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1 SÍDLO, VZNIK A POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Názov zariadenia:  „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa 

Adresa:                    Nám. M. R. Štefánika 8, 941 45  Maňa  

Zriaďovateľ:           Nitriansky samosprávny kraj 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 

IČO: 00 59 62 21 

DIČ: 20 21 05 17 25 

Telefón: 035/65 95 201 

                                               035/65 95 223 – ekonómka 

  035/65 95 224 – sociálne pracovníčky, fax 

Email: kamilkamana@gmail.com 

Web: www.zssmana.sk 

 

 „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa, v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, bolo založené v roku 1975. Je situované centre obce Maňa, 

na brehu rieky Žitava, v okrese Nové Zámky.  

 

 Ide o koedukované zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby v: 

- domove sociálnych služieb - pobytovou týždennou a celoročnou formou 

- špecializovanom zariadení - pobytovou týždennou a celoročnou formou 

- zariadení podporovaného bývania – pobytovou týždennou a celoročnou formou 

- službe včasnej intervencie - ambulantnou alebo terénnou formou. 

 

 Domov sociálnych služieb  a  špecializované zariadenie  sídlia v  jednoposchodovej 

budove barokového kaštieľa postaveného v druhej polovici 18. storočia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zariadenie podporovaného bývania je umiestnené v tzv. „Domčeku“, ktorý sa nachádza 

v areáli zariadenia sociálnych služieb. Táto účelová budova  bola uvedená do prevádzky 

v roku 2007. 

 

mailto:kamilkamana@gmail.com
http://www.zssmana.sk/
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 Od 1. júla 2017 zariadenie poskytuje Službu včasnej intervencie terénnou a ambulantnou 

formou.  

   
 

 V budove ZSS je zriadená elokovaná trieda Špeciálnej základnej školy internátnej 

a Praktickej školy Nitra. 

 

         Neoddeliteľnú súčasť zariadenia tvorí priľahlý lesopark využívaný prijímateľmi 

sociálnych služieb na relaxačné a športové účely.  

 

   
 

 Veľkému úspechu sa tešia aj pobyty v rehabilitačno-výchovnom zariadení v obci 

Hiadeľ. O účasť na týchto pobytoch „rodinného typu“ je každoročne veľký záujem. 

 

   

         Zariadenie pravidelne organizuje kultúrno-spoločenské akcie pri rôznych 

príležitostiach, vychádzky a výlety do prírody, rekreácie, poznávacie zájazdy.  
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 Starostlivosť  o prijímateľov sociálnej služby je zabezpečovaná kvalifikovaným 

personálom v nepretržitej prevádzke, sociálna rehabilitácia je realizovaná inštruktormi 

sociálnej rehabilitácie na základe programu sociálnej rehabilitácie a v súlade s individuálnym 

plánom každého prijímateľa. Cieľom je vytvárať podnetovo bohaté prostredie, v ktorom majú 

prijímatelia sociálnych služieb možnosť rozvíjať svoje danosti a schopnosti na maximálne 

možnú úroveň. Majú možnosť zapájať sa do jednoduchých pomocných prác v zariadení: údržba 

areálu (zametanie, hrabanie lístia), ukladanie čistého prádla a plienok, odnášanie zvyškov jedál, 

separovanie odpadu a pod. Pomáhať pri vysádzaní kvetinových záhonov, o ktoré sa po celý rok 

starajú, podieľať sa na pestovaní zeleniny a trvaliek. Venujú sa ručným prácam – pletenie, 

vyšívanie, modelovanie a tvorba rôznych drobných upomienkových predmetov. 

 

   

   

 

 „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa ako poskytovateľ sociálnej služby 

je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečiť 

vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu 

stanovenom zákonom č. 448/200/ Z. z. o sociálnych službách a v z.n.p.: 

• v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy číslo 3, 

alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti 

je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.  

