
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Výročná správa o činnosti a hospodárení  

za rok 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

       Schválil: PhDr. Monika Ondrišová, PhD. 

            riaditeľka domova 

 



Obsah 

1. Základné informácie 

2. Aktuálna situácia z hľadiska úrovne poskytovaných služieb 

a výhľadov do budúcnosti 

3. Vízia zariadenia a ciele 

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra 

poskytovateľa   

5. Poskytovanie sociálnych služieb 

6. Ročná účtovná uzávierka 

7. Záverečné ustanovenia 

 

Čl. I 

 

Základné informácie 

 
Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 

Adresa: Hviezdoslavova 1, 053 04  Spišské Podhradie 

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj  

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia  

IČO: 00691887 

Tel.: 053/4166911 - 17 

Fax: 053/4166920  

E-mail: dss-sppodhrad.vucpo.sk  

web: http:// www.dssspp.sk    
 
 Organizácia  Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha /ďalej len DSS/ vznikla dňa 1. 08. 

2009 na základe žiadosti o registráciu poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 62 až § 67 

zákona 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  
 

 Základným poslaním práce v DSS  je  zamerať sa na zmysluplné žitie a trávenie 

voľného času našich prijímateľov, zvyšovanie kvality ich života, čo najviac im približovať 

život v prirodzených podmienkach s priamym zmysluplným nácvikom ich zručností 

a návykov.  

 Našim hlavným cieľom je vybudovanie takého domova,  kde budú vytvorené 

špecifické zodpovedajúce podmienky prispôsobené potrebám všetkých prijímateľov. 

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí je koedukované  

zariadenie s celoročnou formou pobytu. 

Domov je  umiestnený v dvoch lokalitách - v hlavnom objekte na Hviezdoslavovej 

ulici (98 prijímateľov) a v zariadení podporovaného bývania na Štúrovej ulici (11 

prijímateľov). Celková kapacita zariadenia je teda 109 prijímateľov. O ich spokojnosť sa stará 

60 zamestnancov, z ktorých 42 je v priamom kontakte s prijímateľom v priebehu celej 

pracovnej zmeny. 

 Domov sociálnych služieb 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.  

 Organizačne sa zariadenie člení na úseky: úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky, 

úsek sociálnej práce, úsek opatrovateľskej starostlivosti a úsek stravovacej prevádzky. 

Organizačnou jednotkou je zariadenie podporovaného bývania.  

            Naše zariadenie ponúka pre prijímateľov množstvo podporných rehabilitačných 

prevádzok, kde prijímateľ môže zmysluplne tráviť svoj čas a čo najviac sa integrovať do 

normálneho života. Prijímatelia majú  možnosť pracovať v ergoterapeutických pracoviskách, 

tráviť svoj voľný čas prostredníctvom činnostnej terapie a  záujmových krúžkov. Majú  tiež 

vytvorené podmienky pre šport a relaxačné aktivity a doliečovanie sa v rehabilitačných 

pracoviskách. K zmysluplnému využitiu voľného času slúži prijímateľom knižnica 

v priestoroch  zariadenia i možnosť požičať si  knihy na čítanie z mestskej  knižnice.  Zvládať 

stres uľahčuje  multisenzorické prostredie - "biela" miestnosť snoezelenu, relaxovať a 

doliečovať sa prijímatelia môžu v prevádzke fyzioterapie, či v  hipoterapii.  

 Zariadenie sídli v prenajatej budove, vlastníkom budovy je Hospitálska rehoľa 

Milosrdných bratov. Finančné prostriedky, ktorými hradíme nájom, sú nám spätne rehoľou 

Milosrdných bratov vrátené a v mnohých prípadoch aj navyše a tieto my investujeme do 

opráv priestorov a údržby. 

  

Čl. II 
Aktuálna situácia z hľadiska úrovne poskytovaných služieb 

a výhľadov do budúcnosti 
 

 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí poskytuje sociálne 

služby, ktoré sú  v maximálne možnej miere orientované na prijímateľa.  Spokojnosť a dôstojný 

život našich prijímateľov vnímame ako našu prioritu, všetky naše snahy smerujú k ich 

všestrannému rozvoju osobnosti. Berieme ich ako rovnocenných partnerov, ktorí sa slobodne 

rozhodujú a podľa úrovne ich fyzických a duševných schopností sa tiež spolupodieľajú na 

ponúknutej pomoci. Máme záujem poskytovať sociálne služby tak, aby prijímatelia neboli na 

sociálnej službe závislí, ale aby mohli žiť čo najbežnejším spôsobom života. Snažíme sa umožniť  

naším prijímateľom stať sa súčasťou miestnej komunity, budujeme dobré vzťahy s verejnosťou 

a vytvárame otvorené  a prirodzené vzťahy s okolím. Taktiež nezabúdame na spoluprácu 

a komunikáciu s rodinou a blízkymi osobami našich prijímateľov. 

 Snažíme sa zapájať prijímateľov  aj do činnosti súvisiacej s prevádzkou zariadenia. Ku 

kvalite a forme poskytujúcich služieb sa prijímatelia môžu vyjadrovať na pravidelných 

mesačných a týždenných stretnutiach s vedením zariadenia a jeho personálom a tiež 

prostredníctvom hovorcov oddelení (rada prijímateľov), čím odstraňujeme i psychické bariéry 

(nevšímavosť, neochota, neinformovanosť) medzi prijímateľmi a zamestnancami a vzniku 

možných konfliktov. Prijímatelia  v zariadení sa podieľajú na rôznych typoch kultúrnych, 

záujmových činnosti, rehabilitácii a pracovnej terapii. Zariadenie tiež využíva možnosti 

vychádzok do mesta alebo usporiadania výletov mimo zariadenia. Aby sa zamedzilo strate 

pôvodného zázemia, má prijímateľ právo tráviť svoje dni aj mimo zariadenia, spolu so svojou 

rodinou. Cieľom je sociálna integrácia, tzn. udržať prijímateľov v kontakte s ich sociálnym 

okolím a vylúčiť tak riziko sociálneho odlúčenia.  

 Dôležitými činiteľmi pri plnení našich cieľov je akceptovanie slobodnej voľby a 

výberu cieľov z hľadiska prijímateľov, komunikácia, empatia, tvorivosť, tímová spolupráca a 

sústavné vzdelávanie. V globále nám tieto činitele poskytujú široké spektrum aktivít zameraných 

na ich rozvoj a snažíme sa o vysoko individuálny prístup ku každému z nich. Individuálna práca 

s prijímateľmi  je veľmi náročná, ale otvorenosť a spolupráca jednotlivých oddelení a 

pracovníkov môže viesť k jej vyššej kvalite. Každý prijímateľ sociálnej služby má vypracovaný 



individuálny plán, kde sú stanovené osobné ciele na dosiahnutie čo najvyššej miery 

samostatnosti prijímateľa, rozvoja osobnosti vo všetkých oblastiach a spokojnosti prijímateľa. 

 

 Aj rekonštrukciou priestorov sa snažíme zlepšiť kvalitu bývania našich prijímateľov. 

Plánujeme postupne zriadiť samostatné obytné domy, ktoré by mali prijímatelia  sociálnych 

služieb  zariadené na základe vlastných potrieb a želaní a kde by mali vytvorené podmienky na 

samostatný život primeraný ich možnostiam, schopnostiam, zručnostiam a vôľovým 

vlastnostiam. 

  

Špecifikom sú prijímatelia ZPB, v prípade ktorých sa snažíme vytvárať životné podmienky,  

ktoré sú porovnateľné s podmienkami intaktnej populácie. Zameriavame sa na zvyšovanie 

schopnosti samostatného rozhodovania, samostatnosti a zodpovednosti prijímateľov. 
 
Pri poskytovaní služieb v našom zariadení zachovávame diskrétnosť a mlčanlivosť o citlivých 

a osobných informáciách našich prijímateľov. 

 

Čl. III 

Vízia zariadenia a ciele 

Zariadenie poskytuje sociálne služby, ktoré sú flexibilné a maximálne orientované na 

prijímateľa. Poskytované služby sa snažia napĺňať štandardy kvality v zmysle zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zariadenie 

poskytuje nepretržitú celoročnú sociálnu službu pre prijímateľov, ktorí sú tam ubytovaní.  

Základným poslaním práce v domove a zároveň víziou je zamerať sa na zmysluplné žitie a 

trávenie voľného času jeho obyvateľov, zvyšovanie kvality ich života, čo najviac im približovať 

život v prirodzených podmienkach s priamym zmysluplným nácvikom ich zručností a návykov 

s cieľom pripraviť ich na samostatný život.  

