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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov zariadenia:

Domov sociálnych služieb v Sabinove

Adresa:

Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov

Štatutár:

Mgr. Katarína Petríková, MSc.

Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Registrácia:

Výpis z registra podľa zákona NR SR 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; zápis č. 126/4

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

Kapacita zariadenia:

2 (pobytová týždenná forma)
90 (pobytová celoročná forma)

Počet zamestnancov:

66

IČO:

00691984

Tel.:

051/7470382

E-mail:

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk

Web:

www.dsssabinov.sk
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PREHĽAD A PLNENIE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov
(ďalej len DSS) je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja. DSS poskytuje sociálne služby v zmysle § 12 odst. 1 písm.
c) a § 38 Zákona č. 448/2008 Z. z. na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku. Cieľovou skupinou je fyzická osoba, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby.
DSS je koedukované zariadenie, ktoré poskytuje prijímateľom komplexné
sociálne služby týždennou pobytovou sociálnou službou alebo celoročnou sociálnou
službou. Zariadenie poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva, osobné vybavenie. DSS zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
kultúrno-záujmovú činnosť, športovú, rekreačnú činnosť a utvára podmienky
na úschovu cenných vecí.
Za poslanie DSS považujeme uspokojovanie všetkých potrieb prijímateľov
sociálnych služieb a individuálny prístup k podpore ich samostatného života. Cieľom
poskytovania sociálnych služieb je pocit bezpečia a pohodlia, aby sa aktívne podieľali
na podobe svojho života, aby sa využívali všetky moderné metódy a inovatívne nápady
na zvyšovanie kvality života prijímateľov so zapojením rodiny. Snahou je, aby každý
prijímateľ v zariadení našiel domov, kde môže prežiť svoj život dôstojne, v radosti,
pokoji, vzájomnej úcte a dôvere. Našou víziou je zlepšiť kvalitu ich života
pri rešpektovaní ich ľudskej dôstojnosti, identity a úsilia o naplnenie ich
individuálnych potrieb tak, aby neboli izolovaní od svojej rodiny a aktívnej spoločnosti
a necítili sa byť odloženými a nepotrebnými.
DSS v Sabinove tvorí súbor štyroch budov určených na ubytovanie
prijímateľov sociálnych služieb, administratívna budova a samostatná budova
pre stravovaciu jednotku, miestnosti pre rozvoj pracovných zručností, pedikérňa,
telocvičňa a archív. Organizačne sa zariadenie člení na úseky: úsek sociálnej práce
a opatrovateľskej starostlivosti, úsek ekonomický a vnútornej prevádzky a úsek
stravovacej prevádzky. Celková kapacita zariadenia je 92 prijímateľov (90 celoročná
pobytová forma, 2 týždenná pobytová forma).
Od decembra 2019 máme v zariadení okrem mužského oddelenia a oddelenia
ženského aj koedukované oddelenie.
O blaho prijímateľov sa stará 66 zamestnancov, z ktorých je 39 v priamom
kontakte s prijímateľmi v priebehu celej pracovnej doby.
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Naše zariadenie ponúka prijímateľom množstvo aktivít, kde môžu zmysluplne
tráviť svoj čas a čo najviac sa integrovať do normálneho života, ktorých cieľom
je podporovať udržiavanie sebaobslužných činností a rozvoj sociálnych zručností
a tvorivosti na základe individuálneho prístupu k prijímateľovi. Prijímatelia majú
možnosť pracovať v ergoterapeutických pracoviskách, tráviť svoj voľný čas
prostredníctvom činnostnej terapie a záujmových krúžkov. Majú vytvorené podmienky
pre šport, relaxáciu a čítanie v našej knižnici.

2.1

Poskytovanie sociálnych služieb

V zariadení sa pri poskytovaní sociálnych služieb riadime ustanoveniami zákona
NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V súlade s § 38 tohto zákona v DSS
poskytujeme prijímateľom sociálnych služieb:
a) Odborné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
- preventívne aktivity,
- pomoc pri pracovnom uplatnení.
b) Obslužné činnosti:
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
c) Ďalšie činnosti:
- osobné vybavenie,
Okrem vyššie uvedeného zabezpečujem pre prijímateľov sociálnych služieb rozvoj
pracovných zručností a záujmovú činnosť, a vytvárame podmienky pre úschovu cenných
vecí.

