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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 

mailto:riaditel@zpsadss-ml.vucpo.sk
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2 PREHĽAD A PLNENIE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŢIEB 

 
Štruktúra prijímateľov ZSS Dotyk v časti domov sociálnych služieb  

Tab. č. 1: Štruktúra podľa pohlavia DSS 

Prijímatelia DSS Počet 

Muži 6 

Ženy 3 

Celkom 9 

Tab. č. 2: Vekové zloženie prijímateľov DSS 

Vekové zloženie prijímateľov DSS Počet 

od 40 rokov do 59 rokov                      2 

od 60rokov do 74 rokov 3 

od 75 rokov do 89 rokov 4 

nad 90 rokov 0 

celkom 9 

Tab. č.3: Stupne odkázanosti prijímateľov DSS 

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

Muži 0 0 0 0 0 9 

 

Štruktúra prijímateľov ZSS Dotyk v časti ŠZ 

Tab. č. 1: Štruktúra podľa pohlavia ŠŽ 

Prijímatelia ŠZ Počet 

Muži 15 

Ženy 16 

Celkom 31 

Tab. č. 2: Vekové zloženie prijímateľov ŠZ 

 

Tab. č.3: Stupne odkázanosti prijímateľov ŠZ 

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

 0 0 0 0 2 27 

Vekové zloženie prijímateľov ŠZ Počet 

od 40 rokov do 59 rokov 2 

od 60rokov do 74 rokov 16 

od 75 rokov do 89 rokov 13 

nad 90 rokov 0 

celkom 31 
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ZSS Dotyk v Medzilaborciach je samostatnou rozpočtovou organizáciou, výsledkami 

svojho hospodárenia napojený na rozpočet PSK. Zriaďovateľom zariadenia je Prešovský 

samosprávny kraj.  

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. 72/2019 o určení sumy úhrady za 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Zariadenie poskytuje 

sociálnu službu 40 prijímateľom, z toho 10 prijímateľov  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. 

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 dôstojnosti, 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, inštruktorov  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, príjemnej atmosféry, pocit domova, 

zmysluplné naplnenie dňa aj duchovné vyžitie. 
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Vpriebehu roka 2019 bolo do zariadenia celkovo: 

- prijatých:    5 prijímateľov, 

- odišli:    1 prijímateľ, 

- zomreli:    4 prijímatelia. 

  

  V zariadení sa poskytujú odborné činnosti a to: sociálne poradenstvo, sociálna 

rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, obslužné činnosti ako ubytovanie, stravovanie, 

upratovanie, a ďalšie činnosti pracovná terapia, záujmová činnosť a úschova cenných vecí.  

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. 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 2019 

 

Druh stravy Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  II. Večera 

Racionálna      12 595      11 550      12 595      11 549      12 595 0 

Diabetická 1 061 1 061 1 061 1 061 1 061 1 061 

Zamestnanci 0 0 4 952 0   

Spolu:      13 656      12 611      18 608      12 610      13 656 1 061 
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Pracovná terapia  

Pravidelne počas celého roka 2019 sme prijímateľom  poskytovali pracovnú terapiu. 

Jej cieľom  bolo v maximálnej miere podporiť aktivizáciu a samostatnosť prijímateľa, pomôcť 

prijímateľovi osvojiť si, udržať si alebo zaktivizovať pracovné návyky a zručnosti pri 

vykonávaní rôznych pracovných aktivít.  

Pracovná terapia bola realizovaná v pracovnej dielni, na druhom poschodí. Prijímatelia 

môžu vstupovať do dielne v sprievode inštruktora sociálnej rehabilitácie kedykoľvek počas 

pracovnej doby . Toto opatrenie je zavedené kvôli bezpečnosti prijímateľov. 

 V terapeutickej dielni vyhradenej na pracovnú terapiu vyrábali prijímatelia pod 

vedením soc. inštruktoriek 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. Pracovná terapia prebiehala aj vonku 

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

úprava kvetinových záhonov, v zime odpratávanie snehu. Prijímatelia mali možnosť v zadnej 

časti areálu vytvoriť si zeleninovú záhradku, čo aj patrične využili. 

