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1 ZÁKLADNÉ  ÚDAJE

Názov organizácie: Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
Sídlo organizácie: Ševčenkova 681, Medzilaborce
Kraj a okres: Prešovský, okres Medzilaborce
Štatutárny zástupca:
Registrácia:

PhDr. Igor Magera, PhD.
1.1.2004

IČO: 37883411
DIČ: 2021725266
Právna forma: rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ:
Bankové spojenie:

Prešovský samosprávny kraj (PSK)
SK81 8180 0000 0070 0051 1515

Forma sociálnej služby: celoročná pobytová 
Kapacita zariadenia: 40 prijímateľov
Prijímatelia:

Počet zamestnancov:

seniori a dospelí občania so zdravotným 
znevýhodnením 
30

Kontakt: tel: 0577323605, 0911283491,
e-mail: riaditel@zssdotyk-ml.vucpo.sk, 
www.dssml.sk
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2 PREHĽAD A PLNENIE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB

Štruktúra prijímateľov ZSS Dotyk v čast  domov sociálnyych slnuiie  

Tab. čč. 1: ŠŠ truktuú ra podľa pohlavia DŠŠ

Prijímatelia DSS Počet

Mužč i 8

ŽŠ eny 3

Celkom 11

Tab. čč. 2: Vekoveú  žložčenie prijíúmateľov DŠŠ

Vekové zloženie prijímateľov DSS Počet

od 40 rokov do 59 rokov 3

od 60rokov do 74 rokov 4

od 75 rokov do 89 rokov 4

nad 90 rokov 0

celkom 11

Tab. čč.3: Štupne odkaú žanosti prijíúmateľov DŠŠ

I. II. III. IV. V. VI.

Mužči 0 0 0 0 0 11

Tab. čč. 1: ŠŠ truktuú ra podľa pohlavia ŠŠŽŠ

Prijímatelia ŠZ Počet

Mužči 13

ŽŠ eny 16

Celkom 29

Tab. čč. 2: Vekoveú  žložčenie prijíúmateľov ŠŠŽ

Tab. čč.3: Štupne odkaú žanosti prijíúmateľov ŠŠŽ

I. II. III. IV. V. VI.

0 0 0 0 2 27
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Vekové zloženie prijímateľov ŠZ Počet

od 40 rokov do 59 rokov 2

od 60rokov do 74 rokov 14

od 75 rokov do 89 rokov 12

nad 90 rokov 1

celkom 29



Zariadenie  sociálnych  služieb  /ZSS/  Dotyk  v Medzilaborciach  poskytuje  sociálne

služby  pobytovou  celoročnou  formou  podľa  zákona  č.  448/2008  o sociálnych  službách

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN PSK č. 43/2014 o podmienkach poskytovania

sociálnych  služieb,  určení  sumy úhrady,  spôsobe jej  určenia  a platenia  a výkone  opatrení

sociálnoprávnej  ochrany  detí  a sociálnej  kurately  v zariadeniach  sociálnych  služieb

a v zariadeniach  sociálnoprávnej  ochrany  detí  a sociálnej  kurately  v zriaďovateľskej

pôsobnosti  Prešovského  samosprávneho  kraja.  Zariadenie  poskytuje sociálnu  službu  40

prijímateľom, z toho 10 prijímateľov je v časti  DSS a 30 prijímateľov je v špecializovanom

zariadení.  Títo  prijímatelia  sú  odkázaní  na  pomoc  inej  fyzickej  osoby  v oblasti

sebaobslužných úkonov, pri základných sociálnych aktivitách a potrebujú nepretržitý dohľad

po celých 24 hodín. V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,

ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej soby , jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa

prílohy  č.  3  a má  zdravotné  postihnutie,  ktorým je  Alzheimerova  choroba,  Parkinsonová

choroba,  demencie  rôzneho  typu  etiológie.  V  domove  sociálnych  služieb  sa  poskytuje

sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň

odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej

osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III

podľa  prílohy  č.  3  zákona  o  sociálnych  službách.  V zariadení  sa  poskytuje:  sociálne

poradenstvo,  sociálna  rehabilitácia,  ošetrovateľská  starostlivosť,  ubytovanie,  stravovanie,

upratovanie,  pracovná  terapia,  záujmová  činnosť  a úschova  cenných  vecí. ZSS  Dotyk

v Medzilaborciach  je  samostatnou  rozpočtovou  organizáciou,  výsledkami  svojho

hospodárenia  napojený  na  rozpočet  PSK.  Zriaďovateľom  zariadenia  je  Prešovský

samosprávny  kraj.  Hlavným  cieľom  ZSS  DOTYK  je  zabezpečiť kvalitnú  starostlivosť  s

humánnym a  etickým prístupom k  prijímateľom,  vytvoriť  tak  pocit  domova,  súkromia  v

súlade s ochranou a rešpektovaním ľudskej dôstojností, ľudských práv a základných slobôd

tak, aby naše služby, ktoré prijímateľom poskytujeme sa čo najviac približovali k európskemu

štandardu. Na úseku starostlivosti  o klienta  sa pracuje tímovo.  Máme 2 multidisciplinárne

tímy  pozostávajúce  z  odborných  zamestnancov  a  to  sociálnej  pracovníčky,  sestry,

ergoterapeutky,  inštruktora  sociálnej  rehabilitácie,  opatrovateľov a  upratovačiek.  V našom

zariadení  pristupujeme  ku  každému  prijímateľovi  individuálne,  citlivo  a  profesionálne.