 Strategický (hlavný cieľ) zariadenia 

Našim hlavným cieľom je vybudovanie takého domova, kde budú vytvorené špecifické 

zodpovedajúce podmienky prispôsobené potrebám všetkých prijímateľov vychádzajúc z analýzy 

súčasného stavu zariadenia, koncepcie rozvoja sociálnych služieb VÚC – PSK a zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách  o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 Krátkodobé (čiastkové) ciele rozvoja zariadenia 
 

V oblasti kvality sociálnych služieb : 

1. zmena postojov a myslenia všetkých, ktorých sa proces dotýka (kvalitatívne iný 

prístup nielen tých, ktorí budú realizátori, ale aj tých, ktorí budú adresátmi sociálnych služieb), 

vytvorenie dostatočnej schopnosti zariadenia k adaptácii na nové podmienky života 

a spoločenské vzťahy 

spôsob realizácie:  



- vzdelávanie všetkých zamestnancov (prednášky samotných zamestnancov, školenia 

vykonávané odborníkmi z oblasti sociálnej práce, psychológie, špeciálnej 

pedagogiky, etiky)  

- informovanie prijímateľov sociálnych služieb o ďalších možnostiach smerujúcich 

ku skvalitneniu ich života na spoločných komunitách, vo vydávaných smerniciach a to aj 

v obrázkovej forme pre ľahšie pochopenie, adekvátne riešenie konfliktov, získavanie spätnej 

väzby o spokojnosti a kvalite poskytovaných služieb zo strany prijímateľov a ich rodinných 

príslušníkov na základe dotazníkového šetrenia, rozhovorov, pozorovania, akceptácia 

prijímateľov, ľudský empatický prístup zamestnancov k prijímateľovi. 

 

2. udržanie  a ďalší rozvoj kvality sociálnych služieb, vychádzajúci z potrieb prijímateľa 

spôsob realizácie: 

- zmapovať a rozšíriť doterajšiu sieť inštitúcií spolupracujúcich pri utváraní príležitosti 

pre ľudí s postihnutím 

- zriadiť týždennú a ambulantnú formu poskytovania služieb 

- zriadiť odľahčovaciu službu 

- umožniť rodinným príslušníkom v čo najväčšej miere kontakt s prijímateľom, zriadiť 

ubytovanie pre rodinných príslušníkov v prípade návštev zo vzdialenejších miest 

- znížiť počet prijímateľov na jednotlivých oddeleniach, vytvoriť byty a bytové jednotky, 

čím sa zvýši komfort poskytovaných služieb, pokračovať v debarierizácii 

- ďalšie vzdelávanie pracovníkov s možnosťou čerpania fondov a programov EÚ so 

zameraním na transparentnosť  služieb smerom k užívateľom a verejnosti 

- v oblasti stravovania zavedenie možnosti výberu z dvoch hlavných jedál, pričom z toho 

jedno jedlo bude plniť podmienky moderného racionálneho stravovania (napr. delená strava), 

obmedziť prísun sladkých jedál a sladkostí, zníženie dávok tukov a zvýšenie dávok ovocia 

a zeleniny a zeleninových šalátov, ako náhrada cestovinových príloh  

- zavedenie ilustrácií jedál do jedálneho lístka, aby sa prijímateľ mohol jednoduchšie 

rozhodnúť pri výbere jedla 

- zavedenie knihy požiadaviek na jednotlivých oddeleniach, aby prijímatelia mohli 

písomne zaznamenať svoje požiadavky k strave, prípadne ktoré jedlá by chceli zaradiť do 

jedálneho lístka – pridružiť k doterajšej rade obyvateľov, ktorá sa vyjadrovala k stravovaniu   

- sprístupniť  a vytvoriť prijímateľom kuchynky na možnosť prípravy vlastnej stravy 

alebo prihriatia stravy v prípade pobytu u lekára, na vychádzke a podobne.  

 

3. pokračovanie a rozšírenie zapájania maximálneho počtu prijímateľov do pracovnej 

terapie, učiť ich osvojovať a udržiavať si pracovné  návyky a tým zvyšovať kvalitu ich života 

 

4. zabezpečovať prijímateľom s diagnózou, na ktorú riešenie nemá zariadenie 

špecializovaných zamestnancov, kvalitnejšiu starostlivosť v špecializovaných zariadeniach 

           spôsob realizácie:  

     -  zriadiť špecializované zariadenie pre osoby s demenciou  

-  vytvoriť menšie bytové jednotky pre cca 9 – 12 prijímateľov s možnosťou samostatnej  

prípravy niektorých jedál, s možnosťou prania, upratovania, ďalšieho zachádzania s osobným 

oblečením a bielizňou (ukladanie do skrine, samostatný výber oblečenia...) 

 

5. dosahovať čo  najlepšie výsledky v štandardoch kvality, 

 

6. pokračovať v ďalšej realizácii  odstraňovania bariér medzi majoritnou spoločnosťou 

a prijímateľmi sociálnej služby  

spôsob realizácie: 



- Združenie sociálneho turizmu – výroba a následný predaj výrobkov s priamou účasťou 

prijímateľov a s následnou ukážkou ich prípravy na rôznych podujatiach, trhoch, výstavách, 

účasť na kultúrnych a športových podujatiach aj s rodinnými príslušníkmi zamestnancov, 

organizovanie dňa otvorených dverí, výroba bulletinov a letákov, informatívna webová stránka 

s možnosťou spätnej väzby o spokojnosti a dostatočnosti poskytovania informácií 

 

7. zariadenie bude centrom odbornej pomoci  pri zapájaní sa prijímateľov do pracovnej 

terapie 

spôsob realizácie:  

v ďalšom období – pokračovať v realizácií chráneného pracoviska,  

zisťovanie cieľov na základe individuálnych plánov, navrhovanie prijateľných riešení zo 

strany sociálnych pracovníkov prijímateľom 

 

8. zvýšiť mieru rozhodovania a samostatnosti a tým aj kvalitu života prijímateľov 

v zariadení 

spôsob realizácie: 

- prehodnotiť individuálne každého prijímateľa z hľadiska jeho schopností 

vykonávať ďalšie činnosti, čo možno najviac samostatne, zacvičovať ich, dať im možnosť ukázať, 

skúsiť, čo by im išlo, v čom by sa mohli v budúcnosti realizovať, čo by im mohlo byť umožnené 

bez toho, aby boli ohrození 

 

9. zamestnanci pracujúci priamo s prijímateľmi, pravidelne prechádzajú supervíziou 

spôsob realizácie: 

- naplánovať supervízne stretnutia na ďalšie obdobie, rozšíriť ich na všetkých 

zamestnancov – úsek stravovacej prevádzky, úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky - z dôvodu, 

že prijímatelia pracujú v rámci pracovnej činnosti na všetkých pracoviskách v zariadení, získať 

finančné prostriedky na vykonávanie supervízie a vzdelávanie z projektov a nadácii 

 

10.  venovať  maximálnu pozornosť sociálnej rehabilitácií 

spôsob realizácie: 

 - v nasledujúcom období realizovať ďalšie nové postupy v sociálnej rehabilitácii, a to  na 

základe najnovších informácií, odbornej literatúry a uskutočnených prednášok o demencii, 

schizofrénii...) 

 

11. v zariadení budú rozšírené služby fyzioterapie  

spôsob realizácie: 

– fyzioterapeut sa zúčastní ďalších školení a kurzov z oblasti fyzioterapie (bankovanie, 

hippoterapia a iné) 

 

  V ekonomickej a materiálnej oblasti : 

12. zariadenie popri klasických zdrojoch príjmu z VÚC – PSK sa bude naďalej snažiť 

získať finančné prostriedky prostredníctvom európskeho sociálneho fondu a rôznych nadácií, 

hlavne na  vybudovanie výťahov, výstavbu nových bytov na pozemkoch rehole Milosrdných 

bratov (granty EÚ), výstavbu menších bytov v areáli zariadenia v súlade s filozofiou 

deinštitucionalizácie a zvýšenia kvality všetkých obytných a iných priestorov v zariadení. 

Z grantov a projektov zrealizovať debarierizáciu celého zariadenia, uskutočniť výmenu všetkých 

nevyhovujúcich okien a dverí, následne opraviť fasádnu omietku na historickej budove 

zariadenia. 

Spôsob realizácie: 



- v priebehu strategického obdobia rokov 2015-2020 zriadiť organizačnú jednotku 

„špecializované zariadenie pre demenciu“ pre 20 prijímateľov na Prešovskej ulici v Spišskom 

Podhradí. Budova patrí mestskému úradu, ktorý v súčasnosti realizuje prípravné práce spojené s 

rekonštrukciou podľa schváleného projektového návrhu.  

- park v zariadení zrekonštruovať podľa princípov bezbariérovosti 

- vymeniť okná a dvere z grantov Ministerstva kultúry s dofinancovaním 

z prostriedkov rehole Milosrdných bratov a následne opraviť fasádnu omietku na historickej 

časti budovy. 

