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1. Základné informácie 

 
Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie 

Adresa: Hviezdoslavova 1, 053 04  Spišské Podhradie 

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj  

Štatutár:  PhDr. Monika Ondrišová, PhD. 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia  

IČO: 00691887 

Tel.: 053/4166911 - 17 

Fax: 053/4166920, 4541558  

E-mail: sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk  

web: http://www.dssspp.sk    

 
 Organizácia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boh Spišské Podhradie (ďalej len 

DSS) vznikla dňa 1. 7. 2002 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.  

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. 

Organizačná štruktúra v prílohe.  

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí (ďalej len DSS) je 

koedukovaným zariadením, ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie sociálnych služieb 

dospelým fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo 

ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. 

Zariadenie je situované v centre mesta Spišské Podhradie. Spišské Podhradie leží 

v severovýchodnej časti Hornádskej kotliny. Územnosprávne spadá do Prešovského 

samosprávneho kraja. Zriaďovateľom zariadenia je Prešovský samosprávny kraj. 

 

2. Prehľad a plnenie poskytovaných sociálnych služieb 
 

Zariadenie poskytuje dva druhy sociálnej služby – domov sociálnych služieb 

a zariadenie podporovaného bývania.  

 



 

 

 Prehľad poskytovaných sociálnych služieb k 31.12.2020:  

Druh Forma Kapacita Miesto poskytovania 

domov sociálnych služieb 
celoročná 

pobytová 
71 

Spišské Podhradie,  

Hviezdoslavova 1 

zariadenie podporovaného 

bývania 

celoročná 

pobytová 
11 

Spišské Podhradie, 

Štúrova 15 

zariadenie podporovaného 

bývania 

celoročná 

pobytová 
12 

Spišské Podhradie, 

Štúrova 22 

zariadenie podporovaného 

bývania 

celoročná 

pobytová 
12 

Spišské Podhradie, 

Bielidlá 27 

Spolu:  106  

 

 domov sociálnych služieb  

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám 

do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré: 

a)  sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je  

      najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 

b)  sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej  

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

     zákonu o sociálnych službách. 

 

 kapacita DSS k 31.12.2020:          71 prijímateľov 

 počet prijímateľov sociálnej služby v DSS k 31.12.2020:     52 prijímateľov 

 

V domove sociálnych služieb prijímateľom sociálnych služieb: 

a) poskytujeme 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

2. sociálne poradenstvo  

3. sociálnu rehabilitáciu  

4. ubytovanie  

5. stravovanie  

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva  

7. osobné vybavenie  

b) zabezpečujeme 

1. pracovnú terapiu  

2. záujmovú činnosť  

c) utvárame podmienky na úschovu cenných vecí. 

V domove sociálnych služieb poskytujeme aj sociálne služby mimo rozsahu 

služieb uvedených v 38 § zákona o sociálnych službách.  



 

 zariadenie podporovaného bývania 

V zariadení podporovaného bývania § 34 poskytujeme sociálne služby 

fyzickým osobám od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú tieto 

fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 

o sociálnych službách, a na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život.  

 celková kapacita v ZPB spolu k 31.12.2020:        35 prijímateľov  

 počet prijímateľov sociálnej služby v ZPB k 31.12.2020:     32 prijímateľov 

 

V zariadení podporovaného bývania:  

1. poskytujeme: 

 dohľad 

 ubytovanie  

 sociálne poradenstvo  

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

2. utvárame podmienky 

a)    na prípravu stravy  

b)    na upratovanie  

c)    na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva  

3. vykonávame sociálnu rehabilitáciu  

V ZPB poskytujeme aj sociálne služby mimo rozsahu služieb uvedených v 38 § 

zákona o sociálnych službách. 

Pri poskytovaní sociálnych služieb sa riadime ustanoveniami zákona NR SR č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a prílohou č. 2 tohto zákona „Podmienky kvality 

poskytovaných sociálnych služieb“, v zmysle ktorých sa snažíme poskytovať odborné, 

obslužné a ďalšie činnosti definované zákonom tak, aby sme naplnili štandardy kvality 

poskytovaných sociálnych služieb najlepšie ako vieme. 

Poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytovanie týchto služieb v zariadení 

sú upravené Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 72/2019 o výške úhrady za sociálnu 

službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

 

Ubytovanie: 

 

Zariadenie je umiestnené v štyroch objektoch - v hlavnej budove a novopostavenej 

prístavbe (objekt A) hlavnej budovy na Hviezdoslavovej ulici, kde sídli Domov sociálnych 

služieb s kapacitou 71 prijímateľov a v troch objektoch Zariadenia  podporovaného bývania s 

celkovou kapacitou 35 prijímateľov.  

Celkovo je v zariadení k dispozícii 50 izieb, prevažne jednolôžkových 

a dvojlôžkových.  

 



 

 

Počet lôžok na izbe Počet izieb Počet lôžok spolu 

1 lôžko     16 

2 lôžka 29 58 

3 lôžka 3 9 

4 lôžka 2 8 

Spolu: 50 93 

 

 

Hlavný objekt domova sociálnych služieb je majetkom Hospitálskej rehole 

Milosrdných bratov. Historická budova bývalého kláštora spojeného s kostolom má približne 

400 rokov a vyžaduje neustálu údržbu.   

 

 hlavná budova – prízemie – prevádzkové priestory: 

Prízemie budovy sa využíva na zabezpečenie prevádzky zariadenia (administratívne 

priestory, kuchyňa, jedáleň pre zamestnancov, šatne pre zamestnancov, skladovacie priestory, 

spoločenská miestnosť pre zamestnancov, práčovňa, sušiareň, kotolňa) a na terapeutickú 

činnosť prijímateľov (stolárska a krajčírska dielňa, miestnosť pre personál, prevádzka 

fyzioterapie, snoezelenu, knižnice spojenej s časťou pre muzikoterapiu, kreatívne miestnosti, 

počítačová miestnosť). 
 

 hlavná budova – I. nadzemné podlažie – domov sociálnych služieb: 

V hlavnej budove na I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárie, spoločenské 

miestnosti a izby prijímateľov. Izby sú jedno, dvoj a štvorlôžkové, v ktorých sú ubytovaní  

prevažne starší, imobilní a čiastočne mobilní prijímatelia. Bezbariérovosť je čiastočne 

zabezpečená nájazdmi a výťahom pre 16 osôb. 

 

Číslo izby 
Rozloha  

v m
2
 

Počet lôžok  

na izbe 

Rozloha v m
2
 na 

 1 prijímateľa 

72 16,54 2 8,27 

75 10,00 2 5,00 

83 12,60 2 6,30 

84 12,60 2 6,30 

85 12,60 2 6,30 

92 12,42 2 6,21 

109 11,94 2 5,97 

110 10,75 2 5,38 

111 10,82 2 5,41 



97 20,80 4 5,20 

99 20,03 4 5,00 

112 11,50 2 5,75 

113 11,50 2 5,75 

114 11,50 2 5,75 

Priemerná obytná plocha na 1 prijímateľa v m
2
: 5,90 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný objekt Domova sociálnych služieb Spišské Podhradie 

 

 

 prístavba hlavnej budovy - objekt „A“: 

Prízemie novostavby objektu A pozostáva z dvoch samostatných bezbariérových 

bytových jednotiek. Každá bytová jednotka je určená pre šiestich prijímateľov a pozostáva zo 

štyroch izieb, dve z nich sú dvojlôžkové a dve jednolôžkové, z kuchyne, obývacej miestnosti, 

dvoch kúpeľní s toaletou a zo skladovacích priestorov. Celková kapacita je 12 prijímateľov. 