Zabezpečujeme  im  nielen  základné  fyziologické  potreby,  ale  aj  pocit  istoty,  bezpečia,
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príjemnej atmosféry, domova a to hlavne prístupom zamestnancov a zmysluplným napĺňaním

dňa. 

Stravovanie

Počas  celého  roka  sme  pripravovali  jedlo  v  súlade  so  zásadami  zdravej  výživy.

Poskytovali sme 5 druhov jedál raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, pre diabetikov aj

druhá  večera.  Strava  je  v  súlade  so  zásadami  zdravej  výživy,  prijímatelia  majú  možnosť

odoberať racionálnu stravu a diabetickú,.  Strava sa pripravuje na základe jedálneho lístka.

Jedálny  lístok  zostavuje  stravovacia  komisia.  Jej  členom je  aj  zástupca  prijímateľov.  Pri

zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na pestrosť poskytovanej stravy, t.j  zabezpečenie

optimálneho  prívodu  energie  a živín  vo  forme  bielkovín,  tukov,  cukrov,  vitamínov,

minerálnych látok a vody primerane k veku a zdravotnému stavu prijímateľov. Mobilným

prijímateľom je poskytovaná strava v priestoroch jedálne priamo pri kuchyni, imobilným a

ťažko pohyblivým prijímateľom sa podáva strava priamo pri lôžku.

Cena celodennej stravnej jednotky

Racionálna strava  3,26 €

Diabetická strava  4,08  €

Počet porcií odobranej stravy za rok 2018

Druh stravy Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera II. Večera

Racionálna 12 687 12 687 12 687 12 687 12 687 0

Diabetická 772 772 772 772 772 772

Zamestnanci 0 0 4 699 0

Spolu: 13 459 13 459 18 158 13 459 13 459 772

Sociálne poradenstvo

Sociálne  pracovníčky  zariadenia  poskytujú  prijímateľom  sociálnych  služieb  a  ich

rodinným  príslušníkom  potrebné  informácie  a  v  prípade  potreby  im  odporúčajú  a

sprostredkúvajú  ďalšiu  odbornú  pomoc.  Cieľovou  skupinou  základného  sociálneho

poradenstva  neboli  len  prijímatelia  zariadenia,  ale  i  záujemcovia  o  sociálnu  službu  a  ich

rodinní  príslušníci.  Poradenstvo  bolo  zamerané  najmä  na  zlepšenie  informovanosti  o

podmienkach,  možnostiach,  formách  a  miestach  poskytovania  sociálnych  služieb,  o
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podmienkach  splnenia  kritérií  pre  poskytovanie  sociálnych  služieb  a  pod.  poradenstvo  sa

poskytovalo osobne, telefonicky a emailovou komunikáciou.  

Sociálna rehabilitácia

Sociálna  rehabilitácia  je  odborná  činnosť  zameraná  na  podporu  samostatnosti,

nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby. Cieľom je podporovať samostatnosť prijímateľov

pri  všetkých  činnostiach  a  aktivitách.  To  sa  realizuje  nácvikom  a  rozvojom  sociálnych

zručností,  posilňovaním samostatných návykov pri  sebaobsluhe a pri sociálnych aktivitách

(napr. samostatná orientácia v novom prostredí, nácvik používania kompenzačných pomôcok,

nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, samostatné vybavovanie jednoduchých

úradných  záležitostí  a  podobne).  V  neposlednom  rade  úlohou  sociálnej  rehabilitácie  je

socializácia prijímateľa sociálnej služby do nového sociálneho prostredia.

Pracovná terapia 

Pravidelne počas celého roka 2018 sme poskytovali pracovnú terapiu. Jej cieľom bolo

v maximálnej miere podporiť aktivizáciu a samostatnosť prijímateľa, pomôcť prijímateľovi

osvojiť  alebo  udržať  si  pracovné návyky a  zručnosti  pri  vykonávaní  rôznych pracovných

aktivít.  Pracovná  terapia  bola  realizovaná  v  dvoch  terapeutických  miestnostiach.

