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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:   3  (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 93 prijímateľov (90 celoročná pobytová forma, 3 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.   



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SABINOVE 

Kukučínova 1781/2,  083 01 Sabinov 

 
 

6  

2.2 Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 
 

K 31.12.2021 DSS v Sabinove poskytovalo komplexnú starostlivosť fyzickým 

osobám odkázaným na sociálnu službu 90 prijímateľom.  

 

Štruktúra  prijímateľov  DSS  v Sabinove  podľa  pohlavia  k 31.12.2021 

Prijímatelia DSS spolu 90 

Muži 48 

Ženy 42 

 

Štruktúra  prijímateľov  DSS  v Sabinove  podľa  jednotlivých  druhov                   

a  foriem  k 31.12.2021 

Spolu 90 

Celoročný pobyt 87 

Týždenný pobyt 3 

 

Veková štruktúra prijímateľov DSS v Sabinove k 31.12.2021 

 

Štruktúra  prijímateľov  DSS  v Sabinove  podľa  spôsobilosti  na  právne  

úkony k 31.12.2021 

 

Štruktúra prijímateľov DSS v Sabinove podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2021 

 

Pohyb prijímateľov DSS v Sabinove za rok 2021 

Spolu 90 

PSS do 29 rokov 7 

PSS od 30 do 39 rokov 12 

PSS od 40 do 59 rokov 29 

PSS od 60 do 74 rokov 28 

PSS od 75 do 89 rokov 14 

PSS nad 90 rokov 0 

Spolu 90 

Osoby spôsobilé na právne úkony 17 

Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 11 

Osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony 62 

Spolu 90 

Stupeň odkázanosti V. 2 

Stupeň odkázanosti VI. 88 

Stav k 1.1.2021 86 

Prijatí 13 

Ukončený pobyt 5 

Zomrelí 4 

Stav k 31.12.2021 90 
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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 70 

• 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 01.01.2021 – 31.12.2021 z hľadiska 

jednotlivých kategórií stravovania: 

Typ stravy raňajky desiata obed olovrant večera 
druhá 

večera 

Racionálna strava 20 657 20 680 20 708 20 696 20 597 0 

Racionálna bez čoko strava 731 731 731 731 731 0 

Racionálna bezmliečna strava 1 059 1 058 1 060 1 060 1 060 0 

Racionálna bez ovocia a rýb 366 366 366 366 366 0 

Racionálna bezpurinová diéta 365 365 365 365 365 0 

Šetriaca diéta 2 872 2 871 2 875 2 873 2 875 0 

Šetriaca diéta bezzvyšková 276 276 275 272 271 0 

Diabetická 2 372 2 370 2 371 2 371 2 371 2 372 

Diabetická bezmliečna 365 365 365 365 365 365 

Diabetická bez ex. ovocia rýb 365 363 363 363 363 364 

Diabetická s obmedzením bielkovín 365 365 365 365 365 365 

Diabetická šetriaca diéta 664 664 665 663 663 664 

Bezlepková 365 365 365 365 366 366 

celkom: 30 822 30 839 30 874 30 855 30 758 4 496 
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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 
 

Aj rok 2021 bol bohatý na kultúrne a spoločenské podujatia, a to aj napriek 

pretrvávajúcej pandemickej situácii v súvislosti s COVID-19. V DSS sme sa počas celého 

roka usilovali o  to, aby naši prijímatelia neboli napriek pandemickým 

opatreniam izolovaní a aby žili bežný spôsob života. V našom záujme bolo rešpektovať 

individualitu každého prijímateľa, podporovať jeho dôstojnosť a zamedziť jeho izolácii. 

Počas roka 2021 v DSS v Sabinove bolo zorganizovaných niekoľko kultúrnych, 

spoločenských, športových a duchovných aktivít, cieľom ktorých bolo spestriť a obohatiť 

každodenný život našich prijímateľov. Plánovanie a realizácia spoločensko-kultúrnych 

a športových aktivít pre prijímateľov DSS v Sabinove sa prispôsobovali aktuálnej 

pandemickej situácii. Našim prijímateľom sociálni pracovníci a ergoterapeuti vypĺňali 

voľný čas rozličnými voľnočasovými aktivitami.  

 

Aktivity v zariadení: 

Spoločenské miestnosti v DSS využívali naši prijímatelia na sledovanie TV, 

počúvanie rozprávok či na pozeranie filmov. Prijímatelia mali k dispozícii knižnicu, ktorá 

im slúžila na individuálne čítanie, príp. na skupinové. V knižnici sa konali aj rôzne besedy 

o knihách a s tým spojené súťaže. 

Realizované aktivity a akcie pre našich prijímateľov boli častokrát tematicky 

zamerané (pri príležitosti vianočných a veľkonočných sviatkov, pri príležitosti MDŽ ap.).  

V roku 2021 sme usporiadali aj spoločenské zábavy ako fašiangová či Katarínska 

zábava.  
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Priamo v zariadení sme si príjemné letné dni a večery spríjemňovali premietaním 

filmov s rôznym zameraním (prírodovedné filmy, rozprávky, romantické, historické filmy, 

príp. krátke poučné videá). 

Prijímateľom sme zorganizovali posedenia pri príležitosti ich jubileí, ktoré sa niesli 

v príjemnej atmosfére. Nechýbal pri tom dobrý zákusok, tanec, spev a recitovanie. 

Rozsiahly areál zariadenia slúžil prijímateľom na vychádzky a na pobyt                 

na čerstvom vzduchu. Naši prijímatelia sa radi zapájali do prác v záhrade, kde pomáhali 

pri úprave a čistení kvetinových a zeleninových záhonov, čistili a kosili trávnik v areáli. 

