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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnej služby 

Občianske združenie Mikádo so sídlom na adrese Pri Potoku 12, 90901 Skalica vzniklo 

14.06.2006 za účelom pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života 

občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím a občanov v hmotnej núdzi. 

Aktivity občianského združenia sú: vzdelávanie a poradenstvo v oblasti školstva, zriaďovanie 

chránených pracovísk a pomoc pri vytváraní pracovných príležitostí, realizácia projektov 

sociálnych služieb, skvalitnenie spôsobu života občanov z zariadeniach sociálnych služieb.  

2. Chránená dielňa 

Chránená dielňa – práca v kreatívnej dielni je prispôsobená osobnosti a postihnutiu zamestnancov. 

Je rozpracovaná do čiastkových cieľov, založená na rozvíjaní jemnej a hrubej motoriky. Okrem 

rozvíjania pracovných zručností a návykov sa tu rozvíja aj vytrvalosť, výchova k disciplíne, hygiene, 

bezpečnosti pri práci a schopnosti spolupracovať v kolektíve. Snahou terapeutov v kreatívnej dielni je 

docieliť maximálnu starostlivosť o občanov so zdravotným poistihnutím v pracovnom a sociálnom 

prostredí a tým zvýšenie kvality ich života. Prostredníctvom zapájania sa do zmysluplných a tvorivých 

činností sa rozvíjajú motorické, kognitívne a komunikačné schopnosti, ich zručnosti a návyky, vhodné 

spojenie slova, zrakovej pohybovej aktivity. Zameriavame sa na výrobu dekoračných predmetov z 

keramiky, skla, papiera ,dreva, baliarenské a xerografické práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Denný stacionár  
 
Štruktúra prijímateľov sociálnej služby   
 
Mikádo má celkovú kapacitu 12 klientov. Celková obsadenosť bola k 31.12.2021: 9 miest. Ku dňu 
31.12.2021 bola sociálna služba poskytovaná dennou formou celkovo 9 prijímateľom sociálnej 
služby (ďalej len PSS).  
 

Rozčlenenie PSS podľa veku:   

 

  Veková štruktúra:     

  10 – 14 rokov   0    

  15 – 18 rokov   0    

  19 – 25 rokov   0    

  26 – 39 rokov    9    

  40 – 62 rokov   0    

  Spolu   9   

  
Rozčlenenie PSS podľa pohlavia:  

Muži/chlapci:    5 

Ženy/dievčatá:   4 
 

Rozčlenenie podľa stupňa odkázanosti:  

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu : spolu počet fyzických osôb 9 so stupňom 

odkázanosti VI.  

Počet poberateľov sociálnych služieb s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby: 9 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v Dennom stacionári prepočítaný: 3  

 

V Dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby.  

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

2. opatrovateľská starostlivosť 

3. obslužná starostlivosť /stravovanie, upratovanie/ 

 



Každý deň sa aplikuje jedna z uvedených terapii:  

Činnosť s prvkami práce /pracovná činnosť/ – je rozvíjanie pracovných návykov. Postup, 

pri ktorom sa terapeuticky využíva pracovná činnosť podľa možností a schopností klientov. Je 

založená na prístupe zameranom na klienta. Hlavným prostriedkom činnosti je zmysluplná 

aktivita klientov, ktorá považuje činnosť za cieľ aj prostriedok budovania si zmysluplných 

návykov k práci. Táto pracovná aktivita je na jednej strane účelné zamestnávanie orientované 

na realitu života a na druhej strane vyzdvihujúce kreatívnu činnosť. Využíva pracovnú činnosť 

k dosiahnutiu lepšej reedukácie funkcií organizmu. Taktiež sa výrazne podieľa na posilnení 

motivácie klienta. V rámci pracovnej činnosti klienti pracujú v záhrade, na dvore a v kuchyni. 

Touto aktivitou si obnovujú a udržujú pracovné návyky. 