   V oblasti personálneho zabezpečenia : 

13. zariadenie má spracovaný a realizuje systém priebežného (celoživotného) vzdelávania 

a supervízie zamestnancov, v ktorom sa bude ďalej pokračovať a rozširovať o ďalšie vzdelávacie 

aktivity 

14. zamestnanci sú motivovaní vykonávať svoju prácu kvalitne, sú spracované konkrétne 

postupy na jednotlivé pracovné procesy 

15. zamestnanci majú svoj individuálny plán osobného rastu 

16. bude sa pokračovať v oslovovaní a zapájaní dobrovoľníkov najmä pri realizácii 

rôznych terapií, napr. muzikoterapia, ergoterapia a pod. 

17. zamestnanci sú odmeňovaní na základe odvedenej práce 

18. zvýšenie počtu zamestnancov v ďalšom období po vzniku organizačnej jednotky – 

„Špecializované zariadenie pre demenciu“ (zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. IV 

Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa   

sociálnych služieb 
 

 Personálne podmienky v DSS od zaškolenia cez adaptačný proces až po ukončenie 

pracovného pomeru sú upravené internými smernicami 

- Postup, pravidlá a podmienky na prijímanie nových zamestnancov v DSS 

- Oboznámenie a informovanie zamestnancov, školenia BOZP v DSS sv. Jána z Boha 

v Spišskom Podhradí. 

Z dôvodu zvýšenia kvality poskytovania služieb pre prijímateľov sociálnych služieb sme 

v roku 2015 požiadali o zvýšenie počtu zamestnancov. Našej žiadosti bolo vyhovené 

a zriaďovateľ nám v tomto roku zvýšil počet zamestnancov o jedného zamestnanca na 

celkový počet 60 zamestnancov. 

Z tohto počtu v DSS pracuje: 

    -    41   odborných zamestnancov 

    -    19   ostatných zamestnancov. 

 

Organizačne je DSS rozdelené na 4 úseku, ktoré riadia vedúci zamestnanci- vedúci úsekov. 

Členenie zamestnancov podľa funkcii upravuje Organizačný poriadok a Organizačná 

štruktúra zariadenia. 

 



Profesijná skladba  zamestnancov podľa organizačných úsekov: 
 

Riaditeľ                     

        

1 

Úsek ekonom. 

a vnút. prevádz. 

6,5 vedúci úseku- ref. PaM, personalista 1 

ekonómka 1 

referent pre VO, pokladník,skladníčka VŠM 1 

práčka 1,5 

vodič - údržbár 2 

Úsek sociálnej 

práce 

17 Vedúci úseku – sociálny pracovník 1 

Sociálny pracovník 4 

Ergoterapeut 11 

Sociálny pracovník- inštruktor soc. rehabilitácie 1 

Úsek opatrov. 

starostlivosti 

27 Vedúci úseku –hlavná sestra v ZSS 1 

Sestra v zariadení sociálnych služieb 4 

Fyzioterapeut 1 

Zdravotný asistent 2 

Opatrovateľ 16 

Upratovačka 3 

Úsek stravovacej 

prevádzky 

8,50 Vedúci úseku  1 

Kuchár 4 

Pomocný kuchár 2,5 

Skladníčka potravín 1 

 

 

 

Čl. V 

Poskytovanie sociálnych služieb 
 

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie (ďalej len DSS) je 

koedukovaným zariadením, ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe 

do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá: 

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

podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,  

b) je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. (§ 

38, ods. 1, a, b zákona o sociálnych službách) podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych 

službách  
 

V priebehu roka 2015 DSS poskytovalo komplexnú starostlivosť fyzickým osobám 

odkázaným na sociálnu službu v DSS celoročnou pobytovou formou, pričom celková kapacita 

DSS k 31. 12. 2015 bola 98 prijímateľov. 

 

Súčasťou DSS je Zariadenie podporovaného bývania (ďalej len ZPB). Ide o druh 

sociálnej služby, ktorá sa poskytuje 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. Jedná sa o celoročnú pobytovú formu, kapacita ZPB k 31. 12. 2015 bola 11 

prijímateľov.  

 

 



Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 
 

Štruktúra prijímateľov DSS a ZPB podľa pohlavia k 31. 12. 2015 

 

 

Prijímatelia DSS spolu:                   96 Prijímatelia ZPB spolu:                     11 

Z toho 
muži 45 

Z toho 
muži 7 

ženy 51 ženy 3 

 

 

                    
 

 

 

 

Veková štruktúra prijímateľov DSS a ZPB k 31. 12. 2015 

 

Veková skladba prijímateľov DSS Veková skladba prijímateľov ZPB 

do 29 rokov 1 do 29 rokov 0 

od 30 do 39 rokov 8 od 30 do 39 rokov 3 

od 40 do 59 rokov 40 od 40 do 59 rokov 6 

od 60 do 74 rokov 37 od 60 do 74 rokov 2 

od 75 do 89 rokov 10 od 75 do 89 rokov 0 

nad 90 rokov 0 nad 90 rokov 0 

 

muži 

47% 

ženy  

53% 

Prijímatelia DSS 

muži 

70% 

ženy 

30% 

Prijímatelia ZPB 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra prijímateľov DSS a ZPB podľa stupňa odkázanosti k 31. 12. 2015: 

 

Prijímatelia DSS Prijímatelia ZPB 

Stupeň odkázanosti I. 0 Stupeň odkázanosti I. 0 

Stupeň odkázanosti II. 0 Stupeň odkázanosti II. 1 

stupeň odkázanosti III. 3 stupeň odkázanosti III. 6 

stupeň odkázanosti IV. 1 stupeň odkázanosti IV. 1 

stupeň odkázanosti V. 7 stupeň odkázanosti V. 0 

stupeň odkázanosti VI. 85 stupeň odkázanosti VI. 3 

 

1% 8% 

42% 

39% 

10% 

Veková skladba v DSS 

do 29

30 - 39

40 - 59

60 - 74

75 - 89

nad 90

27% 

55% 

18% 

Veková skladba v ZPB 

do 29

30 - 39

40 - 59

60 - 74

75 - 89

nad 90



 

 
 

 

 
 

 

Štruktúra prijímateľov DSS a ZPB podľa spôsobilosti na právne úkony k 31. 12. 2015: 

 

Prijímatelia DSS Prijímatelia ZPB 

Osoby spôsobilé na právne úkony 25 Osoby spôsobilé na právne úkony 4 

Osoby s obmedzenou 

spôsobilosťou na právne úkony 
5 

Osoby s obmedzenou 

spôsobilosťou na právne úkony 
1 

Osoby pozbavené spôsobilosti na 

právne úkony 
66 

Osoby pozbavené spôsobilosti na 

právne úkony 
6 

 

 

3% 1% 7% 

89% 

Prijímatelia DSS podľa stupňa 
odkázanosti 

st. III.

st. IV.

st. V.

st. VI.

9% 

55% 

9% 

27% 

Prijímatelia ZPB podľa stupňa 
odkázanosti 

st. II.

st. III.

st. IV.

st. VI.



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Pohyb prijímateľov DSS a ZPB v roku 2015: 

 

Prijímatelia DSS Prijímatelia ZPB 

Prijatí 5 Prijatí 1 

Ukončený pobyt 2 Ukončený pobyt 1 

Zomrelí 4 Zomrelí 0 

 

 

 

26% 

5% 

69% 

Spôsobilosť na právne úkony -  
prijímatelia DSS 

spôsobilí

obmedzení

bez spôsobilosti

36% 

9% 55% 

Spôsobilosť na právne úkony - 
prijímatelia ZPB 

spôsobilí

obmedzení

bez spôsobilosti



DSS v súlade s § 38 zákona o sociálnych službách prijímateľom sociálnych služieb 

 

 a) poskytoval: 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

2. sociálne poradenstvo  

3. sociálnu rehabilitáciu  

4. ubytovanie  

5. stravovanie  

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne šatstva  

7. osobné vybavenie  

 

 b) zabezpečoval: 

1. pracovnú terapiu 

2. záujmovú činnosť 

 

 c) utváral podmienky na: 

1. úschovu cenných vecí  

 

 

V zariadení podporovaného bývania DSS:  

 

a) poskytoval: 

1. dohľad 

2. ubytovanie  

3. sociálne poradenstvo 

4. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

b) utváral podmienky na prípravu stravy  

c) vykonával sociálnu rehabilitáciu 

 

 

Okrem vyššie spomínaných sociálnych služieb DSS poskytoval aj mnohé ďalšie 

služby nad rámec zákona o sociálnych službách za účelom zvýšenia kvality poskytovaných 

služieb a úrovne spokojnosti prijímateľov DSS a ZPB, predovšetkým ošetrovateľskú 

starostlivosť, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, prepravu, 

sprevádzanie na lekárske vyšetrenia, sprostredkovanie ďalších služieb, ako napríklad holenie, 

manikúra, pedikúra a kadernícke služby. 

