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1.  Úvod 
 
Organizácia  Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boh v Spišskom Podhradí, /ďalej len DSS/   
IČO: 00691887  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 vo vlastnom areáli,  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. 

  
 
Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia DSS a ZPB  k 31. 12. 2014 
 
 

Prijímatelia DSS  spolu :           97 Prijímatelia ZPB  spolu:          11 
Z toho muži              44 Z toho  muži             9 

ženy              53  ženy             2 
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Veková štruktúra  prijímateľov  DSS  a ZPB k 31. 12. 2014 
 
 

Veková skladba prijímateľov DSS Veková skladba prijímateľov ZPB 
do 29 rokov  4 do 29 rokov 0 
od 30 do 39 rokov  7 od 30 do 39 rokov 3 
od 40 do 59 rokov 39 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 
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Štruktúra prijímateľov DSS a ZPB  z pohľadu mobility k 31. 12. 2014  
 
 
Rozdelenie podľa mobility DSS Rozdelenie podľa mobility ZPB 
Čiastočné  imobilní 30 Čiastočné  imobilní 2 
Úplne imobilní 23 Úplne imobilní 0 
Bez vážnych porúch  mobility 44 Bez vážnych porúch  mobility 9 
Spolu 97 Spolu 11 
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        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.  

 
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 
 č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je  najmenej III podľa  
prílohy  č. 3. 
Pre domov sociálnych služieb je vypracovaný predmet činnosti a pracovné zameranie v súlade s § 
38 zákona č. 448/2008 Z. z., Zákona o sociálnych službách a poskytuje:  
 a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  
2. sociálne poradenstvo,  
3. sociálna rehabilitácia,  
4. ubytovanie,  
5. stravovanie,  
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  
7. osobné vybavenie,  

b) zabezpečuje 
           1. pracovná terapia,  
           2. záujmová činnosť,  
c) utvárajú podmienky na 
          1. vzdelávanie,  
          2. úschovu cenných vecí. 

 
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 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. 
V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu v súlade s § 34 zákona č. 448/2008 Z. z., 
Zákona o sociálnych službách sa  
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a) poskytuje 
1. ubytovanie,  
2. sociálne poradenstvo,  
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,  

b) utvárajú podmienky na prípravu stravy,  
c) vykonáva sociálna rehabilitácia. 

2. Prehľad činností uskutočnených za rok 2014 
 
Počas roka 2015 boli v DSS realizované   nasledovné činnosti:  

V I. štvrťroku: 
- oprava omietky a vysprávky v práčovni  
- oprava podlahy na II. oddelení 
- oplechovanie terasy 
- oprava vodovodného a kanalizačného potrubia v kuchyni - havária 
- oprava – výmena výmenníka kotla – havária 
V II. štvrťroku: 
- výmena okien na II. oddelení 
- oprava omietky a vysprávky  v izbách po osadení nových okien 
-  maľovanie niektorých izieb klientov a spoločných priestorov 
- odstránenie hav. stavu na vodov. a kanal. potrubí - I. odd. 
- odstránenie hav. stavu  - kuchynka klientov 
- odstránenie hav. stavu na vodov. a kanal. potrubí  -WC - III. odd. 
V III. štvrťroku:  
- oprava omietky a vysprávky  po osadení nových okien  a dverí z vonkajšej strany 
-  maľovanie niektorých izieb klientov a spoločných priestorov 
- oprava prívodu vody k ústrednému kúreniu 
- oprava podlahy, nalepenie podlahoviny z PVC. 
V IV.  štvrťroku:  
- odstránenie poškodenej dlažby v kuchyni a na I. oddelení 
-  maľovanie niektorých izieb prijímateľov a spoločných priestorov 
 