 

 

Činnosť s prvkami telesného cvičenia – Cvičením dychovým, individuálnym a skupinovým, 

nažinenke, polohovaním, nácvikom chôdze, pohybom na stacionárnom bicykli - Recumbent, 



steppere, bobatovej lopte a plávaní sa zlepšuje a udržuje fyzický stav klientov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Činnosť s prvkami muzikoterapie/ spev, hra na hudobné nástroje/ - Aktivitou pre zlepšenie 

kvality života našich obyvateľov je aj muzikoterapia. Uľahčuje a rozvíja komunikáciu, 

medziľudské vzťahy, pohyblivosť, sebarealizáciu, odbúrava stres, znižuje telesné, 

emocionálne, mentálne, sociálne a kognitívne problémy. Počúvanie príjemnej hudby a 

improvizácia hry na hudobné nástroje ako sú bubny, triangle, hrkálky a zvončeky u nich 

vyvolávajú rovnaké účinky ako smiech a radosť. 

Pri hudbe v jednotlivých skupinách alebo individuálne relaxujú a zmysluplne vypĺňajú 

voľný čas pozitívnym a tvorivým spôsobom dva krát v týždni. 

Činnosť s prvkami muzikoterapie interne zabezpečuje inštruktor sociálnej rehabilitácie 

a externe dobrovoľník – učiteľka tanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTETERAPIA- využíva výtvarný prejav ako prostriedok práce s klientom. Hlavný dôraz sa 

kladie na samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie, nie na výsledné dielo. V DS sa 

najviac uplatňuje produktívna skupinová práca. Arteterapeutickou diagnostikou sa zisťuje 

úroveňrozumových schopností, psychomotoriky a kreativity. Cieľom arteterapie u našich 

klientov je kompenzácia intelektových a pohybových deficitov. Zvyšuje sebavedomie, 

sebaúctu, uvoľňuje napätie a rozvíja komunikačné schopnosti klientov. 

Medzi najpoužívanejšie techniky patrí keramika, maľba, kresba, prstomaľba, muzikomaľba, 

spoločná kresba s terapeutom, spoločná skupinová kresba, textilné formy, práca s kameňom. 

 

 

 

  



CANISTERAPIA – je to forma terapie, pri ktorej sa používa pozitívne pôsobenie psa na 

zdravie a na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pôsobenie na fyzické zdravie je u 

canisterapie druhotné, dôraz je kladený viac na rehabilitáciu a povzbudenie imunity 

prostredníctvom psychiky. Prijímatelia sociálnej služby sú motivovaní k rehabilitácií a rozvoju 

jemnej motoriky, napr. hádzaním loptičky, hladením psa a napodobňovaním jeho činnosti. 

Hrubé motorické schopnosti sú rozvíjané hrou a naháňaním sa s terapeutickým psom. Všetky 

aktivity vedú k zníženiu osamelosti a uzavretosti, podporujú spontánnosť prejavu a zlepšujú 

neverbálne komunikačné schopnosti . 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  



4. Kultúrne, spoločenské aktivity 

Na základe Verejnej vyhlášky, ktorú vydal Úrad verejného zdravotníctva SR v marci 2020 a opatrení na 

zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 boli v roku 2021 kultúrne a spoločenské podujatia ešte  

čiastočne obmedzené. K zlepšeniu situácie a uvoľneniu opatrení došlo najmä v letných mesiacoch, kedy 

sa nám v podarilo uskutočniť kultúrne a spoločenské aktivity.   

 

Kultúrne, spoločenské aktivity v roku 2021 

- Canisterapia 

- Rekreačný 3-dňový pobyt Zlat.dolina        21.8.-24.8.2021 

- Koncoročné posedenie                                 22.12.2021 

- Výstavba Centra sociálnych služieb            od marca 2021 

- Posedenia v cukrárni, kúpanie v Zlatníckej doline, návšteva športových podujatí, oslavy životných 

jubileí, návštevy v domácom prostredí .... 

  





  



 

Pracovné aktivity v roku 2021 

- Celoročná  spolupráca so spoločnosťou PROTHERM PRODUCTION s.r.o. (pravidelné týždenné 

zákazky - príbaly) 

- Celoročná  spolupráca so spoločnosťou HANT BA, a.s. (pravidelné mesačné zákazky na základe 

Rámcovej zmluvy - dekoračné predmety) 

- Jednorazové zákazky : Dekoračné výrobky pre miestne malé spoločnosti, pre Mesto Skalica... 