K rozvíjaniu duchovného života prijímateľov slúžila kaplnka zasvätená                 

sv. Martinovi, v ktorej sa konali rôzne duchovné aktivity, sv. omše, spovede, modlitby sv. 

ruženca či krížové cesty. 

Prijímatelia využívali aj telocvičňu, kde im fyzioterapeutka organizoval 

individuálne rehabilitačné a relaxačné cvičenia prispôsobené ich zdravotnému stavu. 

 

Aktivity mimo zariadenia: 

Spestrenie bežných dní pre našich prijímateľov predstavovali výlety mimo nášho 

zariadenia – zrealizované boli autobusové zájazdy do blízkeho okolia (pútnicke miesto 

Ľutina) i do vzdialenejších miest ako Litmanová, Petrovany, Stará Ľubovňa či do Spišskej 

Starej Vsi. 

 

V nasledujúcej časti ponúkame prehľad akcií a udalostí, ktoré sa uskutočnili 

v priebehu roka 2021: 
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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. V prípade vysokého 

počtu chorých (napr. chrípková epidémia) navštevuje pacientov priamo v DSS v Sabinove. 

Očkovanie pacientov vykonáva  lekár priamo v DSS v Sabinove. 

Raz mesačne, za účelom vizity a vyšetrenia prijímateľov, do zariadenia prichádza 

psychiatrička. 

V časovom rozpätí raz za 3 - 6 mesiacov 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 2021 bola našim 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 za 3 -6 mesiacov v ambulancii DSS, príp. v ordinácii lekára 

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  

urológ podľa potreby v ambulancii lekára  

pneumológ podľa potreby, podľa odporúčania obvodného lekára 

endokrinológ podľa potreby v ambulancii lekára  

oftalmológia podľa potreby  

gastroenterológ podľa odporúčania lekára  
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gynekológ podľa potreby na odporúčanie lekára 

chirurg 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, výkon preväzov podľa ordinácie, komunikácia s lekármi 

a špecialistami, kontrola expirácie liekov, sledovanie reakcií na zdravotné ťažkosti 

prijímateľov, asistencia pri vizite lekárov v zariadení, komunikácia s príbuznými 

prijímateľov. 

 

• 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. a tiež asistencia pri voľnočasových 

aktivitách a počas víkendov a sviatkov. 

 

• 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 

 

Personálne podmienky a organizačná štruktúra vyplývajú zo schválenej organizačnej 

štruktúry, podľa ktorej sú zamestnanci DSS v Sabinove rozdelení do 3 úsekov. S účinnosťou              

od 1. augusta 2021 došlo k zmene v organizačnej štruktúre a personálne sa posilnil úsek sociálnej 

práce a opatrovateľskej starostlivosti.  
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Štruktúra zamestnancov v DSS v Sabinove v roku 2021 

 

K 31.12.2021 evidenčný stav zamestnancov vo fyzických osobách bol 71. 

V percentuálnom vyjadrení bolo k poslednému dňu kalendárneho roka 2021 v DSS v Sabinove 

zamestnaných 85,9 % žien a 14,1 % mužov.  

Z celkového počtu 71 zamestnancov DSS v Sabinove zamestnával k 31.12.2021 jednu 

osobu so zníženou pracovnou schopnosťou (1 muža). 

V roku 2021 ukončilo pracovný pomer celkom 13 zamestnancov, z toho piati zamestnanci 

ukončili pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, šiesti zamestnanci ukončili pracovný pomer 

dohodou, s jedným zamestnancom skončil pracovný pomer z dôvodu úmrtia a  s jedným 

zamestnancom bol okamžite skončený pracovný pomer zo strany zamestnávateľa. 

V roku 2021 bolo uzatvorených 14 nových pracovných zmlúv. Miera fluktuácie činila 

18,31%. 

 

Štruktúra zamestnancov z hľadiska vekovej štruktúry: Z hľadiska veku 

najpočetnejšou skupinou zamestnancov boli zamestnanci vo vekovej skupine od 40 do 50 rokov, 

ktorých bolo 36,6 % a najmenej početnou skupinou zamestnancov boli zamestnanci vo vekovej 

skupine od 30 do 40 rokov, ktorých bolo 8,4 %. 

 

Štruktúra zamestnancov z hľadiska dĺžky trvania pracovného pomeru: Z celkového 

počtu 71 zamestnancov až 55,0 % tvorili zamestnanci, ktorých dĺžka pracovného pomeru je menej 

ako 5 rokov. 

 Štruktúra zamestnancov z hľadiska dĺžky trvania pracovného pomeru 

dĺžka pracovného 

pomeru 
do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov celkom 

zamestnanci vo 

fyzických osobách 
39 10 14 4 4 71 

zamestnanci v 

percentách 
55,0 % 14,1 % 19,7 % 5,6 % 5,6 % 100 % 
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Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb – 

Projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ 

Aj v roku 2021 pokračoval DSS v Sabinove v podpore zamestnávania uchádzačov 

o zamestnanie prostredníctvom projektu „Pracuj, zmeň svoj život“. Do projektu sa DSS 

v Sabinove zapojil v roku 2020. 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.  

V rámci dvoch dohôd sa DSS v Sabinove ako zamestnávateľ zaviazal vytvoriť pracovné 

miesto pre UoZ v celkovom počte 5 miest, s podmienkou ich udržania po dobu najmenej                   

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

Pre piatich UoZ boli vrámci DSS v Sabinove vytvorené pracovné miesta od decembra 2020                

do septembra 2021. 

 

Platové podmienky v DSS v Sabinove  - vývoj priemerného platu  

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.  