Ubytovaní sú tu prijímatelia rôznej vekovej skladby, s rôznorodým telesným, mentálnym 

i zmyslovým postihnutím. 

Na I. nadzemnom podlaží novostavby objektu „A“ sú vytvorené dve samostatné 

bytové jednotky, každá bytová jednotka pre šesť prijímateľov. Aj tu sú zriadené štyri izby, 

dve z nich sú dvojlôžkové a dve jednolôžkové, kuchyňa spojená s priestrannou obývacou 

izbou, dve kúpeľne s toaletou a menšie skladovacie priestory. Celková kapacita je 12 

prijímateľov.  

Na prízemí sú ubytovaní mobilní, resp. čiastočne mobilní prijímatelia, na 1. 

nadzemnom podlaží imobilní prijímatelia, príp. prijímatelia s výrazne obmedzenou mobilitou. 

Bezbariérovosť je zabezpečená výťahom pre 16 osôb. 

 



 

 

Číslo izby 
Rozloha  

v m
2
 

Počet lôžok  

na izbe 

Rozloha v m
2
 na 

 1 prijímateľa 

1 16,73 2 8,37 

2 10,49 1 10,49 

3 10,17 1 10,17 

4 16,16 2 8,08 

5 16,36 2 8,18 

6 9,65 1 9,65 

7 9,65 1 9,65 

8 16,00 2 8,00 

9 16,19 2 8,10 

10 10,75 1 10,75 

11 10,85 1 10,85 

12 16,19 2 8,09 

13 22,65 2 11,32 

14 8,24 1 8,24 

15 9,08 1 9,08 

16 18,96 2 9,48 

Priemerná obytná plocha na 1 prijímateľa v m
2
: 9,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

              

Prístavba hlavnej budovy, objekt A 

 

 



 

 

 Zariadenie podporovaného bývania, Bielidlá 27, Spišské Podhradie 

Objekt ZPB je postavený na pozemkoch patriacich Hospitálskej reholi sv. Jána z Boha 

Milosrdní bratia v zastavanej časti mesta Spišské Podhradie, medzi rodinnými domami. Ide 

o prízemný bezbariérový dvojdom s dvomi bytovými jednotkami, pričom každá bytová 

jednotka je určená pre šiestich prijímateľov. Okrem kuchyne spojenej s obývačkou, sú tu štyri 

izby, buď jedno alebo dvojlôžkové, dve kúpeľne s toaletami, jedna samostatná toaleta 

a skladovacie priestory. V jednom z bytov sa nachádza aj terapeutická miestnosť. Obidva byty 

sú vzájomne prepojené spoločnou miestnosťou pre personál vybavenou toaletou a sprchou. 

Celková kapacita ZPB je 12 prijímateľov. Budova bola skolaudovaná v roku 2018. 

 

Číslo izby 
Rozloha  

v m
2
 

Počet lôžok  

na izbe 

Rozloha v m
2
 na 

 1 prijímateľa 

1 8,2 1 8,2 

2 8,2 1 8,2 

3 16,5 2 8,25 

4 16,5 2 8,25 

5 8,2 1 8,2 

6 8,2 1 8,2 

7 16,5 2 8,25 

8 16,5 2 8,25 

Priemerná obytná plocha na 1 prijímateľa v m
2
: 8,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

ZPB, Štúrova 22, Spišské Podhradie 

 



 

 

 Zariadenie podporovaného bývania, Štúrova 22, Spišské Podhradie: 

Objekt ZPB vznikol kompletnou rekonštrukciou budovy dielní a vybudovaním 

prístavby, čím vznikli dve samostatné bezbariérové bytové jednotky s vlastnými vstupmi, 

každá pre šiestich prijímateľov. V každej bytovej jednotke sa nachádzajú štyri izby pre 

prijímateľov, z toho dve sú dvojlôžkové a dve jednolôžkové, kuchyňa, obývacia miestnosť, 2x 

kúpeľňa s toaletou, skladovacie priestory a miestnosť pre personál. Celková kapacita je 12 

prijímateľov. Budova bola skolaudovaná v roku 2018.  

 

Číslo izby 
Rozloha  

v m
2
 

Počet lôžok  

na izbe 

Rozloha v m
2 
na 

 1 prijímateľa 

1 16,00 2 8,00 

2 9,60 1 9,60 

3 8,50 1 8,50 

4 16,10 2 8,05 

5 16,20 2 8,10 

6 16,50 2 8,25 

7 8,15 1 8,15 

8 8,15 1 8,15 

Priemerná obytná plocha na 1 prijímateľa v m
2
: 8,35 

 

 

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPB, Štúrova 22, Spišské Podhradie 

 

 

 



 

 

 Zariadenie podporovaného bývania, Bielidlá 15, Spišské Podhradie: 

Objekt ZPB je umiestnený v zastavanej časti mesta Spišské Podhradie. Budova 

pochádza z roku 1950, v roku 2012 prešla čiastočnou rekonštrukciou. Pozostáva zo štyroch 

izieb, kuchyne s jedálňou, obývacej miestnosti, jednej kúpeľne s toaletou pre prijímateľov 

a jednej pre personál, dvoch toaliet a šatne pre prijímateľov.  

 

Číslo izby 
Rozloha  

v m
2
 

Počet lôžok  

na izbe 

Rozloha v m
2
 na 

 1 prijímateľa 

1 18 3 6 

2 12,58 2 6,29 

3 18 3 6 

4 18 3 6 

Priemerná obytná plocha na 1 prijímateľa v m
2
: 6,07 

 

 
ZPB, Bielidlá 15, Spišské Podhradie 

 

Stravovanie: 

 

Zariadenie zabezpečuje stravovanie prípravou stravy vo vlastnej stravovacej 

prevádzke. Prijímateľom sociálnych služieb poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa 

považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri liečebnej výžive na základe 

odporúčania lekára (pri cukrovke a pod., ak je prijímateľ sociálnej služby preukázateľne 

odkázaný na špeciálnu diétu), sú to tri vedľajšie jedlá. Prijímatelia ZPB, Štúrova15, Spišské 

Podhradie si celodennú stravu okrem obedov pripravujú sami. Obedy odoberajú z DSS  

 



 

 

podobne ako dôchodcovia mesta Spišské Podhradie. Prijímatelia ostatných ZPB odoberajú 

celodennú stravu, ale v rámci sociálnej rehabilitácie sa učia variť, aby si v budúcnosti boli 

schopní pripravovať stravu sami. 

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje stravovacia 

komisia na dva týždne dopredu. Stravovacia komisia pri zostavovaní jedálneho lístka dbá na 

pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy 

zodpovedajúcej veku a zdravotnému stavu prijímateľov. Jedálny lístok schvaľuje riaditeľka 

domova po dohode s praktickým lekárom. Po odsúhlasení riaditeľkou domova a lekárom je  

jedálny lístok umiestnený na viditeľnom mieste, ktoré je prístupné prijímateľom aj 

zamestnancom domova.   

 V DSS sa podáva strava:  

- racionálna – prijímatelia majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál 

- diabetická, resp. iná forma diétnej stravy 

- diétna – šetriaca  

- mixovaná strava – podávaná prijímateľom, ktorí majú problém s prehĺtaním 

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a osobného šatstva zabezpečujeme  vo 

vlastnej réžii DSS. Prípadné čistenie odevov v čistiarni zaobstarávame za úhradu prijímateľa.   

V zariadeniach podporovaného bývania si prijímatelia upratujú, prípadne sa učia 

upratovať si svoje priestory sami. V DSS zabezpečujú upratovanie upratovačky.  