 

Individuálne a skupinové terapie  

Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme sociálne služby podľa ich individuálnych 

potrieb, schopností a cieľov. Každý prijímateľ má vypracovaný svoj individuálny rozvojový 

plán. Na vypracovaní tohto individuálneho plánu sa podieľajú samotní prijímatelia a celý 

multidisciplinárný tím.  

Našou prioritou je neustále zlepšovanie kvality života prijímateľov, z tohto dôvodu 

poskytujeme: prvky muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, biblioterapie  a pracovnej terapie . 

 

Zabezpečenie spirituálnych potrieb 

Prijímatelia majú možnosť aj duchovného vyžitia. V zariadení sa nachádza kaplnka, 

ktorá slúži veriacim prijímateľom sociálnych služieb rôzneho vierovyznania. Sväté omše sa 

vykonávajú podľa rozpisu pre gréckokatolíčke a pravoslávne vierovyznanie. Tento rozpis je 

umiestnený na nástenke pred kaplnkou. Prijímatelia majú možnosť zúčastňovať sa aj 

bohoslužieb v blízkom okolí. 
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 Aktivizácia a voľnočasové aktivity 

Naši prijímatelia majú možnosť organizovať si sami voľný čas, alebo si môžu vybrať z 

aktivít, ktoré ponúka naše zariadenie na základe týždenných plánov. Tieto plány tvoria 

sociálni pracovníci a inštruktori soc. rehabilitácie týždeň dopredu a podieľajú sa aj na ich 

organizácii. Plán obsahuje rôzne aktivity a prvky terapií ako pamäťové cvičenia, 

psychomotorické cvičenia, precvičovanie jemnej motoriky. Z terapií je to muzikoterapia, 

biblioterapia,  arteterapia,  reminiscenčná terapia, terapia hrou. Týždenné plány sú vyvesené 

na nástenke na chodbe, kde si ich môžu prijímatelia prečítať a vybrať si vhodnú aktivitu pre 

seba. O možnosti zúčastniť sa na aktivite informujú  inštruktori aj osobne, keďže máme aj 

imobilných prijímateľov. Počas letných dní a pekného počasia môžu prijímatelia aktivity 

vykonávať aj vonku v altánku.  

Aktivity vedú 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  veľmi dôležité. Odvádzajú prijímateľov od pasivity a 

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

zariadenia, podporujú vzájomné stretávanie sa. 

 Prijímatelia nášho zariadenia mali možnosť v tomto roku zúčastniť sa aj kultúrno-

spoločensko-športových podujatí. Počas roka sociálni pracovníci a inštruktori organizovali 

rôzne podujatia, ktoré súviseli so spoločenskými udalosťami a aktuálnymi sviatkami, z 

príležitosti ktorých nás  prišli pozdraviť, zahrať nám a zaspievať  deti zo základných škôl  

v Medzilaborciach a deti zo základnej umeleckej školy. Tiež sme sa zúčastnili majálesu v 

Senior dome Svida vo Svidníku, Senior olympiády, ktorú organizovalo naše zariadenie, a tiež 

regionálneho koncertu Krídla túžby.  

Všetky takéto akcie máme zdokumentované cez fotografie a uverejnené na sociálnej sieti. 
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Prehľad aktivít realizovaných v roku 2019 

 

Privítanie Nového roka 2019. 
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Oslava MDŢ 

Pri príležitosti dňa žien, náš pán riaditeľ odmenil všetky ženy v zariadení. Z milej kytičky sa 

tešili prijímateľky a aj zamestnankyne nášho zariadenia. 
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Majáles v Senior Dome Svida 

3. mája sme sa  zúčastnili majálesu, na ktorý nás pozvali prijímatelia zo Senior Domu Svida. 

Krásna výzdoba, bohaté občerstvenie, zábavné vystúpenie a nezabudnuteľná atmosféra. 
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Senior olympiáda IV. 