 

Jednou z hlavných úloh sociálnej práce v našom zariadení bolo umožniť prijímateľom 

sociálnej služby zapojiť sa do množstva ponúkaných aktivít podľa ich záujmov, možností 

a schopností, poskytnúť im priestor na sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti, rozvoj 

osobnosti a tým prispieť k postupnej eliminácii patologických javov v správaní. Na tento účel 

slúžili okrem voľnočasových aktivít aj terapeutické prevádzky a metódy. 

 

V rámci arteterapie, čiže liečbe umením, prijímatelia nášho zariadenia využívali najčastejšie 

maľbu, kresbu, prácu s papierom a galantérnym materiálom, ale aj iné techniky. Túto terapiu 

sme aplikovali predovšetkým u tých prijímateľov, ktorým zdravotný stav alebo iné okolnosti 

neumožňujú zaradiť ich do pracovnej terapie, prípadne pracovnej rehabilitácie, teda tých, 

ktorí svoj voľný čas trávili v spoločenských miestnostiach na jednotlivých oddeleniach. 

Naším hlavným zámerom bolo zaujať ich niečím, “priviesť ich na iné myšlienky“, 



aktivizovať, odstrániť pasivitu a zároveň umožniť im vyjadriť ich pocity, nálady a tak odbúrať 

agresivitu, hnev či smútok. Mnohé z výsledkov tejto terapie – výtvarné práce,  drobné 

dekoračné predmety - sme predviedli na rôznych výstavných trhoch, venovali ako 

spomienkové predmety na naše zariadenie, alebo pokúsili predať v Remeselnej dielni 

v Spišskej Novej Vsi. S maľbami a kresbami sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, v ktorej sme 

boli úspešní.  

 

Do ergoterapie bolo v roku 2015 zapojených cca 40 prijímateľov. V krajčírskej dielni sa 8 

prijímateľov venovalo tkaniu kobercov, vyšívaniu, háčkovaniu, menej zruční strihali molitan, 

či prišívali gombíky. V stolárskej dielni pracovalo 8 prijímateľov – mužov, ktorí sa podieľali 

na výrobe rôznych výrobkov z dreva – hračiek, skladačiek, pomáhali pri úprave areálu DSS – 

zametali, odpratávali sneh, hrabali lístie, pomáhali pri oprave poškodeného nábytku a iných 

predmetov alebo sa podieľali na výrobe nových, napríklad oplotenia z dreva. V rámci 

pracovnej rehabilitácie 3 prijímatelia vykonávali pomocné práce v práčovni, 3 prijímatelia 

v kuchyni, ďalší dvaja pomáhali upratovačkám pri upratovaní, dvaja prijímatelia mali službu  

na vrátnici. Okrem toho mnohí prijímatelia pomáhali na oddeleniach v kuchynkách pri 

umývaní riadu, stolov a dlážky v jedálňach, pri nosení bielizne do práčovne a pri ďalších 

drobných nenáročných činnostiach. V ZPB sa všetci prijímatelia zapájali do činnosti, 

pestovali zeleninu v skleníkoch, starali sa o areál – kosili trávu, hrabali lístie, odpratávali 

sneh, pomáhali pri starostlivosti o zvieratá, venovali sa bežným domácim prácam a vareniu. 

 

V rámci fyzioterapie bola aplikovaná široká škála procedúr a terapií, ktoré prispeli 

k zmierneniu alebo minimalizovaniu následkov postihnutia či k stabilizovaniu zdravotného 

stavu prijímateľov. Z fyzioterapie bol využívaná najčastejšie liečebná rehabilitácia, 

parafínové zábaly, masáže, hydroterapia v hydromasážnej vani a liečba pomocou biolampy.  

 

Multisenzorická miestnosť snoezelen bola využívaná za účelom celkového uvoľnenia 

prijímateľov, dosiahnutia pohody a spokojnosti, eliminovania stresu, napätia či nervozity. 

Denne túto miestnosť navštívilo približne 8 prijímateľov. 

  

Fitness miestnosť vybavená posilňovacou vežou, bežeckým pásom, minitrampolínou, 

fitloptami, stacionárnym bicyklom či steperom, ale tiež pingpongovým stolom bola využívaná 

prevažne v zimných mesiacoch, prípadne v lete v nepriaznivom počasí. V letných mesiacoch 

sme uprednostňovali pohyb na čerstvom vzduchu. Za týmto účelom sme využívali športový 

areál v ZPB, kde sú vytvorené podmienky pre loptové hry – futbal, volejbal, basketbal, 

a medzi prijímateľmi obľúbený petanque, ktorý si mohli zahrať na novovybudovanom 

petangovom ihrisku.  

Hipoterapia ako rehabilitačná metóda, ktorej hlavným zmyslom je koordinácia pohybov, 

mobilizácia kĺbov, zlepšenie rovnováhy a celkovo zlepšenie fyzického aj psychického 

zdravotného stavu, bola využívaná predovšetkým prijímateľmi sociálnej služby v ZPB, ktorí 

sú s koňmi v každodennom styku. Hipoterapia však bola využívaná aj prijímateľmi DSS, 

zatiaľ však len príležitostne.  

 

Mimoriadne obľúbenou terapiou medzi určitou skupinou prijímateľov je muzikoterapia. 

V rámci tejto terapie sa prijímatelia venovali najmä tancu a spevu, ale aj hre na jednoduchých 

hudobných nástrojoch, nacvičovali rôzne spevácke a tanečné čísla, s ktorými sa potom 

prezentovali pri rôznych príležitostiach, ako Deň matiek, Odpustová slávnosť, Krídla túžby, 

a pod. Muzikoterapia vyvolávala u prijímateľov radosť, úsmev na tvári, zlepšenie nálady, 

optimizmus. 

 



Na zmysluplné využitie voľného času slúžila v značnej miere prevádzka knižnice zriadenej 

v priestoroch DSS. Knižnica bola a stále je u prijímateľov sociálnej služby veľmi obľúbená. 

Prijímatelia tu mali možnosť pri šálke čaju prečítať si buď osamote alebo spoločne knihu či 

časopis, alebo si ich mohli vypožičať a prečítať v pokoji vo svojej izbe. Okrem biblioterapie 

je tu vytvorený priestor aj pre dramatoterapiu. 

 

Príjemné a zmysluplné trávenie voľných chvíľ umožňovala aj PC prevádzka, kde 

prijímatelia buď osamote alebo za pomoci ergoterapeutov pracujú s počítačom, píšu texty, 

listy, prípadne tí zručnejší využívajú pre svoje potreby internet. 

 

Prijímateľom DSS sme okrem vyššie uvedených terapií a prevádzok poskytli aj iné možnosti 

trávenia a spríjemnenia voľného času. V priebehu roka sme zorganizovali niekoľko 

kultúrnych, náučných a spoločenských podujatí, športových aktivít a ponúkli aj možnosti 

duchovného vyžitia: 

 

 Január: 

- novoročné vedomostné a športové súťaženie spojené s tombolou 

- kolkársky turnaj 

- karneval 

 

 Február: 

- účasť na divadelnom predstavení „Ženský zákon“ v Spišskom divadle v Spišskej 

Novej Vsi 

- stolnotenisový turnaj v DSS Spišský Štvrtok 

 

Marec: 

- odpustová slávnosť sv. Jána z Boha 

- divadelné predstavenie „O zlatej rybke“ v priestoroch DSS 

- účasť na Veľkonočných trhoch v DSS Volgogradská Prešov 

- benefičný koncert „Opri sa o mňa“ v PKO Prešov 

- návšteva Mestskej knižnice v Spišskom Podhradí 

- súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu 

 

Apríl: 

- diskotéka 

- prezentácia výrobkov v Remeselnej dielni v Spišskej Novej Vsi spojená s ukážkou 

prác prijímateľov 

 

Máj: 

- vystúpenie prijímateľov pri príležitosti Dňa matiek 

- 1. kolo II. ročníka Spišskej petanque ligy v ZPB  

- futbalový turnaj SeniCup v Žiarskej doline 

- výtvarná súťaž „Povedz to paletou a štetcom“ organizovaná ZPMP v SNV 

 

Jún: 

