSS a ŠZ podľa  
PriSS DSS PriSS ŠZ PriSS DSS a ŠZ 

stupňa odkázanosti na sociálnu službu 

V. stupeň 2 1 3 

VI. Stupeň 73 39 112 

spolu 75 40 115 

 

 
  

Štruktúra prijímateľov  DSS a ŠZ podľa mobility PriSS DSS PriSS ŠZ PriSS DSS a ŠZ 

mobilní 33 25 58 

čiastočne imobilní 26 13 39 

imobilní 16 2 18 

spolu 75 40 115 

   

        

3

112

Štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ
podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu

V. stupeň VI. Stupeň

58

39

18

Štruktúra prijímateľov  DSS a ŠZ podľa mobility

mobilní čiastočne imobilní imobilní
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Vekový priemer prijímateľov DSS a ŠZ k 31. 12. 2019 muži ženy spolu 

DSS 49,8 59,3 54,9 

ŠZ 62 64,5 60,8 

CSS  55,9 61,9 58,6 

 

 

Štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ sociálnej služby podľa prevažujúcej diagnózy spolu 

mentálne postihnutie (aj v kombináciách, z toho 1 prijímateľ s autizmom) 66 

schizofrénia 31 

organický psychosyndróm 10 

demencie rôznej etiológie 8 

 

 
 

 

 

6631

10
8

Štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ sociálnej služby podľa 
prevažujúcej diagnózy

mentálne postihnutie (aj v kombináciach, z toho 1 prijímateľ s autizmom)

schizofrénia

organický psychosyndróm

demencie rôznej etiológie

Štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ podľa liečby a ochorení DSS ŠZ spolu 

diabetici pod kontrolou poradne 8 9 17 

prijímatelia trpiaci dekubitmi počas pobytu v zariadení 2 1 3 

prijímatelia, ktorí utrpeli pád 5 2 7 

prijímatelia s antipsychotickou liečbou 11 15 26 

prijímatelia s demenciou a užívajúci neuroleptiká  58 14 72 

prijímatelia užívajúci antidepresíva 15 10 25 

prijímatelia opatrovaní na lôžku 13 9 22 
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štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ  
spolu 

opatrovník opatrovník 

podľa spôsobilosti k právnym úkonom CSS rodinný príslušníci 

spôsobilí k právnym úkonom 27     

obmedzená spôsobilosť k právnym úkonom 6     

nespôsobilí k právnym úkonom v plnom rozsahu 82 67 15 

 

 

17
3

7

26

72

25

22

Štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ podľa liečby a ochorení

diabetici pod kontrolou poradne

prijímatelia trpiaci dekubitmi
počas pobytu v zariadení

prijímatelia, ktorí utrpeli pád

prijímatelia s antipsychotickou
liečbou

prijímatelia s demenciiou a
užívajúci neuroleptiká

prijímatelia užívajúci
antidepresíva

prijímatelia opatrovaní na lôžku

27

6

82

štruktúra prijímateľov DSS a ŠZ 
podľa spôsobilosti k právnym úkonom 

spôsobilí k právnym
úkonom

obmedzená spôsobilosť
k právnym úkonom

nespôsobilí k právnym
úkonom v plnom
rozsahu
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štruktúra prijímateľov DSS  
spolu 

opatrovník opatrovník 

podľa spôsobilosti k právnym úkonom CSS rodinný príslušníci 

spôsobilí k právnym úkonom 13     

obmedzená spôsobilosť k právnym úkonom 6     

nespôsobilí k právnym úkonom v plnom rozsahu 56 47 9 

 

štruktúra prijímateľov ŠZ 
spolu 

opatrovník opatrovník 

podľa spôsobilosti k právnym úkonom CSS rodinný príslušníci 

spôsobilí k právnym úkonom 14     

obmedzená spôsobilosť k právnym úkonom 0     

nespôsobilí k právnym úkonom v plnom rozsahu 26 18 8 

 

 

 

V roku 2019 zomrelo 10 prijímateľov, z toho v DSS 9 (ženy 6, muži 3) a v ŠZ 

1 prijímateľ (žena). Poskytovanie sociálnej služby bolo ukončené 4 prijímateľom sociálnej 

služby na vlastnú žiadosť, a to v DSS 3 prijímateľom a v ŠZ 1 prijímateľovi . Počas roka sme 

prijali 11 prijímateľov  - 9 prijímateľov do DSS a 5 prijímateľov do ŠZ.  

 

 

 

 

 

 

 

13

6

56

štruktúra prijímateľov DSS
podľa spôsobilosti 
k právnym úkonom 

spôsobilí k právnym úkonom

obmedzená spôsobilosť k právnym úkonom

nespôsobilí k právnym úkonom v plnom rozsahu

14

0

26

štruktúra prijímateľov ŠZ
podľa spôsobilosti
k právnym úkonom 

spôsobilí k právnym úkonom

obmedzená spôsobilosť k právnym úkonom

nespôsobilí k právnym úkonom v plnom rozsahu
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Prehľad akcií v roku 2019 
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2.2   Útulok 

 Poskytovanie sociálnych služieb v Útulku vo Svite bolo v súlade so zákonom NR SR 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o sociálnych službách“), ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009. 

 Fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemala zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania 

alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemala zabezpečené ubytovanie alebo nemohla doterajšie 

bývanie užívať sa poskytovali sociálne služby v Útulku, SNP 12, Svit podľa § 26 zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  

Poskytovateľ v zariadení poskytoval oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny 

s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom tieto sociálne služby: 

a) odborné činnosti (sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov, rozvoj pracovných zručností), 

b) obslužné činnosti (ubytovanie - poskytovanie bývania v obytnej miestnosti, užívanie 

spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním a vytvára 

podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva), 

c) ďalšie činnosti (utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, 

utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, 

záujmovú činnosť a poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi). 
 

 Poslaním zariadenia bolo podporovať prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom 

zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci 

jeho rodiny a komunity.  
 

Forma a rozsah sociálnej služby: pobytová celoročná -  na určitý čas. 
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Zariadenie bolo využité počas celého roka 2019 na  69,40 %.  K  31. 12. 2019 bolo v zariadení 

20 prijímateľov,  z toho: 9 muži, 5 žien a 6 detí. 

 

 
 

 

9

5

6

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby v Útulku k 31. 12. 2019

muži ženy deti
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V roku 2019 bolo do zariadenia prijatých 45 prijímateľov sociálnej služby a 56 prijímateľom bolo 

poskytovanie sociálnej služby v zariadení ukončené. 

 

 
 

Jednostranným vypovedaním zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany prijímateľa bolo 

poskytovanie sociálnej služby ukončené: 

• siedmim prijímateľom jednotlivcom, 

• dvom prijímateľom s tromi maloletými deťmi, 

• dvom prijímateľom so šiestimi maloletými deťmi, 

• manželom s dvomi maloletými deťmi, 

• jednej prijímateľke s jedným maloletým dieťaťom, 

• jednej prijímateľke  s tromi maloletými deťmi. 