V zariadeniach podporovaného bývania si prijímatelia sami perú a žehlia svoju 

bielizeň a šatstvo pod dohľadom službukonajúceho personálu. Pre prijímateľov DSS 

a zamestnancov zabezpečuje pranie bielizne a šatstva zariadenie vo vlastnej práčovni, 

spojenej so žehliarňou a skladom šatstva.  

Údržbu bielizne a šatstva zabezpečuje opravárka bielizne v krajčírskej dielni, prípadne 

samotní prijímatelia svojpomocne. 

   

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb: 

 

Štruktúra prijímateľov DSS a ZPB podľa pohlavia k 31.12.2020 

 

Prijímatelia DSS spolu:               52 Prijímatelia ZPB spolu:                 32 

Z toho: 

muži 25 

Z toho: 

muži 18 

ženy 27 ženy 14 



2 

24 22 

4 

Veková štruktúra DSS 

do 29 rokov

30 - 39 rokov

40 - 59 rokov

60 - 74 rokov

75 - 89 rokov

nad 90 rokov

4 

25 

3 

Veková štruktúra ZPB 

do 29 rokov

30 - 39 rokov

40 - 59 rokov

 60 - 74 rokov

75 - 89 rokov

nad 90 rokov

48% 

52% 

Prijímatelia DSS 

muži

ženy 56% 

44% 

Prijímatelia ZPB 

muži

ženy

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veková štruktúra prijímateľov DSS a ZPB k 31.12.2020 
 

Prijímatelia DSS Prijímatelia ZPB 

do 29 rokov 0 do 29 rokov 0 

od 30 do 39 rokov 2 od 30 do 39 rokov 4 

od 40 do 59 rokov 24 od 40 do 59 rokov 25 

od 60 do 74 rokov 22 od 60 do 74 rokov 3 

od 75 do 89 rokov 4 od 75 do 89 rokov 0 

nad 90 rokov 0 nad 90 rokov 0 

 

    



 

Štruktúra prijímateľov DSS a ZPB podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2020 

Prijímatelia DSS Prijímatelia ZPB 

stupeň odkázanosti I. 0 stupeň odkázanosti I. 0 

stupeň odkázanosti II. 0 stupeň odkázanosti II. 0 

stupeň odkázanosti III. 3 stupeň odkázanosti III. 17 

stupeň odkázanosti VI. 0 stupeň odkázanosti VI. 7 

stupeň odkázanosti V. 3 stupeň odkázanosti V. 0 

stupeň odkázanosti IV. 46 stupeň odkázanosti IV. 8 

 

 

 

 

Štruktúra prijímateľov DSS a ZPB podľa spôsobilosti na právne úkony k 31.12.2020 

Prijímatelia DSS Prijímatelia ZPB 

Osoby spôsobilé na právne úkony 5 Osoby spôsobilé na právne úkony 14 

Osoby s obmedzenou spôsobilosťou 

na právne úkony 
3 

Osoby s obmedzenou spôsobilosťou 

na právne úkony 
 2 

Osoby pozbavené spôsobilosti  

na právne úkony 
44 

Osoby pozbavené spôsobilosti  

na právne úkony 
14 

 

3 3 

46 

Stupeň odkázanosti DSS 

Stupeň odkázanosti I.

Stupeň odkázanosti II.

Stupeň odkázanosti III.

Stupeň odkázanosti VI.

Stupeň odkázanosti V.

Stupeň odkázanosti IV.

17 

7 

8 

Stupeň odkázanosti ZPB 

Stupeň odkázanosti I.

Stupeň odkázanosti II.

Stupeň odkázanosti III.

Stupeň odkázanosti VI.

Stupeň odkázanosti V.

Stupeň odkázanosti IV.



 

 

 

 
 

 
   

Pohyb prijímateľov DSS a ZPB v roku 2020 

Prijímatelia DSS Prijímatelia ZPB 

Stav k 1.1.2020 51 Stav k 1.1.2020 32 

Prijatí 6 Prijatí 8 

Ukončený pobyt 2 Ukončený pobyt 8 

Zomrelí 3 Zomrelí 0 

Stav k 31.12.2020 52 Stav k 31.12.2020 32 

 

 

Aktivizácia a voľnočasové aktivity 

 

V zariadení poskytujeme širšie spektrum podporných terapií, záujmových činností a 

voľnočasových aktivít, aby si každý prijímateľ mohol zvoliť tú činnosť, ktorá najviac 

vyhovuje jeho záujmom, záľubám a zároveň aj zdravotnému stavu. Aktivizácia prijímateľov 

je zámerná a cielená, nakoľko vedie k udržaniu alebo aj k zvyšovaniu doteraz získaných 

schopností, zručností, prípadne napomáha k zlepšovaniu celkového fyzického aj psychického 

zdravia prijímateľov. Všetky tieto atribúty sú dôležitým činiteľom pri ďalšom pôsobení 

prijímateľov v komunite. 

5 
3 

44 

Spôsobilosť na právne úkony - DSS 

spôsobílí na PÚ

obmedzení spôsobilosti na PÚ

bez spôsobilosti na PÚ

14 

2 

14 

Spôsobilosť na právne úkony - ZPB 

spôsobilí na PÚ

obmedzení spôsobilosti na PÚ

bez spôsobilosti na PÚ



 

 

 pracovná terapia a pracovná rehabilitácia 

V rámci pracovnej terapie mali prijímatelia možnosť pracovať v krajčírskej  dielni  (10 

prijímateľov) a v stolárskej dielni (9 prijímateľov).  

Práca v krajčírskej dielni zahŕňa predovšetkým tkanie kobercov, vyšívanie, 

háčkovanie a strihanie molitanu. 

V stolárskej dielni sa prijímatelia pod odborným vedením ergoterapeuta venujú výrobe 

rôznych predmetov z dreva, najmä hračiek, skladačiek, drevených veľkonočných 

a vianočných dekorácií, ale aj úžitkových predmetov, menšieho nábytku či oprave 

poškodeného nábytku, upratujú areál zariadenia, hrabú lístie a v zime odpratávajú sneh.  

V rámci pracovnej rehabilitácie 4 prijímatelia vykonávali pomocné práce v práčovni, 

traja prijímatelia v kuchyni, ďalší traja pomáhali upratovačkám pri upratovaní a jeden 

prijímateľ mal pravidelne službu na vrátnici.  

Hlavným cieľom pracovnej terapie a pracovnej rehabilitácie bolo udržanie 

nadobudnutých, prípadne získanie nových pracovných návykov, ktoré významnou mierou 

napomôže prípadnej integrácii prijímateľov do bežného života. 

 

 terapeutická činnosť  

 hipoterapia - rehabilitačná metóda, ktorej hlavným zmyslom je koordinácia 

pohybov, mobilizácia kĺbov, zlepšenie rovnováhy a celkovo zlepšenie fyzického aj 

psychického zdravotného stavu, ktorej výkon bol v priebehu roka 2020 značne 

obmedzený kvôli pandémii Covid-19. Pre výkon hipoterapie máme k dispozícii dva 

kone a poníka, ktorých vyškolená hipoterapeutka pripravuje na výkon hipoterapie,  

 muzikoterapia – v rámci tejto sa prijímatelia venujú najmä tancu a spevu, ale aj 

hre na jednoduchých rytmických hudobných nástrojoch, nacvičujúi rôzne spevácke 

a tanečné vystúpenia, s ktorými sa následne prezentujú pri rôznych príležitostiach. 