4.júna 2019 sme zorganizovali IV. ročník senior olympiády, ktorej sa zúčastnili naši 

prijímatelia, prijímatelia Senior Dom Svida, CSS Ametyst Tovarné a tiež prijímatelia z Domu 

Samopomocy z Leska v Poľsku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zariadenie.zariadenie.7?__cft__%5B0%5D=AZXJ02Ysc15j3Xym6bmEGY8-ISNBXPFE3S_WATdt2uR1Ti93MyE2rhUid84IrvW7ib8XGq1tTJxZcgydQv-Mh0XJhGXaQUSSnJt_kSAh3RbDtax17pEXQ8TXipEGxgc-bSY&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/zariadenie.zariadenie.7?__cft__%5B0%5D=AZXJ02Ysc15j3Xym6bmEGY8-ISNBXPFE3S_WATdt2uR1Ti93MyE2rhUid84IrvW7ib8XGq1tTJxZcgydQv-Mh0XJhGXaQUSSnJt_kSAh3RbDtax17pEXQ8TXipEGxgc-bSY&__tn__=-%5DK-R
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Príprava na krídla túţby 

Takto poctivo sme nacvičovali na regionálny koncert Krídla túžby. 
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Krídla túţby 

28. augusta sme sa zúčastnili regionálneho koncertu Krídla túžby, ktorý tento rok 

organizovalo CSS Ametyst v Továrne.  Aj keď  sme nepostúpili  zábavy a dobrej nálady bolo 

neúrekom. 
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Úcta k starším 

Mesiac október je venovaný úcte k starším. Z tejto príležitosti našich prijímateľov prišli 

potešiť deti zo Základnej umeleckej školy  A. A. Ljubimova v Medzilaborciach, ktorí našim 

prijímateľom venovali zaujímavé vystúpenie.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ZUŠ-A-A-Ljubimova-Medzilaborce-1647554918789558/?__cft__%5B0%5D=AZX3AHjarczCLRiCySIvDY-NeqK5r-X07ljv2rnDvAQMOioBXIBnUbsQ00EwnFDli1E2VqCj0RRyAHmdaAUUhW5MkO0N5js4xpYTJyThvhERr1R1GXskir2S5dXoMOfvr9Oa2tDvNYR6vI4Q-Zy9457f&__tn__=%2CdkC%2CP-R
https://www.facebook.com/ZUŠ-A-A-Ljubimova-Medzilaborce-1647554918789558/?__cft__%5B0%5D=AZX3AHjarczCLRiCySIvDY-NeqK5r-X07ljv2rnDvAQMOioBXIBnUbsQ00EwnFDli1E2VqCj0RRyAHmdaAUUhW5MkO0N5js4xpYTJyThvhERr1R1GXskir2S5dXoMOfvr9Oa2tDvNYR6vI4Q-Zy9457f&__tn__=%2CdkC%2CP-R
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Prestrihovanie pásky 

V roku 2019 prebiehala u nás aj rekonštrukcia budovy zariadenia. Rekonštruovali sa izby, 

zatepľovala sa budova, robila sa nová fasáda. Keďže celú túto rekonštrukciu financoval PSK 

Prešov pozvali sme jeho zástupcov na slávnostné prestrihovanie pásky na budove. Akcie sa 

zúčastnili Ing. Pavel Slaninka a Mgr. Viktor Guman, ktorí spoločne s našim riaditeľom túto 

pásku prestrihli. Pán riaditeľ PhDr. Igor Magera, PhD. sa vo svojom príhovore poďakoval 

predstaviteľom PSK za podporu a previedol ich po zariadení. Súčasťou tejto akcie bola aj 

svätá omša a posvätenie zrekonštruovaných priestorov a tiež kultúrne vystúpenie našich 

prijímateľov.  
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Mikuláš 

Aj k nám prišiel Mikuláš. 
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A zase sú tu Vianoce a dobrá nálada. 
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Vyhodnotenie sťaţnosti na poskytované sociálne sluţby 

      V roku 2019 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 

 

 Prepočítaná priemerná mesačná hrubá mzda na jedného zamestnanca v ZSS DOTYK  

k 31.12.2019 je vo výške 796,49 Eur. Oproti roku 2018 /čo bol priemer 703,15 Eur/ je to 

nárast o 13 %. 