 

Jednostranným vypovedaním zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľa 

bolo poskytovanie sociálnej služby ukončené: 

• piatim prijímateľom jednotlivcom, 

• jednej prijímateľke s jedným maloletým dieťaťom, 

• jednej prijímateľke s piatimi maloletými deťmi. 

 

Zmluvne dohodnutým časom poskytovania sociálnej služby bolo poskytovanie sociálnej služby ukončené: 

• trom prijímateľom jednotlivcom, 

• jednej prijímateľke s dvomi maloletými deťmi, 

• jednej prijímateľke s tromi maloletými deťmi. 

 

Na základe vydaného neodkladného opatrenia OS boli 3 maloleté deti umiestnené do Centra 

pre deti a rodiny. 

 

45

56

Počet prijímateľov sociálnej služby v Útulku 
počas roka 2019

prijatí prijímatelia prijímatelia, ktorým bolo ukončené poskytovanie sociálnej služby
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Akcie pre PriSS: 

• spolupráca  s Komunitným centrom BONUM – voľnočasové a prázdninové aktivity 

pre deti, tvorivé dielne, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, výlety,  

• spolupráca s OZ Familiaris, 

• pravidelné organizovanie tvorivých popoludní pre rodičov s deťmi prostredníctvom 

dobrovoľníčok,  

• oslava MDD pre deti prijímateľov, 

• Dni Mesta Svit – oslavy 85. výročia založenia mesta, 

• Detský letný tábor pre deti prijímateľov – spolupráca s MsÚ Poprad 

• kultúrny program k Mikulášovi, zabezpečenie mikulášskych balíčkov od firmy TOLL, 

• návštevy bývalých prijímateľov v ich nových domovoch, prípadne ich návštevy v našom 

zariadení, 

• spolupráca so Spojenou školou Mierová vo Svite - „Obrátený adventný kalendár“ – 

potravinová zbierka pre prijímateľov, 

• spolupráca s SOŠ polytechnickou J. A. Baťu vo Svite - zbierka hračiek pre deti prijímateľov, 

• výroba vianočných pohľadníc a ozdôb s deťmi PriSS, 

• „Stromček splnených prianí“ – vianočné darčeky pre deti prijímateľov od zamestnancov 

firmy Whirlpool, 

• dobrovoľnícka akcia firmy Whirlpool – renovácia interiéru zariadenia – podlahy, 

maľovanie, osvetlenie v spoločenskej miestnosti pre rodičov s deťmi, úprava okolia 

zariadenia, 

• realizácia akcie OZ ROZPUK „Daruj Vianočné dobro 5.“ – vianočná kapustnica, zbierka 

oblečenia a potravín pre PriSS v Útulku, 

• zabezpečovanie oblečenia pre prijímateľov sociálnej služby, 

• popoludnia v detskom interiérovom ihrisku BOOM HOUSE vo Svite. 
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3. Prehľad a plnenie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 

 

Lekárska starostlivosť 
 

všeobecný lekár:  MUDr. Marcinková Štefánia, 

 návšteva CSS Batizovce 1x v týždni / štvrtok/ v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod.  

144 hodín / 12 mesiacov + podľa potreby pri urgentných stavoch 
 

odborný lekár – psychiater:  MUDr. Skokan Dušan, 

návšteva CSS Batizovce 1 x mesačne / streda / v čase od 07:00 hod. do 15.00 hod. 

96 hodín / 12 mesiacov + podľa potreby pri urgentných stavoch 
 

odborný lekár -stomatológ: MUDr. Marta Čechová, 

návšteva CSS Batizovce 1 x týždenne / utorok / v čase od 11:00 hod. do 12:00 hod. 

48 hodín / 12 mesiacov a podľa potreby pri naliehavých neodkladných stavoch 
 

Ošetrovateľská starostlivosť 

ADOS ŠIAS – 20 hodín za mesiac  - 240 hodín / 12 mesiacov + podľa potreby aj víkendy 

Ošetrovateľská starostlivosť – sestra v CSS Batizovce 112  hodín za mesiac – 1344 hodín / 12 mesiacov. 
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4. Prehľad a plnenie personálnych štandardov 
 

• Organizačná štruktúra bez zmeny, miesto psychologičky voľné. 

 

Štruktúra zamestnancov CSS k 31. 12. 2019 počet zamestnancov 

riaditeľka 1 

Úsek odborných činností  (ÚOČ) 53 

Úsek ekonomiky (ÚE) 7 

Úsek vnútornej prevádzky (ÚVP) 19 

Úsek stravovacej prevádzky (Úsp) 11 

Útulok 6 

 

 
 

 

• Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2019: 97 

- odborní zamestnanci: 53 
 

• Priemerný plat zamestnancov za rok 2019: 797,64 € 

- od 1.1.2019 bolo navýšenie platov o 10 %, 
 

• Počet zamestnancov ZPS: 14 

 

• Vzdelávanie zamestnancov 

o Hotel Atrium Nový Smokovec - Vysoké Tatry 23. 09. 2019, odborný seminár, 

rozsah 5 h, Poznatky z monitoringov v zariadeniach sociálnych služieb, 

Strategické plánovanie a riadenie zmien v sociálnych službách, 6 zamestnancov, 

o Batizovce - Kaštieľ CSS (kultúrna miestnosť) 07. 10. 2019 odborné vzdelávanie, 

rozsah 2 h, Prvá pomoc, 20 zamestnancov, 

o Batizovce - Kaštieľ CSS (obrazáreň) 17. 10. 2019 supervízia, supervízor 

Mgr. Roman Mojš, supervízia pre tímy odd. A a odd. B a vedúcich úsekov, 

27 zamestnancov, 

1

53

7

19

11
6

Štruktúra zamestnancov CSS k 31. 12. 2019

riaditeľka Úsek odborných činností  (ÚOČ)

Úsek ekonomiky (ÚE) Úsek vnutornej prevádzky (ÚVP)

Úsek stravovacej prevádzky (Úsp) Útulok
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o Batizovce - Kaštieľ CSS (Mariássy) 18. 10. 2019, odborné vzdelávanie, rozsah 6 h, 

Zvládanie agresívneho správania u klientov s psychiatrickou diagnózou 

v sociálnych službách, 20 zamestnancov, 

o Batizovce - Kaštieľ CSS (obrazáreň) 22. 11. 2019 supervízia, supervízor 

Mgr. Roman Mojš, supervízia pre tímy odd. D a odd. F - 27 zamestnancov, 

individuálna supervízia – 2 zamestnanci, 

o Batizovce - Kaštieľ CSS (kultúrna miestnosť) 03. 12. 2019 odborné vzdelávanie, 

rozsah 2 h, Hygiena rúk v prevencii nozokomiálnych nákaz, Indikácie 

pre dezinfekciu rúk a používanie rukavíc, Kombinované ošetrenie rúk 

a protiepidemické opatrenia pri infekcii vyvolanej Clostridium difficile, Praktický 

nácvik dezinfekcie rúk, 28 zamestnancov, 
o  Batizovce – vstupné školenie BOZP na pracovisku pre novoprijatých  

zamestnancov 
 

 

