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1. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE 

 

Názov organizácie:  Zariadenie sociálnych sluţieb 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 sluţby:   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 sluţieb  

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 4 

od 75 rokov do 89 rokov 3 

nad 90 rokov 0 

celkom 9 

Tab. č.3: Stupne odkázanosti prijímateľov DSS 

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

Prijímatelia 0 0 0 0 0 9 

 

Štruktúra prijímateľov ZSS Dotyk v časti ŠZ 

Tab. č. 1: Štruktúra podľa pohlavia ŠŽ 

Prijímatelia ŠZ Počet 

Muži 8 

Ženy 16 

Celkom 24 

Tab. č. 2: Vekové zloženie prijímateľov ŠZ 

 

 

 

 

 

Vekové zloženie prijímateľov ŠZ Počet 

od 40 rokov do 59 rokov 1 

od 60rokov do 74 rokov 12 

od 75 rokov do 89 rokov 9 

nad 90 rokov 2 

celkom 24 
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Tab. č.3: Stupne odkázanosti prijímateľov ŠZ 

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

Prijímatelia 0 0 0 0 0 24 

 

Poslanie a cieľ 

Zariadenie sociálnych sluţieb /ZSS/ Dotyk v Medzilaborciach poskytuje sociálne 

sluţby pobytovou celoročnou formou podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN PSK č. 72/2019 o určení sumy úhrady za 

sociálnu sluţbu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych sluţieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Zariadenie poskytuje 

sociálnu sluţbu 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 sebaobsluţných úkonov, pri základných sociálnych aktivitách a potrebujú nepretrţitý 

dohľad po celých 24 hodín. V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna sluţba 

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 sluţieb sa 

poskytuje sociálna sluţba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 

stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluţbách, alebo 

fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluţbách. 

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 sluţby, 

ktoré prijímateľom poskytujeme sa čo najviac pribliţovali k európskemu štandardu. Úsek sts 

starostlivosti o klienta  pozostáva z odborných zamestnancov a to sociálnej pracovníčky, 

sestry, inštruktorov  sociálnej rehabilitácie, opatrovateľov a upratovačiek. V našom zariadení 

pristupujeme ku kaţdému prijímateľovi individuálne, citlivo a profesionálne. Zabezpečujeme 
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im nielen základné fyziologické potreby, ale aj pocit istoty, bezpečia, príjemnej atmosféry, 

pocit domova, zmysluplné naplnenie dňa aj duchovné vyţitie. 

V priebehu roka 2020 bolo do zariadenia celkovo: 

- prijatých:    5 prijímateľov, 

- odišli:    2 prijímatelia, 

- zomrelo:    8 prijímateľov. 

 Poskytované sluţby 

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

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

upratovanie, pranie, ţehlenie, údrţba bielizne a šatstva, a ďalšie činnosti ako pracovná terapia, 

záujmová činnosť a úschova cenných vecí.  

Stravovanie 

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

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

druhá večera. Prijímatelia majú moţnosť 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 ţivín 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 ťaţko pohyblivým prijímateľom sa podáva strava priamo pri lôţku. 

 

Cena celodennej stravnej jednotky 

Racionálna strava  3,26 € 

Diabetická strava  4,08  € 
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Počet porcií odobranej stravy za rok 2020 

 

Druh stravy Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera  II. Večera 

Racionálna      12 608      10 672      12 608      10 672      12 608 0 

Diabetická 707 707 707 707 707 707 

Zamestnanci 0 0 4 967 0 0 0 

Spolu:      13 315      11 379      18 282      11 379      13 315 707 

 

Voľnočasové aktivity 

 Ţivot a dianie v zariadení v roku 2020 bolo ovplyvnené a poznačené pandémiou Covid 

19. Kvôli protipandemickým opatreniam boli v zariadení zrušené pravidelné bohosluţby, 

spoločenské akcie, kolektívne aktivity, tieţ vychádzky klientov a návštevy.  Voľnočasové 

aktivity v našom zariadení zabezpečovali 1 soc. pracovník a 3 inštruktori sociálnej 

rehabilitácie. Našim prijímateľom  sa personál venoval individuálne a podľa potreby,  a tieţ 

podľa schopností a moţností prijímateľov. Prijímatelia  si buď sami organizovali svoj voľný 

čas, alebo si aktivity vyberali z týţdenných plánov, ktoré vypracovali soc. pracovník a 

inštruktori sociálnej rehabilitácie. Tieţ mali moţnosť chodiť pracovať do záhrady, alebo sa 

poprechádzať po parku v areáli zariadenia. 