Skutočné čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v RK 610 (mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania) k 31.12.2021 bolo vo výške 817 086,48 €. Priemerná mzda za rok 

2020 na jedného zamestnanca bola vo výške 957,80 € a v roku 2021 predstavovala sumu    

1 014,76 €. V porovnaní s rokom 2020 došlo k nárastu priemerného platu o 56,96 €, čo znamená 

nárast o 5,95 %. Porovnanie nárastu mzdy v rozmedzí rokov 2018 – 2021: 

 

€732,17 
€793,61 

€957,80 
€1 014,76 

€0,00 

€300,00 

€600,00 

€900,00 

€1 200,00 

rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021

Vývoj priemernej mzdy v DSS v Sabinove
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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. 

 

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v roku 2021 zamestnanci DSS v Sabinove         

na jednotlivých úsekoch prechádzali rozličnými školeniami. Aj v roku 2021 sa museli školenia, 

kurzy a semináre prispôsobiť opatreniam v súvislosti so šírením COVID-19. Zamestnanci DSS 

v Sabinove sa zúčastňovali vzdelávacích aktivít prevažne on-line formou v podobe 

videoseminárov a webinárov. V prípade, že to dovolila pandemická situácia,  bolo možné 

absolvovať vzdelávanie  prezenčnou formou. 

 

Počas roka 2021 zamestnanci absolvovali nasledujúce školenia: 

mesiac forma školenia názov školenia organizátor 
počet 

účastníkov 

JAN. videoseminár 
Ročné zúčtovanie dane za rok 

2020. Legislatívne zmeny 2021 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania, Košice 
1 

FEB. webinár 

Školenie k novele Zákonníka 

práce v oblasti stravovania 

zamestnancov 

DOXX – stravné 

lístky, Žilina 
1 

MAR. webinár 

Verejné obstarávanie so 

zameraním na zákazky s nízkou 

hodnotou 

Regionálne 

vzdelávacie centrum, 

Prešov 

1 

MÁJ videoseminár 
Stravovanie zamestnancov od 

1.3.2021 

Regionálne 

vzdelávacie centrum, 

Prešov 

1 

 
on line 

školenie 

Školenie ku zdravotnej 

dokumentácii klienta v IS Cygnus 
IreSoft, s.r.o., Brno 5 

JÚN 
prezenčná 

forma 

Pracovné stretnutie 

ekonomických pracovníkov 

PSK – Odbor financií, 

Prešov 
2 

 

 

prezenčná 

forma 

Hodnotenie kvality poskytovanej 

sociálnej služby v praxi (Ako byť 

pripravený a nebyť prekvapený) 

1-dňové, certifikované školenie) 

3P – Projekt, n.o., 

Prešov 
3 

 
on line 

školenie 

Školenie iSPIN – moduly 

Účtovníctvo, Banka, Logistika, 

Pokladňa 

Asseco Solutions, a.s., 

Bratislava 
1 

 
on line 

školenie 
Školenie iSPIN – modul Majetok 

Asseco Solutions, a.s., 

Bratislava 
1 

 
prezenčná 

forma 

Moderná správa registratúry II. 

(novela zákona o archívoch 

a registratúrach od 01.01.2021) 

Asociácia správcov 

registratúry, Nováky 
1 

 videoseminár 
Aktuálne témy v závere I. polroka 

a príprava na leto 2021 v praxi 

Inštitút celoživotného 

vzdelávania, Košice 
1 
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mzdovej účtovníčky 

 
prezenčná 

forma 

Individuálny plán ako nástroj 

v práci sociálneho pracovníka; 

Individuálny plán ako prostriedok 

riešenia individuálnych potrieb 

klienta 

PhDr. Zuzana Jurčová, 

PhD., MBA, 

Giraltovce 

11 

 
prezenčná 

forma 

Štandardizácia kvality 

v sociálnych službách 

PhDr. Zuzana Jurčová, 

PhD., MBA, 

Giraltovce 

12 

JÚL 
on line 

školenie 

Pasportizácia nehnuteľ. majetku 

PSK v IS T-MAPY     
Úrad PSK, Prešov 4 

AUG. 
prezenčná 

forma 

Kurz kuričov – odborná príprava 

na obsluhu tlakových zariadení 
V. Martaus, Prešov 1 

SEP. 
prezenčná 

forma 

školenie zamestnancov v oblasti 

BOZP a PO 
  

OKT. 
prezenčná 

forma 
Komunikačné princípy a stratégie 

PhDr. Zuzana Jurčová, 

PhD., MBA, 

Giraltovce 

27 

 
prezenčná 

forma 
Skupinová supervízia 

PhDr. Zuzana Jurčová, 

PhD., MBA, 

Giraltovce 

8 

 
on line 

školenie 
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 

VaV Akademy, s.r.o., 

Prešov 
1 

 
on line 

školenie 

IS CYGNUS - Tvorba predpisov 

za úhradu klienta 

IRESOFT s.r.o., Brno 

 
3 

 videoseminár 

Účtovná závierka v RO a PO 

zriadených obcou a VÚc 

k 31.12.2021 

Regionálne 

vzdelávacie centrum, 

Prešov 

1 

 videoseminár 
Dokumentácia úradu po novom – 

nový zákon o archivníctve  

Regionálne 

vzdelávacie centrum, 

Prešov 

1 

 

Pre zamestnancov DSS v Sabinove bola účasť na kurzoch, školeniach a seminároch 

prínosom. Zamestnanci uviedli, že boli podnetné, inšpiratívne a priniesli mnohé užitočné témy            

a informácie, ktoré sú prínosné pre prax. 

 

 

4.3 Starostlivosť o zamestnancov 

 

V oblasti starostlivosti o zamestnancov využíval DSS v Sabinove prostriedky sociálneho 

fondu v súlade so Zásadami pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2021. Zásady 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 2021. 