5. Ekonomické ukazovatele poskytovania sociálnych služieb 
 

5.1 Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia 
 

 K 31.12.2019 nám bol pridelený nasledovný rozpočet: 

 

 - schválený rozpočet zo dňa 02.01.2019 v celkovej výške 1 590 379 € sme rozdelili nasledovne:   

 

DSS a ŠZ Batizovce: 

-  schválený rozpočet zo dňa 02.01.2019 – bežné výdavky 1 489 190 € 

 

Úpravy výšky rozpočtu: 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Rekonštrukcia výťahu  

  zo dňa 04.02.2019 – kapitálové výdavky + 128 500 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Zateplenie ELENA-Gaštan 

 zo dňa 04.02.2019 – kapitálové výdavky + 245 000 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Nákup priem. sušičky a panvíc 

 zo dňa 04.02.2019 – kapitálové výdavky + 35 000 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Refundácia rekreačných poukazov 

 zo dňa 11.04.2019 – bežné výdavky + 1 000 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Mimoriadna odmena  

 zo dňa 28.05.2019 – bežné výdavky + 6 883 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Mzdy a odmeny od 01.07  

 zo dňa 27.06.2019 – bežné výdavky + 54 000 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Stravné  

 zo dňa 12.07.2019 – bežné výdavky + 17 722 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Refundácia rekreačných poukazov 

 zo dňa 15.07.2019 – bežné výdavky + 208 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Dary a granty  

 zo dňa 30.07.2019 – bežné výdavky + 838 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Refundácia z ÚPSVaR  

 zo dňa 19.08.2019 – bežné výdavky + 1 099 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Dotácia z MPSVaR  

 zo dňa 11.10.2019 – kapitálové výdavky + 10 445 € 
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- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Refundácia rekre. poukazov 

 zo dňa 22.10.2019 – bežné výdavky + 1 995 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Nákup defibrilátora  

 zo dňa 28.10.2019 – bežné výdavky + 1 500 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Nákup interiérového vybavenia  

 zo dňa 18.11.2019 – bežné výdavky +  10 000 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – MK SR + spolufinancovanie 

 zo dňa 18.11.2019 – bežné výdavky + 15 939 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Odmeny a odvody  

 zo dňa 25.11.2019 – bežné výdavky  + 59 223 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Stravné  

 zo dňa 05.12.2019 – bežné výdavky + 12 230 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Refundácia rekre. poukazov 

 zo dňa 09.12.2019 – bežné výdavky  + 465 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Refundácia rekre. poukazov 

 zo dňa 17.12.2019 – bežné výdavky + 2 289 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Dary a granty  

 zo dňa 18.12.2019 – bežné výdavky + 1 751 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Stravné a ÚPSVaR 

 zo dňa 18.12.2019 – bežné výdavky + 4 397 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Stravné  a ÚPSVaR 

 zo dňa 23.12.2019 – bežné výdavky + 2 013 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Presun medzi FK 

 zo dňa 20.12.2019 – bežné výdavky  -  6 919 € 
 

S p o l u :  2 094 768  €      

 

 

Útulok Svit: 

- schválený rozpočet zo dňa 02.01.2019 – bežné výdavky                                  101 189 € 

 

Úpravy výšky rozpočtu: 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Refundácia rekre. poukazov 

  zo dňa 22.10.2019 – bežné výdavky + 109 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Refundácia rekre. poukazov 

  zo dňa 09.12.2019 – bežné výdavky +   95 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Refundácia rekre. poukazov 

  zo dňa 17.12.2019 – bežné výdavky + 420 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Presun medzi FK 

  zo dňa 20.12.2019 – bežné výdavky  + 6 919 € 
 

S p o l u : 108 732 € 

 

 

 

5.2 Plnenie príjmov 
 

 K 30. 09. 2019 nám bol pridelený nasledovný rozpočet: 

- schválený rozpočet zo dňa 02. 01. 2019 v celkovej výške  330 000 €  sme rozdelili nasledovne:  

DSS a ŠZ Batizovce 

- schválený rozpočet zo dňa 02.01.2019 330 000 € 
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- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – samostatné finančné prostriedky 

  zo dňa 12.07.2019  + 17 722 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Dary a granty 

  zo dňa 30.07.2019  + 838 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Refundácia z ÚPSVaR  

 zo dňa 19.08.2019 + 1 099 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – MK SR + spolufinancovanie  

 zo dňa 18.11.2019 – bežné výdavky + 10 000 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Stravné  

 zo dňa 05.12.2019 – bežné výdavky + 12 230 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Dary a granty  

 zo dňa 18.12.2019 – bežné výdavky + 1 751 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Stravné a ÚPSVaR  

 zo dňa 18.12.2019 – bežné výdavky + 4 397 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Stravné  a ÚPSVaR  

 zo dňa 23.12.2019 – bežné výdavky + 2 013 € 
 

S p o l u : 380 050 € 

 

Na príjmovom účte evidujeme príjmy z vlastných zdrojov. 

K 31.12.2019 boli na príjmovom účte zaznamenané príjmy vo výške 414 348,40 €. 

K 31.12.2019 boli na darovacom účte zaznamenané príjmy vo výške 4 310,41 €. 

K 31.12.2019 boli na dotačnom účte zaznamenané príjmy vo výške 10 000 €. 

 

Príjmový účet k 31. 12. 2019 tvoria nasledujúce príjmy: 

 

Príjmový účet k 31. 12. 2019 podľa položiek suma v € 

príjmy z prenajatých priestorov 2 372,09 € 

služby v zariadení  sociálnej starostlivosti DSS a ŠZ 362 349,35 € 

služby v zariadení  sociálnej starostlivosti Útulok Svit 12 127,34 € 

stravovanie zamestnancov zariadenia a cudzích stravníkov 35 264,14 € 

refundácia mzdy z ÚPSVaR 2 196,48 € 

Spolu 414 309,40 € 

 

Darovací účet k 31.12.2019 tvoria nasledujúce príjmy: 

 

Darovací účet k 31. 12. 2019 podľa položiek suma v € 

Dary a granty 3 481,17 € 

Dary a granty z minulých rokov 820,24 € 

Spolu 4 301,41 € 

 

Dotačný účet k 31.12.2019 tvoria nasledujúce príjmy: 

 

Dotačný účet k 31. 12. 2019 podľa položiek suma v € 

Oprava ohradného múru 10 000,00 € 

Spolu 10 000,00 € 

 

Príjmové položky sa do 31. 12. 2019 plnili pravidelne a upravený rozpočet sme naplnili na 112,79 %.  
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5.3 Čerpanie výdavkov   
 

Bežné výdavky 

 

 CSS Batizovce venuje maximálnu pozornosť čerpaniu rozpočtu. Z upraveného rozpočtu  

1 784 555,00 € na bežné výdavky sme k 31. 12. 2019 vyčerpali finančné prostriedky vo výške  

1 784 545,26 €. 