V lete, keď sa uvoľnili opatrenia, boli v zariadení povolené návštevy aj vychádzky 

prijímateľov.  

Pre prijímateľov boli pripravené rôzne pohybové aktivity ako pravidelné cvičenie, hranie 

kolkov, loptové hry a iné. Tieţ  sme zorganizovali 2 opekačky,  a posedenie so zmrzlinou . 

Podarilo sa nám  zorganizovať pravidelnú Senior olympiádu, ktorá sa konala v septembri za 

prítomnosti našich priateľov zo Svidníka, zo zariadenia Senior dom - SVIDA. 

Keďţe sa na Slovensku začala zhoršovať situácia v súvislosti s koronavírusom, bolo nám PSK 

Prešov, nariadené pravidelné dvojtýţdňové testovanie klientov a zamestnancov na Covid 19. 

V zariadení boli znovu zakázané návštevy, vychádzky klientov. 

 04.12.2020 pri pravidelnom testovaní na Covid 19 boli zistení prví 4 pozitívni 

prijímatelia, ktorí boli ihneď izolovaní od ostatných. 07.12.2020 bolo pozitívnych ďalších 17 

prijímateľov, 09.12.2020 to uţ bolo 27 prijímateľov. Preto bola zariadeniu Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva, nariadená povinná karanténa. Naše zariadenie sa uzatvorilo. 

Bol vytvorený 9 členný Covid tím, ktorý sa skladal z 6 opatrovateliek, sestry, soc. 

inštruktorky, upratovačky. Tento tím sa o našich prijímateľov staral 24 hodín denne. 

Karanténa bola ukončená 04.01.2021.  
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 Prehľad udalostí a aktivít realizovaných v roku 2020 

 

 

Takto sme privítali rok 2020 

 

 

Oslava narodenín – február 2020 
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Šijeme rúška – marec 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca v záhrade 

– apríl 2020 
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Pravidelná rozcvička – máj 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové  

aktivity klientov 

– jún 2020 
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Opekačka – august 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior olympiáda – september 2020 
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Pravidelné testovanie – október 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomienky na rok 1989 – november 2020 
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Príprava na Vianoce – december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid tím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie sťaţnosti na poskytované sociálne sluţby 

      V roku 2020 sme neevidovali ţiadne sťaţnosti. 
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3. PREHĽAD A PLNENIE 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 predĺţiť a skvalitniť ţivot prijímateľom. Prijímatelia majú 

zabezpečenú pravidelnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú v našom zariadení vykonávajú 2 

sestry a 10 opatrovateliek. Všeobecní lekári, ktorí majú v evidencii našich klientov 

vykonávajú preventívne prehliadky priamo v našom zariadení raz za 6 mesiacov, alebo podľa 

potreby klientov. Pravidelne raz v mesiaci zariadenie navštevuje psychiater. V prípade potreby 

sú prijímatelia odváţaní sanitkou na odborné vyšetrenie. 

Naše sestry zabezpečovali v zariadení pravidelné testovanie na COVID 19 antigénovými 

testami. Realizovali vakcináciu proti chrípke, keď zaočkovali 18 prijímateľov. 
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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                   1,5 

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                    1,5 

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:       1.1.2020 
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Systém odmeňovania zamestnancov ZSS DOTYK je 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 zmysle ustanovení § 13 a  §118 Zákonníka práce. 

 
Prepočítaná priemerná mesačná hrubá mzda na jedného zamestnanca v ZSS DOTYK 

k31.12.2020 je vo výške 955,39 Eur. V priebehu roka boli vyplatené dve odmeny pri 

ţivotnom jubileu / 50rokov/    

 

  

 
Počet zamestnancov podľa zaradenia: 

 

Z počtu  29 zamestnancov k 31.12.2020 je: 

- odborných zamestnancov  16 

- ostatných zamestnancov   13 

 

 
Čerpanie sociálneho fondu bolo formou príspevku na stravovanie zamestnancov  
 
Vzdelávanie zamestnancov v roku 2020  

 
     ZSS DOTYK podporuje zamestnancov vo vzdelávaní v oblastiach, ktoré pomôžu pri 

skvalitňovaní poskytovaných služieb pre prijímateľov formou externých a interných školení v 

rámci 

ZSS. 