V terapeutickej dielni na prvom poschodí sa konali pamäťové a psychomotorické cvičenia. V

terapeutickej  dielni  vyhradenej  na  pracovnú  terapiu  vyrábali  prijímatelia  pod  vedením

ergoterapeutiek  kreatívne  výrobky  prostredníctvom  rôznych  techník  ako  háčkovanie,

vystrihovanie, lepenie z papiera, látky a prírodného materiálu. V zariadení máme aj krosná, na

ktorých prijímatelia tkajú rôzne koberce. Všetky tieto výrobky vyrobené v rámci pracovnej

terapie  sme  prezentovali  na  vianočných  a veľkonočných  výstavách,  ktoré  každoročne

organizuje  Prešovský  samosprávny  kraj.  Pracovná  terapia  sa  vykonávala  aj  vonku  pri

skrášľovaní prostredia, napr. jarné a jesenné vyhrabávanie lístia, zametanie chodníkov, úprava

kvetinových záhonov. Okrem toho, že si prijímatelia  v rámci pracovnej terapie osvojovali

pracovné návyky a rozvíjali motoriku, formovali a prehlbovali sa aj medziľudské vzťahy a

komunikácia medzi nimi, vznikali rôzne priateľstvá a upevňovala sa komunita.
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Individuálne a skupinové terapie 

Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme sociálne služby podľa ich individuálnych

potrieb, schopností a cieľov. Každý klient má vypracovaný individuálny rozvojový plán. Za

účelom zvyšovania kvality služieb je spracovaný systém vzdelávania zamestnancov. Našou

prioritou je neustále zlepšovanie kvality života prijímateľov, z tohto dôvodu poskytujeme:

muzikoterapiu, arteterapiu, ergoterapiu, biblioterapiu a pracovnú terapiu .

Muzikoterapia

Tento druh terapie sa vykonáva s mobilnými a imobilnými prijímateľmi, pretože to

pozitívne  vplýva  na  ich  psychiku,  pomáha  zmierniť  negatívne  pocity  a  zážitky.  Hudba

poskytuje priestor otvoriť sa dôležitým vzťahom. Cez zmyslovú rovinu zjemňuje vnímanie

seba  i  vnímanie  ľudí  navzájom.  Cieľom  muzikoterapie  je  viesť  prijímateľov  sociálnych

služieb k hlbším osobným zážitkom, ku komunikácii prostredníctvom hudby a spevu. 

Biblioterpia

Je  vhodnou  terapiou  aj  pre  imobilných  prijímateľov.  V zariadení  je  vedená

individuálne  alebo  skupinovo.  Pozitívne  ovplyvňuje  psychosomatický  stav  prijímateľov.

Posilňuje sústredenosť, zlepšuje pamäť, napomáha k rozvoju fantázie a zlepšuje komunikačné

schopnosti.

Arteterapia

Arteterapia  sa  využíva  ako  cielený  prostriedok  na  rozvoj  tvorivých  schopností

klientov, rozvíjanie sebapoznania a ich ďalší citový vývin. Prijímatelia v rámci arteterapie sa

učia  nové  techniky  maľovania  a  kreslenia,  kde  vyjadrujú  svoje  emócie. Prijímatelia

s radosťou navštevujú hodiny arteterapie. Na svoje tvorby sú prijímatelia hrdí a tešia sa na

ďalšie chvíle strávené na arteterapii. Prejavujú záujem o túto činnosť a zúčastňujú sa na nej

pravidelne.

Ergoterapia

Ergoterapia  je  liečba  prácou  a  je  to  terapeutický  postup,  pri  ktorom sa  využívajú

špecifické diagnostické a liečebné metódy,  postupy pri  terapii  jedincov každého veku a s

rôznym postihnutím. Cieľom ergoterapie je snaha, aby prijímateľ sociálnej služby sa postupne
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stal  samostatným  a  nezávislým  a  tým  dosiahol  aj  vyššiu  kvalitu  svojho  života,  umožniť

prijímateľovi sociálnej služby zúčastňovať sa každodenných aktivít, ktoré zvyšujú možnosť

začlenenia sa a socializácie. Pri práci sa využívajú plány činnosti s individuálnym prístupom.

Zabezpečenie spirituálnych potrieb

V zariadení sa nachádza kaplnka, ktorá slúži veriacim prijímateľom sociálnych služieb

rôzneho vierovyznania.  Sväté omše sa vykonávajú podľa rozpisu pre každé vierovyznanie,

ktoré sa v zariadení nachádza. Tento rozpis je umiestnený na nástenke pred kaplnkou.

 Aktivizácia a voľnočasové aktivity

Celoročné  plány  kultúrno  -  záujmovej  činnosti  boli  prispôsobené  individuálnym

potrebám, záujmom a požiadavkám našich prijímateľov sociálnych služieb. Počas roka sme

organizovali rôzne podujatia pri príležitosti sviatkov, významných udalostí, na ktorých sme si

pripomenuli zaujímavé regionálne zvyky, obyčaje a tradície. Naši prijímatelia majú možnosť

aktívneho  trávenia  voľného  času.  Aktivity  sú  ponúkané  denne  v  dopoludňajších  aj

popoludňajších  hodinách.  Na  aktivizácií  sa  najčastejšie  podieľajú  sociálni  pracovníci,

ergoteapeuti  a inštruktor sociálnej rehabilitácie.  Každý ma vypracovaný svoj plán aktivít  a

prijímateľ  si  tak  môže  vybrať  spomedzi  viacerých  aktivít,  tu  ktorá  je  pre  neho

najzaujímavejšia.  Aktivity  vedu  prijímateľov  k  činnosti  vhodnou  a  nenútenou  formou.