2.2

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

K 31.12.2018 DSS poskytovalo komplexnú starostlivosť fyzickým osobám
odkázaným na sociálnu službu 91 prijímateľom. Z celkového počtu prijímateľov je v DSS
46 žien a 45 mužov.
Štruktúra prijímateľov DSS v Sabinove podľa pohlavia k 31.12.2019
Prijímatelia DSS spolu
89
Muži
45
Ženy
44
5
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Štruktúra prijímateľov DSS v Sabinove podľa jednotlivých druhov
a foriem k 31.12.2019
Spolu
89
Celoročný pobyt
87
Týždenný pobyt
2

Veková štruktúra prijímateľov DSS v Sabinove k 31.12.2019
do 29 rokov
od 30 do 39 rokov
od 40 do 59 rokov
od 60 do 74 rokov
od 75 do 89 rokov
nad 90 rokov
Spolu

5
8
31
31
13
1
89

Štruktúra prijímateľov DSS v Sabinove podľa spôsobilosti na právne
úkony k 31.12.2019
Osoby spôsobilé na právne úkony
10
Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
11
Osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony
68
Spolu
89

Štruktúra prijímateľov DSS v Sabinove podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2019
Stupeň odkázanosti V.
Stupeň odkázanosti VI.
Spolu

3
86
89

Pohyb prijímateľov DSS v Sabinove za rok 2019
Stav k 1.1.2019
Prijatí
Ukončený pobyt
Zomrelí
Stav k 31.12.2019

91
9
4
7
89

6

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SABINOVE
Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov

2.3

Stravovanie v DSS v Sabinove

Stravovanie PSS v DSS v Sabinove je zabezpečené vo vlastnej stravovacej
jednotke. Stravovanie sa realizuje v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím
na vek a zdravotný stav PSS, a to všetko v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v z.n.p..
Na základe schopnosti sebestačnosti jednotlivých PSS pri stravovaní, je strava
podávaná v jedálni alebo na izbách klientov. PSS, ktorí majú zníženú schopnosť
sebaobsluhy pri stravovaní, poskytuje pomoc pri jedení odborný personál.
Počet PSS:

Stravovanie PSS z hľadiska ich schopnosti prijímať jedlo:
•

samostatne v jedálni DSS

50

•

s obsluhou

•

dokrmovanie

28
1

•

kŕmenie

10

•

pomocou sondy

0

Prehľad odobratej stravy za obdobie 01.01.2019 – 31.12.2019 z hľadiska
jednotlivých kategórií stravovania:
raňajky

desiata

obed

olovrant

večera

druhá
večera

21 933

21 897

21 866

21 884

21 873

0

Racionálna bez čoko strava

717

717

717

717

716

0

Racionálna bezmliečna strava

725

725

726

726

726

0

Racionálna bez ovocia a rýb

350

350

351

350

350

0

Racionálna bezpurinová diéta

365

365

365

365

365

0

2 458

2 456

2 454

2 453

2 458

0

223

223

223

222

190

0

1 817

1 805

1 801

1 803

1 805

1 804

Diabetická bezmliečna

329

329

329

329

329

329

Diabetická bez ex. ovocia rýb

333

327

326

327

329

329

Diabetická s obmedzením bielkovín

365

365

365

365

365

365

Diabetická šetriaca diéta

323

323

323

324

324

322

Bezlepková

361

361

360

360

361

361

Typ stravy
Racionálna strava

Šetriaca diéta
Šetriaca diéta bezzvyšková
Diabetická

celkom: 30 299 30 243 30 206 30 225 30 191

3 510
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2.4

Pracovná terapia a záujmová činnosť

Medzi najdôležitejšie vízie v našom zariadení patrí aktivizácia prijímateľov
sociálnych služieb, aby sa každý z nich s našou odbornou i ľudskou pomocou a podporou
aktívne dopracoval k vrcholu svojich možností. Táto vízia je zámerná a cielená, a vedie
k udržaniu alebo k zvyšovaniu doteraz získaných schopností, zručností, prípadne
napomáha k zlepšovaniu celkového fyzického aj psychického zdravia prijímateľov.
Za týmto účelom v zariadení poskytujeme množstvo podporných terapií, záujmových
činností a voľnočasových aktivít, ktoré eliminujú nežiadúce patologické javy v správaní.
Prijímateľ, ktorý je zamestnaný vhodnou aktivitou je menej agresívny, konfliktný
a nepodlieha depresívnym stavom.
Ergoterapia sa realizuje v DSS v štyroch
terapeutických miestnostiach,
a to v textilnej, v kuchynke, v tzv. obchode a v drevárskej dielni, ktorá sa otvorila
v mesiaci jún. Prijímatelia majú k dispozícii aj relaxačnú miestnosť a knižnicu, ktoré
im slúžia v rámci oddychu. Prijímatelia sa do dielní a na aktivity tešia, pretože vidia
zmysluplnosť tejto činnosti i výsledok svojej práce, zvyšuje sa im sebavedomia a často
výrobok, ktorý vytvoria darujú blízkej osobe. Ergoterapia má preto silný emotívny vplyv
pre prijímateľa, znamená nie len rozptýlenie, ale aj určitú záťaž a skúšku jeho
schopností a zručností.