Muzikoterapia patrí k mimoriadne obľúbeným záujmovým a zároveň 

terapeutickým činnostiam mnohých prijímateľov, dokážu sa pri nej uvoľniť, 

pozitívne naladiť a zrelaxovať. Muzikoterapia bola v mesiacoch marec – september  

2020 pozastavená kvôli pandémii Covid-19, v jesenných mesiacoch sme jej 

prevádzku na kratšie obdobie opäť obnovili, avšak kvôli následnej karanténe 

prijímateľov a zamestnancov sme boli nútení ju opätovne pozastaviť.  

 snoezelen - slúži na celkové uvoľnenie prijímateľov, dosiahnutie pohody a 

spokojnosti, eliminovanie stresu, napätia či nervozity, ale aj na povzbudenie 

zmyslov prijímateľov s najťažším stupňom postihnutia, u ktorých terapiu 

realizujeme priamo na lôžku. Pozitívne účinky tejto terapie sú výrazné. Avšak od 

marca 2020 bola terapia pre pandémiu Covid-19 pozastavená. 

 fyzioterapia – v rámci fyzioterapie aplikujeme širokú škálu liečebných procedúr 

a terapií s cieľom dosiahnuť u prijímateľov stav relatívneho zdravia, zmiernenia 

a minimalizovania následkov postihnutia, resp. zdravotný stav stabilizovať a tých 

predchádzať vzniku regresného procesu.  



 

 voľnočasové aktivity:  

 arteterapia -  aplikovali sme ju hlavne u tých prijímateľov, ktorým zdravotný stav 

alebo iné okolnosti neumožňujú zaradiť ich do pracovnej terapie, prípadne 

pracovnej rehabilitácie. Hlavným zámerom arteterapie bolo odstrániť pasivitu 

prijímateľov a zároveň umožniť im vyjadriť ich pocity, nálady a tak odbúrať 

agresivitu, hnev či smútok. Prijímatelia pracujú s rôznymi materiálmi, kreslia, 

maľujú, strihajú a pod. a tak cvičia svoju jemnú motoriku, ale aj fantáziu 

a kreativitu.            

 počítačová miestnosť -  v PC miestnosti sa prijímatelia učia pracovať s počítačmi, 

prepisovať texty, prípadne pracovať s internetom.  

 knižnica - v knižnici si prijímatelia môžu vypožičať knihu alebo časopis na čítanie, 

príp. len na prezeranie obrázkov, alebo vypočuť príbeh, ktorý predčítava 

zamestnanec alebo prijímateľ. Obe prevádzky boli podobne ako snoezelen dočasne 

pre pandémiu Covid-19 pozastavené..  

 fitness miestnosť vybavená posilňovacou vežou, bežeckým pásom, 

minitrampolínou, fitloptami, stacionárnym bicyklom či steperom, ale tiež 

pingpongovým stolom je využívaná prevažne v zimných mesiacoch, prípadne v lete 

v nepriaznivom počasí. V letných mesiacoch uprednostňujeme pohyb na čerstvom 

vzduchu. Za týmto účelom využívame športový areál v ZPB, kde sú vytvorené 

podmienky pre loptové hry – futbal, volejbal, basketbal, a medzi prijímateľmi 

obľúbený petanque, ktorý si môžu zahrať na petangovom ihrisku. 

 v rámci voľnočasových aktivít poskytujeme prijímateľom rôzne možnosti 

kultúrneho a spoločenského vyžitia, športové a pohybové aktivity, náučné 

podujatia, spoločensky užitočné aktivity či aktivity duchovného vyžitia.  

 

 rozvoj sociálnych zručností: 

Prijímatelia samostatne (príp. niektorí pod vedením ergoterapeuta) nakupujú, vybavujú 

úradné záležitosti (napr. evidencia na ÚPSVaR), pošta – posielajú listy, balíky, navštevujú 

lekárov. 

Samostatne, prípadne s doprovodom, ak je to nevyhnutné, chodia na vychádzky, kde 

sa učia orientácii v priestore, 

K rozvoju sociálnych zručností napomáha aj pracovná terapia vykonávaná v skupinách 

– prijímatelia rozvíjajú schopnosť vychádzať s druhými, schopnosť pracovať v tíme, 

schopnosť začleniť sa do skupiny, učia sa riešiť a zvládať prípadné konflikty, nadväzovať 

vzťahy, komunikovať, učia sa sebakontrole. 

Prijímatelia sa zúčastňujú mnohých podujatí a aktivít mimo priestorov zariadenia 

(rôzne výlety, koncerty, divadelné predstavenia, športové aktivity, ...), ktoré výraznou mierou 

prispievajú k rozvoju sociálnych zručností – predovšetkým k rozvoju schopnosti vychádzať 

s ľuďmi, schopnosti integrácie, komunikačných zručností... 

 

 



 

 

 vzdelávanie:    

V septembri 2020 začali piati prijímatelia sociálnych služieb v ZPB navštevovať 

Praktickú školu pri Spojenej škole internátnej v Spišských Vlachoch. Naším zámerom je 

dosiahnuť u prijímateľov študujúcich v tejto škole pripravenosť na bežný život v komunite – 

na sebaobsluhu a  praktické práce v domácnosti, zacvičenie v prácach voliteľného predmetu 

tak, aby mohli vykonávať  zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách.  

Nakoľko je škola vybavená remeselnými dielňami s tkáčskymi stavmi, hrnčiarskym 

kruhom, pecou a cvičnou kuchynkou, prijímatelia sa môžu zacvičiť v niektorom z voliteľných 

predmetov: príprava jedál a varenie, tkanie na tkáčskom stave a práca s hlinou.  

 

 sociálna rehabilitácia:  

Prijímatelia sociálnych služieb v zariadeniach podporovaného bývania sa venujú 

všetkým domácim prácam, učia sa upratovať, nakupovať, niektorí aj variť, žehliť a prať, 

starať sa o zvieratá, pestovať zeleninu, kvety, bylinky, učia sa dbať aj o okolie svojho domu, 

hrabú lístie, kosia trávu, odpratávajú sneh, zametajú chodníky.  

V domove sociálnych služieb prijímatelia s ťažším stupňom postihnutia vyžadujúci 

vyššiu mieru podpory aj napriek zdravotnému stavu sa snažia byť aktívni a nápomocní, 

pomáhali  v kuchynkách  pri  umývaní  riadu,  stolov  a  dlážky  v jedálňach, pri nosení 

bielizne do práčovne a pri ďalších drobných nenáročných činnostiach.  

Prijímateľom sociálnych služieb sme okrem vyššie uvedených terapií a prevádzok 

poskytli aj iné možnosti trávenia a spríjemnenia voľného času. Snažíme sa organizovať 

kultúrne, náučné, spoločenské podujatia, športové aktivity či možnosti duchovného vyžitia, 

avšak v roku 2020 vzhľadom na pandémiu súvisiacu so šírením ochorenia Covid-19 

a z dôvodu zabránenia jeho šírenia sme tieto aktivity nemohli realizovať.  