Cieľom vhodne zvolených zmysluplných činnosti je dosiahnuť maximálny stupeň funkčnosti

v aktivitách denného života. Pomáhajú udržiavať pravidelný denný režim, čo pre prijímateľov

s Alzheimerovu chorobou a demenciou je veľmi dôležité. Odvádzajú prijímateľov od pasivity

a pohodlnosti, zlepšujú ich kvalitu života, prispievajú k integrácii prijímateľov do spoločnosti

zariadenia,  podporujú vzájomné stretávanie sa. Nezabúdame ani na individuálne aktivity u

imobilných  prijímateľov,  ktoré  vykonávame  priamo  na  izbách.  V  prací  s  imobilnými

prijímateľmi taktiež využívame techniky biblioterapie (čítanie kníh), ďalšie aktivity zamerane

na kognitívnu rehabilitáciu (tréningy pamäte, rozhovory) a pod. V zimnom období spoločne

hrajú spoločenské hry, spievajú náboženské pesničky a čítajú knihy. V letnom období svoj

voľný čas trávia prechádzkami v prírode,  posedeniami pod altánkom. Nezabúdame ani na

duchovný život našich prijímateľov. Ti majú možnosť prijať sviatosť zmierenia, zúčastniť sa

sv. omše alebo modlenia sv. ruženca priamo v kaplnke zariadenia. Svätá omša sa slúži každý

deň. Sociálni pracovníci a ergoterapeuti sa podieľali na organizovaní kultúrno spoločenskych

8



akcii pre prijímateľ. Kultúrno - spoločenská činnosť je zameraná na záujmové, spoločenské,

športové a kultúrne aktivity, ktoré sa organizujú počas celého roka, súvisia so spoločenskými

udalosťami, či aktuálnymi sviatkami, ktoré v tom čase prebiehajú.

Prehľad aktivít realizovaných v roku 2018

Január 2018  

Privítanie Nového roka a novoročné posedenie s prijímateľmi soc. služby.

Február 2018

Narodeninové oslavy s našimi prijímateľmi sociálnych služieb.

Marec 2018

V mesiaci marec sme organizovali posedenie pri príležitosti MDŽ. Milým slovom sa k

našim  oslávenkyniam  prihovoril  riaditeľ  ZSS  Dotyk.  Sladké  občerstvenie  a  prípitok  bol

chutným spríjemnením sviatočného dňa.
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Apríl

V mesiaci  apríl  sme  sa  v  centre  sociálnych  služieb  Vita  Vitalis  zúčastnili

Veľkonočných  trhov.  Každoročne  sa  tam  stretávajú  zariadenia  sociálnych  služieb

Prešovského  samosprávneho  kraja,  kde  predávajú  vlastnoručne  vyrobené  výrobky

prijímateľov. Bolo sa na čo pozerať. Výrobky hýrili rôznymi farbami, bola to pastva pre oči.

Aj v ZSS Dotyk mali  klienti  veselú Veľkú noc. Klientom boli  pripravené tradičné

pokrmy, ktoré v nedeľu prišiel posvätiť otec duchovný. Na Veľkonočný pondelok panovala v

zariadení  výborná  nálada,  pán  riaditeľ  polial  všetky  klientky  a  neobišiel  veru  ani  ženský

personál.
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Máj

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. My sme si tento krásny deň

pripomenuli  tak,  že  do  nášho  zariadenia  zavítali  deti  zo  ZŠ  Duchnovičová.  Deti  našich

prijímateľov potešili krásnym vystúpením. Deň matiek sme oslávili  ako sa patrí.  Veď byť

mamou je najkrajšie naplnenie v živote každej ženy. 

Jún

V mesiaci jún sa uskutočnil 8. ročník regionálneho súťažného kola „Krídla túžby  “.

Naše zariadenie sa predstavilo pásmom spevu ľudových piesni. 
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Júl

K veľkej obľube našich prijímateľov patrí nepochybne opekačka, ktorú sme si urobili 

tento krát v našej záhrade.

August

V septembri sme sa zúčastnili krásneho podujatia slávnostnej omše pre prijímateľov a

zamestnancov zariadení sociálnych služieb na Mariánskej hore v Levoči. Bolo to veľmi pekné

podujatie pri ktorom prijímatelia načerpali nové sily a odchádzali  s úsmevom na tvári.  Po

svätej omši sme navštívili Levoču a urobili si prehliadku tohto krásneho mesta.
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September

Športový deň seniorov mesta Medzilaborce.

Október

Dňa  23.10.2018  sa  v  zariadení  sociálnych  služieb  Dotyk  konal  Deň  Prešovského

samosprávneho  kraja.  Tento  deň  bol  pre  nás  jedným  z  výnimočných.  Slávnostným

presarihnutím pásky za účasti primátora mesta Medzilaborce Ing. Ladislava Višňovského a

riaditeľa  ZSS Dotyk PhDr. Igora Mageru,  PhD. sme slávnostne spustili  a  otvorili  osobný

lôžkový  výťah,  ktorý je  pre  klientov  zariadenia  jednoznačným  prínosom.  Vo  svojom

úvodnom  príhovore  riaditeľ  zariadenia  uviedol,  že  výťah  výrazne  uľahčí pohyb  medzi

poschodiami. Je priestrannejší, určený pre 21 osôb s možnosťou väčšieho komfortu, hlavne
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pre imobilných  klientov.  Uľahčuje  presun a  celkový život  klientov  v zariadení.  Súčasťou

otvorenia bola svätá omša aj slávnostné posvätenie výťahu a zároveň aj posvätenie priestorov

ZSS  Dotyk.  Svojim  milým  programom  sa  neskôr  predstavili  deti  zo  ZŠ  Komenského  a

Duchnovičova a deti zo Spojenej školy internátnej, ktoré si pod vedením učiteliek pripravili

vydarený program piesni, básni a tancov. Svojim hudobným pásmom nás prišla potešiť aj

spevácka skupina Lelija z Humenného. Všetkým účinkujúcimi patrí naše poďakovanie.