2.5

Spoločenské, kultúrne a športové aktivity prijímateľov DSS

Prijímateľom DSS sme rok obohatili o mnoho pekných a výnimočných okamihov,
na ktoré budeme radi spomínať. V uplynulom roku sme zorganizovali niekoľko
kultúrnych, spoločenských podujatí, športových aktivít a ponúkli aj množstvo duchovného
vyžitia. Najväčšou udalosťou tohto roku bola organizácia regionálneho kola Krídla túžby
v našom zariadení.
Január
4.1.2019

Vianočný zázrak
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Február
11.2.2019

Slávnosť 1. sv. prijímania a pomazanie chorých
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19.2.2019

Fašiangová zábava

28.2.2019

Cibrenie zmyslov
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Marec
11.-14.3.2019

Apríl
3.4.2019

Rekondično-rehabilitačný pobyt vo Vysokých Tatrách

Veľkonočné výstavné trhy CSS Volgogradská Prešov
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16.4.2019

Divadelné predstavenie Nikola Šuhaj Lúpežník v DJZ v Prešove

Máj
22.5.2019

II. ročník športových hier
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31.5.2019

Jún
4.6.2019

Divadelné predstavenie Danka a Janka v MsKS Sabinov

Návšteva kaštieľa v Petrovnaoch
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18.6.2019

26.6.2019

Babadlo - Ako psíček a mačička

Vystúpenie žiakov zo ZŠ Rožkovany- Na ľudovú nôtu
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Júl
26.7.2019

JULYÁLES

August
19.-23.8.2019 Relaxačný pobyt Zemplínska Šírava- Kamenec
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September
4.9.2019

Regionálne kolo Krídla túžby v našom zariadení
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13.9.2019

Púť v Levoči

24.9.2019

Večerné kino- Loli paradička
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Október
16.10.2019

Úcta k starším a divadelné predstavenie „O troch grošoch“

24.10.2019

Krídla túžby v DJZ v Prešove
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November
4.11.2019

12.11.2019

Návšteva predsedu PSK Milana Majerského v našom zariadení

Deň otvorených dverí
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December
6.12.2019

24.12.2019

Navštívil nás Mikuláš

Štedrý deň
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3

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ A OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je vykonávané prostredníctvom
všeobecných a odborných lekárov. Prijímateľom zostáva zachovaná slobodná voľba
lekára.
Lekársku starostlivosť prijímateľov DSS v Sabinove zastrešuje obvodný lekár,
ktorý poskytuje svoje služby podľa potreby priamo v ambulancii. Po dohode vykonáva
vizity ležiacich pacientov. V prípade vysokého počtu chorých (napr. chrípková
epidémia) navštevuje pacientov priamo v DSS v Sabinove.
Raz mesačne, za účelom vizity a vyšetrenia prijímateľov, do zariadenia
prichádza psychiatrička.
V časovom rozpätí raz za tri mesiace do zariadenia prichádza neurológ, ktorý
prijímateľov vyšetrí. Závažný problém je riešený priamo v ambulancii.
Zubní lekári vykonávajú preventívne prehliadky koncom roka priamo
v zariadení. Individuálne zákroky sú vykonávané v ambulancii.
Služby iných špecialistov sú využívané podľa potreby priamo v ambulancii
lekára.
Komplexnú 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť
vykonáva odborne vzdelaný zdravotný, pomocný i ďalší personál zariadenia, ktorý
vykonáva najmä tieto činnosti:
• dozor nad liekmi, ich príprava a podávanie podľa ordinácie lekára, podávanie
injekcií i.m.
• v prítomnosti lekára, sesterské ošetrovateľské úkony (preväzy, starostlivosť
a katéter, o stómie) prostredníctvom ADOS, sledovanie fyziologických hodnôt,
hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom, zabezpečenie liekov,
zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu
z lekárne a pod.,
• pomoc pri sebaobslužnej činnosti, pri udržiavaní hygienických návykov,
pri kúpeli, obliekaní, pri sprevádzaní do zdravotníckych zariadení
(pri pravidelných kontrolách, pri akútnych stavoch, prehliadkach a pod.),
pri udržaní mobility a motoriky prijímateľov, podávanie stravy, kŕmenie.
Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná individuálne
so zameraním na čo najrýchlejšie získanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby.
Cieľom poskytovanej starostlivosti je udržiavať a podporovať telesné, duševné
a sociálne zdravie prijímateľov sociálnych služieb, zmierňovať utrpenia a zabezpečiť
21
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im dôstojný život a v starostlivosti o prijímateľov uplatňovať získané vedomosti
a poznatky, v zhode s etickými princípmi a právami. Zdravotné a ošetrovateľské
služby sú poskytované nasledovne:
Zdravotné sestry v 2-zmennej prevádzke
ranná zmena
popoludňajšia zmena
víkendy a sviatky

od 06:30 do 14:15 hod.
od 10:45 do 18:30 hod.
od 06:30 do 18:30 hod.

