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1 Základné informácie 
 

 

Názov zariadenia:   Domov sociálnych služieb v Brezovičke  

Adresa:    Brezovička č. 62, 082 74  

 

Zriaďovateľ:   Prešovský samosprávny kraj  

Štatutár:    Mgr. Ján Tomus 

Forma hospodárenia:  rozpočtová organizácia  

Zriaďovacia listina:  zo dňa 01.07.2002 

Kapacita zariadenia: Domov sociálnych služieb, pobytová forma 21 

    Rehabilitačné stredisko, ambulantná forma  12 

 

Počet zamestnancov:  25 

IČO:     00619493 

Bankové spojenie:   IBAN SK02 8180 0000 0070 0051 3131 

 

Tel.:     051/4591295, +421 911 025 109   

E-mail:    sekretariat@dss-brezovicka.vucpo.sk 

web:  https://dssbrezovicka.sk 

 https://www.facebook.com/dssbrezovicka/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Poskytovanie sociálnych služieb 
 

2.1 Poslanie a cieľ DSS v Brezovičke 

Domov sociálnych služieb v Brezovičke (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 a jej stupeň odkázanosti je v rozmedzí od III.–VI.  

Činnosťou DSS je poskytovanie komplexných sociálnych služieb ako ubytovanie, 

stravovanie, obslužné činnosti. Za tieto služby prijímatelia platia úhradu.  

 

Poslaním DSS v Brezovičke je poskytnúť prijímateľom sociálnych služieb kvalitnú 

starostlivosť humánnym a etickým prístupom v súlade s ochranou a rešpektovaním ľudskej 

dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd. Vytvoriť zmysluplný, dôstojný a 

plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti na základe ich 

individuálnych schopností a znalostí.  

 

Cieľom poskytovania sociálnej služby je vykonávať odborné, obslužné a ďalšie činnosti 

s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby. Ku každému 

prijímateľovi pristupovať individuálne, citlivo a profesionálne. Zabezpečovať im nielen 

základné fyziologické potreby, ale aj pocit istoty, domova, bezpečia, príjemnej atmosféry. 

 

Ubytovanie je poskytované v budove kaštieľa, ktorý prešiel rekonštrukciou, 

ubytovanie prijímateľov je zabezpečené na dvoj a troj-posteľových izbách. Izby sú 

prispôsobené potrebám a prianiu prijímateľov. Prijímatelia môžu mať izby vybavené vlastným 

zariadením. V súvislosti s pandémiou COVID 19 bola vo všetkých izbách prevedená 

dezinfekčná maľba.  

 

Stravovanie je poskytované celodennou formou ako raňajky, desiata, obed, olovrant a 

večera. V ponuke sú 2 druhy diét: šetriaca a bielkovinová. Jedálny lístok zostavuje referent 

stravovacej prevádzky. Na výbere jedál sa podieľa stravovacia komisia, ktorej členmi sú aj 

prijímatelia sociálnej služby. Stravovacia komisia sa stretáva 1x štvrťročne.  Strava sa podáva 



v jedálni zariadenia. Imobilným prijímateľom a prijímateľom, ktorí sa pre chorobu nemôžu 

stravovať v jedálni, prináša stravu k lôžku personál. PSS majú možnosť sa zo stravy odhlásiť. 

  

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba osobného šatstva sú zabezpečené vlastným 

personálom a vlastnou práčovňou. Prijímatelia sociálnej služby si majú možnosť prať a sušiť 

bielizeň aj sami, na tento účel bola zakúpená automatická práčka, ktorá je umiestnená mimo 

práčovne t. j. v umyvárni na 2. poschodí.  Podľa potreby sa využívajú externé služby.  

Okrem týchto služieb, zariadenie zabezpečuje pre prijímateľov bezplatne 

ošetrovateľskú starostlivosť, športovú a rekreačnú činnosť, poradenstvo, pracovnú terapiu, 

rehabilitačnú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, zabezpečenie úschovy cenných vecí. 

 

2.2 Skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020  

DSS je zariadením sociálnych služieb s celokrajskou pôsobnosťou Prešovského 

samosprávneho kraja. Úrad Prešovského samosprávneho kraja pri poskytovaní služieb 

zohľadňuje regionálnu príslušnosť prijímateľov sociálnych služieb.  

V roku 2020 bol do zariadenia prijatý nový prijímateľ sociálnej služby a zomrel jeden 

prijímateľ sociálnej služby.  

 Veková skladba:     Rodová skladba:  

do 29 rokov: 1     Ženy: 2  

30-39 rokov: 9    Muži: 19  

40-59 rokov: 11  

 

Rozdelenie podľa mobility:   Rozdelenie prijímateľov pozbavených s 

Imobilní : 4      spôsobilosti na právne úkony:  

Čiastočne mobilní: 5     PSS pozbavení spôsobilosti na právne úkony: 19  

Mobilní: 12      PSS svojprávni : 2  

 

2.3 Kultúrno-spoločenská činnosť 

V našom DSS sa usilujeme nielen o to, aby naši klienti boli spokojní, ale predovšetkým 

o to, aby sa zachovala čo najväčšia miera ich sebestačnosti, nezávislosti, aby neboli 

izolovaní od okolia a predovšetkým, aby žili bežný spôsob života. Snažíme sa rešpektovať 

individualitu každého nášho klienta, podporovať jeho dôstojnosť a zamedziť jeho sociálnej 

izolácii. Aj keď tento rok bol v každej sfére života poznačený epidémiou Covid-19, 



organizovali sme rôzne podujatia a aktivity, ktoré boli vykonávané tu v zariadení, alebo 

v blízkom okolí. 

Neodmysliteľnou súčasťou života v našom zariadení je aj spiritualita. 

• tematicky zamerané akcie (Vianoce, Veľká noc, MDŽ, Deň matiek, Dušičky), 

• spoločné spovedania a sv. omše v zariadení, 

• vystúpenia gospelovej kapely F6, 

• spoločenské zábavy ( Fašiangová zábava, Karneval, Diskotéka, pod.), 

• výlet autobusom do Blažova, 

• čítanie kníh, 

• predstavenie divadielka Portál, 

• k dispozícii je značný počet kníh , ktoré môžu klienti čítať, alebo si len prezerať, 

• k prechádzkam a k odpočinku slúži parková časť zariadenia, 

• rôzne športové aktivity, športové súťaže, 

• posedenia pre klientov (gulášpárty, grilovanie, spievanie, počúvanie hudby  a pod.), 

• narodeninovo – meninové oslavy našich klientov. 

