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1 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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2   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. 

 

Naše zariadenie ponúka prijímateľom množstvo aktivít, kde môžu zmysluplne 

tráviť svoj čas a čo najviac sa integrovať do normálneho života, ktorých cieľom                    
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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 Domove sociálnych služieb v Sabinove sa poskytuje sociálna služba 

prijímateľovi, ktorý je:  

a) z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu 

odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V, 

alebo 

b) nevidiaci alebo prakticky nevidiaci a jeho stupeň odkázanosti je najmenej III. 

podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách. 

 

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: 

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. 

Obslužné činnosti: 

- ubytovanie, 

- stravovanie, 

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

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. 

Na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnych služieb     

sa v DSS pre druh sociálnej služby DSS používajú metódy, postupy a techniky sociálnej 

práce, ošetrovateľstva a iných vedných disciplín, ktoré zodpovedajú poznatkom humánne 

orientovaných vied a sú používané cielene a transparentne na zabezpečenie individuálneho 

prístupu ku klientovi, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania.   
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2.2 Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 
 

K 31.12.2020 DSS v Sabinove poskytovalo komplexnú starostlivosť fyzickým 

osobám odkázaným na sociálnu službu 86 prijímateľom.  

 

Štruktúra  prijímateľov  DSS  v Sabinove  podľa  pohlavia  k 31.12.2020 

Prijímatelia DSS spolu 86 

Muži 50 

Ženy 36 

 

Štruktúra  prijímateľov  DSS  v Sabinove  podľa  jednotlivých  druhov                   

a  foriem  k 31.12.2020 

Spolu 86 

Celoročný pobyt 84 

Týždenný pobyt 2 

 

Veková štruktúra prijímateľov DSS v Sabinove k 31.12.2020 

 

Štruktúra  prijímateľov  DSS  v Sabinove  podľa  spôsobilosti  na  právne  

úkony k 31.12.2020 

 

Štruktúra prijímateľov DSS v Sabinove podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2020 

 

Pohyb prijímateľov DSS v Sabinove za rok 2020 

Spolu 86 

PSS do 29 rokov 6 

PSS od 30 do 39 rokov 7 

PSS od 40 do 59 rokov 36 

PSS od 60 do 74 rokov 26 

PSS od 75 do 89 rokov 11 

PSS nad 90 rokov 0 

Spolu 86 

Osoby spôsobilé na právne úkony 13 

Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 12 

Osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony 61 

Spolu 86 

Stupeň odkázanosti V. 2 

Stupeň odkázanosti VI. 84 

Stav k 1.1.2020 89 

Prijatí 10 

Ukončený pobyt 2 

Zomrelí 11 

Stav k 31.12.2020 86 
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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. 

Stravovanie PSS z hľadiska ich schopnosti prijímať jedlo: Počet PSS: 

• samostatne v jedálni DSS 65 

• s obsluhou 14 

• dokrmovanie 0 

• kŕmenie 7 

• pomocou sondy 0 

 

Stravovanie v DSS v Sabinove zabezpečuje úsek stravovacej prevádzky,              

kde sa varí strava pre zamestnancov DSS ako aj pre PSS. Pri zostavovaní jedálneho lístka 

pre PSS sa dbá na pestrosť a biologickú hodnotu stravy, a tiež na rozmanitosť a kalorickú 

hodnotu podávanej stravy tak, aby zodpovedala veku a zdravotnému stavu PSS. Pre PSS 

sa pripravuje strava racionálna, diabetická, šetriaca a bezlepková. 

Prehľad odobratej stravy za obdobie 01.01.2020 – 31.12.2020 z hľadiska 

jednotlivých kategórií stravovania: 

Typ stravy raňajky desiata obed olovrant večera 
druhá 

večera 

Racionálna strava 21 191 21 208 21 094 21 213 21 168 0 

Racionálna bez čoko strava 721 721 717 721 721 0 

Racionálna bezmliečna strava 934 934 928 935 934 0 

Racionálna bez ovocia a rýb 363 363 361 363 363 0 

Racionálna bezpurinová diéta 366 366 364 366 366 0 

Šetriaca diéta 2 676 2 681 2 659 2 676 2 676 0 

Šetriaca diéta bezzvyšková 257 257 254 256 247 0 

Diabetická 2 911 2 910 2 897 2 912 2 913 2 911 

Diabetická bezmliečna 366 366 364 366 366 366 

Diabetická bez ex. ovocia rýb 366 363 361 363 365 365 

Diabetická s obmedzením bielkovín 366 366 364 366 366 366 

Diabetická šetriaca diéta 366 366 364 366 366 366 

Bezlepková 366 366 364 366 367 366  

celkom: 31 249 31 267 31 091 31 269 31 218 4 740 
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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 terapeutických miestnostiach, a to v textilnej, 

v kuchynke a v drevárskej dielni. 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  nielen rozptýlenie,  ale slúži          

aj na rozvoj a udržanie schopností a zručností PSS. 

 

 

 
2.5  Spoločenské, kultúrne a športové aktivity prijímateľov DSS 

 
Rok 2020 bol výnimočný tým, že sme sa celé zariadenie ocitli v karanténe,         

a to z dôvodu rozšíreného ochorenia vírusu COVID-19 medzi našimi prijímateľmi 

a zamestnancami. Všetci sme sa ocitli zoči-voči nebezpečenstvu s touto pandémiou          

po prvý raz. Preto sme každý deň dôsledne sledovali aktualizácie odborných postupov 

zverejňované kompetentnými inštitúciami, ktoré sme operatívne začleňovali do našich 

krízových postupov a plánov. To, čo sme považovali za výnimočnú situáciu, stalo             

sa každodenným štandardom.  

 

Prijali sme množstvo opatrení  - neprijímali sme návštevy, komunikácia klientov 

s príbuznými prebiehala iba telefonicky, neustále sme monitorovali zdravotný stav 

prijímateľov, bola realizovaná zvýšená dezinfekcia priestorov, v ktorých sa klienti 

zdržiavali. Všetci zamestnanci DSS k danej situácii pristupovali zodpovedne, aby sme 

chránili našich prijímateľov. 

 

Keďže zariadenie bolo potrebné uzatvoriť, aj život našich prijímateľov sa musel 

prispôsobovať danej situácii. Náročné obdobie koronakrízy si mnohí z prijímateľov 

spríjemňovali rozličnými voľnočasovými aktivitami, ktoré sa im snažili vypĺňať sociálni 

pracovníci a ergoterapeuti.   

 

Aj keď rok 2020 nebol bohatý na kultúrne a spoločenské podujatia ako po minulé 

roky, napriek situácii, ktorá v DSS bola, zorganizovali sme niekoľko kultúrnych, 
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spoločenských, športových a duchovných aktivít, ktoré boli organizované našim 

zariadením, aby sme tak spestrili a obohatili každodenný život našich prijímateľov.  

Využívali sme spoločenské miestnosti v DSS, kde mohli sledovať a počúvať rozprávky, 

pozerať filmy, sväté omše mohli prežívať len prostredníctvom rádia alebo televízora. 