- 2. kolo Spišskej petanque ligy v DSS Domovina Hodkovce 

- futbalový turnaj medzi zamestnancami a prijímateľmi DSS a ZPB 

- účasť na otvorení výstavy výtvarných prác v Spišskej Novej Vsi spojenej s ocenením 

výhercov 

- 3. kolo Spišskej petanque ligy v ZPMP Spišská Nová Ves 



- Juniáles v DSS Spišský Štvrtok 

- slávnostné otvorenie zrekonštruovaného parku v DSS spojené s vystúpením 

prijímateľov 

- 4. kolo Spišskej petanque ligy v ZpS Veľká Lomnica 

- 5. ročník Krídel túžby a 15. ročník Festivalu kultúrnych činností prijímateľov ZSS 

- rekreačný pobyt – Pieniny, Penzión Pltník 

Júl: 

- futbalový turnaj SeniCup v Poľsku 

- podvečerné opekanie klobásy  

- hudobné popoludnie v parku DSS – vystúpenie hudobnej skupiny zloženej zo 

zamestnancov DSS 

- nočná pyžamová párty 

 

August: 

- rekreačný pobyt na Zemplínskej Šírave 

- výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi a návšteva kaštieľa v Markušovciach 

- hudobné popoludnie – vystúpenie hudobnej skupiny zloženej zo zamestnancov DSS 

- rekreačný pobyt v Bulharsku, oblasť Primorsko 

 

September: 

- 5. kolo Spišskej petanque ligy v DSS Batizovce 

- 4-dňový výlet do Štramberku v ČR 

- sv. omša na Mariánskej hore v Levoči 

- 6. kolo Spišskej petanque ligy v DSS Spišský Štvrtok 

- Deň partnerstva – netradičné športové súťaže v DSS Domovina Hodkovce 

- návšteva Mestskej knižnice v Spišskom Podhradí 

 

Október: 

- športová olympiáda v športovej hale v Spišskej Novej Vsi 

- večerná „Boney M“ diskotéka 

- cirkusové predstavenie v priestoroch DSS 

- krídla túžby 2015 v DJZ v Prešove 

- vystúpenie detí zo ZŠ pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

- Deň PSK v priestoroch ÚPSK v Prešove spojený s prezentáciou výrobkov 

zhotovených prijímateľmi 

- posedenie pri káve a zákusku v Dabare v Spišskom Podhradí 

- návštevy hrobov zosnulých príbuzných – Levoča, Hrabušice, Kežmarok, Svit, 

Tvarožná, Veľký Slavkov 

 

November: 

- návštevy cintorína v Spišskom Podhradí, účasť na zádušných pobožnostiach 

- spoločné pečenie koláča na Katarínsku disko-zábavu 

- katarínska disko-zábava 

- účasť na divadelnom predstavení „Rysavá jalovica“ v Spišskom divadle v Spišskej 

Novej Vsi 

- benefičný koncert „Charitánia“ 

 

December: 

- účasť na vianočných predajných trhoch v Prešove 

- sv. Mikuláš 



- vianočné posedenie prijímateľov v pracovnej terapii 

- vianočné posedenie prijímateľov voľnočasovej terapie 

- vianočný koncert žiakov ZUŠ 

- Vianoce 

 

 

Čl. VI 

Ročná účtovná uzávierka 

1. Prehľad o schválenom a upravenom rozpočte príjmov                         

 a výdavkov,  plnenie príjmov, čerpanie výdavkov 

 

 
DSS + ZPB 

Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 
Z toho 

mimorozpočt. 
prostriedky 

Čerpanie/Plnenie 
k 31.12.2015 

Príjmy 200 000,00 € 295 185,00 € 93 266,00 € 335 650,23 € 

Výdavky 

bežné 
 
897 887,00 € 

 
2 005 087,00  € 

 
93 266,00 € 

 
1 116 121,70  € 

 
 Z TOHO: 

 

 

 
DSS 

Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 
Z toho 

mimorozpočt. 
prostriedky 

Čerpanie/Plnenie 
k 31.12.2015 

Príjmy 200 000,00 € 295 185,00 € 93 266,00 € 335 650,23 € 

Výdavky 
bežné 

 
824 006,00 € 

 
1 939 253,00 

 
93 266,00 € 

 
1 050 287,38 

 
 
ZPB 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Z toho 
mimorozpočt. 

prostriedky 

Čerpanie/Plnenie 
k 31.12.2015 

Príjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Výdavky 

bežné 
 
73 881,00€ 

 
65 834,00 € 

 
0,00 € 

 
65 834,32 € 

 

2. Ročná účtovná závierka a rozbor hospodárenia  

 
 V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení  DSS sv. 

Jána z Boha v Spišskom Podhradí účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Vedenie 

účtovníctva je  zabezpečené automatizovaným spôsobom, prostredníctvom účtovného 

softvéru Helios SPIN, certifikovaného firmou Asseco Solutions, a.s. Bratislava. 

Softvér zodpovedá požiadavkám zákona o účtovníctve v platnom znení. 
 



2.1. Účtovná závierka  
 

je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky 

sa skladá z 3 etáp : 

1. etapa: prípravné práce – zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do 

hlavnej knihy,      

vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných 

operácií 

2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka  

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka  
 

 Účtovná uzávierka predstavuje sústavu  výstupných informácií z bežného účtovníctva. 

Na základe účtovnej závierky sa zostavuje  Súvaha,  Výkaz ziskov a strát, Finančný výkaz  

o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy, 

Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom  prenájme 

subjektu verejnej správy, Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, VÚC 

a nimi zriadených RO a   Poznámky. 

Finančné výkazy sa predkladajú ÚPSK, odboru financií  podľa pokynov k spracovaniu 

účtovnej závierky. 
 

2.2. Rozbor hospodárenia 
 

2.2.1  Príjmy  
 

Rozpočet príjmov bol daný  rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu  v januári 

2015 listom č. 227/SR/S/2015 čiastke 200 000,00 €.  

Úpravu príjmov: 

- rozpočtové opatrenie 893/9/S/2015 z 4. 6. 2015 v sume 1 632,00 - refundácia z ÚPSVaR 

- rozpočtové opatrenie 8929/S/2015 z 4. 6. 2015 v sume 14 521,00 - refundácia stravného  

- rozpočtové opatrenie 1193/13/S/2015 z 1. 7. 2015 v sume 10 325,00  €-  sponzorská zmluva    

  Deichman-obuv s,r,o , Brno na výmenu okien na 1. poschodí 

- rozpočtové opatrenie 1743/21/S/2015 z 9. 10. 2015 v sume 23 707,00  € -  refundácia    

  stravného, z ÚPSVaR a účastnícky  príspevok  na Festival  kultúrnych činnosti zariadení  

   sociálnych služieb v rámci Prešovského a Košického samosprávneho kraja 

-  rozpočtové opatrenie 2844/28/S/2015 z 28.12. 2015 v sume 43 081,- € -  refundácia   

   stravného,  z ÚPSVaR a z darovacieho účtu 

-  rozpočtové opatrenie č. 2236/24/S/2015 v sume 45 000,- €. 

  Naše príjmy sú:  

- z ošetrovného  za služby poskytnuté prijímateľom DSS  

- tržby za zber železa 

- tržby za výrobky 

- príjmy za stravné 

-  príjmy z dobropisov za rok 2014  

- príjmy z refundácie od ÚPSVaR 

 - príjem zo sponzor. účtu na výmenu okien a na  zlepšenie kvality života  prijímateľov 

domova  

Plnenie príjmov  je  99,23  %. 

 



2.2.2 Výdavky 
 

2.2.2.1 Bežné výdavky 
Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia 

Schválený rozpočet nám bol daný v januári 2015 listom č.227/SR/S/2015v sume 897 887- €. 

Z toho pre DSS 824 006,00 € a pre  ZPB 73 881,00 € 

Úpravy  rozpočtu: 

- rozpočtové opatrenie 893/9/S/2015 z 4. 6. 2015 v sume 1 632,00 - refundácia z ÚPSVaR 

- rozpočtové opatrenie 8929/S/2015 z 4. 6. 2015 v sume 14 521,00 - refundácia stravného.  

- rozpočtové opatrenie 1193/13/S/2015 z 1. 7. 2015 v sume 10 325,00  €-  sponzorská zmluva    

  Deichman-obuv s,r,o , Brno na výmenu okien na 1. poschodí 

- rozpočtové opatrenie 1267/14/S/2015 z 8. 7. 2015 v sume 1 000,00 € - účelové  prostriedky 

na projekt č.  MK-5980/2015/6.1 „Aj naše hviezdy vedia padať“- Festival kultúrnych činnosti 

zariadení sociálnych služieb v rámci Prešovského a Košického samosprávneho kraja/príprava 

a realizácia kultúrnej aktivity na podporu ľudí so zdravotným postihnutím a ich sociálnej 

integrácie.  

