Zariadenie sociálnych služieb Jasoň
Slov. nár. povstania 8/15
061 01 Spišská Stará Ves
www.zssjason.sk

Výročná správa
Zariadenia sociálnych služieb Jasoň
Spišská Stará Ves
za rok 2020

„Ozajstná láska začína tam, kde sa za ňu nič neočakáva.“
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov organizácie:

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Štatutárny zástupca:

Bc. Mária Kaňuková – poverená vedením ZSS Jasoň

Registrácia:

01.03.1996

Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie

Forma:

Celoročná pobytová

Čas:

Neurčitý

Kontaktné údaje:

adresa: Slov. nár. povstania 8/15, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 37944592
tel.
+421 52 41 81 392
e-mail: Riaditel@zssjason-ssves.vucpo.sk
Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk
Ekonom@zssjason-ssves.vucpo.sk
web: www.zssjason.sk

Právna forma:

rozpočtová organizácia PSK

Bankové spojenie:

SK84 8180 0000 0070 0051 1849

Kapacita:

Domov sociálnych služieb 6 prijímateľov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie 10 prijímateľov sociálnych služieb

Počet zamestnancov:

14 osôb
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2. PREHĽAD A PLNENIE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
Zariadenie sociálnych služieb Jasoň (ďalej len „ZSS Jasoň“) je rozpočtovou
organizáciou Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“). Patrí medzi najmenšie
zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti PSK, ktorý pri poskytovaní sociálnych služieb
zohľadňuje regionálnu príslušnosť prijímateľov sociálnych služieb. V ZSS Jasoň sú prevažne
umiestnení prijímatelia sociálnych služieb z regiónu Zamaguria.
ZSS Jasoň poskytuje dva druhy sociálnych služieb a to v špecializovanom zariadení a
v domove sociálnych služieb.
V špecializovanom zariadení je cieľovou skupinou fyzická osoba odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o sociálnych službách) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba
alebo Alzheimerova choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie.
V Špecializovanom zariadení sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a v zmysle VZN PSK č. 28/2012, v znení VZN č. 30/2012, VZN č. 43/2014, VZN č. 72/2019
a) poskytuje:
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo
3. Sociálna rehabilitácia
4. Ubytovanie
5. Stravovanie
6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. Osobné vybavenie
b) zabezpečuje:
1. Ošetrovateľská starostlivosť
2. Záujmová činnosť
c) utvárajú podmienky na:
1. Úschovu cenných vecí
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V domove sociálnych služieb je cieľovou skupinou fyzická osoba, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky
nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách.
V Domove sociálnych služieb sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a v zmysle VZN PSK č. 28/2012, v znení VZN č. 30/2012, VZN č. 43/2014, VZN č. 72/2019
a) poskytuje:
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo
3. Sociálna rehabilitácia
4. Ubytovanie
5. Stravovanie
6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. Osobné vybavenie
b) zabezpečuje:
1. Ošetrovateľská starostlivosť
2. Záujmová činnosť
c) utvárajú podmienky na:
1. Úschovu cenných vecí
2.1 Poslanie ZSS Jasoň
Poslaním ZSS Jasoň je kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb na odbornej
úrovni so zameraním na kvalitu a humanizáciu prostredníctvom vytvárania dôstojných
podmienok, modernizácie interiéru a exteriéru, cez prehĺbenie a udržiavanie vzťahov medzi
rodinou, sociálnou sieťou a okolím prijímateľa sociálnej služby a podporou systematického
celoživotného vzdelávania zamestnancov.
2.2 Stratégia ZSS Jasoň


Ponuka kvalitných, adresných sociálnych služieb s rešpektom individuálneho prístupu

a potrieb každého prijímateľa sociálnej služby.


Rešpektovanie slobody a hodnôt prijímateľov sociálnych služieb.
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Implementácia nových poznatkov v oblasti sociálnych služieb na podmienky ZSS
Jasoň.



Spolupráca a výmena skúsenosti s inými ZSS doma aj v zahraničí.



Zachovávanie dobrého mena a povesti ZSS Jasoň.



Realizácia poradenstva a supervízie.



Zapájanie sa do projektov.



Podpora dobrovoľníckej činnosti.



Vytváranie

priestoru

vzájomného

rešpektu,

dôvery,

ľudského

a

zároveň

profesionálneho prístupu k prijímateľom sociálnych služieb, ich rodinným príslušníkom ako
aj vo vzťahu k sebe navzájom.
2.3 Hlavný cieľ ZSS Jasoň
Hlavným cieľom ZSS Jasoň naďalej ostáva: „Vytvárať také podmienky a prístup ku
prijímateľom sociálnych služieb, ktoré by sme ako klienti ocenili na ich mieste sami – tzv.
aplikácia prístupu úcty k blížnemu ako k sebe samému a zároveň byť jedným z výnimočných
zariadení sociálnych služieb, kde možnosť profesionálneho pôsobenia bude vnímaná ako
výsada, nielen ako práca či nutné poslanie.“
Prioritné ciele v rámci materiálno – technických parametrov a ich realizácia v roku 2020:
V priebehu roku 2020 sa nám za pomoci nášho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho
kraja podarilo:


zakúpenie záhradných lavičiek



zakúpenie záhradnej hojdačky , skleníka, časť nového oplotenia



vymaľovanie časti objektu - vstupná chodba



výmena pôvodného obkladu na stenách



výmena nových jedálenských stolov v spoločenskej miestnosti



výmena pôvodného interiérového nábytku v sesterskej izbe



zakúpenie potrebného nábytku a doplnkov do objektu

Vďaka dotácii Mesta Spišská Stará Ves spolu s financiami z nášho rozpočtu sme zabezpečili:
 televízny prijímač a parný generátor
Prioritný cieľ v rámci odbornej starostlivosti:
-