Opatrovateľky v 3-zmennej prevádzke
ranná zmena
popoludňajšia zmena
nočná zmena (pondelok-štvrtok)
nočná zmena (piatok)
soboty a sviatok v sobotu:
• denná služba
• nočná služba
nedele a sviatky:
• denná služba
• nočná služba

od 06:30 do 14:00 hod.
od 11:30 do 18:30 hod.
od 18:30 do 06:30 hod.
od 18:30 do 06:30 hod.
od 06:30 do 18:30 hod.
od 18:30 do 06:30 hod.
od 06:30 do 18:30 hod.
od 18:30 do 06:30 hod.
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4

PREHĽAD A PLNENIE PERSONÁLNYCH ŠTANDARDOV

4.1

Organizačná štruktúra a personálne podmienky

Členenie zamestnancov v rámci DSS v Sabinove je upravené v zmysle schválenej
organizačnej štruktúry účinnej od 1. apríla 2019, podľa ktorej sú zamestnanci DSS v Sabinove
rozdelení do 3 úsekov nasledovne:

Výkon práce a odmeňovanie zamestnancov DSS v Sabinove sa realizuje v súlade so zákonom
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z .n. p. a s nim súvisiacich pracovno-právnych predpisov.
Zaradenie zamestnancov do príslušných platových tried, platových stupňov
ako aj poskytovanie príplatkov (za riadenie, zastupovanie, osobný, zmennosť, prácu v noci, prácu
v sobotu alebo nedeľu, prácu vo sviatok) je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. a Zákonníkom
práce.
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Štruktúra zamestnancov v DSS v Sabinove v roku 2019
K 31.12.2019 priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) podľa výkazu
Práca 2-04 bol 65,5 zamestnancov, pričom evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
bol 66. V percentuálnom vyjadrení bolo k poslednému dňu kalendárneho roka 2019 v DSS
v Sabinove zamestnaných 86,36% žien a 13,64% mužov.
Počet zamestnancov (fyzický) - celkom:
z toho:
ženy
57

66
muži
9

Z celkového počtu 66 zamestnancov DSS v Sabinove zamestnával k 31.12.2019 dve osoby so
zníženou pracovnou schopnosťou – z toho 1 ženu a 1 muža.
Z hľadiska vekovej štruktúry zamestnancov boli jednotlivé kategórie zastúpené nasledovne:

Veková štruktúra zamestnancov
nad 60 rokov

3

6

do 60 rokov

21

do 50 rokov
do 40 rokov

2

19

1

do 30 rokov

ženy

7
3

0

muži

4
5

10

15

20

25

POČET

V roku 2019 ukončilo pracovný pomer 9 zamestnancov, z toho podľa §60 Zákonníka
práce bol dohodou o skončení pracovného pomeru skončený pracovný pomer s 5 zamestnancami;
podľa §63b) na základe výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti bol pracovný
pomer ukončený s 1 zamestnancom, podľa §71 bol s jedným zamestnancom skončený pracovný
pomer dohodnutý na dobu určitú a podľa §72 skončil pracovný pomer v skúšobnej
dobe 2 zamestnancom.
V roku 2019 bolo uzatvorených 10 nových pracovných zmlúv. Miera fluktuácie činila
13,64%.
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Vývoj priemerného platu v DSS v Sabinove v roku 2019
Čerpanie miezd za január až júl 2019 bolo vo výške 285 851 €, t.j. priemerná mzda
za uvedené obdobie bola vo výške 721,85 € /zamestnanca. Čerpanie miezd za január až december
2019 bolo vo výške 628 539 €, t.j. priemerná mzda za uvedené obdobie bola vo výške 793,61 €
/zamestnanca.

Vývoj priemernej mzdy v DSS v Sabinove
v roku 2019
€800,00

€793,61

€780,00
€760,00
€740,00
€720,00

€721,85

€700,00
€680,00
1.-2. Q

4.2

3.-4. Q

Vzdelávanie zamestnancov

DSS v Sabinove sa v oblasti vzdelávania svojich zamestnancov snaží nielen udržiavať,
ale aj prehlbovať odbornú úroveň ich vedomostí a zručností.
Plánovanie vzdelávacích aktivít sa preto realizuje za účelom zvýšiť kvalifikáciu
zamestnancov na výkon práce, a to absolvovaním odborných seminárov, školení, porád,
ale aj samoštúdiom.
Cieľom vzdelávania a samovzdelávania zamestnancov je sledovať aktuálne zmeny
a nové trendy v jednotlivých pracovných oblastiach a aplikovať ich na podmienky DSS, a tým
vytvárať optimálne pracovné prostredie.
V roku 2019 zamestnanci na jednotlivých úsekoch prechádzali rozličnými školeniami
v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych zmien. Zamestnanci jednotlivých
úsekov absolvovali:
• pravidelné školenie zamestnancov v oblasti BOZP a PO,
• školenie k IS Cygnus pre pobytovú starostlivosť a personálnu oblasť.
Zamestnanci z úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky za účelom prehlbovania
odborných vedomostí absolvovali v roku 2019 tieto konkrétne školenia:
• Ročné zúčtovanie dane za r. 2019 + Legislatívne zmeny,
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•
•
•
•