Areál zariadenia im slúžil na krátke vychádzky a pobyt na čerstvom vzduchu.  

 

Po zime sme si dôkladne vyčistili chodníky a  našu okrasnú a  zeleninovú záhradu 

od opadaného lístia a buriny. V letnom období sme zorganizovali športové podujatie 

s rôznymi súťažnými disciplínami, kde zúčastnení boli odmenení peknými cenami. 

Odmenou pre všetkých bolo nádherné počasie a dobrý pocit, že sme pookriali na tele,      

ale hlavne na duši. 

 

Príjemným zážitkom bola udalosť, keď sa klienti mohli povoziť po areáli DSS 

retro vláčikom „Moravský drak“. v Nasledujúcej časti ponúkame prehľad akcií a udalostí, 

ktoré sa uskutočnili v DSS v Sabinove v priebehu roka 2020: 

 

 

 

 

 

 
      

      10. január 2020 

    Vianočný    

    zázrak 

 
 

                                                                              

Projekt „Vianočný zázrak“                             

priniesol čaro Vianoc aj do nášho   

zariadenia a vyčaril úsmev na tvárach 

našich prijímateľov. 
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24. január 2020 

Narodeninová 

oslava pani 

Betky 

 

 

  

         

Naša prijímateľka pani Betku oslavovala 70. narodeniny.       

 Pripravili sme jej krásne prekvapenie a pozvali  

sme na oslavu aj rehoľné sestričky, ktoré sa o Betku 

a ostatných prijímateľov starali ešte v čase,  

keď bol domov sociálnych služieb v Petrovanoch. 

 

  

 

 

 

 

                                                             Oslava 

                                                              80.-tich narodením našej 

                                                               prijímateľky Boženky 

                                                                      a 75.-tich narodenín prijímateľa 

                                                                              Milana, na ktorej nechýbala ani 

                                                                  dobrá tancovačka. 

 

 
 

     14. februára 2020 

   Oslava  

             narodenín 
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           Naši prijímatelia na fašiangovej 

                 zábave vo fašiangových  

                                maskách. 

 

                                                                                  18. februára 2020 

 

                                          F a š i a n g y 

   

 

 

 

apríl 2020 

Šikovné 

ručičky 

 

 

Mesiac apríl bol v znamení príprav             

na príchod jari. Naši prijímatelia boli 

nenahraditeľnými pomocníkmi pri šití 

bavlnených rúšok pre potreby nášho 

zariadenia.  
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12. august 2020 

Športový 

deň 
 

    Už po tretíkrát sa v DSS  

                uskutočnil 

„Športový deň“. 

      Bol to deň plný športu,   

            hier a zábavy. 

 

  

 

 

 

  

17. august 2020 

Oslava 

jubilantov 

 

    Našim jubilujúcim prijímateľom 

   sme pripravili spoločnú oslavu,  

   na ktorej sa spievalo, recitovalo  

   a tancovalo. Oslava sa niesla  

   v príjemnej letnej atmosfére  

   a na tvárach našich oslávencov 

   žiaril úsmev. 
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16. september 2020 

Moravský 

drak 

 

  

 

 

 

 

Jedinečný zážitok  v podobe jazdy  

na autovláčiku „Moravský drak“ , ktorý prišiel 

priamo k nám do DSS k našim prijímateľom 

a zamestnancom. 

 

  

 

 

 

 
 

16. september 2020 

Večerné 

kino 

 

 

  Vo večernom kine pod holým nebom si naši    

  prijímatelia pozreli  

  animovanú rozprávku  

  TROLOVIA.  

  Nechýbalo ani  

  občerstvenie a popcorn. 
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03. novembra 2020 

Spomienka  

na zosnulých 
 

 Spomienkové dni venované zomrelým v DSS  

boli tento rok iné - vírusové ochorenie COVID-19 

uzatvorilo naše zariadenie a zamestnanci i PSS 

ostali v karanténe nariadenej RÚVZ. Napriek 

tomu, že sme nemohli navštíviť hroby našich 

blízkych či našich zomrelých PSS, venovali sme 

im osobnú modlitbu a zapálili sme im sviečku 

u nás v zariadení. 

 

  

 

 

 

 

 
 

     07. december 2020 

   Príchod 

   sv. Mikuláša 

 

   Sv. Mikuláš nezabudol ani na nás!  Aj v čase    

  pandémie koronavírusu medzi našich   

  prijímateľov zavítal so svojimi pomocníkmi     

  sv. Mikuláš ... a nezabudol  

  ani na mikulášske  

  balíčky. 
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21. december 2020 

Rozsvietenie 

stromčeka 
 

 

 

  

   Rozsvietenie stromčeka 

        rozsvietilo očká 

     našich prijímateľov. 

 

  

 

 

 

 
 

24. december 2020 

 

Štedrý deň 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kvôli pandemickým opatreniam nás bolo na Štedrý deň  

pri štedrovečernom stole omnoho viac ako po minulé roky,  

kedy odchádzali prijímatelia do domáceho prostredia. 

Nechýbala pravá vianočná atmosféra, vinše, koledy,  

radosť z darčekov a dobré jedlo.  
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3 POSKYTOVANIE  ZDRAVOTNEJ A  OŠETROVATEĽSKEJ   

STAROSTLIVOSTI 

 
Zdravotná a  ošetrovateľská starostlivosť v DSS v Sabinove je integrovanou 

súčasťou komplexnej a individuálnej starostlivosti o PSS, ktorí sú v zmysle zákona            

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v z.n.p.. odkázaní na starostlivosť a pomoc inej 

fyzickej osoby. 

 

Zdravotná starostlivosť je zabezpečená a vykonávaná prostredníctvom 

všeobecných a odborných lekárov. PSS 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 ordinácii lekára.  

 

V roku 2020 bola naším PSS poskytnutá zdravotná starostlivosť v týchto 

ambulanciách: 
  

Ambulancia: rozsah zdravotnej starostlivosti 

odvodný lekár podľa potreby v ambulancii DSS, príp. v ordinácii lekára 

psychiater raz mesačne v ambulancii DSS, príp. v ordinácii lekára 

neurológ raz mesačne v ambulancii DSS 

stomatológ 1x ročne v ambulancii DSS, príp. v ordinácii lekára 

diabetológ podľa potreby v ambulancii lekára (cca každé 3 - 6 mesiace) 

dermatovenerológ podľa potreby v ambulancii lekára 

internista podľa potreby v ambulancii lekára 

angiológ podľa potreby v ambulancii lekára (cca každých 6 mesiacov) 

urológ podľa potreby v ambulancii lekára (cca 1x mesačne) 

pneumológ podľa potreby, podľa odporúčania obvodného lekára 

endokrinológ podľa potreby v ambulancii lekára (cca každých 6 - 12 mesiacov) 

oftalmológia podľa potreby (cca 1x ročne) 
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gastroenterológ podľa odporúčania lekára (1x za 6 - 12 mesiacov) 

gynekológ podľa potreby na odporúčanie lekára 

chirurg podľa potreby 

onkológia podľa potreby 

 

 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť v DSS v Sabinove je založená         

na tímovej práci. Komplexnú 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 

vykonáva odborne vzdelaný zdravotný, pomocný i ďalší personál zariadenia, ktorý 

vykonáva najmä tieto činnosti: 

 

• sestry a praktické sestry (základné ošetrovateľské úkony) ako sledovanie 

fyziologických hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie PSS k odborným lekárom, 

vedenie zdravotníckej dokumentácie; zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, 

doručenie liekov a iného zdravotného materiálu z lekárne a pod., dozor nad liekmi, 

ich príprava a podávanie podľa ordinácie lekára, podávanie injekcií i.m. pod 

dohľadom lekára. 