 

V roku 2021 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 2021                   

bol vo výške 11 233,95 €.  
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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 2021                   

bolo v celkovej výške 12 065,58 €. Konkrétne bol zo sociálneho fondu čerpaný: 

1. príspevok na stravovanie zamestnancov (konkrétne DSS v Sabinove v roku 2021 

poskytol svojim zamestnancom príspevok na stravný lístok vo vlastnej stravovacej 

prevádzke, pre zamestnancov pracujúcich v nočnej smene bol poskytnutý príspevok          

na gastrolístky DOXX) – čerpanie bolo v celkovej výške 5 545,58 €; 

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

ktorý bol poskytnutý šiestim zamestnancom, a to v celkovej výške 300,00 €; 

3. príspevok na regeneráciu pracovnej sily – čerpanie bolo v celkovej výške 6 220,00 €. 

 

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 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 2021 výška stravného 

lístka pre zamestnancov stravujúcich sa vo vlastnej stravovacej prevádzke bola vyčíslená v sume 

2,93 €, pričom príspevok zamestnávateľa bol vo výške 55% hodnoty jedla (t. j. 1,61 €), príspevok            

zo sociálneho fondu bol vo výške 0,52 € 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 31.12.2021 a Rozboru hospodárenia za rok 2021 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 2021. 

 

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 2021 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 bežných výdavkov pre rok 2021 bol nasledovný: 

Schválený rozpočet (rozpočtové opatrenie č. 190/SR/S/BV/2021 z 15.01.2021): 
Položka Zdroj financovania Suma v EUR 
   

PRÍJMY     (200) spolu 46 305 000,00 
   

VÝDAVKY (600) spolu 41 + 46 1 269 233,00  

v tom:   

                            výdavky 46 305 000,00 

výdavky 41 964 233,00 

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. 

 

Rozpis schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2021 bol nasledovný: 

Schválený rozpočet (rozpočtové opatrenie č. 205/SR/S/KV/2021 z 15.01.2021): 

Položka Zdroj financovania Suma v EUR 
   

KV (700)             spolu 41 37 500,00  

Pridelené finančné prostriedky boli určené na financovanie kapitálových výdavkov 

v rozpočtovej kategórii 700 v súvislosti s investičnou akciou: „Bezbariérový vchod do budovy SO 

05.“ 
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Prehľad bežných výdavkov za rok 2021 podľa zdrojov financovania  

(s. účet 222) 

Zdroj financovania 41 – dotácie prijaté od zriaďovateľa: 

Bežné výdavky (600) ZF 

41 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2021 
964 233,00 1 063 842,00 € 1 063 837,93 € 

610 
Tarifné platy vrát. náhrady 

mzdy, príplatky, odmeny 
41 577 400,00 € 649 339,00 € 649 339,23 € 

620 
Poistné a príspevok 

zamestnávateľa do ZP a DDP 
41 246 420,00 € 270 428,00 € 270 428,20 € 

630 Tovary a služby 41 136 103,00 € 138 525,00 € 138 520,62 € 

640 Bežné transfery 41 4 310,00 € 5 550,00 € 5 549,88 € 

 

Zdroj financovania 46 – vlastné príjmy: 

Bežné výdavky (600) ZF 

46 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2021 
305 000,00 € 305 000,00 € 305 000,00 € 

610 
Tarifné platy vrát. náhrady 

mzdy, príplatky, odmeny 
46 114 790,00 € 111 167,00 € 111 167,25 € 

620 
Poistné a príspevok 

zamestnávateľa do ZP a DDP 

46 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

630 Tovary a služby 46 190 210,00 € 190 210,00 € 190 209,60 € 

640 Bežné transfery 46 0,00 € 3 623,00 € 3 623,15 € 

 

Zdroj financovania 111 – finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu: 

Bežné výdavky (600) ZF 

111 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2021 
0,00 € 78 387,00 € 78 387,00 € 

610 
Tarifné platy vrát. náhrady 

mzdy, príplatky, odmeny 
111 0,00 € 56 580,00 € 56 580,00 € 

620 
Poistné a príspevok 

zamestnávateľa do ZP a DDP 
111 0,00 € 18 667,00 € 18 667,00 € 

630 Tovary a služby 111 0,00 € 3 140,00 € 3 140,00 € 

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.  

 

V roku 2021 sa DSS v Sabinove zapojil do Národného projektu „Poskytnutie 

mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb                  

a vybraných subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately za obdobie druhej vlny pandémie“. Do uvedeného projektu sa DSS v Sabinove zapojil 

zaslaním žiadosti na ÚPSVaR Prešov zo dňa 11.10.2021, v ktorej pre oprávnenú skupinu                           

68 zamestnancov žiadal finančné prostriedky v celkovej sume 43 068,57 € na mimoriadne 

odmeny  za II. vlnu pandémie (z toho suma na odmeny predstavovala výšku 32 305,00 €). 

V rámci spomínaného národného projektu získal DSS v Sabinove v decembri 2021 

finančné prostriedky v celkovej výške 32 178,00 €  na mimoriadne odmeny (z toho suma             
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na odmeny bola vo výške 24 275,00 €). Uvedené finančné prostriedky boli poskytnuté MPSVaR                         

ako jednorazová dotácia na odmeny vo výške celkovej ceny práce 473,20 eura na zamestnanca, 

(t.j. 350,- EUR hrubá mzda). 

Suma 3 140,00 € bola DSS v Sabinove poskytnutá MPSVaR na nákup výživových 

doplnkov v rámci dotácie na výživové doplnky podľa § 4 ods.3 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení 

NV SR č. 411/2021 Z. z.. Oprávnenou skupinou bolo 68 zamestnancov a 89 prijímateľov DSS 

v Sabinove. 
 