- rozpočtové opatrenie 1743/21/S/2015 z 9. 10. 2015 v sume 23 707,00  € - mimorozpočtové 

prostriedky-  refundácia  stravného, z ÚPSVaR a účastnícky  príspevok  na Festival 

kultúrnych činnosti zariadení sociálnych služieb v rámci Prešovského a Košického 

samosprávneho kraja 

-  rozpočtové opatrenie 1932/22/S/2015 z 27.10. 2015 v sume 2 026,00 € - účelové  

prostriedky z  projektu  MPSVaR  na materiálové zabezpečenie terapeutických miestnosti – 

stoličky, stoly, sedacia súprava a skrinkový solitérový sektor 

-  rozpočtové opatrenie 1920/8/S/2015 z 27.10. 2015 v sume 3 580,00 € - účelové  prostriedky 

z  projektu  MPSVaR na kuchynské linky 2 ks 

-  rozpočtové opatrenie 1913/8/S/2015 z 27.10. 2015 v sume 3 973,00 € - kapitálové 

prostriedky  na  kuchynský kombinovaný plynový sporák 

- rozpočtové opatrenie 2236/24/S/2015 z 23.11. 2015 v sume 33 920,00 € - rozpočtové 

prostriedky na  hmotnú zainteresovanosť 

- rozpočtové opatrenie 2751/10/S/2015 z 16.12. 2015 v sume 3 480,00 € - kapitálové 

prostriedky  na  zakúpenie profesionálnej sušičky prádla 

-  rozpočtové opatrenie 2844/28/S/2015 z 28.12. 2015 v sume 43 081,- € - mimorozpočtové 

prostriedky-  refundácia  stravného,  z ÚPSVaR a z darovacieho účtu 

-  rozpočtové opatrenie 2945/S/2015 z 31.12. 2015 v sume 8 047,00 € -  presun prostriedkov 

medzi DSS a ZPB 

Vlastné rozpočtové presuny a úpravy medzi položkami sme realizovali z dôvodu 

potreby pokryť iné podpoložky podľa aktuálnych potrieb. 

 

 Kategória 610 –Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania – v roku 2015 

sme mali schválené finančné prostriedky na 60 zamestnancov, čo vzhľadom na široké 

spektrum podporných terapií je málo. Prevádzkujeme Zariadenie podporovaného bývania 

(budova vzdialená cca 400 m), ktorá si vyžaduje osobitný dohľad a  nemožno službu v tejto 

prevádzke  spojiť so službou v hlavnom objekte. 

 V našom DSS pracovalo ku 31.12. 2015 vo fyzických osobách 69 zamestnancov, 

z toho  66 zamestnancov vlastných a z nich štyria zamestnanci pracovali na skrátený úväzok, 

 traja zamestnanci pracujú v rámci projektu Chránená pracovisko. Prepočítaný stav bol 65,4 

zamestnancov. 

Základné platy pracovníkov boli vyplácané v zmysle zák. 553/2003 o odmeňovaní 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v  znení neskorších predpisov a 

nariadenia vlády SR 341/2004 Zb. z. 



Osobné príplatky, príplatky za riadenie a ostatné príplatky  boli vyplatené v zmysle cit. 

zákona a platného platového poriadku DSS. 

Odmeny boli vyplatené pri životnom jubileu zamestnancov a za mimoriadne plnenie 

pracovných povinností. Priemerná mzda za rok 2015 je 621,62 €. 

Kategória 620 - poistné a príspevok poisťovní -  je platené podľa výkazov.  Na doplnkové 

dôchodkové poistenie sme uhradili 9 614,55 €. 

Kategória 631 - cestovné – počas roka bolo uskutočnených 71 tuzemských prac. ciest: 

účasť pracovníkov na školeniach – zmeny v mzdovej a personálnej agende od 1.1.2015, 

vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014, konferencia „Sociálne služby 

ako verejný záujem,  

- doprovod prijímateľov na vyšetrenie, rokovanie s Rehoľou Milosrdných v Bratislave,  účasť 

na veľkonočných trhoch v Prešove,  doprovod klientov na benefičnom  koncerte „Opri sa 

o mňa“ v PKO  v Prešove. 

- účasť na II. ročníku  medzinárodnej vedeckej konferencii na tému „ Sociálne služby 

v súčasnosti a v budúcnosti u nás  v Európe“ konanej v Prešove 

- účasť na odbornej konferencii „Ľudské práva a slobody v inštitucionálnej a komunitnej 

starostlivosti“ v Nitre, 

-   účasť na seminári „Mzdové účtovníctvo II. a III. Q. 2015“ 

-  účasť pracovníkov na seminári  v Košiciach „Podmienky kvality poskytovania sociálnych 

služieb a ich implementácia v praxi“ – 1. a 2. časť   

- účasť na školení - prezentácia noviniek, vylepšení a postupov prác v aplikácii iSPIN2  

- doprovod prijímateľov na vyšetrenie, účasť na prezentácii výrobkov v remeselnej dielni 

v Sp. Novej Vsi,  

- účasť na odbornom seminári v Košiciach n tému „Praktický výkon predbežnej finančnej 

kontroly subjektmi VS“ . 

-  rekreačný pobyt  klientov na Šírave, 

-školenie " Snouzelen v teórii a v praxi 2. časť,  doručenie dokumentov potrebných k projektu 

„Obnov si svoj dom“,  

- účasť na konferencii rehole Milosrdných bratov,  

- účasť na súdnom pojednávaní  za účelom opatrovníctva, účasť na posúdení zdravotného 

stavu prijímateľov,  účasť na Vianočných trhoch v Prešove, pracovná porada riaditeľov. 

 Zahraničných prac. ciest bolo 15 a to: jedna do Holandska  za účelom získania nových 

poznatkov  a výmenu pracovných skúseností. 

- 10 zamestnancov ako doprovod na pobytovom zájazde v Bulharsku a štyria zamestnanci 

s klientmi nášho a družobného domova na spoločnom pobyte v ČR v Štramberku. 

Kategória 632 - energie, voda  a komunikácie - za el. energiu a  plyn platíme podľa 

splátkového kalendára mesačne. Za predchádzajúci rok sme  zaplatili nedoplatky aj za plyn aj 

za spotrebu el. energie. 

Za vykurovanie ZBP, dielní a spotrebu plynu v kuchyni /pec na varenie/ platíme v mesačných 

splátkach, vyúčtovanie je raz ročne v januári nasledujúceho roka -  bol nám vyúčtovaný 

preplatok 47,46 €, ktorý bol odvedený na príjmy. 

 

 Elektrická energia 1 -12 /2015 Plyn 1-12/2015 

Nedoplatky z predchádz. roka 276,35€  2 448,93 € 

Mesačné platby                27 932,00€ 40 665,00 € 

Nedoplatky+ /Preplatky -  1 829,43 €/ -1 555,90 € + 784,86 € /-942,91 € 

Neuhr. záväzky  v leh. splat. 0 1 093,00 € 

Neuhr. záväzky  po leh. splat. 0 0 

 



Vodné a stočné, poštovné a telek. poplatky a poplatky za internet a VÚCNET  sa platia podľa 

skutočného čerpania a podľa zmlúv. 

Spotrebu vody kontrolujeme každý mesiac. Pri zvýšenej spotrebe sa prijímajú opatrenia 

a robia sa nápravy. 

Kategória 633 – materiál - čerpanie sa najviac týka nákupu potravín, čistiacich, 

dezinfekčných a pracích prostriedkov, údržbárskeho materiálu, ďalej je to kancelársky 

materiál, príbory, taniere, poháre, náradie pre kuchyňu,  galantérny  materiál, kontajnery 1100 

l,  ochranné pracovné odevy a obuv, posteľné plachty a obliečky,  paplóny, a vankúše, 

kuchyn. papierové utierky, toaletný papier, osviežovače vzduchu,  seno  otočné stoličky,  

ďalej  stavebný materiál a materiál na maľovanie na opravy chodieb,  izieb,  na predplatné 

 odborných časopisov a kníh, upgrqade MRP Jednoduché účtovníctvo + sklad, nitrilové  

a vyšetrovacie rukavice, optický valec do  kopir. stroja,  galantérny materiál,   potravinárska 

fólia,  kartuša, klávesnica,  mobilné telefóny na výmenu za staré neopraviteľné,   tabletovaná 

soľ, postreky na kvety, reťaz na motorovú pílu, ochranné prac. odevy, a pod.  

Kategória 634 - dopravné  - máme tri osobné motorové vozidla - Š Felícia, Peugeot Boxer 

a Peugeot Partner. Zaplatili sme havarijné a zmluvné poistenie Š Felícii, Peugeot Partner 

a Peugeot Boxer, pohonné hmoty,  za parkovanie, nákup diskov na Peugeot Partner,  prezutie 

a vyváženie pneumatik  na všetkých  autách, poistenie osôb v Š Felícii, II. servisnú prehliadku  

na Peugeot Partneri, odťah a  oprava  Š Felície – havarijný stav  na chladiči. 