 
Pre prijímateľov  boli uskutočnené tieto činnosti: 
V I. štvrťroku: 
Január: privítanie nového roka  2014 – novoročné súťaže, diskotéka, vystúpenie  hud. skupiny 
„Nádej“ z Kežmarku 
Február: fašiangová zábava – pečenie  koláčov, strigy,  karneval  
Marec: odpustová slávnosť v kláštornom kostole, stolnotenisový turnaj v Spišskom Štvrtku, 
návšteva mestskej  knižnice  
V II. štvrťroku: 
- súťaž o najkrajšiu kraslicu, účasť na Veľkonočných predajných trhoch v Prešove a v SP. N. Vsi, 
účasť na divadelnom predstavení v Sp. N. Vsi, prehliadka Múzea  špeciálneho školstva v Levoči, 
úprava hrobov zosnulých prijímateľov,  
- nácvik kultúrneho programu a vystúpenie príjimateľov pri príležitosti Dňa matiek, zhotovovanie 
darčekov,  rekreačný pobyt na Pieninách, účasť na výtvarnej súťaži  „Metamorfózy krásy“ , nácvik 
kultúrneho programu na „Krídla túžby“, výroba prezentačných výrobkov, 
- účasť na akcii „Privítanie leta“ v DSS Hodkovce, preberanie ocenení v súťaží „Metamorfózy 
krásy“ účasť na športových  hrách  v DD Hertník, na Juniálese v DSS Sp. Štvrtok, účasť na 
futbalovom turnaji  SENI CUP, účasť na „Krídlach túžby“ na Sp. Salaši.  
V III. štvrťroku:  
- návšteva Spišského hradu 
- návšteva a posedenie  v Dabare  
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- súťažné dopoludnie 
- rekreačný pobyt prijímateľov na Zemplínskej Šírave 
- popoludňajšia opekačka 
- vystúpenie Divadla na predmestí 
- natáčanie klipu “Happy“ 
- dopoludňajšie premietanie filmu 
- návšteva Podhradských trhov 
- účasť na „Dni partnerstva  v Hodkovciach“ spojených so  súťažami- zabíjanie klincov,  
- úprava hrobov. 
V IV. štvrťroku:  
- výlet  do ZOO v Maďarsku 
-  športová olympiáda v Sp. Novej vsi 
- akcia „Krídla túžby“ v Prešove 
-  účasť na Spišskej petangovej lige 
- návšteva hrobov príbuzných prijímateľov 
- zhotovenie vencov na hroby zosnulých prijímateľov 
-  návšteva pána predsedu v domove 
- stolnotenisový turnaj 
- katarínska zábava 
- „Charitánia“ v Rožňave 
- návšteva brata Joachima z rehole Milosrdných bratov 
- oslava Mikuláša 
- vianočné trhy v Prešove 
 - vianočné posedenia prijímateľov z pracovnej a činnostnej terapie 
- vianočný koncert žiakov ZUŠ 

 
 

3. 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 139 414,00 € 228 966,00 € 89 581,00 € 326 984,28 € 
Výdavky 
bežné 

 
857 887,00 € 

 
974 615,00 € 

 
89 581,00 € 

 
974 614,51 € 

 
 Z TOHO: 
 

 
 
DSS 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Z toho 
mimorozpočt. 
prostriedky 

Čerpanie/Plnenie 
k 31.12.2015 

Príjmy 139 414,00 € 228 966,00 € 89 581,00 € 326 984,28 € 
Výdavky 
bežné 

 
784 606,00 € 

 
904 494,00 € 

 
89 581,00 € 

 
904 493,76 € 

 
 
ZPB 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Z toho 
mimorozpočt. 
prostriedky 

Čerpanie/Plnenie 
k 31.12.2015 
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Príjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Výdavky 
bežné 

 
3 281,00 € 

 
70 121,00 € 

 
0,00 € 

 
70 120,75 € 

 

4. 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. 

 

4.1. 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. 
 

4.2. Rozbor hospodárenia 
 

4.2.1  Príjmy  

  
Rozpočet príjmov bol daný  rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu  v januári 2014 

listom č. 128/SR/S/2014 čiastke 139 414,00 €.  
Úprava príjmov: 
- rozpočtové opatrenie č. 1350/18/2014 v sume 9 901,. € - sponzorská zmluva: oprava štítového 
múra budovy DSS    
- rozpočtové opatrenie č. 1487/22/2014 v sume 29 883,- € -  refundácia z ÚPSVaR 
- rozpočtové opatrenie č. 2616/30/S/2014 v sume 30 919,- € -  refundácia stravného, z ÚPSVaR, 
poistného a účastníckeho poplatku. 
- rozpočtové opatrenie č. 2702/33/S/2014 v sume 18 879,- € - refundácia stravného, z ÚPSVaR a 
sponzorského 
 
  Naše príjmy sú najviac tvorené z ošetrovného  za služby poskytnuté prijímateľom DSS ZPB. 
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Ďalej  sú to :  
- tržby za výrobky  
- príjmy za stravné, 
- príjmy z úrokov 
- príjmy z poistného plnenia 
-  príjmy z dobropisov za rok 2013  
- príjmy z dedičského plnenia 
- príjmy z refundácie od ÚPSVaR a darov 
 

4.2.2 Výdavky 
 

4.2.2.1 Bežné výdavky 

 
Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia: 