Zdroj financovania 72f - finančné prostriedky zo stravovania pridelené v zmysle § 17 ods.           

4 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.: 

Bežné výdavky (600) ZF 

72f 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2021 

0,00 € 13 232,00 € 13 232,48 € 

630 Tovary a služby 0,00 € 13 232,00 € 13 232,48 € 

 

 
 

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2021 podľa zdrojov financovania  

(s. účet 222) 

Zdroj financovania 41: 
 

Kapitálové výdavky (700) ZF 

41 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2021 
37 500,00 € 55 108,00 € 54 110,11 € 

713 004 
Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia 
41 0,00 € 13 608,00 € 13 468,00 € 

716 
Prípravná a projektová 

dokumentácia 
41 0,00 € 4 000,00 € 3 300,00 € 

717 003 
Prístavby, nadstavby, 

stavebné úpravy 
41 37 500,00 € 37 500,00 € 37 342,11 € 

Finančné prostriedky v oblasti KV so ZF 41 boli DSS v Sabinove pridelené na investičnú 

akciu (ďalej iba „IA) stropný zdvíhací systém v sume 7 108€ (suma predstavuje výšku 

spolufinancovania zo strany PSK), na IA nákup varného kotla v sume 6 500€, na IA vypracovanie 

projektovej dokumentácie k prestrešeniu chodníka v areáli DSS medzi budovami SO 02 a SO 06  

v sume 4 000€ a na IA bezbariérový vchod do budovy SO 05 v sume 37 500€. 

 
 

 

Zdroj financovania 131K: 

 

 

Kapitálové výdavky (700) 
ZF 

131K 

schválený 

rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2021 
0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

713 004 
Nákup strojov, prístrojov, 

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

Finančné prostriedky v oblasti KV so ZF 131K 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€ na stropný zdvíhací systém. 
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Prehľad bežných výdavkov za rok 2021 podľa zdrojov financovania  

(s. účet 221) 

 

Zdroj financovania 72h: ide o finančné prostriedky poskytnuté na základe dohody s ÚPSVaR 

SR v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“: 

Bežné výdavky (600) ZF 
72h 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2021 
0,00 € 39 363,00 € 39 363,00 € 

610 
Tarifné platy vrát. náhrady 

mzdy, príplatky, odmeny 
72h 0,00 € 29 168,00 € 29 168,00 € 

620 
Poistné a príspevok 

zamestnávateľa do ZP a DDP 
72h 0,00 € 10 195,00 € 10 195,00 € 

 

Zdroj financovania 72a: dary a granty (finančné prostriedky v zmysle § 22 ods. 4 zákona NR SR  

č. 523/2004 Z.z.) : 

Bežné výdavky (600) ZF 

72a 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2021 
0,00 € 450,00 € 450,00 € 

630 Tovary a služby 0,00 € 450,00 € 450,00 € 

 

 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov 

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2021 pre DSS v Sabinove v príjmovej časti             

bol vo výške 305 000,00 €.  

Hlavným zdrojom príjmov sú úhrady od prijímateľov sociálnej služby za poskytované 

sociálne služby. Percentuálne plnenie rozpočtovaných príjmov bolo na 98,41 %. 

 

P R Í J M Y  schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2021 
účet položka ZF 305 000,00 € 358 045,00 € 352 361,38 € 
223 z prenajatých pozemkov 46 0,00 € 0,00 € 0,25 € 

z prenajatých strojov, prístrojov, 

zariad. 
46 0,00 €  0,00 € 1,00 € 

za predaj výrobkov, tovarov a 

služieb 
46 305 000,00 € 305 000,00 € 338 482,88 € 

za stravné 72f 0,00 € 13 232,00 € 13 232,48 € 

z vratiek 41 0,00 €  0,00 € 194,77 € 
221 z darov a grantov  72a 0,00 € 450,00 € 450,00 € 

z darov a grantov (Projekt 

ÚPSVaR) 
72h 0,00 € 39 363,00 € 0,00 € 

 

 

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

za rok 2021 bolo vo výške 1 460 457,41 € a celkové čerpanie kapitálových výdavkov v kategórii 

700 za rok 2021 bolo výške 59 110,11 €. Prehľad o čerpaní bežných a kapitálových výdavkov              

za rok 2021: 
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Bežné výdavky (600) 
schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2021 

1 269 233,00 € 1 460 461,00 € 1 460 457,41 € 
610 Tarifné platy vrát. náhrady mzdy, 

príplatky, odmeny 
692 190,00 € 817 086,00 € 817 086,48 € 

620 Poistné a príspevok zamestnávateľa 

do ZP a DDP 
246 420,00 € 289 095,00 € 289 095,20 € 

630 Tovary a služby 326 313,00 € 345 107,00 € 345 102,70 € 
v tom: 631 - Cestovné náhrady 500,00 € 143,00 € 142,60 € 

 632 - Energia, voda a komunikácie 81 030,00 € 73 090,00 € 73 089,00 € 
 633 - Materiál 153 679,00 € 176 149,00 € 176 148,90 € 
 634 - Dopravné 2 365,00 € 1 939,00 € 1 937,95 € 
 635 - Rutinná a štandardná údržba 37 983,00 € 40 291,00 € 40 289,81 € 
 637 - Služby 50 756,00 € 53 495,00 € 53 494,44 € 

640 Bežné transfery 4 310,00 € 9 173,00 € 9 173,03 € 
 

Kapitálové výdavky (700) 
schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 

k 31.12.2021 

37 500,00 € 60 108,00 € 59 110,11 € 

 