 

V mesiaci november a december 2019 boli vyplatené odmeny. V priebehu roka bola vyplatená 

jedna odmena pri životnom jubileu / 50 rokov/ .  

 

Počet odborných zamestnancov: 

Sociálny pracovník: 2 
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Sestra: 2 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie: 1 

Ergoterapeut: 2 

Opatrovateľ/ka: 10 

 

Počet odborných zamestnancov sa oproti roku 2018 nemenil. 

 

Priemerný počet zamestnancov v roku 2019 bol 31.  

 

Absolvované školenia : 

- Individuálne plánovanie 

- 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 marci 2019  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 SLUŢIEB 

 

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 2019 nasledovné: 

 

Prehľad výdavkov podľa zdrojov 

                                                                                                                                                       

v € 

Výdavky Zdroj Funkčná 

klasifikácia 

Rozpočet 

schválený 

Rozpočet  

upravený 

Čerpanie 

rozpočtu 

Bežné výdavky  442 157 513 054 513 045,11 

Mzdy 41 1012 231 655 269 006 269 005,98 

Poistné a príspevok do poisťovní 41 1012   89 002 105 289 105 289,12 

Cestovné náhrady  41 1012        400 72 71,60 

Energie, voda, komunikácie 41 1012     3 466 2 872 2 872,10 

Materiál 41 1012     9 000 13 461 13 461,74 

Dopravné 41 1012     4 140 4 700 4 700,02 

Rutinná a štandardná údržba 41 1012     1 200 2 447 2 446,47 

Služby 41 1012    7 794 13 168 13 159,84 

Bežné transfery 41 1012        500 1 034 1 033,58 

Bežné výdavky spolu ZF 41 347 157 412 049 412 040,45 

Mzdy 46 1012 23 000 27 290 27 290,00 

Energie, voda, komunikácie 46 1012 24 900 21 922 21 922,16 

Materiál  46 1012 37 000 37 256 37 255,51 

Rutinná a štandardná údržba  46 1012 3 000 3 075 3 075,06 

Rutinná a štandard. údržba budov 46 1012 1 900 2 831 2 831,15 

Služby 46 1012 5 200 2 626 2 626,12 

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

Rutinná a štandardná údržba  72e 1012 - 259  259,06 

Bežné výdavky spolu ZF 72e -  259  259,06 

Materiál 72f 1012 - 5 746 5 745,60 

Bežné výdavky spolu ZF 72f - 5 746 5 745,60 

 

                      

 

 

 

 



22 

                                                                                                                                                  v € 

Výdavky Zdroj Funkčná 

klasifikácia 

Rozpočet 

schválený 

Rozpočet  

upravený 

Čerpanie 

rozpočtu 

Kapitálové výdavky  - 224 855 223 903,41 

Projektová dokumentácia 41 1012 - 2 900 2 900,00 

Rekonštrukcie a modernizácie 41 1012 - 221 955 221 003,41 

Kapitálové výdavky spolu ZF41 -  224 855 223 903,41 

 

 

1./ INVESTIČNÁ AKCIA:  

„Zateplenie objektu, vonkajšieho schodiska a kotolne“  180  035 € 
Dokončená investícia zo ZF 41: 180 035 €  

 

2./ INVESTIČNÁ AKCIA:  

„Rekonštrukcia a renovácia izieb-7 ubytovacích buniek“ - nedočerpané KV z roku 2018 

 34 420 € /ZF41/ + 1 400€ /ZF41/ = 35 820 € 
Dokončená investícia zo ZF 41: 35 467,84 €  

 

3./ INVESTIČNÁ AKCIA:  

„Vytvorenie miestnosti pre výkon sociálnej rehabilitácie a miestnosti pre personál“ 