 

• opatrovatelia (základná ošetrovateľská starostlivosť), ktorá súvisí s poskytnutím 

pomoci  pri  sebaobslužnej  činnosti,  pri   udržiavaní   hygienických   návykov,    

pri   kúpeli,   obliekaní,   služby súvisiace so sprevádzaním do zdravotníckych    

zariadení (pravidelné kontroly a zdravotné prehliadky,  akútne  stavy, diagnostické 

vyšetrenia ap.), taktiež je to pomoc pri udržaní mobility a motoriky PSS, 

podávanie stravy, kŕmenie, polohovanie ap.. 

 

• ADOS (odborné ošetrovateľské  úkony) realizované  na základe ordinácie 

obvodného lekára priamo v DSS v Sabinove podľa potreby a zdravotného stavu 

PSS. 

 

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 im dôstojný 

život a v starostlivosti o prijímateľov uplatňovať získané vedomosti  a poznatky, v zhode   

s etickými princípmi a právami.  
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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 2020 

 

K 31.12.2020 priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) podľa výkazu        

Práca 2-04 bol 65,7 zamestnancov, pričom evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách       

bol 66. V percentuálnom vyjadrení bolo k poslednému dňu kalendárneho roka 2020 v DSS 

v Sabinove zamestnaných 87,88% žien a 12,12% mužov.  

 

Počet zamestnancov (fyzický) - celkom: 66 

z toho: 

ženy muži 

58 8 
 

Z celkového počtu 66 zamestnancov DSS v Sabinove zamestnával k 31.12.2020 jednu 

osobu so zníženou pracovnou schopnosťou (1 muža). 

 

Z hľadiska vekovej štruktúry zamestnancov boli jednotlivé kategórie zastúpené 

nasledovne:  

 

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb – Projekt 

„Pracuj, zmeň svoj život“ 

V roku 2020 sa DSS v Sabinove zapojil do  projektu „Pracuj, zmeň svoj život“.  

Na základe podanej žiadosti zo strany DSS v Sabinove boli medzi ÚPSVaR Prešov a DSS 

v Sabinove dňa 27.10.2020 uzatvorené dve Dohody o poskytnutí finančného príspevku                   

na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita    

č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 

ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť.  
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V rámci dvoch dohôd sa DSS v Sabinove ako zamestnávateľ zaviazal vytvoriť pracovné 

miesto pre UoZ v celkovom počte 5, s podmienkou ich udržania po dobu najmenej 9 mesiacov. 

Poskytnutá výška príspevku na 5 pracovných miest predstavovala sumu 43 614,18 €. 

 

Vývoj priemerného platu v DSS v Sabinove v roku 2020 

 

Skutočné čerpanie miezd v kategórii 610 k 31.03.2020 bolo vo výške 149 131,35 € 

(priemerná mzda za uvedené obdobie bola vo výške 756,63 € /1 zamestnanca), k 30.06.2020 bolo 

čerpanie miezd vo výške 338 125,18 € (priemerná mzda za dané obdobie bola vo výške 857,75 € 

/1 zamestnanca), k 30.09.2020 predstavovalo čerpanie sumu 492 588,90 € (priemerná mzda bola 

vo výške 834,33 € /1 zamestnanca) a k 31.12.2020 bolo čerpanie vo výške 755 129,41 € 

(priemerná mzda bola vo výške 957,80 € /1 zamestnanca). 

 

 

 

4.2 Vzdelávanie zamestnancov 

 

DSS v Sabinove sa v oblasti vzdelávania svojich zamestnancov snaží o priebežné 

udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí, zručností a schopností 

svojich zamestnancov za účelom zvyšovania ich odbornej úrovne. 

 

Plánovanie vzdelávacích aktivít v DSS v Sabinove sa realizuje s ohľadom na interné 

potreby a vychádza z analýzy vzdelávacích potrieb v rámci zariadenia. 

Cieľom vzdelávania zamestnancov je sledovať aktuálne zmeny, nové trendy 

v jednotlivých pracovných oblastiach a aplikovať ich na podmienky DSS, a tým prispieť              

ku skvalitneniu vzťahov na pracovisku a k zlepšeniu kvality sociálnej služby. 

 

Rok 2020 poznačila pandémia koronavírusu COVID-19. Školenia, kurzy a semináre 

v DSS v Sabinove sa museli prispôsobiť opatreniam v súvislosti so šírením COVID-19,               

čo sa odrazilo najmä v obmedzenej miere absolvovať vzdelávanie prezenčnou formou.  
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Na zabezpečenie kontinuity činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v roku 

2020 zamestnanci DSS v Sabinove na jednotlivých úsekoch prechádzali rozličnými internými       

aj externými školeniami.  Zamestnanci jednotlivých úsekov absolvovali pravidelné školenie 

zamestnancov v oblasti BOZP a PO. 

 

Zamestnanci z úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky za účelom prehlbovania 

odborných vedomostí absolvovali v roku 2020 tieto konkrétne školenia: 

• január: Verejné obstarávanie a všeobecný prehľad o funkcionalitách EVO. Školenie 

zorganizoval Úrad Prešovského samosprávneho kraja a zúčastnila sa ho 1 pracovníčka. 

• február: Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 a legislatívne zmeny 2020. Školenie zamerané 

na zúčtovanie dane a legislatívne zmeny organizovalo Regionálne poradenské a informačné 

centrum, Raymanova 9, Prešov. Jednodňové školenie absolvovala 1 pracovníčka. 

• máj/jún: Online školenie - ekonomicky informačný systém iSPIN. Školenie pre 

začiatočníkov a pokročilých bolo zamerané na EIS iSPIN, na prácu s jednotlivými modulmi 

systému, funkčnosti a možnosti systému pre využitie v praxi. Bolo zorganizované firmou 

Asseco Solutions, a.s. ako prevádzkovateľom systému v spolupráci s Prešovským 

samosprávnym krajom. Dve jednodňové školenia absolvovali 2 pracovníčky. 

• september: Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov. Školenie zorganizoval Úrad 

Prešovského samosprávneho kraja a zúčastnila sa ho 1 pracovníčka. 