713 004 

IA stropný zdvíhací systém v sume 0,00 € 12 108,00 € 12 108,00 € 

IA nákup varného kotla 0,00 € 6 500,00 € 6 360,00 € 

716 

IA vypracovanie projektovej 

dokumentácie k prestrešeniu 

chodníka v areáli DSS medzi 

budovami SO 02 a SO 06   

0,00 € 4 000,00 € 3 300,00 € 

717 003 
IA bezbariérový vchod do budovy 

SO 05 (PD, SD, SP) 
37 500,00 € 37 500,00 € 37 342,11 € 

 

Rozpočet BV a KV za r. 2021 
schválený rozpočet upravený rozpočet 

skutočnosť 

k 31.12.2021 

1 306 733,00 € 1 520 569,00 € 1 519 567,52 € 

 

 

 

5.2 Prehľad o ostatných ekonomických ukazovateľoch   

         (majetok, záväzky, pohľadávky, ekonomicky oprávnené náklady) 

 

Majetok 

V DSS v Sabinove bol k 31.12.2021 evidovaný drobný majetok v celkovej sume 

443 903,54 € (z toho OTE vo výške 37 222,98 € a 750 vo výške 406 680,56 €). 

účet 
stav 

k 31.12.2020 
zaradenie vyradenie 

stav 

k 31.12.2021 

750 DHM v používaní 398 581,26 € 30 780,21 € 22 680,91 € 406 680,56 € 

OTE Operatívna evidencia 37 635,13 € 2 119,01 € 2 531,16 € 37 222,98 € 

 Celkom: 436 216,39 € 32 899,22 € 25 212,07 € 443 903,54 € 
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Dlhodobý majetok bol k 31.12.2021 evidovaný vo výške 8 280 755€. Prírastky a úbytky 

investičného majetku so stavom k 31.12.2021 boli nasledovné: 

účet 
stav 

k 31.12.2020 
zaradenie vyradenie 

stav 

k 31.12.2021 

021 Budovy, stavby 7 893 337,01 € 37 342,11 € 0,00 € 7 930 679,12 € 

022 Samostatné hnuteľ. veci 280 093,41 € 18 468,00 € 444,57 € 298 116,84 € 

023 Dopravné prostriedky 45 349,03 € 0,00 € 0,00 € 45 349,03 € 

031 Pozemky 6 610,01 € 0,00 € 0,00 € 6 610,01 € 

 Celkom: 8 225 389,46 € 55 810,11 € 444,57 € 8 280 755,00 € 

Prírastok na účte 021 Budovy, stavby súvisí s realizáciou IA bezbariérový vchod                    

do budovy SO 05 v DSS v Sabinove. 

Prírastok na účte 022 Samostatné hnuteľné vecí súvisí s realizáciou IA stropný zdvíhací 

systém, ktorý bol inštalovaný na budove SO 02 a s realizáciou IA nákup varného kotla                       

do kuchyne na budove SO 06. Úbytky na účte 022 súvisia s vyradením majetku – váha 

elektronická 15kg v hodnote 444,57 €.  

O hospodárení a nakladaní s majetkom viac pojednáva časť 6. 

 

Pohľadávky 

DSS v Sabinove evidoval k 31.12.2021 krátkodobé pohľadávky v celkovej sume 

80 322,94 € - išlo o pohľadávky na účte 318 (pohľadávky z nedaňových príjmov VÚC a RO).             

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.  

Dlhodobé pohľadávky sme k 31.12.2021 neevidovali. 

 

Záväzky 

K 31.12.2021 boli evidované dlhodobé záväzky na účte 472 vo výške 7 299,22 €.                   

Ide o záväzky zo sociálneho fondu, ktoré budú následne použité v ďalšom období. 

K 31.12.2021 boli evidované krátkodobé záväzky v celkovej sume 155 777,09 €, z toho   

na účte 321 (dodávatelia) vo výške 10 907,38 € (jedná sa o záväzky v lehote splatnosti v súvislosti 

s prevzatými a neuhradenými dodávkami od dodávateľov, úhrada ktorých sa zrealizovala 

v mesiaci január 2022). Z ďalších krátkodobých záväzkov boli evidované záväzky na účet 379 

(iné záväzky) v čiastke 10 264,73 €, na účte 331 (zamestnanci) v sume 73 864,08 €, na účte 336 

(zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia) v sume 41 760,25 €, na účte 

342 (ostatné priame dane) v čiastke 10 814,64 €,  na účte 372 (transfery a ostatné zúčtovanie so 

subjektami mimo verejnej správy) v sume 8 159,01 € a na účte 325 (ostatné záväzky) vo výške 

7,00 €. 

 

Ekonomicky oprávnené náklady  

Výška primeraných ekonomických oprávnených nákladov za rok 2021 v DSS v Sabinove,                

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

službách bola nasledovná: 

 



 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SABINOVE 

Kukučínova 1781/2,  083 01 Sabinov 

 
 

30 

 

Druh 

poskytovanej sociálnej služby 

Domov sociálnych služieb 

v Sabinove 

Forma sociálnej služby týždenná pobytová celoročná 

Kapacita (miesta) 3 90 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 

2021/1 prijímateľa sociálnej služby/mesiac 
919,34 € 1 331,34 € 

 

Dary 

DSS v Sabinove bol v roku 2021 poskytnutý účelový finančný dar v celkovej hodnote 

250,00 € na zakúpenie mikulášskych darčekov pre PSS v DSS v Sabinove. Darcom bola firma 

SALVATOR Prešov. 

Spoločnosť Hartmann-Rico, spol. s r.o. poskytla účelový dar vo forme finančného 

príspevku vo výške 200,00 € na účely zlepšenia kvality a podmienok poskytovania sociálnych 

služieb v DSS v Sabinove. 

 

 

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. 