 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 
 

 Z upraveného rozpočtu na mzdy a platy vo výške 928 463,00 € sme k 31. 12. 2019 

vyčerpali finančnú čiastku 928 460,10 €. Z toho osobné príplatky tvoria výšku 41 887,30 € 

ostatné príplatky 76 261,04 € a odmeny 84 413,94 € 

     Evidenčný počet zamestnancov pre DSS a ŠZ Batizovce je 91 a pre Útulok Svit 6 

zamestnancov. Prepočítaný stav zamestnancov k 31. 12. 2019 je v DSS a ŠZ 92,4 zamestnancov 

a v Útulku Svit 6 zamestnancov. 

     Priemerná mzda zamestnancov je 797,64 €. 

 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní: 
 

 Z upraveného rozpočtu na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 337 586,00 € je 

vyčerpaných 337 586,57 €. Čerpanie položky sa prejavuje v súlade s čerpaním mzdových 

prostriedkov k 31. 12. 2019. Z toho príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 

vo výške 17 916,19 € využíva 75 zamestnancov. 

 

631 – Cestovné náhrady:    
 

 Z upraveného rozpočtu 1 382,00 € sme vyčerpali sumu 1 382,24 €. Finančné prostriedky 

sme čerpali iba na najnevyhnutnejšie služobné cesty našich zamestnancov a tým spojené 

cestovné výdavky. Z celkového počtu 226 služobných ciest predstavujú všetky tuzemské 

služobné cesty. Z cestovných náhrad čerpalo 94 zamestnancov, ktorí boli na školeniach. 132 

služobných ciest predstavujú rôzne porady, sociálne šetrenia a doprovod pri kultúrnych 

a športových akciách našich PriSS. 

 

632 – Energie,  voda a komunikácie: 
 

 Z upraveného rozpočtu na elektrickú energiu vo výške 30 812,00 € sme vyčerpali finančnú  

čiastku vo výške 30 811,05 €. Z upraveného rozpočtu plynu 61 868,00 € je vyčerpaných 

61 867,53 €. Z rozpočtu vodné, stočné 17 001 € je vyčerpaných 17 000,47 € a rozpočet 

poštových, telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry 11 311 € je vyčerpaný 

vo výške 11 310,49 €.  

      Za spotrebu elektrickej energie uhrádzame Východoslovenskej energetike Košice 

mesačnými zálohovými faktúrami, ktoré na budúci mesiac sú vyúčtované podľa výšky 

spotreby. Nedoplatok za dodávku elektrickej energie za december 2018 vo výške 130,80 € sme 

uhradili v januári 2019. Za plyn uhrádzame Slovenskému plynárenskému priemyslu Bratislava 

tiež mesačnými zálohovými faktúrami, ktoré na budúci mesiac sú vyúčtované podľa výšky 

spotreby. Nedoplatok plynu za rok 2018 vo výške 1 543,50 € sme uhradili v januári 2019. 

Nepravidelné čerpanie rozpočtu elektrickej energie a plynu je ovplyvnené ročným obdobím, 

keď v zime je spotreba vyššia. Vodné v DSS a ŠZ Batizovce uhrádzame Podtatranskej 

vodárenskej spoločnosti Poprad štvrťročne podľa skutočnej spotreby a stočné platíme 

Obecnému úradu Batizovce raz ročne. Útulok Svit hradí vodné a stočné Podtatranskej 

vodárenskej spoločnosti Poprad štvrťročne podľa výšky spotreby. Na položke energií a vody 

nemáme nikdy neuhradené záväzky, uhrádzame ich stále v lehote splatnosti.         
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      Na základe úsporných opatrení v našom zariadení sa stále všetci zamestnanci snažia šetriť 

s energiou. Prevádzkové stroje na elektrickú energiu nebývajú zbytočne zapnuté, svetlá sú 

rozsvietené iba v nevyhnutnom čase. Vykuruje sa iba v chladnejšom období a aj to sa 

temperuje, miestnosti sa zbytočne neprekurujú. V roku 2014 bola zrealizovaná kompletná 

rekonštrukcia a modernizácia plynovej kotolne v DSS a ŠZ Batizovce, ktorá taktiež prispela 

k zníženým nákladom na energie. V septembri roku 2015 bola ukončená rekonštrukcia kotolne 

a ústredného kúrenia v Útulku Svit. V roku 2017 bola zateplená jedna budova v DSS a ŠZ 

Batizovce a v roku 2018 boli vymenené ventily na radiátoroch v budove Kaštieľ 

za termostatické, čo umožňuje temperovanie v jednotlivých miestnostiach. Taktiež bola 

vykonaná modernizácia ÚK v objektoch Javor a Gaštan. Sociálne zariadenia sa denne 

kontrolujú, aby zbytočne netiekla voda a pokazené vodovodné kohútiky, sprchy a WC sa 

priebežne opravujú. Ekonomicky sa využíva dĺžka a počet telefónnych hovorov a poplatky 

za telekomunikačné služby sú mesačne sledované. 

 

633 – Materiál: 
 

 Upravený rozpočet na nákup materiálu vo výške 271 485,00 € sa vyčerpal sumou 

271 484,41 €. Najvyššie čerpanie v DSS a ŠZ Batizovce predstavuje nákup potravín, 

údržbárskeho materiálu, čistiacich a dezinfekčných potrieb. Na potraviny sme vyčerpali čiastku 

vo výške 169 139,08 €. Za čistiace a dezinfekčné potreby sme uhradili finančné prostriedky 

vo výške 30 762,46 €, na kancelárske potreby a papier sme vyčerpali finančnú čiastku 2 988,62 

€ a za ostatný všeobecný materiál sme zaplatili 26 724,50 €. 

      Z položky interiérové vybavenie bolo zakúpené interiérové vybavenie v celkovej hodnote 26 724,50 €. 

Z položky výpočtová technika bola nakúpená výpočtová technika v celkovej hodnote 618,80 €.   

Z položky softvér bol zakúpený program MS Office 365 za 569,00 €. 

Z položky telekomunikačnej techniky bol zakúpený kanálový zosilovač v hodnote 235,00 € 

a mobilný telefón v hodnote 159,00 €. 

Z prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení sa zakúpili nové prístroje a zariadenia 

v celkovej hodnote 3 184,02 €.   