podpora vzdelávania zamestnancov, ich odbornosti a tímovej spolupráce.
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2.4 Priestorové a materiálne vybavenie ZSS Jasoň
V ZSS Jasoň sa v suteréne nachádza šatňa zamestnancov, sušiareň, sklad použitej
bielizne, práčovňa, WC pre zamestnancov, sklad zeleniny, sklad potravín, kotolňa
a registratúrne stredisko. Na prízemí sa nachádza spoločenská miestnosť, kuchyňa, sklad
bielizne a šatník pre prijímateľov sociálnych služieb, izolačná miestnosť, terapeutická
miestnosť, ktorá je zároveň aj kanceláriou, kancelária ekonomiky, 2 dvojlôžkové izby pre
prijímateľov sociálnych služieb, bezbariérová kúpeľňa s WC pre prijímateľov sociálnych
služieb, WC pre zamestnancov, čistiaca miestnosť na dekontamináciu, výťah a tri vchody do
objektu. Na poschodí sa nachádza miestnosť pre službukonajúci personál, kúpeľňa, WC pre
prijímateľov sociálnych služieb, sklad upratovačky, sklad bielizne, 2 jednolôžkové izby a 5
dvojlôžkových izieb, kuchynský kútik pre prijímateľov sociálnych služieb a ich príbuzných.
Podarilo sa nám zrealizovať kútik pre denné aktivity a trávenie voľného času pre klientov.
Akceptujeme prípadnú požiadavku prijímateľov sociálnych služieb, ktorá sa týka zariadenia
izby vlastným nábytkom. Je prirodzené, ak si izby upravujú podľa svojej predstavy, vecami
z pôvodných domácností. V prípade záujmu je možné mať na izbe vlastný televízny prijímač
a rádio. Mimo túto možnosť je v spoločenskej miestnosti televízny prijímač a rádio
sprístupnené všetkým rezidentom. Táto spoločenská miestnosť slúži pre účely jedálne,
realizáciu akcií – spoločenské posedenie, prednášky, terapie, oslavu narodenín, vystúpenie
skupín a detí zo škôl, sväté omše a pod. Jej multifunkčné využitie si vyžiadalo aj jej
estetizáciu a prispôsobenie sa tak aj s nábytkom. Je tam aj profesionálny čistiť vzduchu a na
parapetných okenných doskách krásne situované kvety pre spríjemnenie atmosféry.
V exteriéri v priestoroch záhrady sú vysadené stromy a kvety. Je tam vybudovaný altánok pre
posedenie obyvateľov ZSS Jasoň ako aj pre ich príbuzných a kaplnka zasvätená
Sedembolestnej Panne Márii. Pri budove je umiestnené parkovisko pre zamestnancov
a návštevy. Sú tam aj dve garáže, ktoré slúžia pre umiestnenie dvoch služobných vozidiel.
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2.5 Skladba prijímateľov sociálnych služieb

Skladba prijímateľov sociálnych služieb DSS a ŠZ podľa pohlavia k
31.12.2020
Prijímatelia DSS

33%
muži
ženy
67%

Prijímatelia ŠZ

25%
Prijímatelia ŠZ
muži

ženy
75%
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Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020 ŠZ
Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020 ŠZ
Muži
Ženy
Priemer celkovo muži a ženy
68
88
73
73
77
79
79
81
77,25

Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020 ŠZ
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Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020 DSS
Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020 DSS
Muži
Ženy
Priemer celkovo muži a ženy
61
53
66
65
78
94
69,5

Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020 DSS
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Počet prijímateľov podľa miery podpory podľa odkázanosti
Prijímatelia DSS
Stupeň odkázanosti I.
Stupeň odkázanosti II.
Stupeň odkázanosti III.
Stupeň odkázanosti IV.
Stupeň odkázanosti V.
Stupeň odkázanosti VI.

0
0
0
0
2
4

Prijímatelia ŠZ
Stupeň odkázanosti I.
Stupeň odkázanosti II.
Stupeň odkázanosti III.
Stupeň odkázanosti IV.
Stupeň odkázanosti V.
Stupeň odkázanosti VI.

Prijímatelia DSS
Stupeň odkázanosti I.

0.3333

Stupeň odkázanosti
II.
Stupeň odkázanosti
III.

Stupeň odkázanosti
IV.

0.6667

Stupeň odkázanosti
V.

Prijímatelia ŠZ

0.125

Stupeň odkázanosti
I.
Stupeň odkázanosti
II.
Stupeň odkázanosti
III.

0.875

Stupeň odkázanosti
IV.
Stupeň odkázanosti
V.
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0
0
0
0
1
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Prehľad pohybu prijímateľov sociálnych služieb ŠZ

Mesiac

Príjem

Úmrtie

November

2

Premiestnenie
do iného ZSS
01.11.2020
02.11.2020

December

1

15.12.2020

1

17.12.2020

2.6 Poskytované sociálne služby
Cieľom poskytovania sociálnych služieb je vykonávanie odborných, obslužných,
ďalších a iných činností s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnych
služieb v súlade s ochranou ľudských práv a slobôd, zvyšovaním kvality ich života a
podporovaním ich samostatnosti a dôstojnosti života.
Poslaním ZSS Jasoň ako poskytovateľa sociálnych služieb je zabezpečiť, aby
poskytované sociálne služby:


rešpektovali práva a individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb a
zachovávali ich dôstojnosť,



podporovali prijímateľov sociálnych služieb pri udržaní ich samostatnosti,
sebestačnosti, nezávislosti v rozhodovaní o svojom živote a tak zabezpečili čo
najvyššiu možnú kvalitu ich života aj napriek fyzickým či psychickým obmedzeniam,



umožnili prijímateľovi sociálnej služby zachovať si doterajší spôsob života tak, aby
mohol byt' i naďalej súčasťou spoločnosti (podporovať kontakt s rodinou,
súrodencami, priateľmi, vrstovníkmi, spoločenskú integráciu),



boli bezpečné,



poskytované na odbornej úrovni.