Deti zo základnej umeleckej školy Alexandra Ljubimova v Medzilaborciach nezabudli

ani tento raz na našich starkých a tak ich pri príležitosti mesiaca október, ktorý patrí seniorom

prišli pozdraviť a dopriať im nezabudnuteľné okamihy z predstavenia s vedomím potešiť ich.

Kultúrny program bol plný piesní, básni a ďakovaní starkým za všetko, čo pre nás všetkých

urobili. 
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December 

Tak  ako  po  minulé  roky,  aj  tento  rok  sa  deti  zo  základnej  školy  Komenského

predstavili na Vianočnom vystúpení, ktoré sa konalo dňa 19.12.2018 v našom zariadení. Deti

si pripravili pekný vianočný program, nechýbali krásne básničky a pesničky, ktoré doplnili

utešeným tančekom. Na tvárach našich klientov dokázali vyčariť veselé úsmevy, ale i slzy

šťastia. Na záver boli obdarené búrlivým potleskom a sladkou maškrtou.

Príjemné a pokojné, plné lásky vianočné sviatky prežili klienti Zariadenia sociálnych

služieb Dotyk.  Klienti  prežili  štedrý večer  plný spomienok na časy minulé,  spríjemnili  si

večer spievaním kolied. 
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 Vyhodnotenie sťažnosti na poskytované sociálne služby

      V roku 2018 sme neevidovali žiadne sťažnosti.

3  PREHĽAD  A  PLNENIA  ZDRAVOTNEJ  A  OŠETROVATEĽSKEJ

STAROSTLIVOSTI

Zariadenie zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť v spolupráci s Agentúrou domácej

ošetrovateľskej  starostlivosti  /ADOS/  v  spolupráci  so sestrou a zdravotným asistentom.  V

rámci  ošetrovateľskej  starostlivosti  sa  zariadenie  a  jeho  odborný personál  podieľal  na  jej

zabezpečovaní  s  cieľom  predĺžiť  a  skvalitniť  život  prijímateľom.  Prijímatelia  majú

zabezpečenú  pravidelnú  ošetrovateľskú  starostlivosť.  V  prípade  potreby  sú  prijímatelia

odvážaní sanitkou na odborné vyšetrenie.
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4 PREHĽAD A PLNENIE PERSONÁLNYCH ŠTANDARDOV

Organizačná štruktúra ZSS DOTYK, Medzilaborce

Riaditeľ

Vedúci úseku starostlivosti o
klienta

Vedúci úseku stravovacej
prevádzky

Vedúci úseku ekonomiky a
vnútornej prevádzky

                 1. Tím

Sociálny pracovník         1
Inštruktor sociálnej
rehabilitácie                    0,5
Ergoterapeut                   1
Sestra                              1
Opatrovateľ                    5
Upratovačka                   1

Vedúci úseku stravovacej 
prevádzky                               1
Kuchár                                    3
Pomocná sila v kuchyni         1   

Referent – ekonóm, hospodár, 
správa majetku                        1
Referent – účtovníctvo            1
Referent – personalistika         1
Vodič – údržbár – kurič           1
Pracovník v práčovni              1

                  2. Tím

Sociálny pracovník         1
Inštruktor sociálnej
rehabilitácie                    0,5
Ergoterapeut                   1
Sestra                              1
Opatrovateľ                    5
Upratovačka                   1

Rekapitulácia – počet zamestnancov:              30

Riaditeľ                                                                1
Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky          5
Úsek starostlivosti o klienta                              19
Úsek stravovacej prevádzky                              5

Predkladá: PhDr. Igor Magera, PhD, riaditeľ ZSS DOTYK, 
Medzilaborce

Schválil: Odbor sociálny PSK

Organizačná štruktúra nadobúda platnosť:       1.1.2016
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Prepočítaná  priemerná  mesačná  hrubá  mzda  na  jedného  zamestnanca  v  ZSS  DOTYK  k
31.12.2018 je vo výške 703,15 Eur. Oproti roku 2017 /čo bol priemer 632,02 Eur/ je to nárast
o 11 %.

V období 9-12/2018 boli vyplatené mzdy - funkčný plat vo výške min. 600,-- Eur / Agenda
600/ pre zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. V mesiaci decembri 2018
boli vyplatené koncoročné odmeny. V priebehu roka boli vyplatené dve odmeny pri životnom
jubileu / 50 rokov/ . 