V mesiaci júl 2020 sa realizoval dvojdňový odborný seminár na tému Odborná príprava 

a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb. Seminár organizovala IA MPSVR SR 

v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb v spolupráci s Informačno-poradenským 

centrom v Prešove. Vzdelávanie na uvedenom seminári za naše zariadenie absolvovala                 

pani riaditeľka so sociálnou pracovníčkou. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu 

podmienok kvality podľa prílohy č. 2 k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

 

Dve pracovníčky sociálneho úseku v priebehu mesiacov august a september 2020 

absolvovali kurz „Inštruktor sociálnej rehabilitácie“ prostredníctvom vzdelávacej spoločnosti 

VaV Akademy, Prešov. Išlo o akreditovaný kurz MPSVaR s rozsahom 150 hodín. Absolvovaním 

kurzu dané pracovníčky získali osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou a splnili 

tak kvalifikačný predpoklad pre výkon sociálnej rehabilitácie v zariadeniach sociálnych služieb. 

 

Začiatkom mesiaca október 2020 sa v DSS uskutočnila školiaca akcia v sociálnej oblasti 

„Štandardy kvality v praktických činnostiach“. Školiaca akcia bola zameraná na konkrétne 

oblasti podmienok kvality týkajúce sa poskytovateľov sociálnych služieb podľa prílohy č. 2           

k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Školenie absolvovalo 15 zamestnancov DSS 

v Sabinove - z toho z úseku sociálnej práce 7 zamestnancov, z úseku opatrovateľskej práce            

6 zamestnancov a z úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky 2 zamestnanci. 

 

Naši zamestnanci ako účastníci kurzov, seminárov a školení ich hodnotili kladne, ocenili 

účasť na daných podujatiach, uviedli, že boli podnetné, inšpiratívne a priniesli mnohé užitočné 

témy a informácie, ktoré sú prínosné pre prax. 
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4.3 Starostlivosť o zamestnancov 

 

Tvorba a použitie sociálneho fondu 

DSS v Sabinove sa riadilo vlastnou Kolektívnou zmluvou platnou pre rok 2020.  V DSS 

v Sabinove pracuje odborová organizácia, ktorá zastupuje zamestnancov.  

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2020 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 2020.  

 

V roku 2020 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 2020                    

bol vo výške 10 209,60 €. 

 

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 2020 bolo 

v celkovej výške 9 813,49 €. Konkrétne bol zo sociálneho fondu čerpaný: 

1. príspevok na stravovanie zamestnancov (konkrétne DSS v Sabinove v roku 2020 

poskytol svojim zamestnancom príspevok na stravný lístok vo vlastnej stravovacej 

prevádzke, pre zamestnancov pracujúcich v nočnej smene bol poskytnutý príspevok          

na gastrolístky DOXX a tiež bol zamestnancom poskytnutý príspevok ku stravovaniu       

vo forme nápojového balíčka) – čerpanie bolo v celkovej výške 5 448,49 €; 

2. príspevok pri životnom jubileu 50 a 60 rokov veku vo výške 45,00 €/osobu,           

ktorý bol poskytnutý štyrom zamestnancom, a to v celkovej výške 180,00 €; 

3. príspevok na regeneráciu pracovnej sily – čerpanie bolo v celkovej výške 4 185,00 €. 

 

 

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 2020 výška stravného 

lístka pre zamestnancov stravujúcich sa vo vlastnej stravovacej prevádzke bola v sume 2,84€, 

pričom príspevok zamestnávateľa bol vo výške 55% hodnoty jedla (t. j. 1,56€), príspevok            

zo sociálneho fondu bol vo výške 0,48€ 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 0,22€ a platba zamestnanca za gastrolístok bola vo výške 1,50€.
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5  EKONOMICKÉ UKAZOVATELE POSKYTOVANIA  

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

V nasledujúcej časti ponúkame prehľad vybraných ekonomických ukazovateľov z účtovej 

závierky k 31.12.2020 a Rozboru hospodárenia za rok 2020 v DSS v Sabinove. 

 

 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 

2020. 

 

DSS v Sabinove účtuje v sústave podvojného účtovníctva v súlade so zákonom                  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.  

Účtovníctvo je vedené a spracovávané prostredníctvom účtovného softvéru iSPIN, ktorý 

je spravovaný firmou Asseco Solutions, a.s. Bratislava. Softvér zodpovedá požiadavkám zákona    

o účtovníctve v platnom znení. 

 

 

5.1 Prehľad o výdavkoch a príjmov podľa zdrojov 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia v DSS v Sabinove je rozpočet, ktorý bol 

schválený v súlade s rozpočtom PSK na rok 2020 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. V priebehu roka boli DSS v Sabinove záväzné ukazovatele rozpočtu 

upravené na základe rozpočtových opatrení vydaných Úradom PSK – odbor financií.  

 

Rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2020 bol nasledovný: 

Schválený rozpočet (rozpočtové opatrenie 51/SR/S/BV/2020 z 02.01.2020): 
Položka Zdroj financovania Suma v EUR 
   

PRÍJMY     (200) spolu 46 294 000,00 
   

VÝDAVKY (600) spolu 41 + 46 1 227 767,00  

v tom:   

                            výdavky 46 294 000,00 

výdavky 41 933 767,00 

 

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. 

 

Prehľad bežných a kapitálových výdavkov za rok 2020 podľa zdrojov financovania  

(s. účet 222) 

Zdroj financovania 41: 
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Bežné výdavky (600) ZF 

41 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2020 
933 767,00 € 1 084 286,00 € 1 084 245,90 € 

RP 610 
Tarifné platy vrát. náhrady 

mzdy, príplatky, odmeny 
41 602 148,00 € 653 852,00 € 653 851,41 € 

RP 620 
Poistné a príspevok 

zamestnávateľa do ZP a DDP 
41 231 080,00 € 252 605,00 € 252 605,17 € 

RP 630 Tovary a služby 41 99 039,00 € 173 799,00 € 173 759,33 € 
RP 640 Bežné transfery 41 1 500,00 € 4 030,00 € 4 029,99 € 

 

Kapitálové výdavky (700) ZF 

41 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2020 
0,00 € 38 569,00 € 31 062,00 € 

RP 713 
Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia 
41 0,00 € 15 604,00 € 8 100,00 € 

RP 714 
Nákup dopravných 

prostriedkov všetkých druhov 
41 0,00 € 16 065,00 € 16 065,00 € 

RP 717 
Realizácia stavieb a ich 

technického zhodnotenia 
41 0,00 € 6 900,00 € 6 897,00 € 

 

 

Zdroj financovania 46: 

Bežné výdavky (600) ZF 

46 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2020 
294 000,00 € 294 000,00 € 294 000,00 € 

RP 610 
Tarifné platy vrát. náhrady 

mzdy, príplatky, odmeny 
46 58 083,00 € 58 083,00 € 58 083,00 € 

RP 620 
Poistné a príspevok 

zamestnávateľa do ZP a DDP 

46 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

RP 630 Tovary a služby 46 235 917,00 € 235 917,00 € 235 917,00 € 
RP 640 Bežné transfery 46 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

Zdroj financovania 111: 

Bežné výdavky (600) ZF 

111 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2020 
0,00 € 63 003,00 € 63 003,00 € 

RP 610 
Tarifné platy vrát. náhrady 

mzdy, príplatky, odmeny 
111 0,00 € 43 195,00 € 43 195,00 € 

RP 620 
Poistné a príspevok 

zamestnávateľa do ZP a DDP 
111 0,00 € 14 498,00 € 14 498,00 € 

RP 630 Tovary a služby 111 0,00 € 5 310,00 € 5 310,00 € 
RP 640 Bežné transfery 111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

Finančné prostriedky v oblasti BV so ZF 111 boli DSS v Sabinove pridelené na základe 

poskytnutých dotácií v pôsobnosti MPSVaR.  