ZSS Jasoň poskytuje tieto odborné činností:


pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
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sociálne poradenstvo



sociálnu rehabilitáciu
a zabezpečuje:



ošetrovateľskú starostlivosť.
Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho,

či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne
jednom až troch úkonoch alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých
posudzovaných činností sama. Pomoc pri odkázanosti sa poskytuje pri činnostiach súvisiacich
s úkonmi stravovania a pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňovania močového mechúra,
úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny, úkonoch celkového
kúpeľa, úkony obliekania a vyzliekania, úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch
pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, úkonoch orientácie v prostredí, úkonoch
dodržiavania liečebného režimu a pri úkonoch dohľadu. Rozsah poskytovanej pomoci závisí
od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ktorý stanoví posudzujúci orgán a
ktorý je uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v
nepriaznivej sociálnej situácii. V ZSS Jasoň sa realizuje základné sociálne poradenstvo, ktoré
spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby a poskytnutie základných informácií o
možnostiach riešenia problému. Má informačný a distribučný charakter. Poskytuje sa
potenciálnym záujemcom o poskytovanie sociálnej služby, prípadne ich príbuzným. Sociálne
poradenstvo zabezpečuje sociálny pracovník ZSS Jasoň.
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností alebo
aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri základných sociálnych
aktivitách. Je zameraná na rozvíjanie a nácvik zručností, samostatnosti, sebestačnosti v
maximálnej možnej miere pokiaľ je predpoklad, že prijímateľ sociálnej služby dokáže na
základe pravidelných činností, zlepšiť alebo udržať celkový svoj stav. Pre prijímateľov
sociálnych služieb, ktorí majú zrakové, sluchové, mentálne postihnutie, je zameraná na nácvik
používania pomôcky, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sociálnu
komunikáciu. Cieľom sociálnej rehabilitácie je rozvoj sociálnych kompetencií, t.j. obnova,
získanie schopností stratených či oslabených postihnutím.
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ZSS Jasoň poskytuje tieto obslužné činnosti:


ubytovanie



stravovanie



upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
Ubytovanie je zabezpečené v 1 alebo 2 posteľových izbách na prízemí a 1. poschodí.

Na oboch podlažiach sú spoločné hygienické zariadenia prispôsobené pre imobilných
prijímateľov sociálnych služieb. V obytnej miestnosti je lôžko, nočný stolík s vysúvateľnou
jedálenskou doskou, skriňa, konferenčný stolík, kreslá alebo stoličky, nástenný vešiak,
skrinka, umývadlo a nádoba na odpadky. Pri zariaďovaní izieb sa snažíme prispôsobiť
predstavám a prianiu prijímateľa sociálnej služby, ktorý môže mať vlastný nábytok, televízor,
rádio, obrazy a pod. V objekte sa nachádza aj izolačná miestnosť, spoločenská miestnosť –
zároveň jedáleň, terapeutická miestnosť, ktorá slúži aj ako kancelária, kút pre návštevy so
zariadením, k dispozícii je aj výťah.
V ZSS Jasoň sa poskytuje celodenná strava v rozsahu 5 až 6 jedál denne, a to
konkrétne raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera. Strava sa pripravuje podľa
jedálneho lístka. Aby sa čím viac prihliadalo na potreby prijímateľov sociálnych služieb,
jedálny lístok zostavuje hospodárka, schvaľuje ho stravovacia komisia, ktorej členovia sú:
hospodárka, kuchárka, sestra v ZSS Jasoň a zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb. Pri
zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na dodržiavanie zásad zdravej výživy, vek a
zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa strava poskytuje a na dodržiavanie
stravnej jednotky. V ZSS Jasoň poskytujeme racionálnu a diabetickú stravu. Podľa potrieb
prijímateľov sociálnych služieb sa pripravuje aj mixovaná strava. V rámci zvyšovania kvality
máme zavedený systém výberu dvoch jedál (ide o výber 1x týždenne v stredu z dvoch jedál,
pričom jedno jedlo je mäsité a druhé je bezmäsité).
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečené vlastnou
práčovňou a personálom v rámci podmienok ZSS Jasoň.
ZSS Jasoň poskytuje tieto ďalšie činnosti:


osobné vybavenie



utvára podmienky na úschovu cenných vecí



zabezpečuje záujmovú činnosť.
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Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.
Osobné vybavenie ZSS Jasoň poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, ktorý si osobné
vybavenie nemôže zabezpečiť sám.
Úschova cenných vecí je upravená vo vnútornej smernici R_04 Hospodárskoekonomický predpis.
Záujmovú činnosť je kultúrna, spoločenská a športová činnosť zameraná na rozvoj a
udržanie schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Hlavným cieľom v tejto oblasti
je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy prijímateľa sociálnej služby
napĺňať a organizovať jeho voľný čas, formovať jeho správanie, rozširovať okruh poznatkov
o okolitom svete. Záujmová činnosť sa realizuje formou individuálnou alebo skupinovou a
riadi sa plánom, ktorý je vopred spracovaný. Plán vychádza z vlastných podmienok ZSS
Jasoň. Na jeho realizáciu využívame organizovanú a neorganizovanú (podmienenú
individuálnymi a subjektívnymi predstavami prijímateľa sociálnej služby) formu. Do
záujmovej činnosti zaradzujeme: sledovanie televíznych programov, premietanie videofilmov
alebo fotografií, čítanie kníh a časopisov a organizovanie rôznych prednášok, kultúrnych a
športových podujatí, tvorenie dekorácií na tematické obdobia, reminiscenčné posedenia, atď.
V rámci uspokojovania duchovných potrieb prijímateľov sociálnych služieb organizujeme
návštevy pútnických miest, účasť na svätých omšiach. V priestoroch jedálne ZSS Jasoň sa
každú sobotu koná svätá omša. ZSS Jasoň l x mesačne navštevuje kňaz pri príležitosti sv.
spovede.
ZSS Jasoň zabezpečuje iné činnosti prostredníctvom externých pracovníkov:


duchovnú starostlivosť podľa jednotlivých vierovyznaní,



kadernícke služby,



pedikúru,



fyzioterapiu,



masáže.
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2.7 Aktivizácia a voľnočasové aktivity
Rok 2020 bol veľmi špecificky z dôvodu pandémie aj v našom zariadení.
V mesiaci marec začali platiť aj v našom zariadení prísne pandemické opatrenia proti šíreniu
Covid19 .Od 16. marca 2020 odišla p. riaditeľka PhDr. Viera Šimšajová, PhD. na PN
a následne na rodičovskú dovolenku. Poverená vedením bola ekonómka Bc. Mária Kaňuková.
Niektoré mesiace sme boli nútení kvôli rozhodnutiu úradu verejného zdravotníctva odložiť
naplánované aktivity, ktoré spôsobovalo šírenie ochorenia COVID 19. V čase vypuknutia
pandémie naše zariadenie bolo v uzatvorenom režime a zákaze návštev či izolácii
prijímateľov sociálnych služieb podobne ako ďalšie zariadenia. Z týchto príčin sa konali
individuálne aktivity, rozhovory, či aktivity v mini skupinkách. V ponuke aktivít pre PSS bolo
spev piesní s PSS, vychádzky do areálu zariadenia, športové aktivity, fyzické cvičenia
zamerané na jemnú i hrubú motoriku, cvičenia na tréning pamäti, filmové a literárne
dopoludnia, modlitby podľa liturgického kalendára, spoločenské hry, reminiscenčné aktivity
či kreslenie. Nakoľko pandémia obmedzila kontakt s rodinou, či verejnosťou a nakoľko
hrozilo riziko sociálnej izolácie u prijímateľov sociálnych služieb, snažili sme sa mu naplno
vyhnúť vypĺňaním voľného času týmito aktivitami.
Spoločenské akcie v roku 2020:

JANUÁR/2020
Literárne popoludnie
Dňa 02.01.2020 sme sa stretli v horných priestoroch pri kuchynke. Klienti si čítali články z
knihy Pútnik svätovojtešský spolu so službukonajúcou opatrovateľkou. Stretnutie ukončili
prečítaním veselých vtipov.
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Stravovacia komisia
Dňa 08.01.2020 sa prijímatelia sociálnych služieb, zdravotná sestra, hospodárka i p. kuchárka
stretli a podľa zasadacieho poriadku v jedálni si volili spomedzi seba členov stravovacej
komisie. Každý klient bol oslovený a mohol vyjadriť svoj názor k stravovaniu.
Voľby do Výboru PSS
Dňa 09.01.2020 sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastnili volieb do jednotlivých komisií a
volili si spomedzi seba jednotlivých zástupcov, kandidátov. Voľby prebehli pokojne a
prijímatelia sociálnych služieb prejavili spokojnosť.
Biblická hodina
Dňa 15.01.2020 sa konala Biblická hodina v popoludňajších hodinách. Pán dekan vychádzal z
učenia evanjelia Matúša a Marka. Sv. Ján krstil ľudí v rieke Jordán – na znak očisťovania od
hriechov. Diskutovalo sa o tom, kto môže krstiť, v akých prípadoch je možné pokrstiť človeka
a každý mal priestor na vyjadrenie otázok.
Vystúpenie študentov gymnázia
Dňa 21.01.2020 nás milo prekvapili svojou návštevou p. kaplán spolu so študentmi gymnázia.
Pripravili si pre našich prijímateľov sociálnych služieb rôzne pesničky. Klienti si dali zahrať
aj piesne na želanie a zapájali sa do spevu. Študentov odmenili potleskom. Ďakujeme a tešíme
sa na ďalšiu návštevu v našom zariadení.
Spev piesní
Dňa 27.01.2020 dopoludnia sme sa stretli pri speve piesní spolu s prijímateľmi sociálnych
služieb a p. kaplánom. Prvé pokusy o nahrávanie nám predstavil p. kaplán. Prijímatelia
sociálnych služieb spolu so sociálnou pracovníčkou a pani riaditeľkou sa ochotne zapojili a
nahrali prvú pieseň.
Oslava narodenín januárových oslávencov
Dňa 30.01.2020 v popoludňajších hodinách sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, aby sme
spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom zablahoželali oslávenkyniam
narodeným v mesiaci január. Nasledoval vinš, odovzdali sme im sladkú pozornosť a zaželali
veľa zdravia. Potom sme si spoločne zaspievali za doprovodu živej hudby, za ktorý z celého
srdca ďakujeme. Odmenou bolo posedenie pri šálke kávy a koláčiku.
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Filmové dopoludnie
Dňa 31.01.2020 dopoludnia sme spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou
pracovníčkou s sledovali film „Ako Pán Boh dá.“ Príbeh otca ako sa jeho syn chce stať
kňazom našich klientov natoľko zaujal, že sa nevedeli dočkať ako celý príbeh dopadne. Bolo
to kultúrne aj zábavne strávené dopoludnie.
FEBRUÁR/2020
Biblická hodina
Dňa 10.02.2020 sme sa opätovne stretli spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a p. kaplánom
na biblickej hodine. Hlavnou témou bola Soľ zeme. Pán kaplán vysvetľoval, kedy je soľ
potrebná a kedy je zbytočná. Potom nasledovala voľná debata, do ktorej sa každý z
prijímateľov sociálnych služieb ochotne zapájal. Ďakujeme p. kaplánovi za vedenie tohto
stretnutia.
Nácvik piesní pre vznik CD
Táto veľkolepá myšlienka nahrať naše vlastné CD vznikla ešte dávnejšie vo vedení ZSS
Jasoň. Aby neostala len myšlienkou, p. kaplán tomu napomáha svojou motiváciou a najmä
úsilím. Do spevu sa zapojili prijímatelia sociálnych služieb, p. riaditeľka a sociálna
pracovníčka pod taktovkou p. kaplána, ktorý spieva, nahráva a všetku tu teóriu vzniku CD
posúva do realizačnej roviny. So spevom a hudbou sa ľahšie žije. Toho výroku sa držíme
všetci prijímatelia sociálnych služieb spolu s p. kaplánom. Prichádza medzi nás, venuje sa
nám a vždy nás vie potešiť dobrým slovom a úsmevom. Doteraz sme sa na nácvikoch
pravidelne učili spievať nábožné pesničky s doprovodom gitary. A od tohto roku sme začali
postupne nahrávať jednotlivé piesne. Pán kaplán má radosť z našich amatérskych úspechov
a my pri tom zabúdame na naše bolesti a trápenia. Veľakrát sa spoločne zasmejeme. Sme mu
všetci nesmierne povďační za jeho prínos a čas, ktorý nám venuje.
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Literárne popoludnie
Dňa 13.02.2020 sme na hornom poschodí spolu s opatrovateľkou a prijímateľmi sociálnych
služieb uskutočnili literárne popoludnie. Klienti sa ochotne zapájali do čítania príbehov z
knihy Pútnik svätovojtešský. Záverom si dávali navzájom hádanky a tak veselo ukončili
stretnutie.
Valentínsky koláčik
Dňa 14.02.2020 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a službukonajúcim
personálom pripravili ingrediencie a spoločne aj upiekli spoločný Valentínsky koláčik. Klienti
sa ochotne zapájali a prejavili veľkú radosť z toho, že sa mohli aj takto realizovať. Potom
nasledovalo sladké pohostenie z upečenej dobroty.