Schválený rozpočet nám bol daný v januári 2014 listom č.128/SR/S/2014v sume 857 887- €. 
Z toho pre DSS 784 606,00 € a pre  ZPB 73 281,00 € 
Úprava rozpočtu: 
- rozpočtové opatrenie č. 729/7/S/2014 v sume 19 184,00 € -  na opravu sociálnych zariadení  
  a kuchynky, 
- rozpočtové opatrenie č. 1350/18/2014 v sume 9 901,. € - sponzorská zmluva: oprava štítového    
  múra budovy DSS    
- rozpočtové opatrenie č. 1487/22/2014 v sume 29 883,- € -  refundácia z ÚPSVaR a stravné. 
-  rozpočtové opatrenie č. 2616/30/S/2014 v sume 30 919,- € -  refundácia stravného, z ÚPSVaR,   
   poistného a účastníckeho poplatku, 
- rozpočtové opatrenie č. 2515/30/S/2014 v sume 7 962- €  na úhradu záväzkov,  na hmotnú  
  zainteresovanosť, 
- rozpočtové opatrenie č. 2702/33/S/2014 v sume 18 879,- € - refundácia stravného, z ÚPSVaR    
  a sponzorského. 

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 2014 sme mali 
schválené finančné prostriedky na 59 zamestnancov, čo vzhľadom na široké spektrum podporných 
terapií je málo. Prevádzkujeme Zariadenie podporovaného bývania (budova vzdialená cca 400 m). 
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. 
V našom DSS pracovalo ku 31.12. 2014 vo fyzických osobách 72 zamestnancov, z toho  60 
zamestnancov vlastných a z nich dvaja  zamestnanci  pracovali na polovičný úväzok, 
 5 zamestnancov pracuje v rámci projektu Chránená dielňa a ďalších 7 zamestnancov z 
ďalšieho projektu z ÚPSVaR.  Prepočítaný stav je 68,8 zamestnancov.  
Odmeny boli vyplatené pri životnom jubileu zamestnancov a za mimoriadne plnenie pracovných 
povinností. Priemerná mzda za rok 2014 je 578,36 €. 
Kategória 620 - poistné a príspevok poisťovní -  je platené podľa výkazov.  Na doplnkové 
dôchodkové poistenie sme uhradili 8 511,07 €. 
 Kategória 631 - cestovné – počas roka bolo uskutočnených 71 tuzemských prac. ciest za účelom 
sprievodu  klientov na  ošetrenie, na výlety a pobyty,  účasť na školení  a odborných seminárov 
zamestnancov. Zahraničná prac. cesta  bola  uskutočnená jedna a to  do Holandska  za účelom 
získania nových poznatkov  a výmenu pracovných skúseností. 
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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. 
Vodné a stočné, poštovné a telek. poplatky a poplatky za internet a VÚCNET  sa platia podľa 
skutočného čerpania a podľa zmlúv. 
Kategória 633 – materiál - čerpanie sa najviac týka nákupu potravín, čistiacich, dezinfekčných a 
pracích prostriedkov, údržbárskeho a stavebného materiálu, ďalej je to kancelársky materiál,  
ochranné pracovné odevy a obuv, materiálu pre krajčírsku a stolársku dielňu , krmiva pre kone,  
predplatného za Zbierky zákonov a odborných časopisov a kníh. 
Kategória 634 - dopravné - máme tri osobné motorové vozidla - Š Felícia, Peugeot Boxer a Peugeot 
Partner. Z tejto položky  sme zaplatili za  zmluvné i havarijné poistenie osobných  áut,  pohonné 
hmoty, autobatériu do Š Felície, za parkovanie, za servisnú prehliadku Peugeot Partner a materiál 
na prípravu áut pred technickou kontrolou.   Ďalej bola urobená len nutná oprava na Š Felícii, ktorá 
má devätnásť rokov. 
Kategória 635 - údržba - prostriedky boli použité na opravu automatickej práčky, opravu el. kotlov,  
konvektomatu, tlačiarne a harmoniky, opravu satelit. prijímača, opravu kopírovacieho stroja, opravu 
kotla a žhaviacej elektródy,  ďalej bola urobená výmena výmenníka kotla – havária, oprava 
vodovod. a kanalizačného  potrubia v kuchyni - havarijná situácia, 
Z tejto položky boli uhradené  servisné práce - program iSPIN - účtovníctvo a program Magma – 
mzdy.  
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: verejné obstarávanie – Podlimitné zákazky, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a     
   PO zriadené obcou a VÚC  
-  medzinárodná vedecká konferencia „Komplexná starostlivosť o ľudí, ktorí trpia  
   Alzheimerovou chorobou a demenciami rôzneho typu etiológie“ 
-  školenie na skúšku zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov, vzdelávanie stredného 
manažmentu: Štandardizácia kvality sociálnych služieb  2 zamestnancov, poplatok  za hipoterapiu 
-  za odber a zneškodnenie odpadu,  odber kuchynského odpadu, deratizáciu, 
-  za služby technika PO, kominárske služby  
-  výroba kľúčov, kopírovanie, lisovanie dýhy, 
-  za odbornú prehliadku a skúšku el . zariadení v stolárskej dielni 
-  za odbornú prehliadku na zdvíhacie zariadenie 
-  poistné za majetok za rok 2014 
- preventívne prehliadky zamestnancov  
-  poplatky  banke 
 - tvorbu prídelu do SF – 1,25.% 
-  práce na dohodu – údržba výpočtovej techniky a supervízie   
Kategória 640 – bežné transfery – vyplatili sme náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti, ktorá 
bola v tomto roku vysoká. 
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Grafické znázornenie čerpania rozpočtu DSS a ZPB za rok 2014 
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4.2.2.2  Kapitálové výdavky 