Z špeciálnych strojov sa zakúpil alkohol tester za 249,96 €. 

Za pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky a bielizeň bolo k 31. 12. 2019 uhradené 7 094,93 €.   

      Knižné publikácie, vestníky a pracovné pomôcky pre ergoterapiu sme zakúpili v hodnote 1 115,94 €. 

      Za palivo do traktora sme zaplatili 849,66 € a za občerstvenie na reprezentačné účely 138,69 €. 

 

634 – Doprava: 
 

 Upravený rozpočet na dopravné vo výške 9 328,00 € je k 30. 09. 2019 vyčerpaný 

finančnou čiastkou 9 326,71 €. 

      CSS Batizovce využíva 3 cestné motorové vozidlá – Opel Vivaro, Fiat Ducato a Škoda Fabia 

Combi. Okrem týchto motorových vozidiel má CSS Batizovce k dispozícií traktor Rider 422TS, 

ktorý slúži k prevozu materiálu a rôznych odpadov v areáli DSS, na kosenie trávy, v zimnom 

období na odpratávanie snehu, posypávanie soli a pod. Kosenie a udržiavanie trávnatých plôch 

v areáli DSS sa zabezpečuje taktiež benzínovou parkovou kosačkou a krovinorezom. 

     Motorové vozidlá sú v rámci možností udržiavané v dobrom technickom stave. V priebehu 

hodnoteného obdobia boli vykonané opravy a údržba motorových vozidiel v celkovej hodnote 

3 688,71 €. 

     Náklady na nákup pohonných hmôt, olejov a ďalších špeciálnych kvapalín predstavujú 

čiastku 3 951,73 € a parkovné predstavuje hodnotu 72,10 €.    

Za povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel sme k 30. 09. 2019 uhradili 

čiastku 1 614,47 €. 
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     Pravidelne mesačne sa vykonáva kontrola záznamov o prevádzke motorových vozidiel 

a kontrola spotreby PHM na jednotlivých vozidlách. Nedostatky v tejto oblasti v priebehu 

hodnoteného obdobia neboli zistené. 

 

635 – Rutinná a štandardná údržba: 
 

  Upravený rozpočet vo výške 39 253,00 € bol vyčerpaný sumou 39 253,70 €.  

 Na opravy prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení bolo čerpaných 6 131,13 € a boli 

vykonané opravy práčky Electrolux, veľkokuchynského zariadenia a oprava defektu na traktore. 

Servis malotraktora HUSQVARNA, servis a oprava plynových zariadení, oprava kotlov 

Weishaupt WTC GB 120/170, oprava keramickej pece, oprava veľkokuchynského zariadenia, 

kontrola a oprava požiarnej techniky.  

     Na opravu interiérového vybavenia bolo vyčerpaných 21,00 €. 

      Náklady na udržiavanie výpočtovej techniky predstavujú hodnotu 468,50 €.  

      Náklady na udržiavanie telekomunikačnej techniky predstavujú hodnotu 843,00 € 

      Náklady na udržiavanie komunikačnej infraštruktúry predstavujú hodnotu 15,00 € 

 

      Z položky opravy budov, objektov alebo iných častí sme čerpali 31 770,07 € na opravu 

poruchy vodovodu a keramického obkladu v budove Javor, zbúranie podstavca v práčovni, 

maľovanie miestností v bude Javor, oprava podlahy v budove Javor, stavebné opravy 

v namáčacej miestnosti v práčovni, lepenie sokla a oprava obkladačiek v budove Javor, 

maliarske a natieračské práce v budove Kaštiel a oprava múra ohradeného bránami. 

 

636 – Nájomné za nájom 
 

      Z upraveného rozpočtu vo výške 1 571,00 € sme na nájomné za softvér vyčerpali finančnú 

čiastku 1 570,80 € za prenájom licencie a strojových kapacít elektronickej registratúry. 

 

637 – Služby 
 

 Z upraveného rozpočtu vo výške 59 268,00 € sme na služby vyčerpali finančnú 

čiastku 59 264,27 €. Za školenia, kurzy, semináre a porady sme uhradili finančnú čiastku 

1 979,00 € a za potreby a podujatia pre klientov z účelovo určených darovaných finančných 

prostriedkov sme v DSS a ŠZ Batizovce zaplatili 2 732,03 €.  

      Zo upraveného rozpočtu 23 698,00 € za všeobecné služby sme vyčerpali sumu 23 698,30 €. 

V hodnotenom období bolo vykonané čistenie rohoží, zabezpečenie pracovnej zdravotnej 

služby, kontrola chladiarenských zariadení, servis výťahov, odvoz a zneškodnenie odpadu, 

štvrťročné kontroly EPS v objekte DSS a ŠZ Batizovce, čistenie odpadových rúr a kontrola 

komínov a dymovodov, podpora a aktualizácie k elektronickej registratúre, revízie plynových 

a tlakových zariadení, vypracovanie evidenčných listov odpadov a ročných ohlásení, 

dezinsekcia práčovne, deratizačné práce, výroba informačnej tabule, úradná skúška výťahu, 

čistenie a polymerizácia podlahy v budove Kaštieľ. V Útulku Svit boli  uhradené služby 

za užívanie Magio TV, kontrola požiarnej techniky, revízia plynových zariadení, kontrola 

komínov a dymovodov, zapojenie elektrickej panvice, konfigurácia a asistencia ku zavedeniu 

služby, čistenie a odstránenie porúch na kanalizácii. 

      Z položky špeciálnych služieb boli čerpané odborné poradenské služby a služby technika 

požiarnej ochrany 3 570,00 €. 

 Z položky náhrady boli čerpané preventívne lekárske prehliadky vo výške 425,10 € 

príspevky na rekreáciu zamestnancov vo výške 6 579,15 €. 

      Z položky propagácia, reklama, inzercia boli čerpané finančné prostriedky vo výške 

165,00 € na výrobu letákov. 

      Z položky cestovné náhrady boli čerpané finančné prostriedky vo výške 120,96 €. 
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      Z položky štúdie, expertízy, posudky boli čerpané finančné prostriedky na laboratórny 

rozbor pokrmov a sterov vo výške 79,13 €. 

      Z poistného sme zaplatili poistenie majetku a zodpovednosti za škodu CSS Batizovce 

v hodnote 2 603,12 €. Čerpanie prídelu do sociálneho fondu vo výške 1,50 % z objemu miezd 

čiastkou 11 962,99 € sa prejavuje v súlade s čerpaním mzdových  prostriedkov k 31.12.2019. 

Poplatky VÚB, za výpisy listu vlastníctva a z registra trestov predstavujú 79,40 €. Obci 

Batizovce sme uhradili 2 421,04 € za poplatky za odpad a 475,38 € daň z nehnuteľnosti, mesto 

Svit si vyfakturovali  daň z nehnuteľnosti vo výške 150,96 € a za odpad vo výške 610,00 €. 