 

• v špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 

prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a 

má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä organický psychosyndróm ťažkého stupňa 

a pervazívna vývinová porucha. 
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V domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa poskytujú: 

— odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, výchova deťom), 

 

— obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba 

bielizne a šatstva), 

 

— ďalšie činnosti (utváranie podmienok na činnosti v zmysle zákona 448/2008, 

poskytovanie osobného vybavenia, vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu 

dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová 

služba, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti, rozvoja pracovných zručností, 

záujmovej činnosti). 

 

• v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba 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 na dohľad, pod 

ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas 

poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa 

jej poskytuje aj naďalej. Okrem dohľadu sa v zariadení podporovaného bývania poskytuje: 

ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu 

bielizne a šatstva, a vykonáva sa sociálna rehabilitácia a rôznorodé denné aktivity. 

 

• ambulantnou formou v priestoroch ZSS a terénnou formou v prirodzenom sociálnom 

prostredí sa poskytuje sociálna služba včasnej intervencie deťom do siedmich rokov veku, 

ak je ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a tiež ich rodine. 

 

     Poskytuje: 

- špecializované sociálne poradenstvo, 

- sociálnu rehabilitáciu. 

-  

   Vykonáva: 

- stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím, 

- preventívnu aktivitu, 

- komunitnú rehabilitáciu. 
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2 ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

Počet prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2018                      95 

 

Členenie podľa pohlavia 

Druh zariadenia Ženy Muži Spolu 

Domov sociálnych služieb 31 0 31 

Špecializované zariadenie  50 4 54 

Zariadenie podporovaného bývania 10 0 10 

 

Členenie z hľadiska vekovej štruktúry 

 

Členenie z hľadiska mobility 

 

Členenie z hľadiska stupňa odkázanosti na sociálnu službu 

 

 

 

 Domov sociálnych 

služieb 

Špecializované  

zariadenie 

Zariadenie 

podporovaného 

bývania 

  6-9      rokov 0 1 0 

10-14    rokov 0 3 0 

15-18    rokov 0 0 0 

19-25    rokov 4 2 1 

26-39    rokov 15 20 3 

40-62    rokov 12 28 6 

85-viac rokov 0 0 0 

SPOLU 31 54 10 

 Domov sociálnych 

služieb 

Špecializované  

zariadenie 

Zariadenie 

podporovaného 

bývania 

mobilní 29 26 9 

ťažko mobilní 1 15 1 

imobilní 1 14 0 

SPOLU 31 55 10 

 Domov sociálnych 

služieb 

Špecializované  

zariadenie 

Zariadenie 

podporovaného 

bývania 

I. 0 0 0 

II. 0 0 0 

III. 0 0 0 

IV. 0 0 0 

V. 0 0 0 

VI. 31 55 10 
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3 PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  

   POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 

Profesia 
Počet zamestnancov 

ku dňu 31.12.2018 

riaditeľ 1 

manažér kvality 1 

sociálno-zdravotný úsek - 

vedúci úseku – sociálny pracovník 1 

sociálna pracovníčka 2 

sestra v dennej službe 1 

sestra 8 

fyzioterapeut 0,5 

opatrovateľka 15,5 

sanitárka 6 

upratovačka 4 

úsek výchovy a pracovnej terapie - 

vedúci úseku – vychovávateľ 1 

ergoterapeut - 

inštruktor sociálnej rehabilitácie 5 

prevádzkovo-technický úsek - 

vedúci úseku - účtovník 1 

vedúci stravovacej prevádzky 1 

kuchárka 4 

pomocná kuchárka 1,5 

mzdový účtovník 1 

samostatný odborný referent 2 

robotníčky v  práčovni 3 

vodič-kurič-údržbár 3 

služba včasnej intervencie - 

sociálna pracovníčka 1 

fyzioterapeut 0,5 

špeciálny pedagóg 1 

SPOLU 65 

z toho: odborní zamestnanci 42,5 

v % 65,38 
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4 ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
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5 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
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6 ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2018 

 
Príjmy (v eurách) tvorené z úhrad prijímateľov sociálnych služieb za poskytované služby: 