 
Rozpočet na kapitálové výdavky  sme nedostali. 
 

4.2.3. Účelové prostriedky  

 
 Účelové prostriedky sme nedostali.   
 

4.2.4. Mimorozpočtové prostriedky 

 
Počas roka sme v rámci úpraveného rozpočtu  mimorozpočtové prostriedky dostali 

rozpočtovým opatrením 4-krát a to v sume 89 581,51 €. Tieto prostriedky sú z  refundácie 
stravného, z ÚPSVaR, poistného a účastníckeho poplatku a sponzorského. 
 

4.2.5. Pohľadávky  

 
Pohľadávky evidujeme v sume 19 047,37 € 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 
prijímateľov boli oslovení ich príbuzní, aby rozdiel doplatili, sú s nimi uzavreté zmluvy o 
doplácaní. No mnohí prijímatelia nemajú žiadnych príbuzných. 
Oproti zostatku k roku 2013 sa stav pohľadávok zvýšil o 1 751,21 €, u niektorých prijímateľov sa 
podarilo uhradiť pohľadávky z úspor. 
 

4.2.6. Záväzky 

 
Záväzky máme v sume 66 343,90 € a to iba v lehote splatnosti  do 30 dní z dôvodu, 

neuhradených  faktúr za potraviny /3. dekáda/ a telefóny za december v sume 5 134,11 €.  A ďalej 
sú to záväzky z dôvodu vyplatenia miezd za 12/2014  v januári. 
 

4.2.7. Majetok 

 
 

Stav majetku sa počas roka zmenil o 3 371,72 € a to z dôvodu vyradenia v mesiaci  
november.  

 
Stav aktív a pasív k 31.12.2014 predstavuje sumu 352 003,81 EUR.  Z toho majetok vo výške 
238 749,01 EUR pozostáva z: 
 
a) neobežného majetku: 138 206,96  EUR 
b) obežného majetku:       99 733,21  EUR 
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K 31.12.2014 predstavovali: 
 

 Aktíva 
1. dlhodobý nehmotný majetok    0,00 EUR 
2. dlhodobý hmotný majetok     138 206,96 EUR 
3. dlhodobý finančný majetok     0,00 EUR 
4. zásoby          19 217,65  EUR 
5. zúčtovanie medzi subjektami ver. správy  0,00 EUR 
6. dlhodobé pohľadávky       0,00 EUR 
7. krátkodobé pohľadávky        19 047,37 EUR 
8. finančné účty        61 468,19 EUR 
9. poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé  0,00 EUR 
10. poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé  0,00 EUR 
11. časové rozlíšenie            808,84 EUR 
12.  vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice   0,00 EUR 

 
 
Pasíva 

1. vlastné imanie       34 379,08 EUR 
2. oceňovacie rozdiely    0,00 EUR 
3. fondy        0,00 EUR 
4. výsledok hospodárenia     34 379,08 EUR 
5. záväzky        66 343,90 EUR 
6. rezervy                  0,00 EUR 
7. zúčtovanie medzi subjektami VS        1 276,99 EUR 
8. dlhodobé záväzky                      761,52 EUR 
9. krátkodobé záväzky        64 305,39 EUR 
10. bankové úvery a výpomoci     0,00 EUR 
11. časové rozlíšenie          12 531,82 EUR 
12. vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice    0,00 EUR 

  

 

4.2.8. Projekty 
         
  V 1. štvrťroku sme  podali projekt na opravu severnej steny zariadenia – Deichmann, s.r.o. v sume 
9 901,52 € , ktorý bol úspešný a zrealizovaný v II. štvrťroku. Ďalší projekt bol  podaný  na akciu, 
ktorá sa uskutočnila v júni na Spišskom Salaši – Krídla túžby 2 000 €, tento  bol  neúspešný. 
 