 Š Felícia je  dvadsaťročné auto a bola by potrebná generálna oprava, ale v rámci nášho 

rozpočtu to nie je možné. 

Kategória 635 – údržba -  prostriedky boli použité: 

- na opravu robota a automatickej práčky, výmena telesa kotla - havarijný stav,    

- servisné práce - program iSPIN a Magma,  

- na opravu chladničky a el. rúry,  servis na konvektomate, výmena špirály, 

- odstránenie havarij. stavu vo vstupnej chodbe – výmena dlažby  

- oprava – výmena okien v átriu na 1. poschodí 

  na opravu el. sporáka,  sušičky bielizne, automatickej práčky, chladiarenského boxu 

- odstránenie havarijného stavu na ústrednom kúrení vo vstupnej chodbe,  

- odstránenie havarijného stavu v kuchyni, 

- oprava zámku na dverách 

- kontrola has. prístrojov a pož. hydrantu, oprava a náplň has. prístrojov 

- na opravu  tlačiarne, umývačky riadu, TV    

- servis programov SSP MENU pre strav. prevádzku a SEDD pre sociál. evidenciu a inštalácie 

nových verzií v roku 2015,  

- výmena poškodenej podlahy na 1. a 2. oddelení, 

- odstránenie havarijného stavu na kanaliz. potrubí 

Kategória 636 - nájomné  - nájomné platíme v štvrťročných splátkach  podľa nájomnej 

zmluvy za nebytové priestory  a  hypoterapeutické centrum  Reholi  sv. Jána z Boha, 

Milosrdní bratia. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, výpovedná lehota je 4 roky. 

Ročný nájom Reholi  je 23 694,80 €,   

Kategória 637 - služby - uhradili sme: 

-  školenie: zmeny v mzdovej a personálnej agende od 1.1.2015, vysporiadanie dane z príjmov 

zo závislej činnosti za rok 2014, konferencia „Sociálne služby ako verejný záujem, školenie 

vodičov, vedec. konferencia- transformácia soc. služieb, lektorská činnosť pre sociálne 

služby, 

-  za služby technika PO, kominárske služby, 

- odber vzoriek stery z prac. prostr. kuchyne  

-  poistné za majetok za rok 2015, 

- odber kuchynského odpadu, ostrenie nožov, výroba kľúčov, oprava  pečiatok, 



- architektonický prieskum, projekt. dokumentácia - vstupná chodba, 

-  polohopisné zameranie, 

-  poplatky  banke  

-  tvorbu prídelu do SF – 1,25.% 

-  školenie - prezentácia noviniek, vylepšení a postupov prác v aplikácii iSPIN2, 

- odborná konferencia „Ľudské práva a slobody v inštitucionálnej a komunitnej starostlivosti“,  

 - medzinárodná vedec. konferencia tému „ Sociálne služby v súčasnosti a v budúcnosti u nás      

   v Európe, 

- seminár „Mzdové účtovníctvo II. a III. Q. 2015“ 

- seminár „Podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb a ich implementácia v praxi“ –  

  1. a 2. časť,   

- odborný seminár „Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly subjektmi VS,“ 

- korektúra kopýt, deratizácia, 

- odvoz a zneškodnenie tukov  a olejov z odlučovača oleja , odvoz odpadu, 

-  školenie " Snouzelen v teórii a v praxi"   2 zamestnanci – 1. časť a 2. časť, 

-  povinné školenie vodiča 

- súťaž opatrovateliek v rámci PSK 

, vstupenky  do  múzea a  ZOO  

- odvoz odpadu TKO, za použite  mobil WC na FKČ na  Sp. Salaši 

- poistenie  zodpovednosti za škodu, 

-  odborná prehliadka výťahu  

- odbor. prehliadka NTL kotolne a TN  

- odborná prehliadka plyn. kotolní v DSS a ZPB 

- lekárske zdravotné  prehliadky – zdravotná služba 

- prenájom a dovoz  lešenia 

-  servisná prehliadka šikmej plošiny 

-  práce na dohodu – údržba výpočtovej techniky, muzikoterapia a supervízie  

  Kategória 640 – bežné transfery – vyplatili sme náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti, 

ktorá bola v tomto roku vysoká. 

Zároveň  bolo vyplatené odchodné pri odchode  dvom zamestnancom do dôchodku. 

 

 



 
 



 
 

 
 

100% 

100% 

100% 

100% 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Mzdy,
platy,služobné

príjmy a ostatné
vyrovnania

Poistné a
príspevok do

poisťovní

Tovary a služby Bežné transfery

Su
m

a 
v 

€ 
 ZPB 

Čerpanie rozpočtu podľa odvetvia od 01/01 - 31/12 2015 

Rozpočet

Čerpané



2.2.2.2  Kapitálové výdavky 

 

Úprava  rozpočtu v I. štvrťroku bola  na základe listu č 392/2/S/2015, boli nám  

pridelené kapitálové výdavky na investičnú akciu „Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia 

kanalizácie DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí“ v sume 925 440,- € 

Úprava  rozpočtu v II. štvrťroku bola  na základe listu č. 723/2/S/2015, boli nám  

pridelené kapitálové výdavky na investičnú akciu „Dodávka a montáž lôžkového výťahu“                                                         

v sume 35 988,- €. Druhá úprava rozpočtu bola urobená na základe listu č. 1087/4/S/2015 

– investičná akcia „ Elektrická rúra s príslušenstvom“. 

V II. štvrťroku bola uhradená faktúra za geodetické práce.  

V III. štvrťroku  sme úpravu rozpočtu na kapitálové výdavky nemali. Uhradili sme 

faktúru za investičnú akciu „ Elektrická rúra s príslušenstvom“ v sume 3228,- €. Z investičnej 

akcie „Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia kanalizácie DSS sv. Jána z Boha v Spišskom 

Podhradí“ boli v tomto štvrťroku uhradené faktúry  za  spracovanie archit.- hist.  výskumu  a 

dodanie dokumentácie   za geodetické práce v sume 1 220,-€. 

V IV. štvrťroku  sme úpravu rozpočtu na kapitálové výdavky nemali. Uhradili sme 

faktúru za investičnú akciu „Kombinovaný plyn. sporák“ v sume 2 150,- € a „Profesionálna 

sušička prádla v sume 3 480,00 € . Z investičnej akcie „Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia 

kanalizácie DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí“ boli v tomto štvrťroku uhradené 

faktúry v sume 38 268,87€ a   za  montáž a dodávku výťahu v sume  35 988,00 €.  

Celkové čerpanie kapitálových výdavkov bolo 85 802,87 €. 

 

 

 

 



2.2.3. Účelové prostriedky  

 
 Účelové prostriedky sme nedostali.   

 

2.2.4. Mimorozpočtové prostriedky 

 
Počas roka sme v rámci úpraveného rozpočtu  mimorozpočtové prostriedky dostali 

rozpočtovým opatrením 4-krát a to v sume 93 265,83 €. Tieto prostriedky sú z  refundácie 

stravného, z ÚPSVaR, poistného a účastníckeho poplatku a sponzorského. V súlade 

s darovacou zmluvou prispela  firma Deichmann-obuv, s.r.o.  na výmenu okien v átriu na 1. 

poschodí  10 325,09 € , práce boli zrealizované v mesiaci máj a jún. 

 

2.2.5. Pohľadávky  
 

 

Pohľadávky evidujeme v sume 16 091,09 € z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov prijímateľov na úhradu za poskytované služby. Niektorí prijímatelia majú nízke 

dôchodky alebo len dávky v hmotnej núdzi, a preto majú dlhy na úhradách za poskytované 

sociálne služby. U takýchto klientov boli oslovení ich príbuzní, aby rozdiel doplatili. No 

mnohí nemajú žiadnych príbuzných. Nedoplatky  vznikajú aj  umiestnením nových 

prijímateľov do nášho domova, ktorí poberajú len dávky v hmotnej núdzi alebo nízky 

dôchodok. 

Oproti zostatku v roku 2014 sa stav pohľadávok znížil o 2 956,28 €, u niektorých prijímateľov 

sa podarilo uhradiť pohľadávky z úspor. 

 

 

2.2.6. Záväzky 

 
Záväzky máme v sume59 988,790 € a to iba v lehote splatnosti  do 30 dní z dôvodu, 

neuhradených  faktúr za potraviny /3. dekáda/ a telefóny za december v sume 5 269,72 €.  

A ďalej sú to záväzky z dôvodu vyplatenia miezd za 12/2015 v januári. 

 

2.2.7. Majetok 

 
Stav majetku sa počas roka znížil o vyradený drevoobrábací stroj v sume 2 489,51 €.   