Aktuálne práva a povinnosti pri správe registratúry organizácii verejnej správy,
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2019,
Verejné obstarávanie po zmenách platných od 1.1.2019,
Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme,
• Správa registratúry – komplexne a efektívne,
• Mzdová účtovníčka v II. Q.,
• Správa registratúry pre zariadenia sociálnych služieb,
• Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov na PSK.
Uvedené školenia, kurzy a semináre boli organizované Regionálnym vzdelávacím centrom
v Prešove, Inštitútom celoživotného vzdelávania v Prešove, Asociáciou správcov registratúry
v Novákoch a tiež Prešovským samosprávnym krajom.
DSS v Sabinove ako zamestnávateľ umožnil svoju zamestnancovi z úseku ekonomiky
a vnútornej prevádzky absolvovanie základného kurzu kuričov za účelom získania kuričského
preukazu na samostatnú obsluhu parných – kvapalinových kotlov V. triedy.
V roku 2019 štyria zamestnanci oprávnení používať služobné motorové vozidlo
absolvovali školenie vodičov tzv. referentských vozidiel z predpisov tákajúcich sa cestnej
premávky a činností s tým spojenými.
Zamestnanci sociálneho úseku si rozšírili profesionálne zručnosti a zvýšili si svoje
profesionálne kompetencie absolvovaním:
• workshopu s názvom “Zavedenie prvkov paliatívnej starostlivosti v pobytových
zariadeniach sociálnych služieb“,
• školenia s názvom „Sociálne služby v zariadeniach pre FO odkázané na pomoc inej FO
a FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek“.

4.3

Starostlivosť o zamestnancov

Tvorba a použitie sociálneho fondu
DSS v Sabinove sa riadilo vlastnou Kolektívnou zmluvou platnou pre rok 2019. V DSS
v Sabinove pracuje odborová organizácia, ktorá zastupuje zamestnancov.
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2019 v DSS v Sabinove
boli vypracované v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z.n.p. a v súlade
s Kolektívnou zmluvou platnou pre rok 2019.
V roku 2019 DSS v Sabinove tvoril sociálny fond vo výške 1,5 % zo súhrnu funkčných
platov zamestnancov zúčtovaných na výplatu za bežný rok ako povinný prídel.
Tvorba sociálneho fondu (t.j. povinný prídel do sociálneho fondu) za rok 2019
bol vo výške 8 283,56 €.
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Čerpanie zo sociálneho fondu sa realizovalo v zmysle vypracovaných Zásad pre tvorbu
a použitie sociálneho fondu v DSS v Sabinove. Čerpanie sociálneho fondu v roku 2019 bolo
v celkovej výške 5 533,06 €. Konkrétne bol zo sociálneho fondu čerpaný:
1. príspevok na stravovanie zamestnancov (konkrétne: príspevok pre zamestnancov
na stravný lístok vo vlastnej stravovacej prevádzke, príspevok na gastrolístky DOXX
pre zamestnancov pracujúcich v nočnej zmene a príspevok ku stravovaniu vo forme
nápojového balíčka) – čerpanie bolo v celkovej výške 4 599,94 €;
2. príspevok pri životnom jubileu 50 a 60 rokov veku vo výške 45,00 €/osobu, ktorý
bol poskytnutý šiestim zamestnancom, a to v celkovej výške 270,00 €;
3. príspevok na teambuildingnovú akciu pre zamestnancov, konkrétne príspevok
na vianočný večierok pre zamestnancov DSS v Sabinove – čerpanie bolo v celkovej výške
663,12 €.
Príspevok na stravovanie
DSS v Sabinove ako zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov stravovanie
vo forme obedu vo vlastnej stravovacej prevádzke pre zamestnancov v dennej zmene a vo forme
stravovacích poukážok (gastrolístkov) pre zamestnancov v nočnej zmene.
Hodnota stravného lístka (na obed/gastrolístka) bola stanovená v zmysle zákona
č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v z.n.p.
Na základe výpočtu réžie pre stravovanie v DSS v Sabinove v roku 2019 výška stravného
lístka pre zamestnancov stravujúcich sa vo vlastnej stravovacej prevádzke bola v sume 2,7€,
pričom príspevok zamestnávateľa bol vo výške 55% hodnoty jedla (t. j. 1,51 €), príspevok
zo sociálneho fondu bol vo výške 0,43€ a platba zamestnanca za stravný lístok vo vlastnej
stravovacej prevádzke bola vo výške 0,80€.
Zamestnancom pracujúcim v nočnej zmene bol poskytnutý gastrolístok v hodnote 3,83€,
pričom príspevok zamestnávateľa bol vo výške 55% hodnoty jedla (t.j. 2,11 €), príspevok
zo sociálneho fondu bol vo výške 0,17€ a platba zamestnanca za gastrolístok bola vo výške 1,55€.