Podľa účtovnej závierky stav majetku k 31.12.2021 predstavoval sumu 8 552 546,50€. 

Z toho neobežný majetok bol v hodnote 8 284 055,00€, obežný majetok v hodnote 266 650,46€ 

a časové rozlíšenie (náklady budúcich období) sumu 1 841,04€. 

 

K 31.12.2021 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 -31 144,54 € 

Dlhodobý hmotný majetok 8 284 055,00 €  Oceňovacie rozdiely 0,00 € 

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

Zásoby 40 855,07 €  Výsledok hospodárenia -31 144,54 € 

Zúčtovanie medzi subjektmi 

verejnej správy 
0,00 € 

 
Záväzky 5 069 208,47 € 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 €  Rezervy 0,00 € 

Krátkodobé pohľadávky 80 322,94 € 
 Zúčtovanie medzi subjektmi 

verejnej správy 
4 906 132,16 € 

Finančné účty 145 472,45 €  Dlhodobé záväzky 7 299,22 € 

Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci dlhodobé 
0,00 € 

 
Krátkodobé záväzky 155 777,09 € 

Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci krátkodobé 
0,00 € 

 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 € 

Časové rozlíšenie 1 841,04 €  Časové rozlíšenie 87 433,21 € 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 
0,00 € 

 Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 
0,00 € 
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V júli 2021 vyraďovacia komisia pri DSS v Sabinove predložila návrhy na vyradenie 

krajskej vyraďovacej komisii pri Úrade PSK. Na vyradenie bol navrhnutý neupotrebiteľný 

majetok, ktorého obstarávacia cena bola nad 3 500,00 €. Návrh na vyradenie sa týkal 

neupotrebiteľného majetku: vysokootáčková automatická práčka Elektrolux a plynový kotol 60 lit. 

s nepriamym ohrevom. 

Krajská inventarizačná komisia pri úrade PSK dňa 30.11.2021 prerokovala návrh, 

odsúhlasila vyradenie neupotrebiteľného majetku a odporučila Zastupiteľstvu PSK schváliť jeho 

vyradenie a likvidáciu. Zastupiteľstvo PSK schválilo vyradenie a fyzickú likvidáciu predmetného 

majetku 07.02.2022. 

 

 

V súlade s Príkazným listom riaditeľky DSS v Sabinove č. 7/2021 bola ku 30.06.2021 

vykonaná riadna inventarizácia rozpočtovej pokladne.  

V súlade s Príkazným listom riaditeľky DSS v Sabinove č. 8/2021 bola ku 30.06.2021 

vykonaná riadna inventarizácia rozpočtovej depozitnej pokladne a depozitnej a cenných vecí PSS. 

V záujme zabezpečenia výsledkov vykonania riadnej inventarizácie majetku a záväzkov             

za rok 2021 bol vydaný Príkazný list riaditeľky DSS v Sabinove č. 11/2021. Centrálna 

inventarizačná komisia porovnala a  skontrolovala predložené inventúrne súpisy s účtovným 

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

Za účelom zabezpečenia ročnej účtovnej uzávierky za rok 2021 bol vydaný Príkazný list 

riaditeľky č. 12/2021, v rámci ktorého boli stanovené úlohy a termíny na zabezpečenie výsledkov 

ročnej účtovnej závierky za rok 2021 pre oblasť plánu a miezd, pre oblasť pokladničnej služby, 

pre oblasť hospodárskej správy, pre oblasť účtovníctva a pre oblasť rozpočtu. 

Na základe Príkazného listu riaditeľky č. 13/2021 bola ku 31.12.2021 vykonaná riadna 

inventarizácia rozpočtovej pokladne, depozitnej pokladne a cenných vecí PSS. 

 

 

Investičné akcie v roku 2021 v DSS v Sabinove 

V DSS v Sabinove k 31.12.2021 boli čerpané účelové kapitálové prostriedky v súvislosti s: 

 

IA „Stropný zdvíhací systém do dvoch izieb a kúpeľne“  

Suma pridelená na predmetnú IA bola vo výške 12 108,00 €, z toho suma 5 000,00 € bola 

pridelená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo strany MPSVaR a suma 7 108,00 € bola 

formou spolufinancovania dotácie zo strany PSK.  

Účelové finančné prostriedky boli použité na inštaláciu stropného zdvíhacieho systému v obytnej 

budove SO 02 v DSS v Sabinove v dvoch izbách PSS a prislúchajúcej kúpeľni. Inštalácia vrátane 

zaškolenia obslužného personálu boli vykonané dňa 23.02.2021. K čerpaniu finančných 

prostriedkov došlo dňa 30. marca 2021 uhradením faktúry dodávateľskej firme VELCON, spol. 

s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová. 

 

 

IA „Bezbariérový vchod do budovy SO 05“ s pridelenou sumou 37 500,00 €.  
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Projektovú dokumentáciu k predmetnej IA uskutočnila firma DESIGN PO, s.r.o., Okružná 36,   

080 01 Prešov. Za spracovanie projektovej dokumentácie bola vystavená faktúra v sume 948,00 €, 

ktorá bola uhradená 22.06.2021. 

Stavebné práce zrealizovala firma PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice. Faktúra          

za vykonané stavebné práce bola v sume 34 904,11 €, jej úhrada bola uskutočnená 23.11.2021. 

Stavebný dozor v súvislosti s realizáciou IA vykonala firma Michal Petrík - STAV-PET, 

Tajovského 26, 082 71 Lipany. Fakturovaná suma za stavebný dozor v sume 1 490,00 € bola 

uhradená 23.11.2021. 

 

IA „Nákup varného kotla“ s pridelenou sumou 6 500,00 €.  