Počet odborných zamestnancov:
Sociálny pracovník: 2
Sestra: 1
Inštruktor sociálnej rehabilitácie: 1
Ergoterapeut: 2
Zdravotnícky asistent: 1
Opatrovateľ/ka: 10

Počet odborných zamestnancov sa oproti roku 2017 nemenil.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2018 bol 30,64. Jeden zamestnanec bol zamestnaný
cez projekt z ÚPSVaR Stropkov na dobu 9 mesiacov, refundácia mzdových prostriedkov bola
80 % z celkovej ceny práce.

Absolvované školenia :

- Novela zákona o sociálnych službách
- Aktuality vo verejnom obstarávaní
- Novinky v mzdovej oblasti
- Kurz – telesné a netelesné, špeciálne úchopy
- Akreditovaný kurz – Manažér kvality v sociálnych službách

Supervízia  pre  odborných  zamestnancov  bola  vykonaná  v  decembri  2018  supervízorkou
PhDr. Mária Kovaľovou, PhD, MHA skupinovou formou.

Čerpanie sociálneho fondu bolo formou príspevku na stravovanie zamestnancov.
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5  EKONOMICKÉ  UKAZOVATELE  POSKYTOVANIA  SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB

ZSS  DOTYK  Medzilaborce  je  rozpočtovou  organizáciou,  ktorá  je  napojená  na
rozpočet  zriaďovateľa,  ktorým je  Prešovský samosprávny kraj.  Tvorba,  úpravy a čerpanie
rozpočtu bolo v priebehu roka 2018 následovné:

Prehľad výdavkov podľa zdrojov
                                                                                                                                           v  € 

Výdavky Zdroj Funkčná 
klasifikácia

Rozpočet
schválený

Rozpočet 
upravený

Čerpanie
rozpočtu

Bežné výdavky 400 976 462 554 462 545,88

Mzdy 41 1012 199 690 229 443 229 442,94

Poistné a príspevok do poisťovní 41 1012 79 786 91 235 91 235,17

Cestovné náhrady 41 1012 900 169 169,28

Energie, voda, komunikácie 41 1012 3 466 3 348 3 347,49

Materiál 41 1012 9 200 12 474 12 473,91

Dopravné 41 1012 4 140 3 715 3 714,96

Rutinná a štandardná údržba 41 1012 1 200 1 146 1 145,81

Služby 41 1012 7 094 4 761 4 752,51

Bežné transfery 41 1012 500 696 696,38

Bežné výdavky spolu ZF 41 305 976 346 987 346 978,45

Mzdy 46 1012 23 000 24 772 24 772,00

Energie, voda, komunikácie 46 1012 25 900 21 275 21 275,20

Materiál 46 1012 37 000 38 863 38 862,75

Rutinná a štandardná údržba 46 1012 4 900 3 748 3 748,22

Služby 46 1012 4 200 6 342 6 341,83

Bežné výdavky spolu ZF 46 95 000 95 000 95 000,00

Rutinná a štandardná údržba 72e 1012 - 4 252 4 252,16

Bežné výdavky spolu ZF 72e - 4 252 4 252,16

Materiál 72f 1012 - 5 647 5 647,07

Bežné výdavky spolu ZF 72f - 5 647 5 647,07

Mzdy 72h 1012 - 4 320 4 320

Poistné a príspevok do poisťovní 72h 1012 - 344 343,80

Poistné 72h 1012 - 14 14,40

Bežné výdavky spolu ZF 72h - 4 678 4 678,20

Materiál 111 1012 - 5 990 5 990

Bežné výdavky spolu ZF111 - 5 990 5 990
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                                                                                                                                                 v €

Výdavky Zdroj Funkčná 
klasifikácia

Rozpočet
schválený

Rozpočet 
upravený

Čerpanie
rozpočtu

Kapitálové výdavky - 143 815 108 717,08

Rekonštrukcie a modernizácie 131H 1012 - 30 000 30 000

Kapitálové výdavky spolu ZF 131H - 30 000 30 000

Rekonštrukcie a modernizácie 41 1012 - 57 025 22 505,34

Rekonštrukcie a modernizácie 41 1012 - 56 790 56 211,74

Kapitálové výdavky spolu ZF41 - 113 815 78 717,08

1./ INVESTIČNÁ AKCIA: 
„Vytváranie bezbariérového prostredia-realizácia osobného lôžkového výťahu“ 86 790 €
Dokončená investícia zo ZF 131H: 30 000 € a zo ZF41: 56 790 €. 
2./ INVESTIČNÁ AKCIA: 
„Rekonštrukcia a renovácia izieb-8 ubytovacích buniek“  48 395 € /ZF41/
Preinvestované  finančné  prostriedky  do  31.12.2018  spolu  vo  výške  13  975,14  €   /plne
zrekonštruované 2 izby/, z časových dôvodov budú práce na rekonštrukcií izieb pokračovať v
roku 2019 /
3./ INVESTIČNÁ AKCIA: 
„Uzatvorenie núdzového východu“  8 630 € /ZF41/
Dokončená investícia.

3. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov financovania                                                v €

Príjmy Zdroj Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnenie rozpočtu

Príjmy za poskytované služby 46 95 000 95 000 108 847,67

Za stravné 12/2017 46 - - 426

Z dobropisov 46 - - 151,08

Z vratiek 46 - - 1 289,55

Príjmy spolu ZF 46 95 000 95 000 110 714,30

Z náhrad poistného plnenia 72e - 4 252 4 252,16

Príjmy spolu ZF 72e - 4 252 4 252,16

Za stravné 72f - 5 647 5 647,07

Príjmy spolu ZF 72f - 5 647 5 647,07

Prostriedky z ÚPSVaR SR 72h - 4 678 4 678,20

Príjmy spolu ZF 72h - 4 678 4 678,20

PRÍJMY SPOLU 95 000 109 577 125 291,73
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Vysvetlivky:
zdroj 41-prostriedky VÚC, zdroj 46-vlastné príjmy ZSS, zdroj 72e-prostriedky prijaté z poistného plnenia, 72f-
prostriedky prijaté z úhrady stravy, 72h-prostriedky prijaté z ÚPSVaR SR, 111-zo štátneho rozpočtu, 131H-zo
štátneho rozpočtu-nevyčerpané prostriedky r.2017 

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Stav na bankových účtoch k 31.12.2018

 Sociálny fond  ŠP                        871,99 €
 Depozitný účet ŠP                  34 617,30 €            
 Darovací účet ŠP                          35,75 €  
 Depozitný v Prima banke            260,91 €

ZSS Dotyk Medzilaborce nevlastní, len spravuje majetok, ktorého vlastníkom je Prešovský
samosprávny kraj. Hodnota majetku k 31.12.2018 je 1 052 372,18 €.

Dlhodobý hmotný majetok v €

Budovy 827 688,33

Stavby  77 373,88

Samostatné hnut.vecí /stroje,prístroje,zariadenia,technika,inventár/ 69 595,48

Pozemky 27 730,86

Dopravné prostriedky 47 823,63

Obstaranie  dlhodobého  hmotného  majetku  /nedokončené
investície,projekty/

 2 160,--

V roku 2018 sme technický zhodnotili budovu v hodnote  115 984,56 €, názov investičnej
akcie:

- „Vytváranie bezbariérového prostredia-realizácia osobného lôžkového výťahu“ 93 479,22 €
- „Rekonštrukcia a renovácia izieb-8 ubytovacích buniek“ /dokončené 2 izby/ 13 975,14 €
- „Uzatvorenie núdzového východu“ 8 530,20 €
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Ekonomicky oprávnené náklady 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2017
/na 1 registrované miesto/mesiac/

 
v €

Druh poskytovanej sociálnej služby Domov  sociálnych
služieb /DSS/

Špecializované
zariadenie /ŠZ/

Forma sociálnej služby celoročná pobytová celoročná pobytová

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 381,32 579,05

b)  poistné  na  verejné  ZP,  sociálne  poistenie  a
povinné  príspevky  na  starobné  dôchodkové
sporenie platené zamestnávateľom

136,85 207,81

c) tuzemské cestovné náhrady 0,38 0,34

d) výdavky na energie ,vodu a komunikácie 55,49 49,90

e)  výdavky  na  materiál  okrem  reprezentačného
vybavenia nových interiérov

114,19 102,68

f) dopravné 8,37 7,53

g) výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej  údržby  objektov  alebo  ich  častí  a
riešenia havarijných stavov

11,03 9,92

h) Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej
veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych
strojov,  prístrojov,  zariadení,techniky,náradia  a
materiálu

0,- 0,-

i) výdavky na služby 25,00 22,48

j)  výdavky  na  bežné  transfery  v  rozsahu
vreckového,  odstupného,  odchodného,  náhrady
príjmu  pri  dočasnej  pracovnej  neschopnosti
zamestnanca

1,57 1,41

k)  odpisy  hmotného  majetku  a  nehmotného
majetku  podľa  účtovných  predpisov,  o  ktorom
poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho
ako účtovná jednotka

54,06 48,61

Priemerné EON za rok 2018 spolu:  788,26 1 029,73
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Krátkodobé pohľadávky

K 31.12.2018 organizácia eviduje pohľadávky v celkovej výške 10 802,89 € z toho:
-pohľadávka za stravovanie zamestnancov v mesiaci  december 2018 vo výške 316 € je v
lehote splatnosti
-pohľadávky po lehote splatnosti ako rozdiel  medzi čiastočnou a plnou úhradou u  piatich
prijímateľov poskytovanej sociálnej služby v celkovej výške 10 486,89 €, prijímatelia sú bez
majetku, väčšina z nich nemá príbuzných, ktorí by za nich uhradili nedoplatok predpísanej
úhrady, ktorý každý mesiac narastá na uvedenú výšku pohľadávky.

Krátkodobé záväzky

K 31.12.2018 organizácia eviduje krátkodobé záväzky v celkovej výške 36 296,34 €.
Sú to záväzky voči dodávateľom za dodávky potravín a služieb 12/2018 vo výške 
1 382,38 €, záväzky z miezd a platov za mesiac 12/2018 spolu vo výške 34 617,30 €, vrátky
po zomrelých prijímateľoch SS v sume 260,91 € a nepoužité dary na účte 372 – transfery a
ostatné zúčtovania vo výške 35,75 €.
Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.