Každoročne vytvárame plán kultúrno-výchovnej, pracovnej a záujmovej činnosti, ktorý  

flexibilne meníme v závislosti od zdravotného stavu, počasia a najmä epidemiologickej 

situácie. 

Okrem plánovaných kolektívnych akcií sa klienti venujú aj individuálnym činnostiam -

kanisterapia, starostlivosť o izbové kvety, čítanie. V spoločenskej miestnosti a na izbách majú 

klienti k dispozícii televízory, videoprehrávače a spoločenské hry. 

 

2.4 Ergoterapia 

            Ergoterapia je terapeutický postup, ktorý využíva špecifické diagnostické a liečebné 

metódy, postupy pri terapii jedincov každého veku s rôznym typom postihnutia, ktorí sú trvale 

alebo dočasne fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo mentálne postihnutí. 

Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a 

nezávislosť klientov v domácom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich 

života. 

Ciele ergoterapie v DSS Brezovička: 

• Zlepšenie telesných a psychických funkcií na každom stupni mentálneho postihnutia. 

• Zlepšenie narušeného správania (upokojenie). 

• Zlepšenie fyziologických orgánov. 

• Vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti. 



• Odvádzanie prebytočnej energie. 

• Vytváranie bežných životných situácii spojených s pracovnou činnosťou. 

• Zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia. 

• Príležitosť byť v ľudskej skupine. 

• Zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti. 

• U uzavretých klientoch získanie k spolupráci. 

 

Okruhy ergoterapie v DSS Brezovička:  

Pri práci s klientom sa zameriavame na 5 základnych okruhov ergoterapie: 

• Sebaobsluha - je zameraná na získavanie čo najvyššieho stupňa samostatnosti v 

jednotlivých činnostiach a na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie hygienických a 

sociálnych návykov. Samoobslužné činnosti sú priamo zakomponované v denných 

činnostiach a u niektorých klientov v individuálnych plánoch a patria k prioritám 

ergoterapie v DSS. 

• Upratovacie práce - sú zamerané na cvičenie a vytváranie elementárnych pracovných 

zručností, rozvíjanie celkovej samostatnosti a presnosti pri práci. Pri upratovacích prácach 

využívame dvor DSS, ktorý okrem oddychových a športových činností ponúka aj pracovné 

príležitosti akými sú zametanie, odhŕňanie snehu, hrabanie lístia, čistenie dvora a pod. 

Takisto obyčajný denný život  prináša rôzne príležitosti k pracovným činnostiam klientov 

ako napríklad –  pomoc s odnosom použitého bielizne, vešanie bielizne, utieranie prachu, 

vysávanie, umývanie podlahy, upratovanie jedálne. 

• Práce s prírodninami a technickým materiálom - so zameraním na rozvíjanie 

manipulačných, napodobňovacích a konštruktívnych schopností. V tejto oblasti 

ergoterapie sa naši klienti môžu realizovať pri výzdobe zariadenia, výrobe karnevalových 

masiek a pod.) 

• Záhradnícke práce – sejba, sadenie, okopávanie, polievanie, pletie na zeleninovom 

a kvetinovom záhone. Pri tomto druhu ergoterapie je pre klientov prínosom fakt, že môžu 

byť súčasťou zrodu, rastu, dozrievania a v prípade zeleniny i konzumácie hotových 

plodov.  

• Práca v kuchynke – je sústredená na jednoduché varenie a pečenie. Klienti sa učia piecť 

najmä jednoduché hnetené koláčiky, variť puding, pripravovať ovocné poháre, piecť kurča. 

 



V súvislosti s ergoterapiou v DSS Brezovička je samozrejmosťou, že akákoľvek 

pracovná činnosť je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu. Každý klient je vedený 

k práci nenútenou formou a je na nás pracovníkov, aby sme klientov vhodne motivovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Poskytovanie sociálnych služieb 
 

2.1 Poslanie a cieľ DSS v Brezovičke 

Domov sociálnych služieb v Brezovičke (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 a jej stupeň odkázanosti je v rozmedzí od III.–VI.  

Činnosťou DSS je poskytovanie komplexných sociálnych služieb ako ubytovanie, 

stravovanie, obslužné činnosti. Za tieto služby prijímatelia platia úhradu.  

 

Poslaním DSS v Brezovičke je poskytnúť prijímateľom sociálnych služieb kvalitnú 

starostlivosť humánnym a etickým prístupom v súlade s ochranou a rešpektovaním ľudskej 

dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd. Vytvoriť zmysluplný, dôstojný a 

plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti na základe ich 

individuálnych schopností a znalostí.  

 

Cieľom poskytovania sociálnej služby je vykonávať odborné, obslužné a ďalšie činnosti 

s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby. Ku každému 

prijímateľovi pristupovať individuálne, citlivo a profesionálne. Zabezpečovať im nielen 

základné fyziologické potreby, ale aj pocit istoty, domova, bezpečia, príjemnej atmosféry. 

 

Ubytovanie je poskytované v budove kaštieľa, ktorý prešiel rekonštrukciou, 

ubytovanie prijímateľov je zabezpečené na dvoj a troj-posteľových izbách. Izby sú 

prispôsobené potrebám a prianiu prijímateľov. Prijímatelia môžu mať izby vybavené vlastným 

zariadením. V súvislosti s pandémiou COVID 19 bola vo všetkých izbách prevedená 

dezinfekčná maľba.  

 

Stravovanie je poskytované celodennou formou ako raňajky, desiata, obed, olovrant a 

večera. V ponuke sú 2 druhy diét: šetriaca a bielkovinová. Jedálny lístok zostavuje referent 

stravovacej prevádzky. Na výbere jedál sa podieľa stravovacia komisia, ktorej členmi sú aj 

prijímatelia sociálnej služby. Stravovacia komisia sa stretáva 1x štvrťročne.  Strava sa podáva 



v jedálni zariadenia. Imobilným prijímateľom a prijímateľom, ktorí sa pre chorobu nemôžu 

stravovať v jedálni, prináša stravu k lôžku personál. PSS majú možnosť sa zo stravy odhlásiť. 

  

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba osobného šatstva sú zabezpečené vlastným 

personálom a vlastnou práčovňou. Prijímatelia sociálnej služby si majú možnosť prať a sušiť 

bielizeň aj sami, na tento účel bola zakúpená automatická práčka, ktorá je umiestnená mimo 

práčovne t. j. v umyvárni na 2. poschodí.  Podľa potreby sa využívajú externé služby.  