 
Prehľad vzdelávacích aktivít a a počet ich účastníkov za rok 2020: 

 
          Názov vzdelávacej aktivity                                 Počet účastníkov  

 
- Seminár -Povinnosti mzdovej účtovníčky                             1   
               

- Supervízia  /kvalita poskytovanej sociálnej služby/               všetci zamestnanci 

 

-  Preškolenie OOPP a BOZP                                                     všetci zamestnanci 

 

- Vzdelávací program 

/ osobnostný a sociálny rozvoj odborného pracovníka/           odborní zamestnanci 

         

 

V súvislosti s výskytom ochorenia COVID -19, spôsobenej koronavírusom SARS-

CoV-2 a z dôvodu jeho ďalšieho šírenia a na základe usmernení vydávaných v priebehu 

celého roka MZ SR sme sa ďalších školení a seminárov zúčastňovali iba online formou. 
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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 2020 následovné: 

 

Prehľad výdavkov podľa zdrojov 

                                                                                                                                                       

v € 

Výdavky Zdroj Funkčná 

klasifikácia 

Rozpočet 

schválený 

Rozpočet  

upravený 

Čerpanie 

rozpočtu 

Bežné výdavky     

Mzdy 111 1012 - 16 150 16 149,15 

Poistné a príspevok do poisťovní 111 1012 - 5 466 5 466,85 

Materiál 111 1012 - 5 420 5 420 

Bežné výdavky spolu ZF 111  27 036 27 036 

Mzdy 41 1012 281 697 305 568 305 568,43 

Poistné a príspevok do poisťovní 41 1012 116 528 123 849 123 848,28 

Cestovné náhrady  41 1012        400 80 80,40 

Energie, voda, komunikácie 41 1012     3 466 2 624 2 624,20 

Materiál 41 1012     9 000 19 488 19 487,91 

Dopravné 41 1012     4 140 3 538 3 537,62 

Rutinná a štandardná údržba 41 1012     1 200 1347 1 347,43 

Služby 41 1012    7 794 6 219 6 201,04 

Bežné transfery 41 1012       3 460 5 173 5 172,40 

Bežné výdavky spolu ZF 41 427 685 467 886 467 867,71 

Mzdy 46 1012 42 000 42 000 42 000,00 

Energie, voda, komunikácie 46 1012 24 900 24 719 24 718,13 

Materiál  46 1012 37 000 36 756 36 755,93 

Rutinná a štandardná údržba  46 1012 3 000 2 379 2 379,35 

Rutinná a štandard. údržba budov 46 1012 1 900 1 761 1 761,20 

Služby 46 1012 5 200 6 385 6 385,39 

Bežné výdavky spolu ZF 46 114 000 114 000 114 000,00 

Materiál 72f 1012 - 5 961  5 960,50 

Bežné výdavky spolu ZF 72f - 5 961 5 960,50 

 
                      
 



17 

                                                                                                                                                  v € 

Výdavky Zdroj Funkčná 

klasifikácia 

Rozpočet 

schválený 

Rozpočet  

upravený 

Čerpanie 

rozpočtu 

Kapitálové výdavky  - 67 000 49 298,52 

Projektová dokumentácia 20 1012 - 3 360 3 360,00 

Rekonštrukcie a modernizácie 20 1012 - 40 191 40 190,52 

Kapitálové výdavky spolu ZF 20 -  43 551 43 550,52 

Profesionálna priemyselná práčka 41 1012 - 7 000 5 748,00 

Kapitálové výdavky spolu ZF 41 -  7 000 5 748,00 

 

 

1./ INVESTIČNÁ AKCIA:  

„Rekonštrukcia vzduchotechniky-kuchyňa“  60 000 € 

Dokončená investícia zo ZF 20: 43 550,52 €  

 

2./ INVESTIČNÁ AKCIA:  