18

Spoločné posedenie pri príležitosti osláv narodenín PSS
Koncom mesiaca február sme si pripomenuli narodeniny našej prijímateľky sociálnych
služieb, ktorá oslávila krásne jubileum. Popriali sme jej veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania do ďalších rokov. Zaspievali sme tradičné „živijó“ aj obľúbené piesne
oslávenkyne. Nechýbala ani nádherná torta, káva a milé pohostenie pre všetkých. Srdečne
ďakujeme.
Kulinárske okienko
Dňa 25.02.2020 nás navštívila dobrovoľníčka p. Papsonová. Spoločne s prijímateľmi
sociálnych služieb debatovala o fašiangoch, receptoch, porozprávala príhody z osobného
života. Pohostila nás pečenými šiškami a makovými koláčmi, ktoré sama napiekla. Ďakujeme
za návštevu.

APRÍL/2020
Svätá omša za prijímateľov sociálnych služieb a personál
Dňa 26.05.2020 odslúžil sv. omšu p. kaplán v miestnom kostole za personál a príjímateľov
sociálnych služieb. Z dôvodu možného výskytu COVID-19 sme tento prenos sledovali klienti
a zamestnanci individuálne prostredníctvom miestnej televízie alebo internetu.

Videohovor s p. kaplánom
Dňa 29.04.2020 p. kaplán prostredníctvom videohovoru pozdravil našich prijímateľov
sociálnych služieb, povzbudil nás a dal požehnanie. Aj prostredníctvom telekomunikačných
prostriedkov sa môžeme takto na diaľku spojiť. V tomto korona čase je duchovná podpora
veľmi potrebná pre nás všetkých. Ďakujeme p. kaplánovi, že aj napriek svojim povinnostiam
si pre nás vždy nájde čas.

MÁJ/2020
Deň matiek
Dňa 10.05.2020 sme si spolu s prijímateľmi sociálnych služieb pripomenuli krásny sviatok.
Deň matiek. Prijímatelia soc. služieb sa zapájali recitovaním básni. Na záver programu
odovzdala p. riaditeľka kvet a sladkú pozornosť každej mamičke. Nechýbal ani koláčik pre
všetkých prijímateľov sociálnych služieb.
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Májová pobožnosť
V priebehu mesiaca máj si naši prijímatelia sociálnych služieb spolu so sociálnou
pracovníčkou i p. riaditeľkou týždenne vykonávali pobožnosť pri soche Panny Márie na
poschodí. Aj takýmto spôsobom si ju uctievame ako našu matku a ochrankyňu nášho národa.

Oslavy narodenín
V tomto mesiaci sme si pripomenuli narodeniny prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sme
spoločne s personálom a ostatnými klientmi zablahoželali a popriali všetko najlepšie, Božie
požehnanie a mnoho zdravia. Na záver sme zaspievali obľúbené piesne našich oslávencov.
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JÚN/2020
Telefonický rozhovor s bývalou p. riaditeľkou
Dňa 02.06.2020 sme pre prijímateľov sociálnych služieb zorganizovali telefonický rozhovor s
bývalou p. riaditeľkou. Pozdravili sme ju a popriali všetko dobré, veľa zdravia, keďže je v
očakávaní prírastku do rodiny. Spätne nás povzbudila, popriala veľa chuti a elánu do našej
každodennej práce. V mesiaci jún sme si boli prevziať pre naše zariadenie nové auto Toyota
Auris, ktoré sme dostali od Prešovského samosprávneho kraja.

Vychádzky do záhrady s PSS
Využili sme slnečné dni v tomto mesiaci a aspoň 1-krát do týždňa sme organizovali
vychádzky do areálu s našimi prijímateľmi sociálnych služieb. Posedeli sme si na lavičkách,
kde sme si zaspievali obľúbené piesne, čítali sme si zaujímavé články, príhody i rozprávky.
Spev piesní s PSS
Dňa 11.06.2020 sme spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou
spievali obľúbené piesne našich PSS. Začali sme artikulačnými cvičeniami, aby sme uvoľnili
hlasivky. Bolo nám veselo a strávili sme spolu radostné dopoludnie.