Okrem týchto služieb, zariadenie zabezpečuje pre prijímateľov bezplatne 

ošetrovateľskú starostlivosť, športovú a rekreačnú činnosť, poradenstvo, pracovnú terapiu, 

rehabilitačnú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, zabezpečenie úschovy cenných vecí. 

 

2.2 Skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020  

DSS je zariadením sociálnych služieb s celokrajskou pôsobnosťou Prešovského 

samosprávneho kraja. Úrad Prešovského samosprávneho kraja pri poskytovaní služieb 

zohľadňuje regionálnu príslušnosť prijímateľov sociálnych služieb.  

V roku 2020 bol do zariadenia prijatý  nový poberateľ sociálnej služby a zomrel jeden 

prijímateľ sociálnej služby.  

 Veková skladba:     Rodová skladba:  

do 29 rokov: 1     Ženy: 2  

30-39 rokov: 9    Muži: 19  

40-59 rokov: 11  

 

Rozdelenie podľa mobility:   Rozdelenie prijímateľov pozbavených s 

Imobilní : 4      spôsobilosti na právne úkony:  

Čiastočne mobilní: 5     PSS pozbavení spôsobilosti na právne úkony: 19  

Mobilní: 12      PSS svojprávni : 2  

 

2.3 Kultúrno-spoločenská činnosť 

V našom DSS sa usilujeme nielen o to, aby naši klienti boli spokojní, ale predovšetkým 

o to, aby sa zachovala čo najväčšia miera ich sebestačnosti, nezávislosti, aby neboli 

izolovaní od okolia a predovšetkým, aby žili bežný spôsob života. Snažíme sa rešpektovať 

individualitu každého nášho klienta, podporovať jeho dôstojnosť a zamedziť jeho sociálnej 

izolácii. Aj keď tento rok bol v každej sfére života poznačený epidémiou Covid-19, 



organizovali sme rôzne podujatia a aktivity, ktoré boli vykonávané tu v zariadení, alebo 

v blízkom okolí. 

Neodmysliteľnou súčasťou života v našom zariadení je aj spiritualita. 

• tematicky zamerané akcie (Vianoce, Veľká noc, MDŽ, Deň matiek, Dušičky), 

• spoločné spovedania a sv. omše v zariadení, 

• vystúpenia gospelovej kapely F6, 

• spoločenské zábavy ( Fašiangová zábava, Karneval, Diskotéka, pod.), 

• výlet autobusom do Blažova, 

• čítanie kníh, 

• predstavenie divadielka Portál, 

• k dispozícii je značný počet kníh , ktoré môžu klienti čítať, alebo si len prezerať, 

• k prechádzkam a k odpočinku slúži parková časť zariadenia, 

• rôzne športové aktivity, športové súťaže, 

• posedenia pre klientov (gulášpárty, grilovanie, spievanie, počúvanie hudby  a pod.), 

• narodeninovo – meninové oslavy našich klientov. 

Každoročne vytvárame plán kultúrno-výchovnej, pracovnej a záujmovej činnosti, ktorý  

flexibilne meníme v závislosti od zdravotného stavu, počasia a najmä epidemiologickej 

situácie. 

Okrem plánovaných kolektívnych akcií sa klienti venujú aj individuálnym činnostiam -

kanisterapia, starostlivosť o izbové kvety, čítanie. V spoločenskej miestnosti a na izbách majú 

klienti k dispozícii televízory, videoprehrávače a spoločenské hry. 

 

2.4 Ergoterapia 

            Ergoterapia je terapeutický postup, ktorý využíva špecifické diagnostické a liečebné 

metódy, postupy pri terapii jedincov každého veku s rôznym typom postihnutia, ktorí sú trvale 

alebo dočasne fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo mentálne postihnutí. 

Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a 

nezávislosť klientov v domácom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich 

života. 

Ciele ergoterapie v DSS Brezovička: 

• Zlepšenie telesných a psychických funkcií na každom stupni mentálneho postihnutia. 

• Zlepšenie narušeného správania (upokojenie). 

• Zlepšenie fyziologických orgánov. 

• Vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti. 



• Odvádzanie prebytočnej energie. 

• Vytváranie bežných životných situácii spojených s pracovnou činnosťou. 

• Zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia. 

• Príležitosť byť v ľudskej skupine. 

• Zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti. 

• U uzavretých klientoch získanie k spolupráci. 

 

Okruhy ergoterapie v DSS Brezovička:  

Pri práci s klientom sa zameriavame na 5 základnych okruhov ergoterapie: 

• Sebaobsluha - je zameraná na získavanie čo najvyššieho stupňa samostatnosti v 

jednotlivých činnostiach a na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie hygienických a 

sociálnych návykov. Samoobslužné činnosti sú priamo zakomponované v denných 

činnostiach a u niektorých klientov v individuálnych plánoch a patria k prioritám 

ergoterapie v DSS. 

• Upratovacie práce - sú zamerané na cvičenie a vytváranie elementárnych pracovných 

zručností, rozvíjanie celkovej samostatnosti a presnosti pri práci. Pri upratovacích prácach 

využívame dvor DSS, ktorý okrem oddychových a športových činností ponúka aj pracovné 

príležitosti akými sú zametanie, odhŕňanie snehu, hrabanie lístia, čistenie dvora a pod. 

Takisto obyčajný denný život  prináša rôzne príležitosti k pracovným činnostiam klientov 

ako napríklad –  pomoc s odnosom použitého bielizne, vešanie bielizne, utieranie prachu, 

vysávanie, umývanie podlahy, upratovanie jedálne. 

• Práce s prírodninami a technickým materiálom - so zameraním na rozvíjanie 

manipulačných, napodobňovacích a konštruktívnych schopností. V tejto oblasti 

ergoterapie sa naši klienti môžu realizovať pri výzdobe zariadenia, výrobe karnevalových 

masiek a pod.) 

• Záhradnícke práce – sejba, sadenie, okopávanie, polievanie, pletie na zeleninovom 

a kvetinovom záhone. Pri tomto druhu ergoterapie je pre klientov prínosom fakt, že môžu 

byť súčasťou zrodu, rastu, dozrievania a v prípade zeleniny i konzumácie hotových 

plodov.  

• Práca v kuchynke – je sústredená na jednoduché varenie a pečenie. Klienti sa učia piecť 

najmä jednoduché hnetené koláčiky, variť puding, pripravovať ovocné poháre, piecť kurča. 