„Profesionálna priemyselná práčka“  7 000 € 

Dokončená investícia zo ZF 41 RF: 5 748 €  

 
 

 

3. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov financovania 

 

Príjmy Zdroj Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 

Plnenie rozpočtu 

Príjmy za poskytované služby 46 114 000 114 000 131 301,44 

Za stravné 12/2020 46 - - 493,92 

Príjmy spolu ZF 46 114 000 114 000 131 795,36 

Za stravné 72f - 5 961 5 960,50 

Príjmy spolu ZF 72f - 5 961 5 960,50 

PRÍJMY SPOLU 114 000 119 961 137 755,86 

 

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 31.12.2020 

 Sociálny fond  ŠP                      2 194,31 € 

 Depozitný účet ŠP                   46 082,77 €             

 Darovací účet ŠP                            35,75 €   

 Depozitný v Prima banke             435,67 € 

 

ZSS Dotyk Medzilaborce nevlastní, len spravuje majetok, ktorého vlastníkom je Prešovský 

samosprávny kraj. Účtovná hodnota majetku k 31.12.2020 je 1 317 350,21 €. 

Dlhodobý hmotný majetok v € 

Budovy  1 095 142,26 

Stavby  77 373,88 

Samostatné hnut.vecí /stroje,prístroje,zariadenia,technika,inventár/ 67 119,58 

Pozemky 27 730,86 

Dopravné prostriedky 47 823,63 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku /nedokončené 

investície,projekty/ 

 2 160,-- 

V roku 2020 sme technický zhodnotili budovu v hodnote 43 550,52 €, názov investičnej 

akcie: 

- „Rekonštrukcia vzduchotechniky-kuchyňa“  43 550,52 € 

  
 

5. Ekonomicky oprávnené náklady  

 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2020 

/na 1 registrované miesto/mesiac/ 

                                                                                                                                                             

v € 

Druh poskytovanej sociálnej sluţby  Domov sociálnych 

sluţieb /DSS/ 

Špecializované 

zariadenie /ŠZ/ 

Forma sociálnej sluţby celoročná pobytová  celoročná pobytová 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 654,12 679,70 

b) poistné na verejné ZP, sociálne poistenie a 

povinné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie platené zamestnávateľom 

 

233,41 

 

242,55 

c) tuzemské cestovné náhrady 0,16 0,17 

d) výdavky na energie ,vodu a komunikácie 55,34 57,50 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného 

vybavenia nových interiérov 

100,61 104,54 

f) dopravné 7,16 7,44 

g) výdavky na rutinnú a štandardnú údrţbu okrem   
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jednorazovej údrţby objektov alebo ich častí a 

riešenia havarijných stavov 

11,11 11,54 

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 sluţby 23,94 24,87 

j) výdavky na beţné transfery v rozsahu 

vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca 

 

10,47 

 

10,88 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného 

majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom 

poskytovateľ sociálnej sluţby účtuje a odpisuje ho 

ako účtovná jednotka 

 

 

61,85 

 

 

64,27 

Priemerné EON za rok 2019 spolu:  1 158,17 1 203,46 

 

Krátkodobé pohľadávky 

K 31.12.2020 organizácia eviduje pohľadávky v celkovej výške 17 623,19 € z toho: 

-pohľadávka za stravovanie zamestnancov v mesiaci december 2020 vo výške 239,20 € je v 

lehote splatnosti 

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

prijímateľov poskytovanej sociálnej sluţby v celkovej výške 16 328,90 €, prijímatelia sú bez 

majetku, väčšina z nich nemá príbuzných, ktorí by za nich uhradili nedoplatok predpísanej 

úhrady, ktorý kaţdý mesiac narastá na uvedenú výšku pohľadávky 

-pohľadávky-predpis preplatku za vyúčtovanie plynu rok 2020 je vo výške 1 055,09 €. 

 

Krátkodobé záväzky 

K 31.12.2020 organizácia eviduje krátkodobé záväzky v celkovej výške 47 848,84 €. 

Sú to záväzky voči dodávateľom za dodávky potravín a sluţieb 12/2020 vo výške 1 727,32 €,  

záväzky z miezd a platov za mesiac 12/2020 spolu vo výške 46 082,77 €, nepouţité dary na 

účte 372 – transfery a ostatné zúčtovania vo výške 35,75 €. 

Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. 

Dlhodobé záväzky k 31.12.2020 sú v sume 2 194,31 € 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 31.12.2020 

 
 

I. 

Majetok Stav k 
31.10.2020 

Prírastky Úbytky Konečný stav k 

31.12.2020 

Budovy   1 051 591,74 € 43 550,52 € -   1 095 142,26 € 

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

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

HDM      114 943,21 € - -      114 943,21 € 

Spolu   1 271 639,69 € 43 550,52 € -    1 315 190,21€ 

DHM +DNM          81 666,73 €         8 914,10 € -        90 580,83 € 

OTE          6 670,26 €            203,72 € -          6 873,98 € 

Spolu   88 336,99 €         9 117,82 € -        97 454,81 € 

 

 

II. 

 

Stav materiálových 

zásob 

Fyzický stav 

k 31.12.2020 

Účtovný stav 

k 31.12.2020 

Rozdiel 

k 31.12.2020 

Čistiace potreby 821,10 € 821,10 € 0 € 

Kancelárske potreby 712,78 € 712,78 € 0 € 

Údrţbársky materiál 53,97 € 53,97 € 0 € 

Zdravotnícky materiál 51,00 € 51,00 € 0 € 

DHM 0 € 0 € 0 € 

OOPP 34,80 € 34,80 € 0 € 

Posteľná bielizeň 0 € 0 € 0 € 

PHM 151,87 € 151,87 € 0 € 

Potraviny 1 749,26 € 1 749,26 € 0 € 

Spolu 3 574,78 € 3 574,78 € 0 € 
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III. 

 

Pokladne Fyzický stav 

k 31.12.2020 

Účtovný stav 

k 31.12.2020 

Rozdiel 

k 31.12.2020 

Pokladňa 0 € 0 € 0 € 

Pokladňa - príjmová 0 € 0 € 0 € 

Spolu 0 € 0 € 0 € 

 

Inventarizácia pokladne bola v roku 2020 vykonaná 4 krát. 

IV. 

Ceniny Fyzický stav 

k 31.12.2020 

Účtovný stav 

k 31.12.2020 

Rozdiel 

k 31.12.2020 

Poštové známky 98,65 € 98,65 € 0 € 

Spolu 98,65 € 98,65 € 0 € 

 

 

V. 

Záväzky 

12/20 

Fyzický stav 

k 31.12.2020 

Účtovný stav 

k 31.12.2020 

Rozdiel 

k 31.12.2020 

Účet 321  

Faktúry   

1 727,32 € 1 727,32 € 0 € 

Účet 379 

Záväzky z miezd  

583,13 € 583,13 € 0 € 

Účet 336 

Záväzky - odvody  

16 793,14 € 16 793,14 € 0 € 

Účet 342 

Záväzky - daň z miezd  

3 401,13 € 3 401,13 € 0 € 

Účet 331 

Záväzky – Zamestnanci 

25 305,37 € 25 305,37 € 0 € 

Spolu 47 810,09 € 47 810,09 € 0 € 
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VI. 

Pohľadávky 

12/20 

Fyzický stav 

k 31.12.2020 

Účtovný stav 

k 31.12.2020 

Rozdiel 

k 31.12.2020 

Stravné - zamestnanci 239,20  € 239,20 € 0 € 

Úhrady - prijímatelia 16 328,90 € 16 328,90 € 0 € 

Spolu 16 568,10 € 16 568,10 € 0 € 

 

VII. 

Na základe návrhov dielčich inventarizačných komisií  predloţila hlavná 

inventarizačná komisia  návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku z OTE v hodnote  

482,51 EUR,    DHM   v hodnote   563,75  EUR,  HDM v hodnote 2 503,05 EUR.  

Inventarizačné  komisie vykonali inventarizáciu majetku zodpovedne, objektívne a 

zistili, ţe pri porovnaní fyzického a účtovného stavu nie sú rozdiely. 
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7 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

V roku 2020 neboli 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 sluţieb v ZSS DOTYK. Chceme kaţdodenne dávať úctu, lásku, pohodu 

a zmysluplný ţivot ľuďom, ktorí v jeseni ţivota 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 