Dlhodobé záväzky k 31.12.2018 sú v sume 871,99 € a sú to záväzky zo sociálneho fondu. 

23



6 HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM

INVENTARIZÁCIA 
majetku, materiálových zásob, pokladne, cenín, pohonných hmôt, záväzkov a

pohľadávok k 31.12.2018

I.

Druh majetku Fyzický stav
k 31.12.2018

Účtovný stav
k 31.12.2018

Rozdiel
k 31.12.2018

Budova  827 688,33 €  827 688,33 € 0,- €

Stavby    77 373,88 €    77 373,88 € 0,- €

Pozemky   27 730,86 €   27 730,86 € 0,- €

HDM  117 419,11 €  117 419,11 € 0,- €

DHM+DNM   82 305,91 €   82 305,91 € 0,- €

OTE    4 954,32 €    4 954,32 € 0,- €

SPOLU:      1 137 472,41 €      1 137 472,41 € 0,- €

II.

Stav materiálových zásob Fyzický stav
k 31.12.2018

Účtovný stav
k 31.12.2018

Rozdiel
k 31.12.2018

Sklad čistiacich prostriedkov 1 049,34 € 1 049,34 € 0,- €

Sklad kancelárskych potrieb    321,13 €    321,13 € 0,- €

Sklad údržbárskeho materiálu    107,88 €    107,88 € 0,- €

Sklad zdravotníckych potrieb     0,- €     0,- € 0,- €

Sklad DHM     0,- €     0,- € 0,- €

Sklad odevov, obuvi a OOPP     0,- €     0,- € 0,- €

Sklad prádla, post. bielizeň, deky     0,- €     0,- € 0,- €

Sklad PHM     76,10 €     76,10 € 0,- €

Sklad potravín 1 579,36 € 1 579,36 € 0,- €

SPOLU: 3 133,81 € 3 133,81 € 0,- €

III.

Pokladňa Fyzický stav
k 31.12.2018

Účtovný stav
k 31.12.2018

Rozdiel
k 31.12.2018

Zostatok 0,- € 0,- € 0,- €

Inventarizácia pokladne bola v roku 2018 vykonaná 4 krát.
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IV.

Ceniny Fyzický stav
k 31.12.2018

Účtovný stav
k 31.12.2018

Rozdiel
k 31.12.2018

Poštové známky 90,60 € 90,60 € 0,- €

V.

Záväzky Fyzický stav
k 31.12.2018

Účtovný stav
k 31.12.2018

Rozdiel
k 31.12.2018

/účet 321/
faktúry za 12/18

1 382,38 € 1 382,38 € 0,- €

/účet 325/
záväzky z depozitu - nebohí

  260,91 €   260,91 € 0,- €

/účet 379/
záväzky z miezd 12/18

  626,08 €   626,08 € 0,- €

/účet 336/
záväzky z miezd - odvody12/18

     12 648,05 €        12 648,05 € 0,- €

/účet 342/
záväzky – daň z miezd 12/18

       2 084,69 €          2 084,69 € 0,- €

/účet 331/
záväzky – zamestnanci 12/18

     19 258,48 €        19 258,48 € 0,- €

SPOLU:      36 260,59 €        36 260,59 € 0,- €

VI.

Pohľadávky Fyzický stav
k 31.12.2018

Účtovný stav
k 31.12.2018

Rozdiel
k 31.12.2018

/účet 318/
Pohľadávky stravné – Z-ci 12/18

      316,00 €       316,00 € 0,- €

/účet 318/
Pohľadávky klienti

10 486,89 € 10 486,89 € 0,- €

SPOLU: 10 802,89 € 10 802,89 € 0,- €

Vyraďovacia komisia po prehodnotení návrhu na vyradenie navrhla likvidáciu hnuteľného majetku

PSK: HDM v hodnote 5 732,70 €, DHM v hodnote 5 855,81 € a OTE  v hodnote 491,26 €.
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7 KONTROLNÁ ČINNOSŤ
V roku 2018 boli vykonané kontroly z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na

stravovaciu prevádzku a kontrolu ubytovacej časti ZSS DOTYK.

8 ÚSPECHY ZARIADENIA, INOVÁCIE A VÍZIA 

,,Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabost zabudol svoje vedomosti.i.

Táto  veta  vyjadruje  našu  víziu,  hodnoty,  smerovanie  a zameranie,  ktoré  sa
vykryštalizovali  pôsobením  zariadenia,  cieľovou  skupinou  PSS  a potrebami  poskytovania
sociálnych  služieb  v  ZSS  DOTYK.  Chceme  každodenne  dávať  úctu,  lásku,  pohodu
a zmysluplný život ľuďom, ktorí v jeseni života osameli alebo sa stali nemohúcimi, odkázaní
na pomoc iných.

„Mať rád a milovať ľudí, to je celé tajomstvo a asi jediný recept na šťaste.i

                                                                                                       Ján Werich

26