 



V súvislosti s ergoterapiou v DSS Brezovička je samozrejmosťou, že akákoľvek 

pracovná činnosť je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu. Každý klient je vedený 

k práci nenútenou formou a je na nás pracovníkov, aby sme klientov vhodne motivovali. 

 

2.5 Rehabilitačné stredisko v Lipanoch za rok 2020  

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch je zariadenie sociálnych služieb, ktoré svoju činnosť 

vykonáva v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona  č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších 

predpisov.  

   RhS poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu a to pre deti a dospelé 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.   

    RhS je malé zariadenie, rodinného typu, bez právnej subjektivity a je súčasťou Domova 

sociálnych služieb v Brezovičke. Rehabilitačné stredisko v Lipanoch vypočítava  prijímateľom 

sociálnej služby výšku úhrady za sociálnu službu podľa Všeobecne záväzného nariadenia 

Prešovského samosprávneho kraja 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.   

  

Kapacita a využiteľnosť zariadenia sociálnych služieb: 

Kapacita: 12 prijímateľov sociálnej služby  /PSS/ 

Využiteľnosť za rok 2020: 44,32 % - odôvodnenie uvádzame v poznámke 

 

Poznámka: Od 13. 3. 2020 do 12. 6. 2020 bolo RhS zatvorené z dôvodu eliminácie šírenia 

ochorenia COVID-19 a prijatia preventívnych opatrení v zmysle Dodatku č. 1 k príkaznému 

listu predsedu PSK č. 6/2020 pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Prevádzka 

v RhS začala od 15. 6. 2020 v režime každý pracovný deň v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. 

Zaznamenali sme aj dočasnú neprítomnosť prijímateľov sociálnej služby, ktorí z obavy o svoje 

zdravie dočasne odmietli poskytovanie ambulantnej sociálnej služby, alebo sa na účely 

poskytovania sociálnych služieb po plošnom testovaní nevedeli preukázať negatívnym testom 

na Covid – 19.  

 

 



Pohyb prijímateľov sociálnej služby /PSS/ počas roka  

Skutočný počet prijímateľov sociálnej služby k 1. 1. 2020 11 

V roku 2020 – prijatí  

                        ukončenie poskytovania sociálnej služby 

1 

0 

Počet prijímateľov sociálnej služby k 31. 12. 2020 12 

  

Charakteristika  PSS  
podľa pohlavia: muži / chlapci 
                            ženy / dievčatá 

4 
8 

podľa veku: od 10 do 15 rokov 
                              nad 15 rokov 

1 
11 

podľa trvalého bydliska: Lipany 
                                          mimo mesta Lipany - 2 x Pečovská Nová Ves, 1 x 
Rožkovany, 1 x Ražňany, 1 x Olejníkov, 1 x  Lúčka, 1 x Krásna Lúka  

5 
7 

podľa času  poskytovania sociálnej služby:   
4 hodiny denne  
7 – 8 hodín denne  

 
3 
9 

podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu:  
V. stupeň 
VI. stupeň   

 
2 

10 
podľa zdravotného znevýhodnenia:                                          
mobilní:    
úplne imobilní:   
čiastočne imobilní:    

 
4 
6 
2 

 

Úhrada za sociálne služby 

Počet prijímateľov sociálnej služby  

s povinnosťou platiť 

plnú úhradu 12 

časť úhrady 0 

bez povinnosti platiť úhradu 0 

Počet neplatičov úhrady za sociálnu službu 0 

Počet pohľadávok z úhrad za sociálnu službu 0 

Priemerná mesačná výška úhrady za sociálnu službu:                132,00 € 

 

 

Zamestnanci RhS:   

Celkový počet zamestnancov:  5 



Pracovné zaradenie: vedúca RhS a sociálny pracovník 

                                  sociálny pracovník 

                                  opatrovateľka                                 

1 

1 

3 

 

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch poskytuje:   

1. odborné činnosti:  

- základné sociálne poradenstvo, 

- sociálnu rehabilitáciu,  

- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

- rozvoj pracovných zručností. 

2. obslužné činnosti: 

-   stravovanie: desiata a obed /na žiadosť rodiča sa od 1. 1. 2020 zrušil olovrant/,    

- poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej  služby 

v spoločných priestoroch. 

3. ďalšie činnosti:   

-  utváranie podmienok na záujmovú činnosť. 

4. iné činnosti: 

- fyzikálnu terapiu: magnetoterapiu, vodoliečbu, klasickú masáž, liečbu svetlom, rašelinový 

zábal.  

- kinezioterapiu – skupinové cvičenie, cvičenie s náradím /motomed, stepper, stacionárny 

bicykel, rebrík/, cvičenie s náčiním / paličky, lopty, overbal,/, polohovanie, stabilizačný nácvik, 

nácvik chôdze, presun na vozíček.... 

     Tieto terapie sa vykonávali v obmedzenom režime. Od marca 2020 sa fyzikálna terapia 

nevykonávala z dôvodu rizika ďalšieho šírenia infekcie Covid – 19.  

          V rehabilitačnom stredisku sa vykonáva aktivizácia každý deň a to formou terapií. 

Terapie sú rozdelené podľa pracovných dní, každý deň je zameraný na inú činnosť.  

Terapie sú zameraná na: 

• Nácvik pracovných zručností – PSS sa zdokonaľujú v činnostiach, ktoré rozvíjajú ich 

zručnosti v oblasti starostlivosti o domácnosť – umývanie a utierania riadu, utieranie 

stolov, obsluhu práčky, triedenie bielizne, vyvesenie bielizne, skladanie uterákov, 

vynášanie smetí, triedenie odpadu, drobné čistenie s použitím hygienických prostriedkov, 

výmena plachiet, zametanie exteriéru a interiéru, obsluha vysávača a vysávanie, práca 

v exteriéri – hrabanie lístia, odhŕňanie snehu, úprava pieskoviska a mnoho ďalších činností. 



• Rozvíjanie kreativity a grafomotorických činností – PSS sa zameriavajú na ručné práce, 

ktoré podporujú ich fantáziu a umelecký prejav formou kreslenia farbičkami, prácou so 

suchým pastelom, vodovými a temperovými farbami, strihania papiera a lepenia, 

modelovanie, práce s prírodným materiálom, je zameraná tiež na prácu s kvetmi  - siatie, 

sadenie priesad, zalievanie a hnojenie kvetov, aranžovanie a výrobu ikebán, precvičovanie 

písania, čítania, prácu s knihami, časopismi, háčkovanie a podobne. 