9 000 € /ZF41/ 
Dokončená investícia zo ZF 41: 8 974,48 € 
 

3. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov financovania 
 

Príjmy Zdroj Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 

Plnenie rozpočtu 

Príjmy za poskytované služby 46 95 000 95 000 120 770,54 

Za stravné 12/2018 46 - - 477,95 

Z dobropisov 46 - - 91,54 

Príjmy spolu ZF 46 95 000 95 000 121 340,03 

Z náhrad poistného plnenia 72e - 259 259,06 

Príjmy spolu ZF 72e - 259 259,06 

Za stravné 72f - 5 746 5 745,60 

Príjmy spolu ZF 72f - 5 746 5 745,60 

PRÍJMY SPOLU 95 000 101 005 127 344,69 

 

Vysvetlivky: 
zdroj 41-prostriedky VÚC, zdroj 46-vlastné príjmy ZSS, zdroj 72e-prostriedky prijaté z poistného plnenia, 72f-

prostriedky prijaté z úhrady stravy  
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4. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

Stav na bankových účtoch k 31.12.2019 

 Sociálny fond  ŠP                      1 318,24 € 

 Depozitný účet ŠP                   38 080,64 €             

 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 31.12.2019 je 1 052 372,18 €. 

Dlhodobý hmotný majetok v € 

Budovy  1 051 591,74 

Stavby  77 373,88 

Samostatné hnut.vecí /stroje,prístroje,zariadenia,technika,inventár/ 63 862,78 

Pozemky 27 730,86 

Dopravné prostriedky 47 823,63 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku /nedokončené 

investície,projekty/ 

 2 160,-- 

V roku 2019 sme technický zhodnotili budovu v hodnote 223 903,41 €, názov investičnej 

akcie: 

- „Zateplenie objektu, vonkajšieho schodiska a kotolne“  179 461,09 € 

- „Rekonštrukcia a renovácia izieb-7 ubytovacích buniek“ 35 467,84 €  

- „Vytvorenie miestnosti pre výkon sociálnej rehabilitácie a miestnosti pre personál“8 974,48 

€  

 

5. Ekonomicky oprávnené náklady  

 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2019 
/na 1 registrované miesto/mesiac/ 

                                                                                                                                                             

v € 

Druh poskytovanej sociálnej služby  Domov sociálnych 

sluţieb /DSS/ 

Špecializované 

zariadenie /ŠZ/ 

Forma sociálnej služby celoročná pobytová  celoročná pobytová 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 444,45 674,89 

b) poistné na verejné ZP, sociálne poistenie a 

povinné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie platené zamestnávateľom 

 

157,93 

 

239,83 

c) tuzemské cestovné náhrady 0,14 0,15 

d) výdavky na energie ,vodu a komunikácie 49,99 52,21 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného 

vybavenia nových interiérov 

102,26 106,79 
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f) dopravné 9,48 9,89 

g) výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a 

riešenia havarijných stavov 

 

16,84 

 

17,59 

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 31,83 33,24 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu 

vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca 

 

2,08 

 

2,18 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného 

majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom 

poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho 

ako účtovná jednotka 

 

 

55,35 

 

 

57,81 

Priemerné EON za rok 2019 spolu:  870,35 1 194,58 

 

Krátkodobé pohľadávky 
K 31.12.2019 organizácia eviduje pohľadávky v celkovej výške 12 842,87 € z toho: 

-pohľadávka za stravovanie zamestnancov v mesiaci december 2019 vo výške 313,60 € je v 

lehote splatnosti 

-pohľadávky po lehote splatnosti ako rozdiel medzi čiastočnou a plnou úhradou u  siedmich 

prijímateľov poskytovanej sociálnej služby v celkovej výške 12 529,27 €, 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 31.12.2019 organizácia eviduje krátkodobé záväzky v celkovej výške 40 130,91 €. 

Sú to záväzky voči dodávateľom za dodávky potravín a služieb 12/2019 vo výške 1 753,61 €,  

záväzky z miezd a platov za mesiac 12/2019 spolu vo výške 38 080,64 €, 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 31.12.2019 sú v sume 871,99 € a sú to záväzky zo sociálneho fondu.  
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6 HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM INVENTARIZÁCIA  

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

pohľadávok k 31.12.2019 

 

I. 