Výdavky na stravovanie predstavujú  1 540,48 €. Za úpravu www stránky sme uhradili 72,23 €. 

 

640 – Bežné transfery: 
 

 Z upraveného rozpočtu 15 227,00 € bola na bežné transfery čerpaná finančná čiastka 

15 226,92 €. Uvedená suma sa týka čerpania nemocenských dávok vo výške 5 348,92 € v DSS 

a ŠZ Batizovce. Piatim zamestnancom bolo vyplatené odchodné vo výške 9 878,00 €.  
 

      Finančné prostriedky na bežné výdavky boli do 31. 12. 2019 vynaložené účelne a hospodárne.  

 

710 - Kapitálové výdavky: 
        

      V rámci rozpisu schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov nám na rok 2019 neboli 

pridelené žiadne finančné prostriedky.  

 

Úpravy výšky rozpočtu: 
 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Rekonštrukcia výťahu  

 zo dňa 04.02.2019 – kapitálové výdavky + 128 500 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Zateplenie ELENA-Gaštan 

 zo dňa 04.02.2019 – kapitálové výdavky + 245 000 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Nákup priem. sušičky a panvíc 

 zo dňa 04.02.2019 – kapitálové výdavky + 35 000 € 

- rozpočtové opatrenie na rok 2019 – Nákup sprch. stoličiek a vozíka 

 zo dňa 11.10.2019 – kapitálové výdavky  + 10 445 € 

 

       Kapitálové výdavky z 04. 02. 2019 sú určené na Rekonštrukciu výťahu  v objektoch Javor 

a Gaštan (nedočerpané z roku 2018) vo výške 128 500 €, na Zateplenie ELENA v budove 

Gaštan vo výške 245 000 € (nedočerpané z roku 2018), na nákup poloautomatizovanej panvice 

vo výške 18 000  €, na nákup priemyselnej sušičky vo výške 6 000 € a na nákup 2 ks smažiacich 

panvíc vo výške 11 000 €. Kapitálové výdavky z 11. 10. 2019 sú určené na nákup sprchovacích 

stoličiek a vozíka. K 31.12.2019 sme z rozpočtu kapitálových výdavkov vyčerpali 

121 348,04 € na rekonštrukciu výťahu, 236 162,48 € na zateplenie a odstránenie porúch 

v budove Gaštan, 26 875,20 € na nákup poloautomatizovanej a smažiacej panvice, 5 809,20 € 

na nákup sušičky Electrolux a 10 445 € na nákup sprchovacích stoličiek a vozíka. 

 

 

5.4 Účelové prostriedky 
      

      V rámci rozpisu rozpočtových opatrení do 31. 12. 2019 nám boli ÚPSK určené tieto účelové 

prostriedky: 
 

- z kapitálových výdavkov na DSS a ŠZ Batizovce – Zateplenie ELENA-Gaštan      245 000 € 

- z kapitálových výdavkov na DSS a ŠZ Batizovce – rekonštrukcia výťah                 128 500 € 

- z kapitálových výdavkov na DSS a ŠZ Batizovce – Nákup sušičky, panvíc              35 000 € 

- z bežných výdavkov na DDS a ŠZ Batizovce – Mimoriadna odmena                      6 883 € 
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- z bežných výdavkov na DDS a ŠZ Batizovce – Mzdy a odmeny                              113 223 € 

- z bežných výdavkov na DDS a ŠZ Batizovce – Stravné           35 264 € 

- z bežných výdavkov na DDS a ŠZ Batizovce – Príspevok na rekreáciu                       6 581 € 

- z bežných výdavkov na DDS a ŠZ Batizovce – Dary a granty               2 589 € 

- z bežných výdavkov na DDS a ŠZ Batizovce – Refundácia z ÚPSVaR                      2 197 € 

- z bežných výdavkov na DDS a ŠZ Batizovce – Spolufinancovanie                      5 939 € 

- z bežných výdavkov na DDS a ŠZ Batizovce – Nákup defibrilátoru                      1 500 € 

 

5.5 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na rok 2019 
 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z .z. 

Druh poskytovanej sociálnej služby Domov 

sociálnych 

služieb 

Špecializované 

zariadenie 

Útulok 

Forma sociálnej služby  pobytová 

celoročná 

pobytová 

celoročná 

pobytová 

Kapacita 78 miest 40 miest 35 miest 

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, 

ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných 

vyrovnaní podľa osobitného predpisu 610,95 € 610,95 € 150,82 € 

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na 

sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 

určenom zákonom: 221,18 € 221,18 € 58,08 € 

3. Tuzemské cestovné náhrady : 
0,95 € 0,95 € 0,09 € 

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 
77,11 € 77,11 € 28,10 € 

5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného 

vybavenia interiérov: 177,36 € 177,36 € 8,08 € 

6. Dopravné : 6,58 € 6,58 € 0,00 € 

7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby  objektov  alebo ich časti a riešenia 

havarijných stavov: 5,21 € 5,21 € 0,25 € 

8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci 

okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, 

prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu najviac 

vo výške obvyklého nájomného... 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9. Výdavky na služby : 
36,71 € 36,71 € 11,18 € 

10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu 

vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca podľa osobitného 

predpisu : 10,75 € 10,75 € 0,00 € 

11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku  podľa 

účtovných predpisov: 60,24 € 60,24 € 1,47 € 

 Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019/1 

prijímateľ sociálnej služby /mesiac  1 207,04 € 1 207,04 € 258,07 € 
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5.6 Samostatné finančné prostriedky 
 

       Do 31. 12. 2019 nám boli poskytnuté nasledujúce samostatné finančné prostriedky: 
 

- z bežných výdavkov na DSS a ŠZ Batizovce – zo stravného                                     35 264 € 

- z bežných výdavkov na DSS a ŠZ Batizovce – z darovacieho účtu                    2 589 € 

- z bežných výdavkov na DSS a ŠZ Batizovce – z ÚPSVaR                     2 197 € 

 

5.7 Pohľadávky  
 

 K 31 .12. 2019 vedieme pohľadávky 99 klientov DSS Batizovce v celkovej výške 58 783,05 €. 

Pohľadávky vznikajú narastajúcimi zníženými úhradami za služby PriSS, ktorí poberajú nižšie 

dôchodky, ako majú predpísané úhrady za služby. Z tohto dôvodu budú pohľadávky 

vysporiadané pravdepodobne až pri dedičskom konaní. Za neuhradenú faktúru za odber stravy 

evidujeme pohľadávku voči Senior-Vysoké Tatry vo výške 1 428,48 €. V Útulku Svit 

pohľadávky neevidujeme. 

      K 01. 01. 2019 sme viedli pohľadávky 16 klientov DSS Batizovce vo výške 22 895,80 € 

a pohľadávku voči Senior-Vysoké Tatry vo výške 1 428,48 €.  