• Práca v kuchyni - Klienti sa učia pracovať a zvládnuť jednoduchšie činnosti v kuchyni. 

Učia sa obsluhovať elektrický sporák, pripraviť jednoduchý múčnik, šalát, nátierky, kávu, 

studený nápoj. Veľmi radi sa podieľajú na pečení medovníkov, drobného pečiva, či 

jednoduchej torty, učia sa používať škrabku, učia sa sledovať záručnú dobu potravín, 

plánujú nákup s drobným obnosom peňazí do 5€, sledujú nové recepty na internete, 

a podobne. 

• Rozvíjanie pohybových aktivít -  V tejto oblasti sa PSS zdokonaľujú v priestorovej 

orientácii, chôdzi po nerovnom teréne, chôdzi do a zo schodov, rozcvičujú svoje telo 

s hudbou v kruhu, cvičia technické cvičenia na rozcvičenie jednotlivých častí tela – 

krčných, chrbtových svalov, horných končatín, dolných končatín, brušného svalstva. 

V letných mesiacoch patria k obľube krátke vychádzky do blízkeho okolia s poznávaním 

prírody, tancovanie na ľudovú nôtu, diskotéka, cvičenie na stacionárnom bicykli, 

motomede. PSS vždy radi privítajú rôzne zmeny a nápady k pohybovej činnosti. V lete 

trávia veľa času v areáli RhS, kde sa venujú loptovým hrám, bicyklovaniu, bedmintonu 

a tenisu.  

• Rozvoj edukačno–komunikatívnych zručností – Veľmi radi sa PSS venujú 

v rozhovoroch rôznym témam ako je prevencia chorôb, trávenie voľného času, orientácia 

v meste, využívanie inštitúcií – pošta, polícia, nemocnica, banka, obchod a pod., správanie 

sa v cestnej premávke, slušné správanie sa, vyjadrovanie, základné informácie o číslach 

prvej pomoci, spirituálne potreby – modlitba, čítanie Biblie, riešenie krízových situácií. 

Jednotlivé témy sa umocňujú sledovaním množstva dokumentárnych filmov k danej téme 

na interaktívnej tabuli. 

RhS v Lipanoch spolupracovalo s organizáciami:  

- OZ ÚSMEV pri RhS,  Gymnázium v Lipanoch, Materská škola Kpt. Nálepku č. 7, 

Základná škola Hviezdoslavova 1 v Lipanoch a FS Hviezdička, Charita Lipany.  

 

 



3 Poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 
 

3.1 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

Počas celého roka 2020 bola starostlivosť sťažená z dôvodu výskytu ochorenia  

COVID-19. S tým súviselo množstvo opatrení zavedených pri protiepidemiologických úkonov. 

Poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľsko-opatrovateľskej starostlivosti zabezpečujú praktický 

lekár, psychiater a odborní lekári v kooperácii so zdravotníckym personálom zariadenia.  

Prijímatelia sociálnych služieb pravidelne navštevujú svojho obvodného ošetrujúceho 

lekára vzdialeného len 2 km od zariadenia. 

Raz za dva mesiace za prijímateľmi prichádza psychiater zo Sabinova. Taktiež 

pravidelne navštevujeme urologickú ambulanciu v Sabinove. Stomatologickú starostlivosť 

zabezpečuje lekárka v susednej obci Brezovica. 

 Ak si to zdravotný stav vyžiada, prijímatelia na odporučenie lekára absolvujú odborné 

vyšetrenia podľa zdravotného stavu služobným autom, v sprievode personálu, alebo 

nepozbavení PSS na právne úkony absolvujú vyšetrenia sami. 

V roku 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19 sme vykonávali pravidelné 

antigenové testovanie  prijímateľov. Nakoľko sme mali aj pozitívne testovaných klientov na 

toto ochorenie, poskytovali sme ošetrovateľsko-opatrovateľskú starostlivosť podľa 

individuálnych potrieb klientov. 

Predpísané lieky vyberáme z lekárne, inkontinenčné pomôcky a iný zdravotnícky 

materiál je zmluvne ošetrený cez bonusový systém od viacerých dodávateľov.  

Už druhý rok spolupracujeme so spoločnosťou LIEK, s. r. o., ktorí zabezpečujú 

prijímateľom PSS s BMI nižším ako 17 nutričnú stravu v podobe medidrinkov, ktoré sa nám 

dobre osvedčili a taktiež nám tato spoločnosť zabezpečuje vzdelávanie pre zamestnancov na 

úseku SpaOs. V roku 2020 sa nám podarilo z vlastných zdrojov zabezpečiť jednu polohovaciu 

posteľ. 

 

3.2 Ošetrovateľská starostlivosť 

 Je zabezpečená ako komplexná zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej 

starostlivosti kvalifikovaným zdravotným a ošetrovateľským personálom. Tvoria ho sestry a 

opatrovateľky. Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná predovšetkým na tých PSS, ktorí sa 

nedokážu o seba postarať. Ide predovšetkým o prevenciu dekubitov, edukačnú činnosť, 

prípravu na starostlivosť o svoje zdravie, podporu zdravia a jeho prevenciu, predchádzanie 

komplikáciám zdravotného stavu, udržiavanie a zvyšovanie sebestačnosti. Pri nástupe PSS do 



zariadenia, vedúca úseku SP a OS na základe zdravotnej dokumentácie a informácií od PSS, 

prípadne jeho opatrovníka alebo rodinných príslušníkov, alebo inej osoby, podľa situácie, získa 

základnú anamnézu o PSS a vypracuje ju spolu s ošetrovateľskou anamnézou, Barthelov index, 

Neuromentálny index, Hodnotenie rizika pádu, Hodnotenie rizika vzniku dekubitov, Nutričná 

anamnéza. Každá zmena zdravotného stavu sa zapisuje do opatrovateľsko-ošetrovateľskej 

dokumentácie. Doporučené odborné vyšetrenia absolvujú PSS podľa zdravotného stavu 

služobným autom, v sprievode personálu, alebo nepozbavení PSS na právne úkony absolvujú 

vyšetrenia sami. 

Ošetrovateľskú a opatrovateľskú činnosť v zariadení vykonávajú zdravotnícki 

pracovníci s cieľom predĺžiť a skvalitniť život prijímateľov sociálnych služieb v spolupráci s 

ADOS. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je zabezpečiť prijímateľom bio–psycho – sociálne 

a spirituálne potreby.  