 

Majetok Stav k 
31.10.2019 

Prírastky Úbytky Konečný stav k 

31.12.2019 

Budovy   1 051 591,74 € 0 0   1 051 591,74 € 

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

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

HDM      111 686,41 € 0 0      111 686,41 € 

DHM +DNM         79 708,30 €         3 054,77 € 0       82 763,07 € 

OTE         4 651,24 €            634,13 € 0         5 285,37 € 

Spolu  1 352 742,43 €        3 688,90 € 0   1 356 431,33 € 

 

 

II. 

 

Stav materiálových 

zásob 

Fyzický stav 

k 31.12.2019 

Účtovný stav 

k 31.12.2019 

Rozdiel 

k 31.12.2019 

Čistiace potreby 895,01 € 895,01 € 0 € 

Kancelárske potreby 541,46 € 541,46 € 0 € 

Údrţbársky materiál 77,06 € 77,06 € 0 € 

Zdravotnícky materiál 167,40 € 167,40 € 0 € 

DHM 0 € 0 € 0 € 

OOPP 0 € 0 € 0 € 

Posteľná bielizeň 0 € 0 € 0 € 

PHM 155,16 € 155,16 € 0 € 

Potraviny 1 560,92 € 1 560,92 € 0 € 

Spolu 3 397,01 € 3 397,01 € 0 € 

 

 

 

 



26 

III. 

 

Pokladne Fyzický stav 

k 31.12.2019 

Účtovný stav 

k 31.12.2019 

Rozdiel 

k 31.12.2019 

Pokladňa 0 € 0 € 0 € 

Pokladňa - príjmová 0 € 0 € 0 € 

Spolu 0 € 0 € 0 € 

Inventarizácia pokladne bola v roku 2019 vykonaná 4 krát. 

 

IV. 

 

Ceniny Fyzický stav 

k 31.12.2019 

Účtovný stav 

k 31.12.2019 

Rozdiel 

k 31.12.2019 

Poštové známky 89,20 € 89,20 € 0 € 

Spolu 89,20 € 89,20 € 0 € 

 

V. 

 

Záväzky 

12/19 

Fyzický stav 

k 31.12.2019 

Účtovný stav 

k 31.12.2019 

Rozdiel 

k 31.12.2019 

Účet 321  

Faktúry   

1 753,61 € 1 753,61 € 0 € 

Účet 325 

Záväzky - nebohí 

260,91 € 260,91 € 0 € 

Účet 379 

Záväzky z miezd  

637,84 € 637,84 € 0 € 

Účet 336 

Záväzky - odvody  

13 867,03 € 13 867,03 € 0 € 

Účet 342 

Záväzky - daň z miezd  

2 506,26 € 2 506,26 € 0 € 

Účet 331 

Záväzky – Zamestnanci 

21 069,51 € 21 069,51 € 0 € 

Spolu 40 095,16 € 40 095,16 € 0 € 
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VI. 

 

Pohľadávky 

12/19 

Fyzický stav 

k 31.12.2019 

Účtovný stav 

k 31.12.2019 

Rozdiel 

k 31.12.2019 

Stravné - zamestnanci 313,60  € 313,60 € 0 € 

Úhrady - prijímatelia 12 529,28 € 12 529,28  € 0 € 

Spolu 12 842,88 € 12 842,88 € 0 € 

 

VII. 

Na základe návrhov dielčich inventarizačných komisií  predložila hlavná 

inventarizačná komisia  návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku z OTE v hodnote  

133,59  EUR,    DHM   v hodnote   2 791,17  EUR,  HDM v hodnote 2 491,20 EUR.  

Inventarizačné  komisie vykonali inventarizáciu majetku zodpovedne, objektívne a 

zistili, že pri porovnaní fyzického a účtovného stavu nie sú rozdiely. 
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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 slabosti zabudol svoje vedomosti.“.“ 

 

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 šťastie“. 

 
                                                                                                       Ján Werich 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Schválil:  PhDr. Magera Igor, PhD 

                                                                                        riaditeľ ZSS DOTYK 