V čase pandémie z dôvodu zabránenia šíreniu ochorenia Covid-19 sa aktivity 

prijímateľov konali len v úzkom kruhu prijímateľov žijúcich spoločne v jednom dome, príp. 

byte: -   katarínska zábava 

- silvestrovská zábava 

- pečenie šišiek 

- výroba vianočných dekorácií z čačiny 

- upratovanie, pranie, žehlenie 

- umývanie okien 

- renovácia starého nábytku 

- pečenie koláčov 

- vychádzky do prírody – Spišský salaš, Pažica, Spišská Kapitula 

- varenie 

- dištančné vzdelávanie  

- tréningy pamäte seniorov 

- muzikoterapia 

- pracovná terapia v krajčírskej a stolárskej dielni v malých skupinách 

 



 

Fotodokumentácia zobrazujúca ukážky rôznych foriem aktivizácie prijímateľov v priebehu 

roka 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Prehľad a plnenie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 

 

Lekárska starostlivosť a  zdravotná starostlivosť prijímateľom zariadenia je 

poskytovaná všeobecnou lekárkou pre dospelých a lekármi v odboroch: 

- psychiater: 1x mesačne + podľa potreby 

- neurológ: 1x mesačne + podľa potreby 

- kožný lekár: 1x mesačne + podľa potreby 

- chirurg:   podľa potreby 

- gynekológ: PP + podľa potreby 

- urológ: PP + podľa potreby 

- zubár: PP + podľa potreby 

- onkológ: dispenzár p. objednania, cca á 3 mesiace a 1x ročne 

- internista:  podľa potreby 

- kardiológ: á pol roka 

- endokrinológ: á pol roka 

- psychológ: podľa potreby 

- očný lekár: dispenzár 1x ročne + podľa potreby 

- ostatní špecialisti podľa potreby 

 Zariadenie navštevuje všeobecná lekárka pre dospelých 1x týždenne a 1x týždenne 

vypisuje chýbajúce lieky prijímateľom + podľa potreby telefonická konzultácia, eventuálne 

návšteva  ambulancie  v Levoči. Odborní  lekári poskytujú  zdravotnú starostlivosť na základe 

odporúčania všeobecnej  lekárky, podľa potreby a zdravotného stavu prijímateľov na svojich 

odborných ambulanciách. Počas obdobia pandemického ochorenia COVID-19 bola 

poskytovaná PSS len akútna ZS, podľa potreby boli realizované telefonické konzultácie. 

Ošetrovateľská starostlivosť Ošetrovateľskú starostlivosť prijímateľom poskytujú 

sestry v DSS v rozsahu vyhlášky č. 109/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných 

výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb 

vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb. Výkony nad rámec vyhlášky, ak je to 

potrebne, sú zabezpečené prostredníctvom ADOS. 

 

 

4. Prehľad a plnenie personálnych štandardov 

 

Počet zamestnancov v roku 2020:   60 

Odborných: 40 

Počet odborných zamestnancov sa nemenil. 

 

Priemerný plat zamestnancov za rok 2020:  952,34 € 

 

 



 

 

Vzdelávanie zamestnancov: 

 

Školenie zamestnancov potrebné k výkonu funkcie: 

 

- Novela zákona o odmeňovaní zamestnancov  vo verejnom záujme – 8 hodín 

- Vysporiadanie dane zo závislej činnosti  - 8 hodín 

- Ochrana osobných údajov - 8 hodín 

- IsPIn - 16 hodín 

- kurz prvej pomoci s použitím AED 

-  prezentačný seminár k informačnému systému DODS 

 –   školenie k DODS 

29.04.2020 – Školenie o správnom spôsobe obliekania, vyzliekania a likvidácie OOPP 

- základy štandardizácie kvality v SS v procese DI a transformácie 

 

Vzdelávanie v rámci NP DI – PTT: 

 – Nové komunitné služby 

 – Sebaobslužné činnosti 

 – Individuálny plán aktivizácie prijímateľa sociálnej služby 

 

Vzhľadom na pandémiu  väčšina školení bola realizovaná on-line. 

 

Supervízia  v  roku 2020: 

 

Supervízia bola vykonávaná v rámci NP Deinštitucionalizácia ZSS. 

 

Zamestnávanie zdravotne postihnutých: 

 

V DSS pracuje 14 zamestnancov s priznaným zdravotným postihnutím s mierou funkčnej 

poruchy do 70 %. 

Pri príležitosti životného jubilea 50 rokov bola v roku 2020 vyplatená  odmena jednému  

zamestnancovi. 

Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov boli v roku 2020 vyplatené  odmeny piatim   

zamestnancom. 

 

 

 

 

 



 

5. Ekonomické ukazovatele poskytovania sociálnych služieb 

 

1.  Prehľad  výdavkov podľa zdrojov  

 

DSS + ZPB Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Plnenie/Čerpanie 

k 31.12.2020 

Výdavky  bežné ZF 41 960 575,00 € 1 051 072,00 € 1 050 993,00 € 

Výdavky  bežné ZF 46 240 000,00 € 240 000,00 € 240 000,00 € 

Výdavky  bežné ZF 72 0,00 € 165 234,00 € 165 232,45 € 

Výdavky  bežné ZF 

111 
0,00 € 68 036,00 € 68 036,00 € 

Výdavky bežné spolu 1 200 575,00 € 1 524 342,00 1 524 340,45 

Kapitálové výdavky 

ZF 41 
0,00  € 24 965,00 € 24 921,00 € 

CELKOM 1 200 575,00 € 1 549 307,00 1 549 261,45 € 

 

Z TOHO: 

DSS  Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Plnenie/Čerpanie 

k 31.12.2020 

Výdavky  bežné ZF 41 704 075,00 € 793 336,00 € 793 257,99 € 

Výdavky  bežné ZF 46 196 011,00 € 190 490,00 € 190 489,23 € 

Výdavky  bežné ZF 72 0,00 € 165 234,00 € 165 232,45 € 

Výdavky  bežné ZF 

111 
0,00 € 60 045,00 60 045,00 € 

Výdavky bežné spolu 900 086,00€ 1 209 105,00 € 1 207 592,03 € 

Kapitálové výdavky  

ZF 41 
0,00  € 24 965,00 € 24 921,00 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

Plnenie/Čerpanie 

k 31.12.2020 

Výdavky  bežné ZF 41 84 516,00 € 74 246,00 € 74 244,72 € 

Výdavky  bežné ZF 46 13 790,00 € 12 154,00 € 12 153,37 € 

Výdavky  bežné ZF 

111 
0,00 € 2 135,00 € 2 135,00 € 

Výdavky  bežné spolu 98 306,00 € 88 535,00 € 88 533,09 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPB „B“ Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Plnenie/Čerpanie 

k 31.12.2020 

Výdavky  bežné ZF 41 94 884,00 € 96 305,00 € 96 305,22 € 

Výdavky  bežné ZF 46 11 007,00 € 25 629,00 € 25 629,44 € 

Výdavky  bežné ZF 

111 
 2 974,00 € 2 974,00 

Výdavky  bežné 

spolu 
105 891,00 € 124 908,00 € 124 908,66 € 

ZPB „C“ Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Plnenie/Čerpanie 

k 31.12.2020 

Výdavky  bežné ZF 41 77 100,00 € 87 185,00 € 87 185,07 € 

Výdavky  bežné ZF 46 19 192,00 € 11 727,00 € 11 727,96 € 

Výdavky  bežné ZF 

111 
0,00 € 2 882,00 € 2 882,00 € 

Výdavky  bežné 

spolu 
96 292,00 € 101 794,00 € 101 795,03 € 



 

 

 

 

 

2. Prehľad  príjmov v členení  podľa zdrojov 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet DSS + ZPB 
Plnenie/Čerpanie 

k 31.12.2020 

240 000,00 € 240 00,00 € Príjmy ZF 46 264 333,83 € 

0,00 € 165 234,00 € Príjmy ZF 72 165 232,45 € 

0,00 € 66 455,00 € Príjmy – granty ZF 72 68 840,56 € 

240 000,00 € 471 689,00 € Príjmy spolu 498 406,84 € 

 

Z TOHO: 

 

DSS Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Plnenie/Čerpanie 

k 31.12.2020 

Príjmy ZF 46 201 000,00 € 171 500,00 € 196 944,66 € 

Príjmy ZF 72 0,00 € 165 234,00 € 165 232,45 € 

Príjmy – granty ZF 72 0,00 € 66 455,00 68 840,56 € 

Príjmy spolu 240 000,00 € 403 189,00 € 431 019,67€ 

 