Išlo o BV na hmotnú zainteresovanosť vrátane odvodov podľa nariadenia vlády SR          

č. 271/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach 

v oblastí dotácií v pôsobnosti MPSVaR v súvislosti s COVID-19, jedná sa aj o BV poskytnuté       

na nákup výživových doplnkov pre PSS a zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 
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na základe jednorazovej dotácie z MPSVaR SR v zmysle § 4 ods. 3 NV SR č. 103/2020 Z.z. 

v znení NV SR č. 301/2020 Z.z. a tiež ide o finančné prostriedky pridelené na základe Zmluvy       

o poskytnutí dotácie podľa §9 ods. 3 a 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti 

MPSVaR SR v znení neskorších predpisov – dotácia na podporu humanitárnej pomoci. 
 

 

 

 

 

Kapitálové výdavky (700) 
ZF 

111 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2020 
0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 

RP 713 
Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia 
0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 

Finančné prostriedky v oblasti KV so ZF 111 boli DSS v Sabinove pridelené na základe 

Zmluvy o poskytnutí dotácie reg. č. 8118/2020-M_ORF k žiadosti č. 169/15/2020 podľa                

§ 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti MPSVaR SR v znení 

neskorších predpisov vo výške 5 000,00 € na stropný zdvíhací systém. 
 

 

Zdroj financovania 72f: ide o BV - samostatné finančné prostriedky pridelené v zmysle § 17 

ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. (stravné): 

Bežné výdavky (600) ZF 

72f 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2020 

0,00 € 11 622,00 € 11 621,95 € 
RP 630 Tovary a služby 0,00 € 11 622,00 € 11 621,95 € 

 

 

 

Prehľad bežných výdavkov za rok 2020 podľa zdrojov financovania  

(s. účet 221) 

 

Zdroj financovania 72h: ide o BV poskytnuté na základe dohody s ÚPSVaR SR v rámci 

projektu „Pracuje, zmeň svoj život“: 

Bežné výdavky (600) ZF 
72h 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2020 
0,00 € 43615,00 € 4 251,33 € 

RP 610 
Tarifné platy vrát. náhrady 

mzdy, príplatky, odmeny 
72h 0,00 € 32 319,00 € 3 150,35 € 

RP 620 
Poistné a príspevok 

zamestnávateľa do ZP a DDP 
72h 

0,00 € 
11 296,00 € 1 100,98 € 

 

 

Zdroj financovania 72a:  ide o BV: samostatné finančné prostriedky v zmysle § 22                       

ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. – dary a granty: 

Bežné výdavky (600) ZF 

72a 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2020 

0,00 € 600,00 € 600,00 € 
RP 630 Tovary a služby 0,00 € 600,00 € 600,00 € 
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Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov 

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2020 pre DSS v Sabinove v príjmovej časti             

bol vo výške 294 000,00 €.  

Hlavným zdrojom príjmov sú úhrady od prijímateľov sociálnej služby za poskytované 

sociálne služby. Percentuálne plnenie rozpočtovaných príjmov bolo na 109,08 %. 

P R Í J M Y 
ZF 

schválený rozpočet skutočnosť k 31.12.2020 

účet položka 294 000,00 € 381 616,09 €  

223 

z prenajatých pozemkov 46 0,00 € 1,00 € 

z prenajatých strojov, prístrojov, zariad. 46 0,00 € 2,00 € 

za predaj výrobkov, tovarov a služieb 46 294 000,00 € 325 758,66 € 

zo zberných surovín 46 0,00 € 18,30 € 

za stravné 72f 0,00 € 11 621,95 € 

221 
z darov a grantov  72a 0,00 € 600,00 € 

z darov a grantov (Projekt ÚPSVaR) 72h 0,00 € 43 614,18 € 

 

Celkové čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v kategórii 600 na súvahovom účte 222        

za rok 2020 bolo vo výške 1 452 870,85 € a celkové čerpanie čerpanie kapitálových výdavkov 

v kategórii 700 za rok 2020 bolo výške 31 062,00 €. Prehľad o čerpaní bežných a kapitálových 

výdavkov za rok 2020: 

Bežné výdavky (600) 
schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2020 

1 227 767,00 € 1 452 911,00 € 1 452 870,85 € 
RP 610 Tarifné platy vrát. náhrady mzdy, 

príplatky, odmeny 
660 231,00 € 755 130,00 € 755 129,41 € 

RP 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa 

do ZP a DDP 
231 080,00 € 267 103,00 € 267 103,17 € 

RP 630 Tovary a služby 334 956,00 € 426 648,00 € 426 608,28 € 
v tom: 631 - Cestovné náhrady 279,00 € 208,00 € 208,10 € 

 632 - Energia, voda a komunikácie 79 635,00 € 77 314,00 € 77 313,85 € 
 633 - Materiál 168 427,00 € 191 932,00 € 191 931,26 € 
 634 - Dopravné 3 140,00 € 1 793,00 € 1 792,95 € 
 635 - Rutinná a štandardná údržba 40 350,00 € 107 724,00 € 107 685,58 € 
 637 - Služby 43 125,00 € 47 677,00 € 47 676,54 € 

RP 640 Bežné transfery 1 500,00 € 4 030,00 € 4 029,99 € 
 

Kapitálové výdavky (700) 
schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2020 

0,00 € 43 569,00 € 31 062,00 € 

RP 714 
IA nákup motorového vozidla - 

combi 
0,00 € 16 065,00 € 16 065,00 € 

RP 714 IA stropný zdvíhací systém 0,00 € 12 504,00 € 0,00 € 

RP 713 IA nákup profesionálnej práčky 0,00 € 8 100,00 € 8 100,00 € 

RP 717 
IA vodná stavba – vykopanie 

studne v areáli DSS 
0,00 € 6 900,00 € 6 897,00 € 

 

Rozpočet BV a KV za r. 2020 
schválený rozpočet upravený rozpočet 

skutočnosť 

k 31.12.2020 

1 227 767,00 € 1 496 480,00 € 1 483 932,85 € 
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5.2 Prehľad o ostatných ekonomických ukazovateľoch   

         (majetok, záväzky, pohľadávky, ekonomicky oprávnené náklady) 

 

 

Majetok 

V DSS v Sabinove bol k 31.12.2020 evidovaný drobný majetok v celkovej sume 

436 216,39 € (z toho OTE vo výške 37 635,13 € a 750 vo výške 398 581,26 €). 