5

EKONOMICKÉ UKAZOVTELE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB

5.1

Ročná účtovná závierka a rozbor hospodárenia

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení DSS v Sabinove
účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovníctvo je vedené a spracovávané prostredníctvom
účtovného softvéru iSPIN, ktorý je spravovaný certifikovanou firmou Asseco Solutions, a.s.
Bratislava. Softvér zodpovedá požiadavkám zákona o účtovníctve v platnom znení.
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Účtovná závierka
Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú, pričom účtovná závierka
tvorí jeden celok. Jej cieľom je poskytnúť verný a pravdivý obraz o skutočnostiach,
ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Účtovná závierka predstavuje finálny produkt účtovníctva vedeného priebežne počas roka.
V DSS v Sabinove v súvislosti s účtovnou závierkou prebiehajú činnosti, ktoré z hľadiska
ich charakteru môžeme rozčleniť do troch fáz:
1. fáza - prípravné práce (zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za príslušný rok
do hlavnej knihy, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, zaúčtovanie
uzávierkových účtovných operácií),
2. fáza – účtovná uzávierka (uzatvorenie účtovných kníh),
3. fáza – účtovná závierka (zostavenie účtovných výkazov).
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.

Rozbor hospodárenia
Rozbor hospodárenia hodnotí vývoj hospodárenia ekonomiky s účelovým zabezpečením
úloh a prevádzkových potrieb v roku 2019 v oblasti sociálnych služieb.
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2019, ktorý bol schválený v súlade
s rozpočtom PSK na rok 2019 v nadväznosti na § 12 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, bol nasledovný:
Schválený rozpočet (rozpočtové opatrenie 74/SR/2019 z 02.01.2019):
Položka
PRÍJMY

Zdroj financovania

Suma v EUR

46

245 000,00

41 + 46

1 103 973,00

výdavky

46

245 000,00

výdavky

41

858 973,00

(200) spolu

VÝDAVKY (600) spolu
v tom:

Pridelené finančné prostriedky boli určené na financovanie bežných výdavkov v kategórii
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, 620 – poistné a príspevok do poisťovní, 630 - tovary
a služby a 640 – bežné transfery.
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Úpravy rozpočtu v roku 2019
Úpravy rozpočtu boli realizované na základe rozpočtových opatrení - v zmysle § 14
zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Úrad PSK upravil DSS v Sabinove záväzné
ukazovatele rozpočtu.
Úpravy rozpočtu v oblasti bežných výdavkov (600) a kapitálových výdavkov (700) za rok
2019 boli nasledovné:
Bežné výdavky (600)
účet:
222

schválený rozpočet:
1 103 973,00 €

Ú PRAVY :
BV – účelovo určené finančné prostriedky
BV na opravu výťahu: havarijný stav výťahu v obytnej
budove č. 2
BV na mzdy a odvody od 1.7.2019
BV na energie, výmenu dverí na budove SO 02 a na opravu
vonkajších el. rozvodov
BV na zakúpenie defibrilátora

BV na opravu plynových kotlov a na opravu práčky
Electrolux
BV na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku a softvér
BV na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov vrátane
odvodov
BV na príspevok na rekreáciu zamestnancov
BV – samostatné finančné prostriedky v zmysle § 17 ods. 4
222
zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. - stravné (ZF72f)
schválený rozpočet:
Kapitálové výdavky (700)
0,00 €
účet: Ú P R A V Y :
222
KV – účelovo určené finančné prostriedky
KV (RP 717): rekonštrukcia izieb a interiérov v zmysle VMZ
č. 210/2016
KV (RP 713 004): nákup elektrickej škrabky zemiakov a
zeleniny
KV (RP 713 004): nákup konvektomatu
Rozpočet výdavkov za r. 2019 po úpravách:

upravený rozpočet:
1 234 542,00 €
v tom:
118 592,00 €
8 332,00 €
21 600,00 €
37 000,00 €
1 500,00 €
5 655,00 €
4 152,00 €
38 925,00 €
1 428,00 €
11 977,00 €
upravený rozpočet:
37 711,00 €
v tom:
5 661,00 €
2 550,00 €
13 500,00 €
spolu BV a KV:
1 272 253,00 €

29

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SABINOVE
Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov

5.2

Prehľad jednotlivých ekonomických ukazovateľov

V nasledujúcej časti ponúkame prehľad vybraných ekonomických ukazovateľov z účtovej
závierky k 31.12.2019. Prehľad poskytuje základné údaje o plnení príjmov, o čerpaní výdavkov,
o stave majetku, pohľadávok a záväzkov ako aj o výške primeraných ekonomických oprávnených
nákladov za rok 2019.

Plnenie príjmov
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2019 pre DSS v Sabinove
v príjmovej časti bol vo výške 245 000,00 €. Percentuálne plnenie rozpočtovaných príjmov činilo
115,99 %.