      Pohľadávky za služby PriSS k 31. 12. 2019 vzrástli o 35 887,25 €.  

 

5.8 Záväzky 
 

  Neuhradené výdavky k 31. 12. 2019 evidujeme vo výške 3 377,26 €. Uvedené záväzky 

sa týkajú neuhradených potravín vo výške 3 069,61 €, pohonných hmôt do motorových vozidiel 

v čiastke 307,65 €. Nákup tovaru a prijatie na sklad boli uskutočnené v decembri 2019, 

ale faktúry nám boli doručené až v januári 2020. Všetky tieto záväzky sme uhradili v dobe 

splatnosti. Iné dlhodobo neuhradené výdavky v DSS a ŠZ Batizovce ani v Útulku Svit 

neevidujeme. 

 K 01. 01. 2019 sme viedli záväzky vo výške 6 950,26  €. Boli to tiež neuhradené materiálové 

faktúry v DSS Batizovce, ktoré sa v dobe splatnosti v januári 2019 uhradili. 

 

5.9 Majetok  
 

 Stav investičného majetku v CSS Batizovce vedieme v hodnote 3 521 518,99 €. V roku 

2019 došlo k zhodnoteniu budovy Javor rekonštrukciou výťahu v hodnote 122 848,04 € 

a nákup sušičky značky Electrolux v hodnote 5 809,20 €, nákup poloautomatizovanej 

a smažiacej panvice v hodnote 26 875,20 €, nákup sprchovacích stoličiek a vozíka v hodnote 

10 445,00 € a zateplenie, odstránenie porúch - budova Gaštan v hodnote 236 162,48 €. V prvom 

štvrťroku sme vyradili Magnetoskop-video v hodnote 657,24 € . 
 

Majetok zariadenia: 
 

Majetok  účet 
Fyzický stav majetku Účtovný stav majetku 

k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2019 

Dlhodobý hmotný majetok       

Budovy 021 2 926 222,48 2 926 222,48 

Stroje, prístroje, zariadenia 022 179 260,44 179 260,44 

Dopravné prostriedky 023 86 670,09 86 670,09 

DHM kultúrne pamiatky 029 309 916,99 309 916,99 

Pozemky 031 19 448,99 19 448,99 

Spolu:   3 521 518,99 3 521 518,99 

Zásoby 112 25 982,27 25 982,27 

Spolu:   25 982,27 25 982,27 
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5.10 Projekty 
 

       V našej organizácii nebola do 31. 12. 2019 vytvorená žiadna projektová dokumentácia. 

 

5.11 Mimorozpočtové účty 
 

 Sociálny fond 
 

  K 31. 12. 2019 evidujeme stav sociálneho fondu vo výške 1 636,94 €. Zostatok z roku 2018 

bol vo výške 2 043,31 €. Tvorba SF od začiatku roka predstavuje výšku 11 962,99 €. Čerpanie 

SF využívame na: 

- príspevok na cestovné                                                 106,77 € 

- príspevok na stravné zamestnancov                         4 717,68 €  

- ostatné čerpanie  7 544,91 € 

 

 Depozitný účet 
 

 Stav finančných prostriedkov na depozitnom účte je k 31.12.2019  v hodnote120 567,11 €  

  

 Darovací účet 
 

 K 31.12.2019 vedieme stav na darovacom účte vo výške 1 712,79 €. Zostatok z roku 2018 

bol vo výške 820,24 €. 

Prijaté sponzorské dary v roku 2019 boli od nasledujúcich darcov: 

 

Ovozel Poprad  42,38 € 08. 01. 2019 

Pekáreň Gros Kežmarok                                                           92,39 € 18. 01. 2019 

Milk-Agro Prešov  12,47 € 04. 02. 2019 

HO&PE Family Poprad                                                            69,24 € 15. 02. 2019 

Milk-Agro Prešov  6,80 € 08. 03. 2019 

Milk-Agro Prešov  8,31 € 02. 04. 2019 

HO&PE Family Poprad                                                            90,11 € 17. 04. 2019 

Fires Batizovce                                                                         100,00 € 23. 04. 2019 

PD Batizovce 200,00 € 24. 04. 2019 

Budzakova Zuzana 50,00 € 25. 04. 2019 

Ovozel Poprad 41,20 € 02. 05. 2019 

Milk-Agro Prešov  7,85 € 06. 05. 2019 

Rakyta Ján 160,99 € 07. 05. 2019 

Chemosvit Svit 500,00 € 09. 05. 2019 

Milk-Agro Prešov  6,82 € 08. 07. 2019 

Pekáreň Gros Kežmarok                                                           103,72 € 16. 07. 2019 

HO&PE Family Poprad                                                            85,40 € 22. 07. 2019 

Ovozel Poprad 48,94 € 05. 08. 2019 

Milk-Agro Prešov  7,12 € 04. 09. 2019 

Milk-Agro Prešov  8,44 € 07. 10. 2019 

HO&PE Family Poprad                                                            77,63 € 18. 10. 2019 

Ovozel Poprad  65,54 € 25. 10. 2019 

Milk-Agro Prešov  6,88 € 05. 11. 2019 

Essity Slovakia                                           600,00 € 22. 11. 2019 
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Milk-Agro Prešov  8,94 € 06. 12. 2019 

Chemosvit Folie Svit     125,00 € 12. 12. 2019 

Mestské kultúrne stredisko, Kežmaok 955,00 € 31. 12. 2019 

 

 Finančné prostriedky z darovacieho účtu sa používajú na kultúrnu, športovú, pracovnú, 

záujmovú a družobnú činnosť našich PriSS. Finančné prostriedky z darovacieho účtu sme dňa 

31. 07. 2019 vo výške 837,60 € previedli na náš výdavkový účet a požiadali sme VÚC Prešov 

o navýšenie rozpočtu. Finančné prostriedky z darovacieho účtu sme dňa 20. 12. 2019 vo výške 

1 751,02 € previedli na náš výdavkový účet a požiadali sme VÚC Prešov o navýšenie rozpočtu.  

Rozpočtové opatrenia o navýšení rozpočtu nám boli schválené. 

 

5.12 Záver 
 

  Čerpanie pridelených rozpočtových financií bolo k 31. 12. 2019 vynaložené účelne, 

hospodárne a efektívne. Pre prijímateľov CSS Batizovce sa snažíme vytvárať také životné 

podmienky, aby sa cítili čo najlepšie. Na priaznivejší  chod nášho zariadenia by sme však 

potrebovali vyšší rozpočet finančných prostriedkov.   

 

 

6. Kontrolná činnosť 

 
 Dňa 09. 09. 2019 – finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami 

so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenia a nakladania s majetkom, verejné 

obstarávanie a zmluvné vzťahy za obdobie roku 2018. 