- stravné     177.362,27€      

- ubytovanie      24.200,74€     

- odborné činnosti     75.557,44€   

- obslužné činnosti       7.521,85€   

- dohľad         4.260,30€  

- požívanie elektrospotrebičov      5.495,00€   
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     Ďalšie príjmy boli tvorené z úhrad pracovníkov zariadenia za poskytnutú stravu, z príjmu 

dobropisov, tzv. „vratiek“ za poskytované služby, úroky v banke a iné. V roku 2018 bol 

prekročený rozpočet príjmov o 26.000,00 €. Uvedené navýšené príjmy vznikli z vymožených 

pohľadávok za predchádzajúce obdobia na základe súdnych rozhodnutí, zvýšených úhrad za 

poskytované služby z dôvodu zvýšenia režijných nákladov na prípravu stravy a z dôvodu 

vrátenia preplatkov v rámci ročného zdravotného poistenia za zamestnávateľa. 

 

Štruktúra výdavkov  (v eurách, bez sponzorských finančných prostriedkov): 

- mzdy     624.570,00    

- odvody poistného z miezd  220.607,60  

- cestovné        1.838,51  

- energie      67.624,17     

- materiál    101.206,58 

- doprava        3.753,92    

- údržba       97.365,73 

- školenia        5.442,48     

- služby        21.681,41  

- ostatné        96.320,11 

 

Pohľadávky 

Stav pohľadávok  Celkom v € Vymožené dlhodobé 

pohľadávky v €  

k 31.12.2018 165.398,95 14.006,46 

 

 

 

 

 

7 PREHĽAD OPRÁV, ÚDRŽBY A NÁKUPOV STROJOV A ZARIADENÍ  

 

Oprava bubnovej kosačky    185,00€ 

Oprava pračky    128,46€ 

Oprava prečerpávacej stanice 3.249,60€ 

Montáž sádro-kartónovej priečky 1.455,00€ 

Arboristické práce 4.300,00€ 

Maliarske práce 3.495,60€ 

Nákup garážovej brány 1.159,00€ 

Servis plynových horákov    506,40€ 
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8 PREHĽAD POHYBOV NA ÚČTE SOCIÁLNEHO FONDU 

 

Položky € 

PRÍRASTKY:  

   - povinný prídel                              6.153,81 

   - platba za pobyt na rekreácie Štúrovo                                           2.238,00 

     Prírastky spolu                              8.391,81 

ÚBYTKY  

   - stravovanie zamestnancov                              2.306,95 

   - na regeneráciu pracovnej sily                              1.845,16 

   - ostatné čerpanie podľa KZ:                              1.196,94 

      - životné jubileá                           1.190,00€  

      - poplatok za zrušenie ľadovej revue 5,00€  

      - spotreba médií                                 1,94€  

   - poplatky                                   34,49 

     Úbytky spolu                              5.383,54 

 

 

Zostatok k 01.01.2018 5.055,89€ 

Príjem 8.391,81€ 

Výdaj 5.383,54€ 

Stav na sociálnom fonde k 31.12.2018  8.064,16€ 

 

 

 

9 EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY A BEŽNÉ VÝDAVKY NA JEDNÉHO  

   PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA DRUHU POSKYTOVANEJ  

   SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA KALENDÁRNY ROK 2018 

 

Druh poskytovanej 

služby 
Forma služby EON/1PSS/1rok 

Bežné výdavky/ 

1PSS/1rok 

DSS celoročná 10.036,39 10.721,23 

DSS týždenná            9.740,56            9.890,72 

ŠZ celoročná          12.939,00          13.626,92 

ŠZ týždenná          12.595,26           12.745,49 

ZPB týždenná/celoročná          10.278,39          10.659,78 

SVI ambulantná            4.082,79            4.026,56 

SVI terénna               104,89               104,89 

Priemer za rok 

2018 
- 8.539,61 8.825,08 

 

 

 

 

 