účet 
stav 

k 31.12.2019 
zaradenie vyradenie 

stav 

k 31.12.2020 

750 DHM v používaní 400 244,04 € 22 373,56 € 24 036,34 € 398 581,26 € 

OTE Operatívna evidencia 36 671,27 € 3 803,99 € 2 840,13 € 37 635,13 € 

 Celkom: 436 915,31 € 26 177,55 € 26 876,47 € 436 216,39 € 

 

Dlhodobý majetok bol evidovaný vo výške 8 225 389,46 €. Prírastky a úbytky 

investičného majetku so stavom k 31.12.2020 boli nasledovné: 

účet 
stav 

k 31.12.2019 
zaradenie vyradenie 

stav 

k 31.12.2020 

021 Budovy, stavby 7 886 440,01 € 6 897,00 € 0,00 € 7 893 337,01 € 

022 Samostatné hnuteľ. veci 311 266,66 € 8 100,00 € 39 273,25 € 280 093,41 € 

023 Dopravné prostriedky 40 105,25 € 16 065,00 € 10 821,22 € 45 349,03 € 

031 Pozemky 7 947,69 € 210,29 € 1 547,97 € 6 610,01 € 

 Celkom: 8 245 759,61 € 31 272,29 € 51 642,44 € 8 225 389,46 € 

 

Prírastok na účte 021 Budovy, stavby súvisí realizáciou IA Vodná stavba a vykopaním 

stude v areáli DSS.  

Prírastok na účte 022 Samostatné hnuteľné vecí súvisí s realizáciou nákupu profesionálnej 

práčky do práčovne v budove SO 02, ktorá bola vykonaná v rámci schválenej IA. Úbytky                 

na účte 022 súvisia s vyradením investičného majetku v celkovej hodnote 39 273,25 € (na základe 

súhlasu krajskej inventarizačnej komisie bol vyradený a následne zlikvidovaný investičný 

majetok).  

Prírastok na účte 023 Dopravné prostriedky súvisí s nákupom nového motorového vozidla 

Toyota Auris v rámci schválenej IA, zároveň úbytok na účte 023 súvisí s vyradením motorového 

vozidla Škoda Octavia.  

Prírastky a úbytku na účet 031 Pozemky súvisia so zámenou správy nehnuteľného majetku 

– pozemkov medzi DSS v Sabinove a Spojenou školou v Sabinove.  

O hospodárení a nakladaní s majetkom viac pojednáva časť 6. 

 

Pohľadávky 

K 31.12.2020 boli evidované krátkodobé pohľadávky v celkovej sume 71 514,84 €, v tom: 

• na účte 311 odberatelia vo výške 0,00€, 

• na účte 318 pohľadávky z nedaňových príjmov VÚC a RO vo výške 71 514,84 €.  
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Pohľadávky na účte 318 predstavujú pohľadávky za poskytované sociálne služby PSS.   

Ich vznik je zapríčinený nízkou výškou príjmu, dôchodku, príp. dávky v hmotnej núdzi 

a nepostačujú na úhradu za poskytované sociálne služby. 

V roku 2020 došlo aj k zníženiu stavu pohľadávok, a to na základe úhrady pohľadávok 

z minulých rokov v celkovej výške 7 170,09 €, a tiež na základe odpisu pohľadávky po nebohej 

PSS vo výške 3 314,47 €. Pohľadávka bola odpísaná na základe Rozhodnutia predsedu PSK 

o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok.         

 

Záväzky 

K 31.12.2020 boli evidované tieto záväzky: 

• dodávatelia (účet 321) - neuhradené faktúry v čiastke 10 078,03 €, z toho 0,00 € po lehote 

splatnosti,  

• zúčtovanie s orgánmi SP a ZP (účet 336) - odvody do poisťovní v čiastke 42 870,43 €,  

• záväzok voči daňovému úradu (účet 342) -  v čiastke 11 263,19 €, 

• iné záväzky (účet 379) - v čiastke 10 454,46 €. 

 

Ekonomicky oprávnené náklady  

Výška primeraných ekonomických oprávnených nákladov za rok 2020 v DSS v Sabinove,                

ktorý je poskytovateľom sociálnej služby podľa § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách bola nasledovná: 

 

Druh 

poskytovanej sociálnej služby 

Domov sociálnych služieb 

v Sabinove 

Forma sociálnej služby týždenná pobytová celoročná 

Kapacita (miesta) 2 90 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 

2020/1 prijímateľa sociálnej služby/mesiac 
850,99 € 1 241,83 € 

 

 

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, depozitný účet a projektový účet. Zberný účet pre potreby účtovania príjmov 

a výdavkov PSS je vedený v Prima banke Slovensko, a.s.. 

 

K 31.12.2020 boli evidované tieto zostatky na účtoch: 

• účet cudzích prostriedkov /depozit/:   132 549,40 € 

• účet sociálneho fondu:            8 157,25 € 

• účet darov a grantov:             6 059,00 € 

• účet projektový:      39 362,50 € 

Na projektovom účte sú vedené finančné prostriedky pridelené v rámci Národného projektu 

ÚPSVaR „Pracuj, zmeň svoj život“. 
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6 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. 

 

Podľa účtovnej závierky stav majetku k 31.12.2020 predstavoval sumu 8 513 503,17€. 

Z toho neobežný majetok bol v hodnote 8 225 389,46€ a obežný majetok v hodnote 286 967,83€. 

 

K 31.12.2020 bol stav aktív a pasív nasledovný: 

A K T Í V A   P A S Í V A  

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 €  Vlastné imanie 41 648,06 € 

Dlhodobý hmotný majetok 8 225 389,46 €  Oceňovacie rozdiely 0,00 € 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 €  Fondy 0,00 € 

Zásoby 29 324,49 €  Výsledok hospodárenia 41 648,06 € 

Zúčtovanie medzi subjektmi 

verejnej správy 
0,00 € 

 
Záväzky 5 182 927,01 € 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 €  Rezervy 0,00 € 

Krátkodobé pohľadávky 71 514,84 € 
 Zúčtovanie medzi subjektmi 

verejnej správy 
5 019 836,85 € 

Finančné účty 186 128,50 €  Dlhodobé záväzky 8 130,85 € 

Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci dlhodobé 
0,00 € 

 
Krátkodobé záväzky 154 959,31 € 

Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci krátkodobé 
0,00 € 

 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 € 

Časové rozlíšenie 1 145,88 €  Časové rozlíšenie 38 189,01 € 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 
0,00 € 

 Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 
0,00 € 

 

 

Žiadosťou zo dňa 14.02.2020 DSS v Sabinove požiadal PSK o súhlas na vyradenie 

neupotrebiteľného majetku v správe DSS. Návrh na vyradenie sa týkal tohto neupotrebiteľného 

majetku: konvektomat s vyvíjačom pary, parná varná komora a vozidla Škoda Felicia.  

Krajská inventarizačná komisia pri úrade PSK rozhodla o vyradení predmetného majetku. 

Fyzická likvidácia bola schválená Rozhodnutím predsedu PSK o naložení s neupotrebiteľným 

hnuteľným majetkom vo vlastníctve PSK č. 03872/2020/OM zo dňa 16.06.2020.  