Pobožnosť k svätému Šarbelovi
Dňa 22.06.2020 sme si prečítali spolu s PSS životopis sv. Šarbela a pomodlili sme sa litánie i
modlitby k tomuto svätcovi. Dozvedeli sme sa o ňom mnoho zaujímavých informácií a
taktiež, že sa môžme na neho obracať v ťažkých situáciách nášho života.

21

Oslava narodenín a menín PSS
Dňa 24.06.2020 sme zablahoželali všetkým oslávencom v tomto mesiaci k ich sviatku.
Nechýbali srdečné blahopriania medzi klientmi a sladká pozornosť. Pochutili sme si na
výbornom koláčiku. Vyvrcholením programu bolo prekvapenie pre všetkých prijímateľov
sociálnych služieb v podobe ľudovej muziky sestier Kaňukových, ktorá nás všetkých
rozveselila. Ďakujeme za príjemne strávené popoludnie.

Literárne popoludnie
Dňa 25.06.2020 sme spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou čítali z
knihy Kataríny Nadaskej: Slovenský rok – Za rána za rosy, zacvendžali kosy. Zaspomínali
sme si na minulé časy ako sa kosila i sušila tráva, zvážalo obilie či ako sa ťažko pracovalo na
poli. Bolo to vzájomne obohacujúce popoludnie.
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JÚL/2020
Oslava životného jubilea
Dňa 06.07.2020 sme oslávili životné jubileum našej prijímateľky sociálnej služby. P.
riaditeľka spolu s personálom odovzdala blahoželanie k 90 - tke spolu s nádhernou kyticou
kvetov, veľkou tortou a darčekom. Prijímatelia sociálnych služieb sa taktiež pripojili a
spoločne zablahoželali. Zavítal medzi nás aj p. starosta z obce Veľká Franková. ktorý jej
taktiež zablahoželal a jubilantku milo prekvapil. Nechýbalo slávnostné „Živijó“ a veselé
posedenie pri káve a koláči. Spoločne sme zaspievali veselé ľudové piesne. Ďakujeme a do
ďalších rokov želáme pevné zdravie a Božie požehnanie.
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Biblická hodina
Dňa 07.07.2020 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila biblická hodina, ktorú viedol p.
dekan Garaj spolu s prijímateľmi sociálnych služieb. Hlavnou témou bol Koronavírus.
Porovnanie minulosti i súčasnosti. V spoločnej diskusií sme sa zastavili pri otázke koho si
vážime? Tích, ktorí sa starajú o nás, opatrujú nás, obetujú vlastný život pre záchranu a pomoc
druhých ľudí. Ďakujeme za obohacujúco strávenú hodinu.

Oslava narodenín a menín PSS
Dňa 14.07.2020 sme spolu s PSS personálom oslávili narodeniny a meniny našich PSS.
Zablahoželali sme im veľa zdravia a Božieho požehnania a samozrejme nechýbali ani
obľúbené piesne, ktoré sme spoločne zaspievali. Potom nasledovalo pohostenie v podobe
kávičky a koláča.
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Literárne dopoludnie
Dňa 17.07.2020 sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách literárne stretnutie prijímateľov
sociálnych služieb a sociálnej pracovníčky. Tentokrát sme si pripomenuli životopis
spisovateľa Miroslava Válku a jeho literárnu tvorbu. Následne sme si prečítali ukážku jeho
básne a rozmýšľali sme nad textom, čo tým chcel básnik vyjadriť. Ponamáhali sme si mozog a
spoločne sme besedovali o danej básni.

Spev piesní s p. kaplánom
Dňa 20.07.2020 sme v dopoludňajších hodinách uskutočnili spev prijímateľov soc. služby s p.
kaplánom. Spoločne si opakovali texty piesní, ktoré budeme potrebovať k nahrávke na CD
nosič. Trénujeme nielen pamäť, ale aj hlasivky. Ďakujeme za trpezlivosť a ochotu.

AUGUST/2020
Biblická hodina
Dňa 05.08.2020 sme v popoludňajších hodinách očakávali p. kaplána Bocka, ktorý navštívil
zariadenie, aby viedol Biblickú hodinku. Hlavnou témou stretnutia bola téma Odpustenie.
Prijímatelia sociálnych služieb spoločne s dobrovoľníčkami sa aktívne zapájali do tejto
besedy. Každý z nás má nejaké skúseností a príhody, ktoré súvisia s odpúšťaním. Je to neraz
náročná vec. No človek, ktorí prosí úprimne o odpustenie nachádza vnútorný pokoj.
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Letná prechádzka s PSS mestom Sp. Stará Ves
Dňa 13.08.2020 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb i personálom za krásneho
počasia podnikli prechádzku cez mesto. Zastavili sme sa v centre mesta - cukrárni, kde sme si
vychutnali koláč i zmrzlinu od p. riaditeľky. Počasie nám prialo a tak sme navštívili aj
lokalitu mesta „bugľa“. Cestou sme sa zastavili pri Hasičskej stanici, kde sme si spoločne
zaspievali hasičskú pieseň. Unavení, ale šťastní sme sa vrátili z vychádzky do nášho
zariadenia.