Varný kotol dodala a namontovala firma EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,  080 01 

Prešov. K čerpaniu finančných prostriedkov došlo dňa 26.08.2021 uhradením faktúry vo výške 

6 360,00 €.  

 

IA „Prestrešenie chodníka v areáli DSS medzi budovami SO 06 a SO 02 a oddych. zóny – 

projektová dokumentácia“ s pridelenou sumou 4 000,00 €. 

Projektovú dokumentáciu k predmetnej IA spracovala firma Ing. Peter Jurica, JAP projekt, 

Tehelná 12, 083 01 Sabinov. Za spracovanie projektovej dokumentácie bola vystavená faktúra v 

sume 3 300,00 €, ktorá bola uhradená 20.12.2021. 

 

Prehľad celkového čerpania KV k 31.12.2021 podľa rozpočtových položiek: 
 222 – 700 Kapitálové výdavky - ČERPANIE k 31.12.2021 

IA 

713 004 713 004 716 717 003 Celkom 700  

stropný  

zdvíhací systém 

nákup  

varného kotla 

projektová 

dokumentácia - 

prestrešenie 

bezbariérový vchod 

do budovy SO 05 
  

pridelená 

suma 
12 108,00 € 6 500,00 € 4 000,00 € 37 500,00 € 60 108,00 €  

čerpanie 12 108,00 € 6 360,00 € 3 300,00 € 37 342,11 € 59 110,11 €  

 

 

7  KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

V priebehu roka 2021 bola v DSS v Sabinove vykonaná interná kontrolná činnosť. Interné 

kontroly boli realizované v súlade so spracovanými plánmi kontroly, formou neplánovaných 

kontrol na jednotlivých úsekoch, príp. podľa potreby. 

Kontrolnú činnosť vykonávala riaditeľka DSS v Sabinove a vedúci zamestnanci 

jednotlivých úsekov. Jednotlivé kontroly boli zamerané napr. na kontrolu hygieny pracovníkov 

a prevádzky, na kontrolu v stravovacej prevádzke, na kontrolu starostlivosti o PSS 

v opatrovateľskej starostlivosti, vykonaná bola kontrola v práčovni v rámci prania prádla  

a ošatenia ap.. 
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8 PANDÉMIA KORONAVÍRUSU COVID-19 A DSS V SABINOVE 

Aj rok 2021 bol poznačený pandémiou vírusu COVID-19. V záujme ochrany pred šírením 

nákazy u prijímateľov sociálnej služby a pracovníkov zariadenia bol v DSS v Sabinove 

vypracovaný Krízový pandemický plán a priebežne sa vykonávali preventívne hygienicko-

bezpečnostné opatrenia, aktivity a činnosti. 

V DSS v Sabinove sa naďalej uplatňovala cielená ochrana prostredníctvom použitia 

ochranných prostriedkov, vykonávala sa primeraná dezinfekcia, naďalej sa aplikovali zvýšené 

hygienické opatrenia a pravidelne sa realizoval zdravotný skríning a testovanie zamestnancov 

a PSS. 

Začiatok pandemického roka 2021 bol poznačený dominanciou DELTA variantu vírusu 

COVID-19. V záujme ochrany našich PSS a personálu DSS v Sabinove sa v januári 2021 začalo 

s vakcináciou prvých zamestnancov proti ochoreniu COVID-19. Mobilná očkovacia jednotka 

zrealizovala vo februári 2021 skupinové očkovanie PSS nášho zariadenia a zamestnancov DSS. 

Prvá dávka vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech bola podaná celkom 82 PSS a 48 zamestnancom. 

Druhá dávka vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech bola aplikovaná v marci celkom 82 PSS a 46 

zamestnancom. 

 

V závere roka prevládal variant OMICRON vírusu COVID-19. V našom zariadení 

v novembri 2021 došlo k preočkovaniu treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Preočkovaným 

bola jednotne aplikovaná vakcína od firmy Pfizer/BioNTech. Celkovo dostalo posilňujúcu dávku 

77 PSS a 19 zamestnancov. 

Vývoju pandemickej situácie sa prispôsoboval aj režim návštev. V záujme zachovania 

kontinuity návštev a zachovania sociálnych kontaktov u našich PSS bolo potrebné sledovať 

neustále sa meniace usmernenia a z nich vyplývajúce opatrenia. 

V súvislosti s pandemickou situáciou sme v priebehu roka nezaznamenali výrazne 

výpadky personálu DSS v Sabinove. Starostlivosť o PSS bola zabezpečená kontinuálne, avšak 

vždy s aplikáciou dôsledných protiepidemiologických opatrení. 

DSS v Sabinove boli poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky na nákup 

výživových doplnkov pre PSS a zamestnancov na základe dotácie z MPSVaR v sume 3 140,00 €. 

Uvedené finančné prostriedky boli použité na nákup výživových doplnkov (vit. C, vit. D3, vit. 

zinok a vit. selén) pre 89 PSS a 68 zamestnancov DSS v Sabinove. 

DSS v Sabinove na základe žiadosti zo dňa 11.10.2021 požiadal ÚPSVaR Prešov 

o vyplatenie príspevku na mimoriadnu finančnú podporu pre zamestnancov poskytovateľov 

sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie 2. vlny pandémie. Na základe 

schválenej žiadosti boli DSS v Sabinove poskytnuté účelové finančné prostriedky v celkovej sume 

43 068,57 € (odmena vrátane odvodov) pre oprávnenú skupinu 68 zamestnancov.  
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V závere roka 2021 boli DSS v Sabinove poskytnuté z MPSVaR pre zamestnancov 

poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK finančné prostriedky v sume 

32 177,60 € ako príspevok na mimoriadne odmeny vrátane odvodov (tzv. odmeny 350€). 

 

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. 

 

 

 