Likvidačná komisia pri DSS zrealizovala jeho fyzickú likvidáciu formou odovzdania na 

likvidáciu do zberných surovín (konvektomat a parná varná komora) a odovzdaním na likvidáciu 

autorizovanému spracovateľovi motorového vozidla (Škoda Felicia). 

 

Z dôvodu efektívneho užívania majetku medzi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK došlo medzi Spojenou školou, SNP 16, 083 01 Sabinov a DSS v Sabinove, Kukučínova 
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1781/2, 083 01 Sabinov na základe zmluvy k zámene správy nehnuteľného majetku – pozemkov. 

Predmetom prevodu správy bol nehnuteľný majetok – pozemky zapísané                                        

na LV č. 3773 o celkovej výmere 721 m2 s účtovnou hodnotou 210,29, ktoré boli na základe 

Zmluvy o zámene správy majetku PSK odovzdané do správy DSS v Sabinove. Do správy 

Spojenej školy v Sabinove bol odovzdaný nehnuteľný majetok – pozemky zapísané na LV č. 1421                    

o celkovej výmere 5 407 m2 s účtovnou hodnotou 1 547,97 €. 

 

V súlade s Príkazným listom riaditeľky DSS v Sabinove č. 2/2020 bola ku 30.06.2020 

vykonaná riadna inventarizácia pokladne (rozpočtovej, depozitnej a cenných vecí PSS). 

 

Za účelom zabezpečenia ročnej účtovnej uzávierky za rok 2020 bol vydaný Príkazný list 

riaditeľky DSS v Sabinove č. 3/2020, v rámci ktorého boli stanovené úlohy a termíny v záujme 

zabezpečenia výsledkov ročnej účtovnej závierky za rok 2020 pre oblasť plánu a miezd,             

pre oblasť pokladničnej služby, pre oblasť hospodárskej správy, pre oblasť účtovníctva a pre 

oblasť rozpočtu. 

 

V záujme zabezpečenia výsledkov vykonania riadnej inventarizácie majetku a záväzkov             

za rok 2020 bol vydaný Príkazný list riaditeľky DSS v Sabinove č. 4/2020. Centrálna 

inventarizačná komisia porovnala a  skontrolovala predložené inventúrne súpisy s účtovným 

stavom a evidovaným stavom. Centrálna inventarizačná komisia nezistila žiadne rozdiely. 

 

Investičné akcie v roku 2020 v DSS v Sabinove 

Na základe rozpočtového opatrenia č. 329/1/S/KV/2020 boli DSS v Sabinove upravené 

záväzné ukazovatele rozpočtu a pridelené finančné prostriedky na IA:  nákup motorového vozidla, 

nákup profesionálnej práčky a na IA vodná stavba – vykopanie studne v areáli DSS. Všetky 

uvedené IA boli zrealizované počas roka 2020.   
 

IA nákup motorového vozidla 

V roku 2020 došlo k čerpaniu nedočerpaných kapitálových prostriedkov z roku 2019 pridelených 

na nákup motorového vozidla. Účelové KV boli čerpané v sume 16 065,00 €. Na základe Kúpnej 

zmluvy si DSS v Sabinove prevzalo od PK AUTO, s.r.o. dňa 08.06.2020 motorové vozidlo 

Toyota Auris. 
 

IA profesionálna práčka 

Účelové KV boli čerpané v sume 8 100,00 €. Na danú IA bolo vykonané verejné obstarávanie, 

následne podpísaná Kúpna zmluva č. 12/2020 na dodanie predmetu zákazky s firmou Marton 

Július - MARTON SERVIS, Baštová 47, 080 01 Prešov; predmet zákazky bolo dodaný dňa 

20.07.2020. 
 

IA vodná stavba – vykopanie studne v areáli DSS 

Účelové KV boli čerpané v sume 6 897,00 €. Na uvedenú IA bolo zrealizované verejné 

obstarávanie, podpísaná Zmluva o dielo č. 23/2020 na zhotovenie predmetu zákazky s firmou 

Peter Vavrek, Gápeľová 64, 080 05 Prešov. Uvedená IA bola vykonaná v mesiacoch november až 

december 2020. 
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Na základe rozpočtového opatrenia č. 3656/6/S/KV/2020 boli DSS v Sabinove upravené 

záväzné ukazovatele rozpočtu a pridelené finančné prostriedky na IA:  stropný zdvíhací systém.  
 

IA stropný zdvíhací systém 

Realizácia IA bola presunutá do roku 2021.  

DSS v Sabinove boli pridelené finančné prostriedky v celkovom objeme 12 504,00 €. Financie 

boli pridelené na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie reg. č. 8118/2020-M_ORF k žiadosti         

č. 169/15/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti 

MPSVaR SR v znení neskorších predpisov v sume 5 000,00 €, pričom finančné prostriedky 

v sume 7 504,00 € boli pridelené z prostriedkov PSK a sú účelovo určené na spolufinancovanie 

dotácie z MPSVaR SR. 

 

 

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.. 

 

V DSS v Sabinove bola v priebehu roka 2020 vykonaná aj externá kontrolná činnosť.  

Na základe poverenia č. 03367/2020/DVK zo dňa 21.01.2020 zamestnanci oddelenia 

vnútornej kontroly PSK v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe 

v znení neskorších predpisov vykonali kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami PSS 

a kontrolu peňažných a vecných depozít..  

Predmetná kontrola prebiehala v čase od 03.01.2020 do 16.02.2020. Na základe Protokolu 

o výsledku kontroly č. 3/2020 DSS v Sabinove predložil dňa 25.06.2020 PSK Opatrenia prijaté     

na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove vykonal dňa 23.06.2020 

kontrolu v zmysle § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
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8 PANDÉMIA KORONAVÍRUSU COVID-19 A DSS V SABINOVE 

Šírenie ochorenia COVID-19 je výzvou pre celú našu spoločnosť a mnohí z nás majú        

z jeho možných následkov obavy. Pandémia sa dotýka každého z nás. Prijímatelia sociálnej 

služby v našom zariadení sú voči ochoreniu a jeho následkom ešte zraniteľnejší a COVID-19                 

ich ohrozuje oveľa viac ako bežného človeka. V tomto čase si o to viac uvedomujeme                   

aj náročnosť práce nášho personálu, a to najmä na úseku sociálnej práce a ošetrovateľskej 

starostlivosti a význam ich ochrany pred šírením nákazy. Ochrana prijímateľov sociálnej služby    

a pracovníkov DSS pred COVID-19 je pre nás prioritu. V boji s týmto vírusom je dôležitý náš 

aktívny prístup a realizácia konkrétnych opatrení, aktivít a činností. 

S výskytom prvých prípadov pozitívnych osôb v SR na ochorenie COVID-19 sa v DSS 

v Sabinove prijalo množstvo preventívnych opatrení – obmedzili sme sociálne kontakty 

neprijímaním návštev, uprednostnili sme telefonickú komunikáciu pred osobnými stretnutiami,     

a tiež prebiehal pravidelný skríning v podobe merania telesnej teploty u zamestnancov a PSS. 