Zvýšil sa  majetok zakúpením  elektrickej rúry s príslušenstvom  v sume 3 228,- €, ďalej 

zakúpením kombinovaného plyn. sporáka v sume 2 150,00 € a zakúpením profesionálnej 

sušičky prádla v sume 3 480,00 €  a zakúpením 2 kuchynských liniek v sume 3580,00 € 

Celkovo sa  majetok zvýšil o 12 438,00 € . 

 
Stav aktív a pasív k 31.12.2015 predstavuje sumu 187 642,08 EUR.  Z toho majetok vo výške   

186 889,57EUR pozostáva z: 

 

a) neobežného majetku:   96 029,98  EUR 
b) obežného majetku:       90 859,59  EUR 



K 31.12.2015 predstavovali: 

 

 Aktíva 
1. dlhodobý nehmotný majetok    0,00 EUR 

2. dlhodobý hmotný majetok         96 029,98 EUR 

3. dlhodobý finančný majetok      0,00 EUR 
4. zásoby            19 512,45 EUR 

5. zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy   0,00 EUR 

6. dlhodobé pohľadávky        0,00 EUR 

7. krátkodobé pohľadávky         16 091,09 EUR 
8. finančné účty         55 256,05 EUR 

9. poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé        0,00 EUR 

10. poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé    0,00 EUR 
11. časové rozlíšenie               752,51 EUR 

12.  vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice     0,00 EUR 

 
 

Pasíva 

1. vlastné imanie         31 429,08 EUR 

2. oceňovacie rozdiely      0,00 EUR 
3. fondy          0,00 EUR 

4. výsledok hospodárenia        31 429,08 EUR 

5. záväzky          146 122,29 EUR 
6. rezervy                     0,00 EUR 

7. zúčtovanie medzi subjektmi VS          86 133,50 EUR 

8. dlhodobé záväzky                       1 873,47 EUR 

9. krátkodobé záväzky           58 115,32 EUR 
10. bankové úvery a výpomoci                 0,00 EUR 

11. časové rozlíšenie           10 090,71 EUR 

12. vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice               0,00 EUR 

 

2.2.8. Projekty 
         

V 1. štvrťroka sme  podávali projekty:     

Deichmann – výmena okien  v sume  10 325,09 € - projekt nám bol schválený. 

MPSVaR – nákup nábytku do spoločenských miestností v sume 5 000 € projekt nám bol 

schválený v sume 5000 €. 

          V IV. štvrťroku sme podali žiadosť humanitárnej organizácie na II. etapu rekonštrukcie 

kláštorného parku., ktorý bol schválený a následne realizovaný v 1. polroku 2016. 

 

2.2.9. Mimorozpočtové účty 

 
Prostriedky na účte SF sa tvoria a čerpajú v súlade s kolektívnou zmluvou. Na stravné 

pre zamestnancov prispievame sumou 0,14 € na jeden obed, za 1-12/15 sme prispeli 1 782,70 

€, na cestovné  zamestnancov sme vyplatili 1 146,75 € a na regeneráciu pracovných síl 112,00 

€,  podľa dohody 291,60 € . 

Depozitný účet  -  boli prevedené  aj vyplatené  mzdy za december. 

Na darovací účet nám sumou 13 364,70 € prispeli sponzori  za účelom skvalitnenia 

poskytovaných služieb  a na akcie, ktoré náš domov usporadúva pre našich klientov, z toho za 

10 325,09 € bola urobená výmena okien v átriu na 1. poschodí  a sumou  3 941,44  € boli  

prilepšené  rôzne akcie klientov počas roka. 



2.3. Prehľad o výnosoch a nákladoch a výsledku hospodárenia 
 

Prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za DSS a ZPB spolu je v nasledujúcej 

tabuľke: 

 

Názov  Údaje  k  

31. 12. 2015 

Údaje  k  

31. 12. 2014 

Spotrebované nákupy tr. 50  254 977,64 €   242 644,16  € 

Služby tr. 51    82 947,15 €     84 576,41  € 

Osobné náklady tr. 52  683 546,95 €   676 260,76  € 

Dane a poplatky tr. 53      3 105,96 €       1 552,98  € 

Ostat.  náklady na prevádz. činnosť tr.54             0,85 €              1,90  € 

Odpisy, rezervy a opr. položky z prev. činnosti a fin. 

činnosti a zúčtovanie časov. rozlíšenia tr. 55 

 

     5 705,64 € 

 

       6 885,95  € 

Finančné náklady tr. 56       2 679,90 €        2 833,47  € 

Mimoriadne náklady tr. 57               0,00 €               0,00  € 

Náklady na transféry tr. 58    242 384,40 €    237 402,77  € 

Súčet celkom tr 50 – 58 1 275 348,49 € 1 222 158,40  € 

Tržby za vlastné výkony  a tovar tr 60   236 728,30 €     235 885,23  € 

Zmena stavu  vnútroorganizačných zásob tr.61           174,40 €             74,34  € 

Aktivácia tr. 62               0,00 €               0,00  € 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov tr. 63               0,00 €               0,00  €  

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti tr. 64        2 691,32 €        3 268,08  € 

Zúčtovanie rezerv  a opr. pol z PČ a FČ               0,00 €        3 144,94  € 

Finančné výnosy tr. 66               0,00 €               0,76  € 

Mimoriadne výnosy tr. 67               0,00 €               0,00  € 

Výnosy z transferov a rozpoč. príjmov v štát. rozp. 

organizáciách a prísp. Organizáciách 

 

             0,00 € 

      

             0,00  € 

Výnosy z transferov a rozp. Príjmov v obciach, VÚC a rozp. 

organizáciách a prísp. Organizáciách zriadených obcou 

alebo VÚC tr. 69 

 

 

1 032 804,47 € 

 

 

   981 500,46  € 

Súčet celkom tr 60 – 69 1 272 398,49 € 1 223 873,81  € 

Splatná daň z príjmov                 0,09  € 

Výsledok hospodárenia po zdanení     - 2 950,00 €        1 715,32  € 

 

3. Ekonomicky oprávnené náklady   

na  jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za 

kalendárny rok 2015: 

 

 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha   729,48 € 

Zariadenie  podporovaného bývania     498,74 €  

 

 

 

 

 



Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 
 

 Počas roka bol chod domova plne zabezpečený aj napriek  niektorým haváriám 

a následne nedostatku finančných  prostriedkov  na ich odstránenie. 

  Havarijný stav nastal v kotolni, kde sme museli urobiť výmenu telesa kotla.  Kotly sú 

v prevádzke už takmer dvanásť rokov a postupne ich treba vymeniť.   

Havarijný stav nastal v kuchyni, dosluhujú nám el. rúry a el. šporák. Požiadali sme o finančné 

prostriedky na zakúpenie nových veľkokuchynských spotrebičov.  Boli nám pridelené 

finančné prostriedky na zakúpenie elektrickej rúry s príslušenstvom a plynového 

kombinovaného sporáka.    

Havarijná situácia, ktorá nastala vo vstupnej chodbe, bola na podklade 

architektonického historického výskumu, spracovania a dodania  projektovej dokumentácie 

odstránená výmenou  dlažby. 

  Výmena okien v átriu na 1. poschodí, ktorá bola urobená z darovaných prostriedkov,  

prispeje k skrášleniu a spríjemneniu životného prostredia prijímateľov.   

Stavebné práce spojené s výstavbou šachty lôžkového výťahu boli ku koncu roka 

ukončené a ďalej pokračovala montáž lôžkového výťahu, ktorý bol  daný do prevádzky v 1.  

štvrťroku 2016.  

Havarijná situácia na ústrednom kúrení vo vstupnej chodbe,  bola vyriešená 

dodávateľským spôsobom.  

Ďalšia havarijná situácia nastala v práčovni, kde sa  nám kazia sušičky prádla,  ktoré 

boli  zakúpene v roku 2003. Tie sú už fyzicky opotrebované a často opravované.  Jedna z nich  

je už v stave vyradenia, pretože jej oprava by bola nerentabilná a finančne náročná.  Preto sme 

požiadali  o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie nového sušiča, tieto nám boli  

pridelené a následne bola  v decembri zakúpená nová sušička. 

Havarijný stav, ktorý  nastal na kanalizačnom potrubí, bol odstránený. Bola vymenená 

poškodená podlaha na 1. a 2. oddelení. 

    Park v areáli nášho domova  prešiel celkovou úpravou a výsadbou kríkov  a 

stromčekov. Práce boli zabezpečené svojpomocne.   

Počas roka sa pracovalo na projektovej dokumentácii  a prácach potrebných na 

realizáciu akcie „Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia kanalizácie DSS sv. Jána z Boha 

v Spišskom Podhradí“. 

 


