
 
 
 

Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HODNOTENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
za rok 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Anna Göblová, riaditeľka  

BARDEJOV 12.02.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Základné údaje organizácie 

 

 
Názov organizácie:  Centrum sociálnych služieb 

 
Sídlo organizácie:  Wolkerova 11, 085 01  Bardejov 

 
Zastúpená štatutárnym zástupcom:   Ing. Anna Göblová 

 
IČO:  17149355 

 
DIČ:  2020621504 

 

 

K centru sociálnych služieb patria : 

 Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11 

 Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9 

 Zariadenie opatrovateľskej služby Wolkerova 11 

 Denný stacionár, Toplianska 9A 

 Nocľaháreň, Kacvinského 13 

 Útulok, Kacvinského 13 

 Jedáleň, Wolkerova 11 

 Jedáleň, Toplianska 9 

 Senior centrum, Toplianska 9A 

 Denné centrum, Toplianska 9A 

 Denné centum, Bardejovská Nová Ves 

 Denné centrum, Dlhá Lúka. 

 

Hlavnou činnosťou centra sociálnych služieb je poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu 

stanovenom zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov a VZN 

Mesta Bardejov č. 109/2011 v znení neskorších predpisov. Predmetom je poskytovanie komplexnej 

starostlivosti prijímateľom centra sociálnych služieb.  

CSS Wolkerova má upravenú kapacitu  na 108 miest na základe rozhodnutia OÚ Bardejov - 

štátneho okresného hygienika. V súčasnosti je ubytovaných 107 priimateľov sociálnej služby, z toho 87 

žien. Kapacita v zmysle rozhodnutia okresného hygienika bude naplnená až po celkovej rekonštrukcií 

obytných  miestnosti.  Priemerný vek prijímateľov je 80 rokov. K 31.12.2018 evidujeme 33 žiadosti 

o poskytovanie sociálnej služby. 

        V jedálni s počtom 64 miest poskytujeme stravu (obedy) aj pre dôchodcov, žijúcich mimo 

zariadenia. Denne podávame priemerne 188 obedov. Pre prijímateľov sociálnej služby  sa pripravuje 

celodenná strava. 

Od 1.1.2017 vzniklo Zariadenie opatrovateľskej služby, kde sa poskytuje sociálna služba na určitý čas 

plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o 

sociálnych službách, v rozsahu dosiahnutia II. až VI. stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ak jej nemožno 

poskytnúť opatrovateľskú službu. Kapacita zariadenia sú 4 miesta. 

      

CSS Toplianska poskytuje služby 96 prijímateľom. V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách, poskytuje CSS odborné, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje 



vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom týmto 

zákonom, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.  

 Od 1.12.2006 vznikla nocľaháreň a útulok, ktorý slúži na riešenie pre ľudí bez domova. 

Prístrešie tu nájde maximálne 30 prijímateľov o ktorých sa starajú traja zamestnanci.  

 Od 01.10.2013 je v užívaní budova Seniorcentra v ktorej sa nachádza Denné centrum. 

Vytvárajú  sa tam podmienky na záujmovú, kultúrnu činnosť a udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity 

našich seniorov. 

 

 

Počet zamestnancov Centra sociálnych služieb k 31.12.2018:  116 
 
Z toho: Riaditeľ 1 

Vedúci CSS 2 
Úsek administratívy 3 
Úsek vnútornej prevádzky 39 
Úsek sociálnej práce a opatrovateľsko – ošetrovateľskej starostlivosti 57 
Úsek opatrovateľskej služby - 2 
Seniorcentrum 12 – z toho: Denný stacionár 6 
    Nocľaháreň, Útulok 4 
    Seniorcentrum 2 

 

 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 
 
                                                                                     

Priemerné ekonomicky    oprávnené náklady v    Centre    sociálnych služieb v zmysle 
zákona 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 
 
      

Centrum sociálnych služieb  v súlade s § 72 ods. 20 zákona 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 zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a)  za 
predchádzajúci  
rozpočtový rok – 2018. 
 
 
  

Druh sociálnej služby 
Forma poskytovanej soc. 

služby 

EON mesačne na 
prijímateľa sociálnej 

služby v € 

ZPS Wolkerova pobytová celoročná 710,94 

ZPS Toplianska pobytová celoročná 736,04 

DS ambulantná 238,30 

ZOS pobytová celoročná 508,12 

Nocľaháreň pobytová 150,87 

Útulok  Pobytová 200,90 

  
 
 
 
 
V Bardejove 12.02.2019       Ing. Anna Göblová 
             riaditeľka CSS 