účet
223
223
223
221
221

PRÍJMY
zdroj
položka
fin.
z prenajatých pozemkov
46
za predaj výrobkov, tovarov a služieb
46
za stravné
72f
z darov a grantov (311)
72a
z darov a grantov (453)
72a

schválený
rozpočet
0,00 €
245 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
245 000,00 €

skutočnosť
k 31.12.2019
3,00 €
285 950,76 €
11 976,96 €
1 050,00 €
300,00 €
299 280,72 €

Čerpanie výdavkov
Celkové čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v kategórii 600 za rok 2019 bolo vo výške
1 221 713,00 € a čerpanie kapitálových výdavkov v kategórii 700 za rok 2019 bolo výške
21 463,00 €.
Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2019 v kategóriách 600 a 700 je nasledovné:
Bežné výdavky (600)
610
620
630
v tom:

640

schválený rozpočet:
1 103 973,00 €

Tarifné platy vrát. náhrady mzdy, príplatky, odmeny
Poistné a príspevok zamestnávateľa do ZP a DDP
Tovary a služby
631 - Cestovné náhrady
632 - Energia, voda a komunikácie
633 - Materiál
634 - Dopravné
635 - Rutinná a štandardná údržba
637 - Služby
Bežné transfery

skutočnosť k 31.12.2019:
1 221 713,00 €
v tom:
628 539 €
222 427 €
361 741 €
278 €
78 232 €
185 690 €
2 547 €
51 643 €
43 351 €
9 006 €
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Kapitálové výdavky (700)

717
713 004
713 004

schválený rozpočet:
0,00 €

rekonštrukcia izieb a interiérov v zmysle VMZ č.
210/2016
nákup elektrickej škrabky zemiakov a zeleniny
nákup konvektomatu

Rozpočet BV a KV za r. 2019 – skutočnosť k 31.12.2019:

skutočnosť k 31.12.2019:
21 463,00 €
v tom:
5 645,00 €
2 367,00 €
13 451,00 €
spolu BV a KV:
1 243 176,00 €

Majetok - v DSS v Sabinove bol k 31.12.2019 evidovaný:
• drobný majetok v celkovej sume 436 915,31 €, z toho OTE vo výške 36 671,27 €
a 750 vo výške 400 244,04 €;
• dlhodobý majetok vo výške 8 245 759,61 €, z toho:
021
Budovy, stavby
7 886 440,01 €
022
Samostatné hnuteľné veci
311 266,66 €
023
Dopravné prostriedky
40 105,25 €
031
Pozemky
7 947,69 €
Pohľadávky - k 31.12.2019 boli evidované krátkodobé pohľadávky v celkovej sume 48 668,67 €,
v tom:
• na účte 311 odberatelia vo výške 0,00€,
• na účte 318 pohľadávky z nedaňových príjmov VÚC a RO vo výške 48 668,67€.
Záväzky - k 31.12.2019 boli evidované tieto záväzky:
• dodávatelia (účet 321) - neuhradené faktúry v čiastke 9 252,43 €, z toho 0,00 € po lehote
splatnosti,
• zúčtovanie s orgánmi SP a ZP (účet 336) - odvody do poisťovní v čiastke 32 194,57 €,
• záväzok voči daňovému úradu (účet 342) - v čiastke 8 645,68 €,
• iné záväzky (účet 379) - v čiastke 10 419,46 €.
Mimorozpočtové účty - DSS v Sabinove má vedené v systéme Štátnej pokladnice bežné účty pre
rozpočtované výdaje a príjmy, bežné účty pre potreby SF (čerpanie a prídely sú v zmysle
schválených zásad), bežné účty Darov a grantov a Depozitný účet. Zberný účet pre potreby
účtovania príjmov a výdavkov PSS je vedený v Prima banke Slovensko, a.s..
K 31.12.2019 boli evidované tieto zostatky na účtoch:
• účet cudzích prostriedkov /depozit/: 103 348,08 €
• účet sociálneho fondu:
7 734,74 €
• účet darov a grantov:
6 059,00 €
Ekonomicky oprávnené náklady - výška primeraných ekonomických oprávnených nákladov
za rok 2019 v DSS v Sabinove, ktorý je poskytovateľom sociálnej služby podľa § 72 ods. 20
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách bola nasledovná:
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Druh
poskytovanej sociálnej služby
Forma sociálnej služby
Kapacita (miesta)
Ekonomicky oprávnené náklady za rok
2019/1 prijímateľa sociálnej služby/mesiac

6

Domov sociálnych služieb
v Sabinove
pobytová
týždenná
celoročná
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850,25 €