 



4 Personálne štandardy  
 

Členenie zamestnancov v rámci DSS v Brezovičke je upravené v zmysle schválenej 

organizačnej štruktúry účinnej od 1. januára 2020, podľa ktorej sú zamestnanci DSS v 

Brezovičke rozdelení do 3 úsekov nasledovne: 

4.1 Organizačná štruktúra   

 

Riaditeľ

1

Domov sociálnych 
služieb v Brezovičke

Úsek sociálnej práce a 
opatrovateľskej 

starostlivosti

Sestra v ZSS

vedúci úseku 1

Sestra v ZSS, sociálny 
pracovník

0,7

Sociálny pravovník

1

Inštruktor sociálnej 
rehabilitácie

1

Opatrovateľ(ka)

8

Úsek ekonomiky a 
vnútornej prevádzky

18,5

Ekonóm

vedúci úseku 1

Mzdový účtovník 

0,6

Vodič-údržbár-kurič

0,5

Upratovačka-práčka

1

Referent stravovacej 
prevádzky

1

Kuchár(ka)

2

Rehabilitačné stredisko v 
Lipanoch

5,5

Koordinátor strediska -
sociálny pracovník

vedúci úseku 1

Opatrovateľ(ka)

3

Sestra v ZSS, sociálny 
pracovník

0,3

Mzdový účtovník

0,4

Vodič-údržbár-kurič

0,5

Administratívno-
prevádzkový 

pracovník
DSS 0,7 RhS 0,3



Výkon práce a odmeňovanie zamestnancov DSS v Brezovičke 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 znení neskorších predpisov a s 

nim súvisiacich pracovno-právnych predpisov.  Zaradenie zamestnancov do príslušných 

platových tried, platových stupňov ako aj poskytovanie príplatkov (za riadenie, zastupovanie, 

osobný, zmennosť, prácu v noci, prácu v sobotu alebo nedeľu, prácu vo sviatok) je v súlade so 

zákonom č. 553/2003 Z. z. a Zákonníkom práce.  

V novembri 2020 DSS v Brezovičke uzavrel dohodu s Úradom práce sociálnych vecí 

a rodiny Prešov o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 

v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, kde prijal do HPP 5 zamestnancov, 3 na pozíciu 

opatrovateľ, 1 na pozíciu vodič-kurič-údržbár a 1 na pozíciu fyzioterapeut. 

 

4.2 Počet zamestnancov podľa zaradenia 

 

Štruktúra zamestnancov v DSS v Brezovičke v roku 2020  

K 31.12.2020 priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) podľa výkazu 

Práca 2-04 bol 26,2 zamestnancov, pričom evidenčný počet zamestnancov vo fyzických 

osobách bol 30, z toho 25 žien a 5 muži .V percentuálnom vyjadrení bolo k poslednému dňu 

kalendárneho roka 2020 v DSS v Brezovičke zamestnaných 83,33% žien a 16,67% mužov. Z 

celkového počtu 30 zamestnancov DSS v Brezovičke zamestnával k 31.12.2020 dve osoby so 

zníženou pracovnou schopnosťou.  

 

Vývoj priemerného platu v DSS v Brezovičke v roku 2019 a 2020 

Priemerná mzda zamestnanca v roku 2020 bola vo výške 998,26 € k čerpaným mzdovým 

prostriedkom za obdobie január až december 2020. Oproti roku 2019 kde bola priemerná mzda 

zamestnanca vo výške 840,37 € je to nárast o 157,89 €. 

Počet zamestnancov  
Riaditeľ 
 1 

Domov sociálnych služieb v Brezovičke 
 18,5 

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch 
 5,5 

Spolu DSS a RhS 25 



4.3. Vzdelávanie zamestnancov 

V roku 2020 sa naši zamestnanci zúčastnili týchto školení, kurzov a seminárov:  

- Školenie  -  Hygiena potravín a audit HACCP 

- Seminár - Mzdová účtovníčka  

- Seminár -  Supervízia zamestnancov 

- Seminár -  Účtovná závierka v RO 

- Seminár - Mzdová účtovníčka na konci roka 2020 

- Školenie pracovníkov v soc. službách pri implementácii štandardov kvality 

 

4.4. Starostlivosť o zamestnancov a prehľad čerpania SF 

V roku 2020 sme zamestnancom zo Sociálneho fondu poskytli : 

- príspevok na stravovanie v hodnote 1 799,43 Eur, 

- príspevok na dar pri životnom jubileu v hodnote 100,- Eur. 

- príspevok na regeneráciu pracovnej sily v hodnote 436,00 Eur . 

 

Na základe rozpočtového opatrenia č.2575//S/BV/34/2020 v súlade s § 14 zákona NR 

SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, nám boli pridelené finančné prostriedky - účelovo určené na hmotnú 

zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov v súvislosti s pandémiou COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ekonomické ukazovatele poskytovania sociálnych služieb  
 

5.1.Prehľad výdavkov podľa zdrojov 
 

DSS  + RhS Lipany Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie/Čerpanie   
k 31.12.2020 

Výdavky  
bežné ZF     41 

   414 629,00 €   447 947,00 €      444 886,93 € 

Výdavky 
 bežné ZF    46 

    75 000,00 €     75 000,00 €        75 000,00 € 

Výdavky 
 bežné ZF    72f 

              0,00 €        3 152,00 €        3 151,92 € 

Výdavky 
 bežné ZF    111 

              0,00 €      21 113,00 €        21 113,00 € 

Výdavky 
Bežné ZF    72h 

              0,00 €     47 857,00 €           5 307,56 €     

Výdavky bežné 
spolu 

   489 629,00 €   595 069,00 €      549 459,41 € 

Kapitálové  
výdavky ZF 41 

           0,00 €    11 424,00 €          8 364,00 € 

 

Z TOHO: 

 DSS Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie/Čerpanie 
k 31.12.2020 

Výdavky  
bežné ZF     41 

   327 931,00 €      379 055,00 €     375 994,79 € 

Výdavky 
 bežné ZF    46 

    75 000,00 €        75 000,00 €       75 000,00 € 

Výdavky 
 bežné ZF    72f 

             0,00 €          3 152,00 €         3 151,92 € 

Výdavky 
Bežné ZF    111 

             0,00 €        16 912,00 €        16 912,00 € 

Výdavky 
Bežné ZF    72h 

             0,00 €         47 857,00 €         5 307,56 € 

Výdavky bežné 
spolu 

   402 931,00 €      521 976,00 €     476 366,27 € 

   
  RhS Lipany Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie/Čerpanie 

k 31.12.2020 
Výdavky  
bežné ZF     41 

   86 698,00 €     68 892,00 €       68 892,14 € 

Výdavky 
 bežné ZF    111 

            0,00 €       4 201,00 €        4 201,00 € 

Výdavky bežné 
spolu 

    86 698,00 €     73 093,00 €      73 093,14 € 



5.2. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 
 

DSS+RhS Lipany Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie príjmov 
k 31.12.2020 