 

7. Úspechy zariadenia, inovácie a vízia 

      V našom zariadení v rámci pracovnej terapie, ktorá je súčasťou odbornej činnosti, má 

prijímateľ možnosť s prihliadnutím na jeho zdravotný stav a vek pracovať v ergoterapeutických 

dielňach, v pracovných a činnostných skupinách. Mimo týchto aktivít môžu v rámci záujmovej 

činnosti, ktorá patrí k ďalším činnostiam, zmysluplne tráviť svoj voľný čas svojimi aktivitami 

v kultúrno-záujmových a športovo-rekreačných činnostiach.  

      Pre našich PriSS pripravujeme počas každého kalendárneho roka množstvo spoločensko-

kultúrnych a športových podujatí v zariadení, ale vo väčšej miere hlavne mimo zariadenia. 

Sú to rekondično-rehabilitačné pobyty v slovenských kúpeľoch, rekreácie doma i v zahraničí, 

poznávacie výlety a turistické vychádzky do blízkeho okolia.      

      K najvýznamnejším akciám, ktorých sa zúčastnili naši PriSS do 31.12.2019 patrili: 

• Svetová špeciálna olympiáda v Abu Dhabí, 

• Majstrovstvá SR špeciálnych olympiád v atletike v Košiciach, 

• veľtrh aktivít v obchodnom centre Fórum v Poprade, 

• veľkonočné výstavné trhy v Prešove, 

• rôzne výlety pre PriSS: 

o návšteva Prešova,  

o návšteva cukrárne v Poprade, 

o návšteva Podtatranskej knižnice v Poprade, 

o návšteva Vianočných trhov v Poprade, 

o prehliadka galérie Poliankovo v Tatranskej Polianke, 

o návšteva kina v Poprade, 
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o návšteva útulku v Poprade, 

o výlet na Štrbské Pleso, 

o výlet do DSS Spišské Hanušovce, 

o výlet na kúpalisko vo Vrbove, 

o plavba loďou na Liptovskej Mare 

o prehliadka ZOO v Spišskej Novej Vsi, 

• divadelné predstavenie Čarovný hrniec z Prešova, 

• divadelné predstavenie Pyšná princezná, 

• fašiangový sprievod v obci Batizovce, 

• relaxačný pobyt v Trenčianskych Tepliciach, 

• majáles pri príležitosti 60. výročia  založenia CSS Batizovce, 

• Petanque v Košiciach a Batizovciach, 

• výchovný koncert Základnej umeleckej školy Svit, 

• pobyt PriSS v Slatiňanoch v Českej republike,  

• súťaž Zlatý slávik v CSS Batizovce, 

• Vianočná besiedka vo Svite. 

 

 V DSS a ŠZ Batizovce pôsobí od roku 1996 Športový klub Batizovský kľúč, ktorý je 

členom Slovenského hnutia špeciálnych olympiád a od roku 2012 Slovenského zväzu 

športovcov s mentálnym postihnutím. Naši športovci dosahujú dobré športové výsledky nielen 

na regionálnych a celoslovenských súťažiach, ale aj na podujatiach celosvetového významu – 

stolný tenis. 

 Veľkým prínosom pre naše zariadenie je od roku 2004 družobná spolupráca s Domovom 

sociálnych služieb v Slatiňanoch v Pardubickom kraji Českej republiky. Táto spolupráca 

prebieha jednak na metodickej úrovni, ale aj organizovaním výmenných rekreačno-

poznávacích pobytov pre prijímateľov nášho a českého zariadenia. 

 Od októbra 2012 pôsobí v našom zariadení Občianske združenie Štvorlístok s cieľom 

všeobecnej podpory činností a opatrení zameraných na pomoc prijímateľom CSS Domov 

pod Tatrami v Batizovciach.  

 Všetko naše úsilie smeruje k skvalitňovaniu poskytovaných služieb a k spokojnosti našich 

prijímateľov. Usilujeme sa im sprostredkovať dostatok podnetov pre ich vlastnú sebarealizáciu 

s využívaním rôznych foriem ich aktivizácie. 
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8. Kontakty na poskytovateľa 

Adresa: 
 

Centrum sociálnych služieb Útulok 

Domov pod Tatrami SNP 12 

Družstevná 25/3 059 21 S v i t 

059 35  B a t i z o v c e  

 
WEB: www.cssbatizovce.sk   

Riaditeľ: 

Tel.: 052/ 78 49 712 

Mobil: 0915 879 816 

riaditel@cssbatizovce.sk 

Ambulancia: 052/ 78 49 711 

Vrchná sestra: 052/ 78 49 734  

Sociálne pracovníčky DSS a ŠZ: 

Oddelenie A, budova Kaštieľ 052/ 78 49 735 

Oddelenie B, budova Lipa 052/ 78 49 732 

Oddelenie C, budova Breza 052/ 78 49 731 

Oddelenie D, E, budova Javor 052/ 78 49 729 

Oddelenie F, budova Gaštan 052/ 78 49 738 

Sociálne pracovníčky Útulok Svit: Tel.: 052/ 77 568 42 

 Mobil: 0911 702 878 

 

mailto:riaditel@cssbatizovce.sk
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Kontaktné osoby 

Riaditeľka: 

PhDr. Katarína Bolisegová 

Tel.: 052/ 78 49 712 

Mobil: 0915 879 816 

riaditel@cssbatizovce.sk 

Vedúca úseku odborných činností: 

Mgr. Anna Nemcová 

Tel.: 052/ 78 49 716 

Mobil: 0905 262 686 

nemcova.anna@cssbatizovce.sk 

Vedúci úseku vnútornej prevádzky: 

Mgr. Ján Polovka 

Tel.: 052/ 78 49 713 

Mobil: 0911 702 879 

polovka.jan@cssbatizovce.sk 

Vedúca úseku ekonomiky: 

Mgr. Vlasta Mudráková 

Tel.: 052/ 78 49 714 

mudrakova.vlasta@cssbatizovce.sk 

Vedúca stravovacej prevádzky 

Mgr. Marta Orlovská 

Tel.: 052/ 78 49 727 

orlovska.marta@cssbatizovce.sk 

Vedúca Útulku vo Svite 

Mgr. Ing. Marcela Bátorová 
Tel.: 052/ 77 568 42 

Mobil: 0911 702 878 

batorova.marcela@cssbatizovce.sk 
 

Výročnú správu vypracovali :  Mgr. Ing. Marcela Bátorová – vedúca Útulku 

 Mgr. Anna Nemcová – vedúca úseku odborných činností 

 

Spolupracovali: Ing. Jana Faixová – ekonómka  

 Bc. Mária Herichová – vedúca sestra 

 Mgr. Marta Orlovská – vedúca stravovacej prevádzky 

  

 

Schválila : PhDr. Katarína Bolisegová – riaditeľka CSS 

 

Batizovce, 04. 05. 2020 
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