 

ZPB Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Plnenie/Čerpanie 

k 31.12.2020 

Príjmy ZF 46 14  000,00 € 18 500,00 € 18 624,64 € 

Príjmy spolu 14 000,00 18 500,00 € 18 624,64 € 

 

 

ZPB „B“ Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Plnenie/Čerpanie 

k 31.12.2020 

Príjmy ZF 46 12 00,00 € 23 000,00 € 22 332,78 € 

Príjmy spolu 12 000,00 € 23 000,00 € 22 332,78 € 



 

 

 

ZPB „C“ Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Plnenie/ Čerpanie 

k 31.12.2020 

Príjmy ZF 46 13 000,00 € 27 000,00 € 26 429,78 € 

Príjmy spolu 13 000,00 € 27 000,00 € 26 429,78 € 

 

3. Majetok 

 

Stav majetku sa počas roka zmenil a to prírastkom  o 24 921,00 € zaradením 

motorového vozidla –Toyota combi  v sume 16 065,00 € a  elektrickej  panvice 125 l s 

elektrickým vyklápaním v sume  5 200,00 € a klimatizácie do skladu potravín v sume 

3 700,00 € .  V roku 2020 sme z majetku vyradili majetok  v sume 12 567,17 €  a to parný 

konvektomat a el. panvicu. 

 

Stav aktív a pasív k 31.12.2020 predstavuje sumu  2 142 018,21 EUR.  Z toho majetok    

pozostáva z:  

a) neobežného majetku: 1 892 510,25  EUR 

b) obežného majetku:        245 556,27   EUR 

 

K 31.12.2020 predstavovali: 

 

 Aktíva 

1. dlhodobý nehmotný majetok               0,00 EUR 

2. dlhodobý hmotný majetok                               1 892 510,25 EUR 

3. dlhodobý finančný majetok                0,00 EUR 

4. zásoby                      35 766,86 EUR 

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

6. dlhodobé pohľadávky                  0,00 EUR 

7. krátkodobé pohľadávky                   53 232,42 EUR 

8. finančné účty                 156 556,99 EUR 

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

10. poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé             0,00 EUR 

11. časové rozlíšenie                     3 951,69 EUR 

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

 

Pasíva 

1. vlastné imanie                   94 768,86 EUR 

2. oceňovacie rozdiely                 0,00 EUR 

3. fondy                     0,00 EUR 

4. výsledok hospodárenia                   94 768,86 EUR 



 

 

 

5. záväzky                            1 973 871,76 EUR 

6. rezervy                                 0,00 EUR 

7. zúčtovanie medzi subjektmi VS                          1 867 931,25 EUR 

8. dlhodobé záväzky                       2 329,16 EUR 

9. krátkodobé záväzky                     103 611,35 EUR 

10. bankové úvery a výpomoci                  0,00 EUR 

11. časové rozlíšenie                                  73 377,59 EUR 

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

 

4. Ekonomicky oprávnené náklady   

EON na  jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za 

kalendárny rok 2020: 

 

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha   1 093,09 € 

Zariadenie  podporovaného bývania        602,10 €  

Zariadenie  podporovaného bývania  „B“      770,15 €  

Zariadenie  podporovaného bývania  „C“      626,50 €  

 

5. Pohľadávky  

Pohľadávky evidujeme v sume 53 232,42 € a to z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov prijímateľov na úhradu za poskytované služby  a preplatku za  plyn  za december 

– faktúra bola uhradená až v januári. .  

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. Niektorí prijímatelia svoje pohľadávky  splatili zo svojich úspor. 

Oproti zostatku  z roku 2019 sa stav zvýšil  o 26 882,16 €, z toho nedoplatky klienti v sume 

26 359,80 €  a preplatok za plyn v sume 462,36 €. 

 

6 . Záväzky 

 

Dlhodobé záväzky  tvoria sume 2 329,16 € a sú to záväzky so  sociálneho fondu. 

Krátkodobé záväzky tvoria záväzky  za tovary a služby  v sume  6 737,00 € a to iba v 

lehote splatnosti  do 30 dní z dôvodu, že faktúry za potraviny /3. dekáda/, telefóny, plyn, el. 

energiu, vodu dostávame až po ukončení mesiaca december. Ďalej sú to záväzky voči 

zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia, voči daňovému úradu a iné 

záväzky  zamestnancov  v sume 96 874,35 €. 



  

7. Sponzori - dary 

Na darovací účet nám prispeli sponzori  sumou 7 323,99  €.  Finančné  prostriedky  

v sume  1 668,36  € boli použité na  spríjemnenie a zlepšenie  života našich prijímateľov  pri 

príležitosti  rôznych akcií: pohostenie pre prijímateľov pri príležitosti uvítania nového roka, 

kolkársky turnaj, občerstvenie  počas odpustovej slávnosti  sv. Jána z Boha, na  výrobu 

dekoratívnych predmetov, nákup potravín  pre klientov, ktorí sú v pracovnej terapii a sú 

odmeňovaní grošami, za ktoré si môžu nakupovať, na nákup materiálu na výrobu výrobkov, 

na nákup kvetín na skrášlenie priestorov domova, na vianočné dekorácie a pod.  

Nadácia  Tatra banky nám darovala na realizáciu projektu "Aktivity v teréne počas 

krízy vyvolanej pandémiou COVID 19"  finančné prostriedky v sume 3 000,00 €. 

 

8. 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. 2020 

Údaje  k 

31. 12. 2019 

Spotrebované nákupy tr. 50 340 192,94 304 984,99 

Služby tr. 51 60 476,15 63 712,54 

Osobné náklady tr. 52 1 120 909,18 935 539,42 

Dane a poplatky tr. 53 5 559,84 5 559,84 

Ostat.  náklady na prevádz. činnosť tr.54 288,85 370,74 

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

činnosti a zúčtovanie časov. rozlíšenia tr. 55 
80 477,95 67 280,28 

Finančné náklady tr. 56 4 437,28 3 885,72 

Mimoriadne náklady tr. 57 0,00 0,00 

Náklady na transféry tr. 58 264 744,16 239 265,76 

Súčet celkom tr 50 – 58 1 877  086,35 1 620 599,29 

Tržby za vlastné výkony  a tovar tr 60 287 508,60 244 397,31 

Zmena stavu  vnútroorganizačných zásob tr.61 212,40 1 012,40 

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 3 133,40 10 236,34 



Zúčtovanie rezerv  a opr. pol z PČ a FČ tr.65 0,00 0,00 

Finančné výnosy tr. 66 0,00 0,00 

Mimoriadne výnosy tr. 67 0,00 0,00 

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

organizáciách a prísp. Organizáciách tr 68 
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 

1 638 832,40 1 357 953,38 

Súčet celkom tr 60 – 69 1 929 686,80 1 613 599,43 

Splatná daň z príjmov 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení 52 600,45 -6 999,86 

 

 

6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom 
 

Stav hmotného majetku sa počas roka zvýšil o 24 921 € a to nákupom osobného 

automobilu Toyota combi  v sume 16 065,00 € a  elektrickej  panvice 125 l s elektrickým 

vyklápaním v sume  5 200,00 € a klimatizácie do skladu potravín v sume 3 700,00 €.  Stav sa 

znížil o 12 567,17 €  a to vyradením parného konvektomatu a el. panvice. 

Nehmotný majetok neevidujeme. 