Odpustová svätá omša v miestnom kostole
Dňa 15.08.2020 prijímatelia sociálnych služieb sledovali prostredníctvom kábelovej televízie
odpustovú svätú omšu v miestnom kostole. Pri tomto sviatku sa aj sviatočne obliekli a taktiež
si pochutili na spoločnom obede.
Blahoželanie k meninám PSS
Dňa 18.08.2020 sme zablahoželali našim prijímateľkám sociálnych služieb nosiacim meno
Helena a Elena. Zaspievali sme im známu ľudovú pieseň. „ A dze idzeš Helenko,
Helenko“…Popriali sme im všetko dobré, veľa zdravia, lásky a radosti do nastávajúcich dní.
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Spev piesní s p. kaplánom
Dňa 24.08.2020 sme v záhrade nášho ZSS Jasoň precvičovali piesne spolu s prijímateľmi soc.
služieb, p. kaplánom a sociálnou pracovníčkou. Pri slnečnom počasí sme sa príjemne cítili.
Vďaka trpezlivosti p. kaplána a nás zúčastnených sme precvičili viacero piesní. Ďakujeme a
tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Literárne dopoludnie
Dňa 27.08.2020 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou
uskutočnili stretnutie. Na začiatku nás sociálna pracovníčka uviedla do prípravy pri tvorbe
básne, návodu ako môžme vytvoriť báseň. Ďalším krokom boli cvičenia zamerané na tvorbu
básne o sebe, vytvárali sme rôzne verše, rýmy, spoločne sme dopĺňali slová do básní. Bolo to
tvorivo strávené dopoludnie.
Kulinárske okienko
Dňa 28.08.2020 sa v jedálni ZSS Jasoň uskutočnilo kulinárske okienko tentokrát v praxi a to
pečením ovocného múčnika. Prijímatelia sociálnych služieb sa aktívne zapájali do prípravy
tejto dobroty. Nechýbali ani návody a spomienky ako si klienti pripravovali v minulosti
koláče. Prijímatelia soc. služieb so záujmom debatovali o obľúbených koláčoch a dobrotách,
ponúkli aj rady a nápady pri ktorých si uľahčujeme pečenie.
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Blahoželanie k narodeninám PSS
Dňa 31.08.2020 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom zablahoželali
prijimateľom sociálnych služieb k narodeninám. Zaspievali sme tiež obľúbené piesne a
popriali im veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších rokov.

SEPTEMBER/2020
Prvopiatková spoveď
Dňa 04.09.2020 sa prijímatelia soc. služieb v dopoludňajších hodinách v tichosti a modlitbe
pripravovali na sviatosť zmierenia. Vďaka duchovným otcom, ktorí vysluhujú túto sviatosť si
môžeme nanovo očisťovať srdcia od zlého a tak ľahšie i radostnejšie kráčať po ceste životom.
Stravovacia komisia
Dňa 07.09.2020 sa uskutočnila stravovacia komisia, ktorú tvoria zástupcovia prijímateľov
sociálnych služieb za každý stôl, zdravotnej sestry, kuchárky i hospodárky. Prijímatelia
sociálnych služieb vyjadrili spokojnosť a poďakovanie za doterajšie stravovanie v jedálni.
Doplnili, že by radi privítali aj podávanie nových, múčnych jedál napr. pirohy.
Spev piesní s p. kaplánom
Dňa 11.09.2020 sme sa opäť stretli spolu s p. kaplánom a prijímateľmi soc. služieb pri
nácviku spevu náboženských piesní. Začali sme modlitbou a tradičnou hlasovou rozcvičkou.
Postupne sme precvičovali pieseň za piesňou. Ďakujeme p. kaplánovi za trpezlivosť a
venovaný čas prijímateľom sociálnych služieb.
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Blahoželanie k meninám PSS
Dňa 14.09.2020 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb i personálom zablahoželali
prijímateľkám soc. služieb, ktoré cez víkend oslávili svoje meniny. Popriali sme im veľa
zdravia, šťastia i Božieho požehnania a spoločne sme im zaspievali obľúbené ľudové piesne.
Odpustová svätá omša v kaplnke ZSS Jasoň
Dňa 16.09.2020 sa v našom zariadení uskutočnila slávnostná odpustová sv. omša za krásneho
a teplého počasia. Prijímatelia sociálnych služieb, personál a pozvaní kňazi sa stretli v areáli
ZSS Jasoň, aby spoločne slávili sv. omšu. Sv. omšu odslúžil p. dekan Garaj za celý personál a
prijímateľov sociálnych služieb. V kázni nás povzbudil, aby sme žili v tomto zariadení ako
jedna rodina, všímali si jeden druhého, pomáhali si navzájom, rešpektovali sa. P. kaplán
Bocko doprevádzal spev gitarou spolu s organistom. Prijímatelia sociálnych služieb sa
zapájali do spevu piesní a čítania. Z dôvodu možného výskytu koronavírusu sa tento rok sv.
omše nezúčastnil nik z okolia. Pri sv. omši sme ďakovali, a prosili našu patrónku Slovenska,
aby nám pomáhala znášať všetky bolesti, trápenia, aby nás neustále ochraňovala. Na záver
slávnosti p. riaditeľka Kaňuková poďakovala prítomným za účasť a pozvala všetkých na
spoločný obed. Srdečne ďakujeme.
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Hosť do kresla
Dňa 17.09.2020 k nám do zariadenia prišiel milý Hosť do kresla z Ružomberka. Srdečne sme
ju privítali v našom zariadení a tešili sme sa, čo nové sa dozvieme. Porozprávala nám zo
svojho života, o svojej rodine, kde pracovala a čomu sa momentálne venuje. Navštevuje
školu, kde sa vzdeláva v ikonopisectve. Na ukážku priniesla so sebou aj knihu, ktorú nechala
kolovať. Keďže náš vzácny hosť je aj dobrou gazdinkou, priniesla so sebou aj kuchársku
knihu s jej obľúbenými receptami. Darovala nám kuchárske knihy s venovaním, čo bolo pre
nás milým prekvapením. Na záver jej pani riaditeľka poďakovala v mene všetkých za
návštevu a venovaný čas prijímateľom sociálnych služieb. Ďakujeme za návštevu a želáme
všetko dobré