Príjmy ZF 46     75 000,00 €        75 000,00 €       81 373,50 € 
Príjmy ZF 72f              0,00 €          3 152,00 €         3 151,92 € 
Príjmy ZF 72h              0,00 €        47 857,00 €        47 856,33 € 
Príjmy spolu     75 000,00 €      126 009,00 €      132 381,75 € 

 
Z TOHO: 
 

DSS Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
príjmov 
k 31.12.2020 

Príjmy ZF 46   69 000,00 €   69 000,00 €      76 491,50 € 
Príjmy ZF 
72f 

           0,00 €     3 152,00 €       3 151,92 € 

Príjmy ZF 
72h 

           0,00 €   47 857,00 €     47 856,33 € 

Príjmy spolu   69 000,00 €  120 009,00 €   127  499,75€ 
 
 

RhS Lipany Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
príjmov 
k 31.12.2020 

Príjmy ZF 46     6 000,00 €       6 000,00 €      4 882,00 € 
Príjmy spolu     6 000,00 €       6 000,00 €      4 882,00 € 

 
 

5.3. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Stav majetku sa počas roka zmenil. Obstarali sme kapitálové výdavky na                                

„ Priemyselnú automatickú práčku “ v hodnote 8 364,00 Eur od firmy CLEANING, s.r.o. 

Na účte 021 je vykázaný úbytok 403 872,94 Eur, ktorý vznikol na základe "Zmluvy o 

výpožičke" medzi Požičiavateľom: PSK a Vypožičiavateľom: DSS v Brezovičke zo dňa 

15.10.2020 o odňatí nehnuteľného majetku t. j. budovy kaštieľa DSS do správy VÚC Prešov, 

v súvislosti s realizáciou stavby "Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS 

v Brezovičke." Na účte 022 je vykázaný úbytok 755,08 Eur, ktorý vznikol na základe vyradenia 

"Univerzálneho kuchynského stroja"  z dôvodu fyzického opotrebenia. 

Stav aktív a pasív k 31.12.2020 predstavuje sumu 147 798,17 Eur. Z toho majetok 

pozostáva z: 

a) Neobežného majetku:   56 814,63 Eur 

b) Obežného majetku:       90 630,78 Eur 



 
Aktíva  ki 31.12.2020 predstavovali: 

1. Dlhodobý nehmotný majetok             0,00 Eur        
2. Dlhodobý hmotný majetok    56 814,63 Eur 
3. Dlhodobý finančný majetok             0,00 Eur 
4. Zásoby      8 404,57 Eur 
5. Zaúčtovanie medzi sub.VS             0,00 Eur 
6. Dlhodobé pohľadávky             0,00 Eur 
7. Krátkodobé pohľadávky           33,19 Eur 
8. Finančné účty    82 193,02 Eur 
9. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé             0,00 Eur 
10. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé              0,00 Eur 
11. Časové rozlíšenie         352,76 Eur 
 
 
     Pasíva 
1. Vlastné imanie     7 662,59 Eur 

        
2. Oceňovacie rozdiely            0,00 Eur 
3. Výsledok hospodárenia     7 662,59 Eur 
4. Záväzky   96 418,15 Eur 
5. Rezervy            0,00 Eur 
6. Zaúčtovanie medzi sub.VS   55 679,16 Eur 
7. Dlhodobé záväzky      1 413,52 Eur 
8. Krátkodobé záväzky    39 325,47 Eur 
9. Bankové úvery a výpomoci             0,00 Eur 
10. Časové rozlíšenie     43 717,43 Eur 
11. Vzťahy k účtom klientov štát.pokladnice             0,00 Eur 

 

5.4. Ekonomicky oprávnené náklady  
 

 

Druh poskytovanej sociálnej služby 

                    

Priemerné EON 

na jedného prijímateľa /mesiac v Eur 

Domov sociálnych služieb 

/forma celoročná pobytová/ 

 

1 498,58 

Rehabilitačné stredisko 

/forma ambulantná/ 

 

                                     558,42 

 
 
 



5.5. Pohľadávky, záväzky, sponzori, dary  

 

5.5.1  Pohľadávky : K 31.12. 2020 neevidujeme žiadne dlhodobé pohľadávky. 

Krátkodobá pohľadávka v sume 33,19 € vznikla z odberateľskej faktúry, ktorá bola 

v lehote splatnosti odberateľom uhradená v roku 2021. 

 

5.5.2. Záväzky 

Krátkodobé k 31.12.2020 evidujeme  vo  výške:   39 325,47 € 

• Dodávatelia  účet  321  -  neuhradené faktúry v sume                 1 160,09 € 

z toho 0,00 € po lehote  splatnosti, 

• Zamestnanci  účet  331  - mzdy za december 2020 v sume            21 231,11 € 

• Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP účet 336- odvody do poisť. v sume 14 092,84 € 

• Záväzok voči daňovému úradu účet 342 – v sume        2 639,03 € 

• Iné záväzky  účet 379 v sume                       202,40 € 

 

5.5.3.Sponzori –dary  

Rozpočtové opatrenie č. 3519/45/S/KV/2020 zo dňa 22.12.2020- v zmysle §14 zákona 

NR SR č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení nám boli pridelené finančné prostriedky : „Dotácia na 

podporu humanitárnej pomoci“ z ktorej bol zakúpený Bezdotykový dávkovač, Germicídny 

žiarič a Čistička vzduchu.    