4.2.9. 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 1-12/14 sme prispeli 1 738,52 €, na 
cestovné  zamestnancov sme vyplatili 1 102,60 € a na regeneráciu pracovných síl 956,00 €.  

Depozitný účet  -  boli prevedené  mzdy za december. 
Na darovací účet nám sumou 13 018,12 € prispeli sponzori  za účelom skvalitnenia 

poskytovaných služieb  a na akcie, ktoré náš domov usporadúva pre našich klientov, z toho za 
9 901,52 € bola urobená oprava štítového múra severnej steny DSS v II. štvrťroku a sumou  2 469,00 € boli  
prilepšené  rôzne akcie klientov počas roka. 
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4.3. 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. 
2014 

Údaje  k 31. 12. 
2014 

Spotrebované nákupy tr. 50   242 644,16  €    166 149,88  € 
Služby tr. 51     84 576,41  €      55 545,65  € 
Osobné náklady tr. 52   676 260,76  €    600 423,28  € 
Dane a poplatky tr. 53       1 552,98  €        1 552,98  € 
Ostat.  náklady na prevádz. činnosť tr.54              1,90  €               1,90  € 
Odpisy, rezervy a opr. položky z prev. činnosti a fin. činnosti 
a zúčtovanie časov. rozlíšenia tr. 55 

 
       6 885,95  € 

 
    15 244,53  € 

Finančné náklady tr. 56        2 833,47  €       4 214,48  € 
Mimoriadne náklady tr. 57               0,00  €              0,00  € 
Náklady na transféry tr. 58    237 402,77  €    242 935,73  € 
Súčet celkom tr 50 – 58 1 222 158,40  € 1 187 300,44  € 
Tržby za vlastné výkony  a tovar tr 60    235 885,23  €    242 037,37  € 
Zmena stavu  vnútroorganizačných zásob tr.61             74,34  €               0,00  € 
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        3 268,08  €               0,00  € 
Zúčtovanie rezerv  a opr. pol z PČ a FČ        3 144,94  €        2 305,09  € 
Finančné výnosy tr. 66               0,76  €               6,47  € 
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 

 
 
   981 500,46  € 

 
 
   938 037,19  € 

Súčet celkom tr 60 – 69 1 223 873,81  € 1 182 383,12  € 
Splatná daň z príjmov                0,09  €               1,09  € 
Výsledok hospodárenia po zdanení        1 715,32  €      - 4 918,41  € 
 

5. Ekonomicky oprávnené náklady   

na  jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny 
rok 2014: 
 
 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha   684,38 € 

Zariadenie  podporovaného bývania     534,91 €  

 

6. Záver 
 

Keďže sídlime v starej  historickej budove, neraz sa musíme boriť s určitými problémami 
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a havarijnými stavmi. Počas roka sme urobili rekonštrukciu na časti kanalizačného  a vodovodného 
potrubia. Havarijný stav v kuchyni a na I. oddelení bol riešený  odstránením poškodenej dlažby  
a následne položením novej dlažby.  Z prostriedkov rehole boli  postupne vymenené niektoré  okná 
a vchodové  dvere na I. a II. oddelení a následne boli  urobené vysprávky okolo okien a dverí. 
Havarijný stav nastal aj kotolni, kde sme museli  urobiť výmenu výmenníka kotla a žhaviacej 
elektródy. Bola tiež urobená oprava prívodu vody k ústrednému kúreniu.  

 Z darovaných prostriedkov bola urobená oprava štítového múra severnej steny DSS.  
Aj napriek prekážkam bol počas roka chod domova a ZPB plne zabezpečený. V priebehu 

roka sme plnili všetky úlohy stanovené zákonom o sociálnych službách a vytvárali tak predpoklady 
pre kvalitné poskytovanie sociálnych služieb v ďalšom období. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Monika Ondrišová
        riaditeľka  domova 

 
 
V Sp. Podhradí, 1. 6. 2015 
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