- Dobrovoľnícke aktivity:  úprava okolo altánku, revitalizácia dvora 

- Príprava výstavby  Centra sociálnych služieb            

  



5. Správa o hospodárení 

Správa o hospodárení  01.01.2021 - 31.12.2021   

NÁKLADY    

Prevádzková réžia CHD 470,10 

Kancel.potreby, kancel.tech. CHD 189,12 

Materiál na výrobky CHD 211,43 

Nákup PHM  405,86 

Pracovné pomôcky,odev,obuv CHD 385,86 

Vybavenie DS hry,šport.potreby 50,00 

Vybavenie priestorov DS 117,48 

Čist.prostr., hyg.potreby prev.DS 202,80 

Lieky, vitamíny, zdrav.potreby 337,50 

Spotreba materiálu ostatné 109,94 

Údržba, opravy budovy CHD 315,80 

Autoúdržba 125,00 

Opravy ostatné  27,00 

Služby spojené s nájmom priestorov CHD 1 619,66 

Služby spojené s nájmom priestorov DS 1 495,08 

Poštovné 25,25 

Telef.hovory 510,02 

Nájomné 4,15 

Ekonomické služby CHD 3 066,47 

Internet, doména, outsourcing 448,91 

Právne, notárske služby 67,76 

Rekondičné pobyty, kultúrne, športové podujatia  1 945,00 

Ostatné služby 213,49 

Ekonomické služby DS 1 557,23 

Desiata, olovrant klienti DS 244,87 

Stravovanie obedy DS 3 285,59 

Školenia, vzdelávanie 670,00 

Ostatné služby CSS 15 310,00 

Mzdové náklady  108 225,33 

Zákonné soc. a zdrav. poistenie 35 349,91 

Zákonné sociálne náklady 4 610,50 

Daň z motorových vozidiel 149,62 

Kolky,správne poplatky 207,50 

Ostatné dane a poplatky  222,96 

Poplatky banke 231,01 

Poistenie majetku  132,47 



Odpisy dlhodobého majetku  996,00 

Iné ostatné náklady  820,94 

NÁKLADY SPOLU 184 357,61 
  

VÝNOSY   

Tržby za vlastné výrobky 2 400,00 

Tržby z predaja služieb 49 638,67 

Starostlivosť, strava, upratovanie DS 11 076,59 

Prijaté dary 7 278,00 

Iné ostatné výnosy 2 028,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  10 716,24 

Dotácia na mzdy asisitentov CHD ÚPSVaR 21 857,48 

Dotácia na prevádzku CHD ÚPSVaR 35 227,54 

Dotácia na prevádzku DS MPSVaR 41 412,01 

Dotácia pre zam.soc.služieb, dotácia na vitamíny MPSVaR 1 659,60 

VÝNOSY SPOLU 183 294,13 
 

   



6. Plán činnosti na rok 2022 

-  Canisterapia 

- Rekreačný 3-dňový pobyt Zlat.dolina        20.-23.8.2022 

- Koncoročné posedenie                                22.12.2022 

- Ukončovanie výstavby Centra sociálnych služieb Mikádo            

- Slávnostné otvorenie Centra sociálnych služieb Mikádo        

- Sťahovanie do nových priestorov            1.6.2022 

- Výlet do zoologickej záhrady 

- Návštevy a stretnutia s podobnými inštitúciami pri spoločných aktivitách – letné športové 

hry 

- Stretnutia s inými inštitúciami pri spoločných aktivitách v snahe o spájanie komunít 

v rozličných vekových kategóriách – materské školy, školy, zariadenia pre seniorov 

- Návštevy priateľov, dobrovoľníkov a podporovateľov zariadenia 

- Koncert Roba Opatovského v nových priestoroch Centra sociálnych služieb Mikádo 

- Oslavy narodenín 

- Priateľské posedenia v cukrárni  

- Počas letných mesiacov návšteva kúpaliska v Zlatníckej doline 
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