Rozpočtové opatrenie č. 3151/38/S/BV/2020 zo dňa 03.12.2020 - v zmysle §14 zákona 

NR SR č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení nám boli pridelené finančné prostriedky účelovo určené 

na bežné výdavky na tovary a služby súvisiace s pandémiou COVID-19, z ktorých sme zakúpili 

ochranné textilné rúška, čistiace a dezinfekčné prostriedky a jednorázové vinylové rukavice 

Rozpočtové opatrenie č. 3267/41/S/BV/2020 zo dňa 10.12.2020- v zmysle §14 zákona 

NR SR č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení nám boli pridelené finančné prostriedky účelovo určené 

na bežné výdavky na nákup výživových doplnkov pre PSS a zamest. súvisiace s pandémiou 

COVID-19 

 

 



6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom  
 

Na základe príkazného listu riaditeľa č.6/2020 k 31.12.2020 bola vykonaná riadna 

inventarizácia majetku a záväzkov v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a to:  
Fyzická inventarizácia      

- dlhodobého hmotného majetku, pri budovách, stavbách, pozemkoch s vykonaním    

kombinovanej inventúry (fyzická, dokladová), 

- drobného hmotného majetku (DHM od 16,61 Eur do 1 699,99 Eur), majetku v OTE  - 

hmotného majetku, ktorého nadobúdajúca  hodnota  je nižšia ako 16,60 Eur a je evidovaný  

v OTE, 

-  OOPP  v používaní, 

-  skladu  palív,  čistiacich potrieb,  kancelársky  materiál, odevov, obuvi, DHM + ost. nešp.    

materiálu, potravín, PHM nádrž,  

-  pokladne, cenín, osobné účty PSS, zberný účet PSS, registre zmlúv o úschove cenných vecí,  

Dokladová inventarizácia  

-  záväzkov, bankových účtov a zostatkov na účtoch. 

Jednotlivé inventarizačné komisie vykonali inventúru na určenom úseku. Zodpovední 

zamestnanci skontrolovali inventúrne súpisy s uvedením množstva, ceny, manka a prebytkov, 

prípadných prírastkov a úbytkov so skutočným stavom. Skutočné stavy v inventúrnych 

súpisoch boli porovnané s účtovnými stavmi v hlavnej knihe a so stavmi v OTE. Neboli zistené 

žiadne rozdiely. 

Vyradenie majetku spolu v roku 2020 v DSS a RhS Lipany bolo: 

- IM vo výške     404 628,02 € 

- DHM vo výške     9 455,84 € 

- OTE vo výške              1 032,90 € 

- OOPP vo výške     1 297,13 € 

 

Na základe "Zmluvy o výpožičke" medzi Požičiavateľom: PSK a Vypožičiavateľom: 

DSS v Brezovičke zo dňa 15.10.2020 o odňatí nehnuteľného majetku t.j. budovy kaštieľa 

DSS do správy VÚC Prešov, v súvislosti s realizáciou stavby "Náhrada zastaraného 

spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke. 

"Na účte 022 je vykázaný úbytok 755,08 Eur, ktorý vznikol na základe vyradenia 

"Univerzálneho kuchynského stroja"  z dôvodu fyzického opotrebenia. 



 

V roku 2020 nám na základe rozpočtového opatrenia č. 338/1/S//KV/2020 zo dňa 

10.2.2020- v zmysle §14 zákona NR SR č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nám boli pridelené 

finančné prostriedky na kapitálové výdavky účelovo určené na nákup" Priemyselnej 

automatickej práčky." 

Rozpočtovým opatrením č. 3440/5//S/KV/2020 zo dňa 16.12.2020- v zmysle §14 

zákona NR SR č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nám boli pridelené finančné prostriedky na –

"Úhrada nákladov spojených s projektovou dokumentáciou a úpravou trafostanice na 

zvýšenie kapacity existujúceho pripojenia“                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Kontrolná činnosť  
 

 Kontrolná činnosť je realizovaná vo forme internej a externej kontrolnej činnosti.  

 Interná kontrolná činnosť sa vykonáva v súlade so Smernicou o kontrolnej činnosti a  

spracovanými plánmi v priebežnej forme počas roka na jednotlivých úsekoch. Kontrolnú 

činnosť vykonáva riaditeľ a vedúci úsekov neplánovane, podľa potreby. Ide o typ kontroly so 

zameraním napr. na kontrolu hygieny pracovníkov a prevádzky, kontrola v rámci stravovacej 

prevádzky, na kontrolu starostlivosti o PSS v opatrovateľskej starostlivosti, kontrola v práčovni 

v rámci prania prádla a ošatenia.  

 V roku 2020 bola realizovaná externá kontrola. Kontrolu uskutočnil Inšpektorát práce , 

Odbor inšpekcie práce, oddelenie pracovných vzťahov. Kontrola bola zameraná na kontrolu 

dodržiavania pracovných predpisov a mzdových podmienok podľa ustanovení zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov a na dodržiavanie právnych predpisov 

upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa ustanovení zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci. Výsledok kontroly: V kontrolovanom subjekte neboli zistené 

nedostatky v kontrolovaných oblastiach.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Úspechy, inovácie a vízia 
 

 Našou víziou bolo zvýšiť kvalitu poskytovania sociálnej služby a zlepšiť kvalitu života 

PSS, zabezpečiť dôstojné podmienky pre každodenný život pri rešpektovaní ich individuality a 

jedinečnosti. K uvedenému prispelo zavádzanie štandardov kvality. Zavádzanie kvality sa 

postupne realizuje na jednotlivých úsekoch.  

 

 Realizované akcie v roku 2020, kde vyberáme niektoré zrealizované akcie materiálno-

technické v roku 2020:  

• Dezinfekčná maľba všetkých priestorov DSS, 

• Kúpa priemyselnej automatickej práčky a dávkovača saponátov, 

• Výmena osvetlenia na izbách za led-technológiu, 

• Výmena madiel a oprava stien na druhom podlaží, 

• Renovácia vstupu do budovy, vznik reprezentačných priestorov,  

• Zakúpenie techniky na dezinfekciu, stojanová dezinfekcia, germicídne žiariče, čistička 

vzduchu,  

 

Projekty DSS v Brezovičke 

 

• Projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny „Pracuj, zmeň svoj život“ - finančný 

príspevok na podporu vytvorenia pracovných miest pre UoZ, 

• Projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny – dotácia na podporu humanitárnej 

pomoci, 

• Projekt Nadácie SPP – poskytnutie finančného príspevku v grantovom programe 

Pomáhame SPPolu za účelom ochrany zdravia, 

 

 V roku 2020 sa  realizoval projekt – Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v 

budove – jedná sa o výmenu kotla na spaľovanie uhlia za tepelné čerpadlo. Jedná sa o 

kompletnú rekonštrukciu. Projekt bude ukončený začiatkom roka 2021.  

 

 

 

 



 Dovoľujeme si poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 

aktivitách a rozvoji nášho zariadenia a prispeli k zlepšeniu života kvality všetkých nás. 

 

 

 Na vypracovaní výročnej správy spolupracoval kolektív zamestnancov DSS v 

Brezovičke.  

 

 

V Brezovičke, 30.04.2020  

Spracoval: Mgr. Ján Tomus riaditeľ DSS 

 