Na základe príkazu riaditeľky  č. 3/2020 bola vykonaná inventarizácia majetku a 

záväzkov v súlade so zákonom  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  

no kvôli pandémii COVID-19  a karanténe bola inventúra  robená v neskoršom termíne a to: 

- fyzická inventúra všetkého hmotného majetku DSS Sp. Podhradie  k 31. 12. 2020 

- porovnanie skutočných stavov s účtovným stavom a stavom vedeným v operatívnej    

evidencii 

- dokladová inventúra. 

Jednotlivé inventarizačné komisie vykonali inventúru na určenom úseku. Zodpovední 

pracovníci skontrolovali inventúrne súpisy s uvedením množstva, ceny, manka a prebytkov, 

prípadných prírastkov a úbytkov  so  skutočným stavom. Skutočné stavy v inventúrnych 

súpisoch boli porovnané s účtovnými stavmi v hlavnej knihe a so stavmi v operatívnej 

evidencii. 

 Vyradenie majetku v roku 2020 bolo urobené len čiastočne, pretože ho prekazila 

pandémia COVID-19  a to v celkovej hodnote  13 181,45 € a to DLHM v sume 12 567,17 € a 

DHM  v sume 545,92 €  a  majetku  v OTE  68,36 €. 

            U prijímateľov  bola urobená inventúra  osobných vecí , ktorá bola porovnaná so 

stavom na osobných kartách. Rozdiely neboli zistené.  

V roku 2020 boli realizované tieto investičné akcie: 

- investičná akcia „Nákup motorového vozidla –Toyota combi“  v sume 16 000,00 €, 



 

 

- investičná akcia „Elektrická  panvica 125 l, elektrické vyklápanie“ v sume  5 200,00 €, 

- investičná akcia „Klimatizácia do skladu potravín“  v sume 3 700,00 € .  

 

 

7. Kontrolná činnosť 

 

Internú kontrolnú činnosť v zariadení vykonávala riaditeľka domova a vedúci 

jednotlivých úsekov. Kontroly boli vykonané v súlade s vopred vypracovanými plánmi 

kontrol na príslušný kalendárny rok, ale aj priebežne, podľa potreby.   

Externú kontrolnú činnosť vykonával bezpečnostný technik BOZP.  

 

8. Úspechy zariadenia, inovácie, vízia 

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. 

Rok 2020 bol v dôsledku pandémie špecifický. Nebolo možné organizovať kultúrne 

a športové podujatia ani sa ich zúčastňovať. Zariadenie postupovalo v súlade s krízovým 

plánom, ktorý vypracovali členovia krízového tímu zariadenia. 

Napriek tejto skutočnosti sme sa naďalej snažili zapájať prijímateľov do rôznych 

činností a 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 tímov 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. 

V rámci inovácii sme realizovali rekonštrukciu a výstavbu nových budov a tým  zlepšili 

kvalitu bývania našich prijímateľov. Zriadili sme samostatné obytné domy, ktoré boli 

zariadené kvalitným účelovým nábytkom na základe individuálnych potrieb a želaní každého 

prijímateľa, kde im vytvárame podmienky na samostatný život primeraný ich možnostiam, 

schopnostiam, zručnostiam a vôľovým vlastnostiam. Vytvárame životné podmienky,  ktoré sú 

porovnateľné s podmienkami intaktnej populácie. Zameriavame sa na zvyšovanie schopnosti 

samostatného rozhodovania, samostatnosti a zodpovednosti prijímateľov. 

Niektoré dôkazy v každodennej praxi: 

- znížili sme počet prijímateľov na jednotlivých oddeleniach, vytvorili sme byty a bytové 

jednotky, čím sa zvýšil komfort poskytovaných služieb, pokračuje sa  v debarierizácii, 

-  vzdelávanie pracovníkov s možnosťou čerpania fondov a programov EÚ,  

- v oblasti stravovania je možnosť výberu z dvoch hlavných jedál, pričom z toho jedno 

jedlo plní podmienky moderného racionálneho stravovania (delená strava), obmedzujeme 

prísun sladkých jedál a sladkostí, sacharidov, znižujeme dávky tukov a zvýšili sme dávky 

ovocia a zeleniny a zeleninových šalátov, ako náhrada cestovinových príloh,  

- na jednotlivých oddeleniach je zavedená kniha požiadaviek, aby prijímatelia mohli 

písomne zaznamenať svoje požiadavky a sťažnosti k strave – člen stravovacej komisie z radov 

klientov,  

- prijímatelia na každom oddelení majú k dispozícií kuchynky na možnosť prípravy 

vlastnej stravy alebo prihriatia stravy v prípade ich neprítomnosti v čase obeda, večere, 

- ukončila sa výstavba nových bytov na pozemkoch rehole Milosrdných bratov, 

a zriadili sa  menšie byty v areáli zariadenia v súlade s filozofiou deinštitucionalizácie 

a zvýšenia kvality všetkých obytných a iných priestorov v zariadení,  

- zrekonštruovali sme park v zariadení podľa princípov bezbariérovosti, 

- zo sponzorských darov sme vymenili okná a dvere, rekonštruovali sa kúpeľne 

a vymenila sa strešná krytina z grantov Ministerstva kultúry s dofinancovaním z prostriedkov 

rehole Milosrdných bratov.  

- Zapojili sme sa do transformačného projektu a všetky naše kroky smerujú k tomu, 

aby boli naplnené  práva ľudí so zdravotným postihnutím. 

 

 

 

 



 

 

STRATEGICKÁ VÍZIA A CIELE ZARIADENIA 

 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie má vypracovaný interný 

dokument Vízia a stratégia DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí na roky 2020 – 2025. 

V tomto dokumente predstavuje svoj plán ďalšieho smerovania zariadenia.  Taktiež 

zariadenie disponuje transformačnou víziou, keďže sa zapojilo do transformačného projektu. 

Obe vízie sú v súlade a sú vzájomne prepojené, smerujú  k spoločnému cieľu. 

 

 

Všeobecná vízia zariadenia 

Všeobecná vízia zariadenia vychádza z platnej legislatívny a z národných 

a nadnárodných dokumentov, ktoré priznávajú rovnaké práva na život pre všetkých ľudí bez 

ohľadu na ich zdravotný stav, postavenie, vierovyznanie, vek či pohlavie. Zároveň rešpektuje 

dokumenty Slovenskej republiky zamerané na zmenu systému inštitucionálnej starostlivosti, 

ktoré sa naša krajina zaviazala naplniť.  

Jedným zo základným dokumentov, od ktorého sa odvíja trend v poskytovaní 

sociálnych služieb v zariadení, je Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Podľa 

Dohovoru majú osoby so zdravotným postihnutím: 

 právo na ochranu integrity osobnosti, 

 právo na rešpektovanie súkromia, 

 právo na vzdelávanie, 

 právo na habilitáciu a rehabilitáciu, 

 právo na prácu a zamestnanie, 

 právo na plné začlenenie do spoločnosti. 

Nielen vízia zariadenia, ale predovšetkým všetky kroky v procese transformácie, do 

ktorej sa zariadenie zapojilo smerujú k tomu, aby boli naplnené vyššie spomenuté práva ľudí 

so zdravotným postihnutím.  

Všeobecná vízia zariadenia: 

 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha dodržiava základné ľudské práva a slobody 

s dôrazom na individuálny a rešpektujúci prístup k prijímateľovi sociálnej služby.  

 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha zabezpečuje ľuďom so zdravotným 

postihnutím potrebný rozsah pomoci a podpory. 

 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha podporuje transformáciu súčasného 

veľkokapacitného zariadenia sociálnych služieb na sieť komunitných služieb podľa 

potrieb jednotlivých lokalít.  