Zvýšili sa hygienické požiadavky na dezinfekciu oblečenia, povrchov a priestorov,                      

ale ja na osobnú ochranu a dezinfekciu. Uplatňovaním cielenej ochrany prostredníctvom 

použitia ochranných prostriedkov, zabezpečením primeranej dezinfekcie sme sa snažili zaistiť 

bezpečnosť tak pre personál ako aj prijímateľov sociálnej služby v DSS v Sabinove. 

Vypracované boli krízové plány, v rámci ktorých sa zostavil krízový tím a vyčlenili                 

sa priestory, ktoré by v prípade potreby slúžili pre PSS s ochorením na COVID-19. 

Prijaté opatrenia sa prejavili vo zvýšenej potrebe nákupu materiálu – zabezpečili sme papierové 

utierky, dezinfekčné prostriedky, gély na ruky, bavlnenú látku na rúška, textilnú gumu, nakúpili sa 

digitálne teplomery, ochranné kombinézy pre personál, jednorazové rukavice, čiapky, stojany na 

dezinfekciu, dezinfekčné tablety, dezinfekčný antibakteriálny gél. Náklady na nákup všeobecného 

materiálu a ochranných pracovných pomôcok predstavoval sumu 6 536,55 €.  

V realizácii preventívnych opatrení sme nepoľavili ani počas priaznivého letného obdobia. 

Nakúpili sme 3ks stojanov s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie v celkovej hodnote 299,70 €,   

3 ks germicídnych žiaričov v sume 1 647,00 € a terminál s termočipom na meranie telesnej teploty 

v sume 1 536,00 €. 

Napriek vykonávaniu pravidelného zdravotného skríningu zamestnancov a PSS i realizácii 

zvýšených hygienických opatrení, bol v našom zariadení zaznamenaný výskyt infekčnej nákazy 

COVID-19.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove na základe vydaného rozhodnutia 

nariadil plniť karanténne opatrenia tak PSS ako aj zamestnancom DSS v Sabinove,                    

a to od 15.10.200 do 24.10.2020 s pokračovaním karantény do 03.11.2020 vrátane. 

Počas nariadenej karantény v zariadení, ktorá trvala od 15.10.2020 do 03.11.2020 vykonávalo 

v DSS v Sabinove pracovnú činnosť celkom 30 zamestnancov vrátane riaditeľky DSS 

v Sabinove. Išlo o tím pracovníkov pracujúcich v karanténe v zariadení, ktorí sa staral o 90 PSS, 

z ktorých 84 PSS bolo pozitívnych na COVID-19. 
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Pre zamestnancov pracujúcich v karanténe v DSS bolo potrebné zabezpečiť oddychové 

zóny s vytvorením lôžka na oddych/spánok – za týmto účelom boli nakúpené matrace, chrániče 

matraca, vankúše a paplóny v celkovej hodnote 3 419,20 €. V zariadení sa sprísnili hygienické 

pravidlá pri podávaní stravy a samotnom stravovaní prostredníctvom balenia a podávania stravy 

v jednorazových obaloch, používal sa jednorazový riad. Zabezpečenie jednorazového riadu      

pre zamestnancov a PSS predstavovalo sumu 2 205,72 €. 

         Napriek tomu, že výskyt infekčného vírusu uzatvoril naše zariadenie, chod zariadenia 

musel pokračovať a musel sa prispôsobiť existujúcemu stavu a aktuálnym potrebám. V zariadení 

sa dodržiaval prísny epidemioligický režim a pandemický plán s vyčlenenými červenými zónami, 

v ktorých sa pracovalo s ochrannými pracovnými prostriedkami. 

Pravidelne sa monitoroval zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby i samotných 

zamestnancov. U PSS sa sledovali príznaky ochorenia, pravidelne sa merala telesná teplota, 

sledovali sa vitálne funkcie, saturácia prostredníctvom pulzných oxymetrov, zabezpečovala sa 

primeraná hydratácia a užívanie vitamínov (najmä vit C, vit. D, vit. zinok, probiotiká).  

Nápomocné nám boli aj konzultácie s Národným intervenčným tímom, ako aj osobná 

konzultácia infektológa MUDr. Martina Novotného, PhD., primára Kliniky infektológie 

a cestovnej medicíny UNLP,  Košíice.  

Vo všetkých budovách počas celej doby prebiehala zvýšená dezinfekcia a priestory sa 

vyžarovali germicídnymi žiariči.  

          Bezpríznakoví PSS sa venovali svojim záľubám - ručným prácam, čítaniu kníh, sledovaniu 

televízie, počúvali rádio, ale aj súkromným prechádzkam v areáli DSS. V dvojčlennej skupine 

spolu so sociálnym pracovníkom alebo ergoterapeutom zbierali opadané ovocie či hrabali 

opadané lístie v areáli DSS. 

          Karanténa v našom zariadení bol ukončená 04.11.2020 a bol zaznamenaný pokles 

pozitivity. V zariadení zostalo v čiastočnej izolácii a červených zónach 44 PSS                               

a 20 zamestnancov. 

V zariadení prebehla profesionálna dezinfekcia vonkajších aj vnútorných priestorov. 

Náklady na jej realizáciu boli v sume 529,78 €. 

Odpad vznikajúci počas karantény sa ukladal do osobitných vriec a na miesto na to 

vyčlenené. Infekčný odpad bol následne ekologicky zlikvidovaný firmou na to oprávnenou. 

Náklady na vývoz nebezpečného, infekčného zdravotníckeho materiálu firmou FECUPRAL, 

s.r.o., Veľký Šariš predstavovali čiastku 3 333,00 €. 

DSS v Sabinove boli poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky na nákup výživových 

doplnkov pre PSS a zamestnancov na základe jednorazovej dotácie z MPSVaR v zmysle § 4 ods. 

3 NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č.301/2020 Z.z. v sume 3 100,00 €. Finančné prostriedky 

boli čerpané v celej sume a výlučne použité na stanovený účel. 
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Na základe podanej žiadosti zo strany DSS v Sabinove bola MPSVaR schválená dotácia 

na humanitárnu pomoc. Finančné prostriedky boli poskytnuté v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

dotácie podľa § 9 ods. 3 a 4  a § 12 ods. 3 Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 

MPSVaR. Dotácia bola použitá na vyplatenie odmeny za prácu v karanténe (tzv. infekčný 

príplatok) v celkovej výške 12 145,00€ (odmeny vrátane odvodov) a na kúpu dezinfekcie 

a germícidnych žiaričov v celkovej výške 2 210,00€.  

V DSS v Sabinove si uvedomujeme nesmierny tlak a zodpovednosť, ktoré ležia              

na pleciach tých, ktorí sa starajú o najzraniteľnejších v našom zariadení v tejto pandemickej 

dobe. Preto aj záver roka 2020 bol v DSS v Sabinove naďalej v znamení dodržiavania štátom 

prijatých opatrení za účelom minimalizácie prenosu ochorenia COVID-19. 

 

 

9 VÍZIA DSS V SABINOVE 

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. 

 

 