1 240,73 €

HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM

DSS v Sabinove ako správca majetku PSK hospodári s majetkom v prospech všestranného
rozvoja PSK, a to podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. Za týmto účelom
DSS v Sabinove spravovaný majetok udržiava, užíva, ochraňuje, zveľaďuje a zhodnocuje.
V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ako správca majetku PSK sa vedie
majetok v účtovníctve a vykonáva sa inventarizácia majetku a záväzkov. Evidencia majetku
je zabezpečená pomocou prostriedkov výpočtovej techniky použitím účtovného softvéru iSPIN.
Na základe príkazu riaditeľky DSS v Sabinove č. 5/2019 zo dňa 10.12.2019
bola vykonaná riadna inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov v roku 2019. Uvedeným
príkazom boli stanovené úlohy zodpovedným zamestnancom na vykonanie činností súvisiacich
s riadnym výkonom inventarizačných prác a bola menovaná Centrálna inventarizačná komisia.
Inventarizačné práce boli vykonávané v zmysle vypracovaného harmonogramu.
Inventarizačné práce jednotlivých inventarizačných komisií boli zamerané na kontrolu stavu
majetku, jeho funkčnosť, poškodenie, neupotrebiteľnosť, prebytočnosť, ochrany pred
poškodením, odcudzením, udržiavania majetku a pod..
Centrálna inventarizačná komisia porovnala a skontrolovala predložené inventúrne súpisy
s účtovným stavom a evidovaným stavom. Centrálna inventarizačná komisia nezistila žiadne
rozdiely.
Podľa účtovnej závierky stav majetku k 31.12.2019 predstavoval sumu 8 457 966,17 €.
Z toho neobežný majetok bol v hodnote 8 245 759,61 € a obežný majetok v hodnote 211 113,61 €.
K 31.12.2019 bol stav aktív a pasív nasledovný:
AKTÍVA
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

0,00 €
8 245 759,61 €
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0,00 €

Dlhodobý finančný majetok

18 996,97 €

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

0,00 €

Dlhodobé pohľadávky

0,00 €
48 668,67 €

Krátkodobé pohľadávky

143 447,97 €

Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé

0,00 €

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé

0,00 €
1 092,95 €

Časové rozlíšenie
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice

0,00 €

PASÍVA
Vlastné imanie

30 879,43 €

Oceňovacie rozdiely

0,00 €

Fondy

0,00 €

Výsledok hospodárenia

30 879,43 €

Záväzky

5 300 465,07 €

Rezervy

0,00 €

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

5 141 911,80 €
7 734,74 €
150 818,53 €

Bankové úvery a výpomoci

0,00 €

Časové rozlíšenie

0,00 €

Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice

0,00 €

7

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrolná činnosť v podmienkach DSS v Sabinove je realizovaná vo forme internej
a externej kontrolnej činnosti.
Interná kontrolná činnosť sa vykonáva v súlade so spracovanými plánmi v priebežnej
forme počas roka na jednotlivých úsekoch. Kontrolnú činnosť vykonáva riaditeľka DSS
v Sabinove a vedúci úsekov neplánovane, podľa potreby. Ide o typ kontroly so zameraním napr.
na kontrolu hygieny pracovníkov a prevádzky, kontrola v rámci stravovacej prevádzky,
na kontrolu starostlivosti o PSS v opatrovateľskej starostlivosti, kontrola v práčovni v rámci
prania prádla a ošatenia ap..
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V DSS v Sabinove bola v priebehu roka 2019 vykonaná aj externá kontrolná činnosť.
Na základe poverenia hlavného kontrolóra PSK č. 57/2018 zo dňa 01.10.2018 vykonali
zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra v DSS v Sabinove finančnú kontrolu. Predmetná
kontrola prebiehala v čase od 04.10.2018 do 26.11.2018.
Na základe Správy o výsledku kontroly č. 57/2018 DSS v Sabinove predložil dňa 29.10.2019
Útvaru hlavného kontrolóra PSK Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Súčasťou správy boli aj Opatrenia prijaté
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
Na stravovacej prevádzke v DSS v Sabinove bola 29.04.2019 vykonaná kontrola
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, oddelenie hygieny.

VÍZIA DSS V SABINOVE

8

Našou víziou je zvýšiť kvalitu poskytovania sociálnej služby a zlepšiť kvalitu života
PSS v DSS v Sabinove, zabezpečiť dôstojné podmienky pre každodenný život
pri rešpektovaní ich individuality a jedinečnosti.
V tejto súvislosti si DSS v Sabinove stanovilo tieto prioritné oblasti:
•
•
•

•

kvalita poskytovania sociálnej služby s dôrazom na humánny a etický prístup k PSS
v zmysle platných právnych predpisov,
adresné a efektívne poskytovanej sociálnej služby s ohľadom na individuálne potreby
PSS, rešpektovanie ich súkromia a dodržiavanie charty práv a slobôd PSS,
kvalita života PSS a ich integrácia do society
✓ vytvárať podmienky pre dôstojné žitie života PSS,
✓ zaistiť im čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti,
✓ zvýšiť mieru rozhodovania a viesť PSS k spoluzodpovednosti s ohľadom
na telesné a mentálne možnosti PSS,
✓ zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k sociálnej integrácii PSS,
✓ aktivizovať, podporovať rozvoj a sebarealizáciu PSS,
✓ vytvárať a budovať v DSS v Sabinove pocit domova a dôvery, a tým zabezpečiť
osobnú spokojnosť PSS a ich rodín
aktívne spolupracovať s rodinnými príslušníkmi PPS, príp. zákonnými zástupcami.

Strategickým zámerom DSS v Sabinove je napĺňaním štandardov dosiahnuť vysokú
kvalitu ponúkaných sociálnych služieb tak, aby sa ich kvalita stala prirodzenou súčasťou
a hodnotou prijímateľov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán.
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