 Prijímatelia sociálnej služby Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha žijú 

nezávislý a slobodný život v prirodzenom prostredí komunity. 

 

 



 

 

Transformačná vízia zariadenia 

1. fáza transformácie: 

 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha poskytuje sociálne služby v domove 

sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania a v špecializovanom 

zariadení.  

 Má vytvorené široké portfólio ambulantných služieb a služieb na podporované 

zamestnávanie poskytovaných prijímateľom zariadenia aj verejnosti. 

 Prijímatelia bývajú  v bezbariérových domoch a bytoch v komunite. 

 

2. fáza transformácie: 

 

 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha poskytuje sociálne služby v domove 

sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania a v špecializovaných 

zariadeniach.  

 Prijímatelia sociálnej služby bývajú v bezbariérových univerzálne navrhnutých 

bývaniach. 

 Komunita aktívne využíva zariadením ponúkané ambulantné služby.   

 Prijímatelia sociálnej služby sú plnohodnotným článkom komunity. Verejnosť 

pomáha a podporuje prijímateľov pri ich integrácii do spoločnosti 

 

Špecifická vízia zariadenia 

 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha poskytuje kvalitné a profesionálne sociálne 

služby na základe individuálnych potrieb a záujmov prijímateľov tak, aby sa ich život 

čo najviac priblížil bežnému životu majoritnej spoločnosti. 

 Vytvorením domáceho prostredia v komunite a využívaním dostupných zdrojov 

komunity zlepšuje životné podmienky prijímateľov a zvyšuje kvalitu poskytovaných 

sociálnych služieb.  

 Podporuje samostatnosť a nezávislosť prijímateľov v sebaobslužných činnostiach a 

rozhodovacích procesoch, pomáha udržiavať ich sociálne väzby a vzťahy s blízkymi 

osobami, zároveň vytvára podmienky na nadväzovanie nových vzťahov.  

 

Zmena postavenia prijímateľa  - prijímateľ sa mení na občana  

 prijímateľ je plnohodnotným členom komunity, 

 prijímateľ má vytvorené dôstojné podmienky pre život s potrebnou mierou podpory, s 

rešpektovaním a uplatňovaním jeho práv, 

 prijímateľ sa mení z pozície pasívneho odberateľa na aktívny článok lokálnej 

komunity, 

 prijímateľ dokáže rozpoznať a riešiť nové situácie (nakupovať, používať telefón, 

orientovať sa v obci, a pod), 



 

 

 prijímateľ sa dokáže uplatniť na otvorenom trhu práce, 

 prijímateľ má vytvorené dobré vzťahy so susedmi v komunite, navzájom sa podporujú 

a pomáhajú si. 

Zmena postavenia zamestnanca – zamestnanec sa mení na poradcu  

 zamestnanci tvoria morálne a odborne kompetentný tím, 

 zamestnanci neustále pracujú na zvyšovaní svojej kvalifikácie (priebežným 

vzdelávaním, zabezpečením supervízie, realizovaním intervízie...),  

 zamestnanci majú s prijímateľmi a jeho rodinou vzťah založený na báze podpory 

a dôvery,  

 zamestnanci participujú na napĺňaní individuálnych cieľov každého prijímateľa,  

 zamestnanec predstavuje pre prijímateľa partnera, ktorý mu poskytuje potrebnú mieru 

podpory na základe individuálneho plánu,  

 zamestnanec pomáha prijímateľovi využívať verejne dostupné služby, zabezpečuje 

a chráni dôstojnosť prijímateľa,  

 zamestnanec pracuje v súlade s Etickým kódexom a ďalšími internými dokumentmi 

organizácie. 

Zmena organizácie a kvalita služieb  

 zariadenie nie je inštitúciou, ale domovom,  

 zariadenie poskytuje kvalitné sociálne služby, využíva strategické plánovanie a 

vyhodnocuje jednotlivé aktivity ako aj celkovú činnosť zariadenia, 

 kvalitu meriame pomocou nastavených podmienok kvality, ale aj spätnou väzbou a 

komunikáciou so samotnými prijímateľmi a ich rodinnými príslušníkmi, 

 prijímateľ má právo vyjadriť svoje potreby, názory, ale aj sťažnosti na poskytovanú 

službu. 

Zariadenie a komunita, aktivizácia a participácia v komunite 

 zariadenie je súčasťou komunity, komunitné domácnosti sú situované v intraviláne 

vybratých lokalít - v obciach a v meste s dobrou občianskou vybavenosťou (pošta, 

zdravotné stredisko, lekáreň, obchody...), fyzickou dostupnosťou (nie segregované 

oblasti) a možnosťami pre denné aktivity prijímateľov, 

 zariadenie aktívne hľadá zdroje sieťovania v komunite a vo verejne dostupných 

službách,  

 zariadenie zapája prijímateľov do diania v komunite podľa ich individuálnych 

možností a záujmu, 

 zariadenie spolupracuje pri organizovaní aktivít, ktoré prispievajú k integrácii 

prijímateľov. 

 

 

 

 



 

 

Oblasti zmeny: 

1. Bývanie 

 prijímateľ bude mať vytvorené podmienky na dôstojný život, ubytovanie bude 

poskytované v účelových, bezbariérových komunitných domácnostiach riešených v 

zmysle univerzálneho navrhovania a príslušnej platnej legislatívy (max. 4 až 6 

prijímateľov v jednej domácnosti), 

 prijímateľ si bude môcť vybrať spolubývajúceho, 

 prijímateľ bude mať v nových komunitných domácnostiach zabezpečené právo na 

súkromie a intimitu s možnosťou voľby jednoposteľovej alebo dvojposteľovej izby, 

prijímateľovi bude umožnené žiť s partnerom, 

 prijímateľ sa bude môcť starať o vlastnú izbu a podieľať sa na jej zariaďovaní (v rámci 

svojich individuálnych schopností a možností), 

 prijímateľ sa podľa svojich možností a schopností bude podieľať na chode 

domácnosti,  

 prijímateľ s ťažkým zdravotným postihnutím (ležiaci), ktorý potrebuje intenzívnu 24 

hodinovú službu, bude využívať služby špecializovaného zariadenia.  

2. Zamestnanie 

 prijímateľovi vytvoríme priestor a podmienky na nácvik a upevnenie pracovných a 

sociálnych zručností (sociálna rehabilitácia – v pôvodnej budove, tréningový program 

na rozvoj komunikácie a sociálneho správania – tréningové bývanie v pôvodnej 

budove, účasť na stretnutiach sebaobhajcov, nácvik pracovných zručností – chránené 

pracovisko alebo dielňa a integračné centrum v pôvodnej budove), 

 prijímateľovi zabezpečíme pomoc pri hľadaní pracovných príležitostí (spolupráca s 

ÚPSVaR, APZ, špecializované poradenstvo), 

 príležitosťou môže byť priateľská výpomoc, dobrovoľnícka činnosť, práca na 

čiastočný úväzok, práca v chránených dielňach a pracoviskách v pôvodnej budove, v 

sociálnych podnikoch, na otvorenom trhu práce. 

3. Voľnočasové aktivity  

 prijímateľ sa s primeranou podporou naučí získavať prospešné informácie v ponuke 

komunity a rozhodovať sa podľa vlastného výberu, 

 odborným prístupom podporíme aktivitu, komunikačné aktivity, prosociálne správanie 

prijímateľa, čím nadviaže nové kontakty, nájde si známych z komunity – interakcia 

s rovesníkmi, 

 celý proces poznávania, rozhodovania a primeranej podpory bude viesť k zlepšeniu 

kvality života prijímateľa v transformovaných komunitných sociálnych službách. 

 

 

 



 

 