Reminiscencia v Osturni
Dňa 18.09.2020 sme si v rámci reminiscencie urobili výlet do Osturne spolu s prijímateľmi
sociálnych služieb, p. riaditeľkou a sociálnou pracovníčkou a p. údržbárom. Navštívili sme
Osturniansku izbu. Obdivovali sme rôzne predmety - nástroje, nádoby, oblečenie, obrazy,
nábytok, svadobnú vystroj, krosná. Pri tomto všetkom sme si zaspomínali na staré časy našich
prijímateľov sociálnych služieb, ktorí pri spomienkach úplne ožili. Sprevádzala nás tamojšia
pracovníčka obecného úradu, ktorá dopĺňala prehliadku krátkym výkladom. Prijímatelia si
zaspievali ľudové piesne a nechýbal ani tanec. Ďakujeme pekne, že sme sa mohli zúčastniť
tejto akcie a tešíme sa, že sa na toto miesto v budúcnosti vrátime.
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Biblická hodina
Dňa 21.09.2020 sa v popoludňajších hodinách konala biblická hodina tentokrát pod vedením
p. dekana Garaja. Hlavnou témou stretnutia bolo rozoberanie evanjelia o prenajímaní sluhov
na prácu. Diskutovalo sa o tom, čoho je láska schopná, čo dokáže prekonať. Pán dekan
povzbudil prijímateľov sociálnych služieb, aby svoje trápenia a ťažkosti v pokore znášali, dal
im požehnanie a spoločne sa s nimi pomodlil. Pán Boh Vám všetko odplať.
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Literárne dopoludnie
Dňa 29.09.2020 sa konalo literárne dopoludnie za účasti prijímateľov sociálnych služieb i
sociálnej pracovníčky. Keďže tento deň je Svetový deň srdca besedovali sme o ochoreniach
srdca a ciev a o tom ako znížiť riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení zdravým životným
štýlom, zdravým stravovaním či pohybom. Do svojho zdravia musí investovať každý z nás
sám a je len na nás ako sa rozhodneme k nemu pristupovať.
Prvopiatkova spoveď
Keďže od 01. 10. 2020 majú platiť nové opatrenia súvisiace s ochorením COVID – 19 využili
sme tento deň 30.09.2020 dopoludnia a spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a
personálom sme pristúpili k sviatostnej spovedi. Následne sme sa zúčastnili sv. omše, ktorú
vyslúžil p. kaplán Bocko. Srdečne mu ďakujeme za túto službu i za duchovné povzbudenia.

OKTÓBER /2020
Biblická hodina
Dňa 08.10.2020 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila biblická hodina za účasti p.
kaplána a prijímateľov soc. služieb. Keďže mesiac október je mesiacom ruženca a
Ružencovej Panny Márie spoločne sme si pripomenuli našu duchovnú matku Pannu Máriu.
Zaspomínali sme si na svoje biologické matky, rodičov. Ruženec je najväčšia zbraň proti
zlobe. P. kaplán povzbudil prijímateľov sociálnych služieb, aby sme mali na mysli stále
modlitbu za mamy, za rodičov, aby sme sa všetci stretli v nebeskom kráľovstve.
Výbor PSS
Dňa 09.10.2020 sa uskutočnil Výbor prijímateľov sociálnych služieb, ktorého sa v
dopoludňajších hodinách zúčastnili členovia Výboru PSS, p. riaditeľka, sociálna pracovníčka
i zdravotné sestry. Po privítaní nasledovalo predloženie návrhov, postrehov, či problémov v
súvislosti s poskytovaním soc. služieb. Sociálna pracovníčka predstavila prehľad akcií v
danom štvrťroku. Vymenovala aj tie, ktoré sa z dôvodu sprísnených opatrení neuskutočnili,
alebo sa presunuli do iného mesiaca. Potom nasledovala diskusia, v ktorej sa mohol každý
účastník vyjadriť k danej problematike. Na záver p. riaditeľka poďakovala všetkým
zúčastneným za aktívnu účasť na stretnutí.
Svätá omša v ZSS Jasoň
Dňa 14.10.2020 odslúžil sv. omšu p. kaplán za prijímateľov sociálnych služieb i personál. V
kázni nás povzbudil, že aj napriek neistým časom a všetkým opatreniam, ktoré je potrebné
dodržiavať máme k dispozícii vždy Sväté písmo, ktoré je pre nás svetlom i odpoveďou na
všetky otázky a ťažkosti.
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Spev ľudových piesní
V dopoludňajších hodinách sme sa dňa 15.10.2020 zišli v spoločenskej miestnosti s
prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Začali sme artikulačnými
cvičeniami na rozcvičenie. Potom sme pokračovali spevom rôznych ľudových piesní. Strávili
sme veselé dopoludnie.
Kulinárske okienko
V tomto mesiaci dňa 20.10.2020 sa uskutočnilo Kulinárske okienko pod vedením sociálnej
pracovníčky. Tentokrát sme si pripravili ovocný šalát. Ten sme ochutili medom a sladký
zdravý dezert bol na svete. Prijímatelia sociálnych služieb si na ňom pochutili, a tak podporili
svoje zdravie vitamínmi.
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Literárne dopoludnie
Dňa 23.10.2020 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo Literárne dopoludnie. Spoločne
sme si čítali, besedovali o úcte k starším ľuďom, keďže je tento mesiac venovaný práve im.
Na záver sme sa poďakovali Bohu za zdravie a prosili Pannu Máriu o ochranu a zdravie do
nastávajúcich dní.
Október mesiac úcty k starším
Dňa 26.10.2020 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo stretnutie všetkých prijímateľov
sociálnych služieb s personálom kvôli mesiacu Október, ktorý je mesiacom úcty k starším
ľuďom. V tejto korona dobe sa stretnutie konalo bez ďalších hostí. Pripravili sme si program
pre našich ctených prijímateľov sociálnych služieb. Príhovor predniesla p. riaditeľka Bc.
Kaňuková.. Následne sa prihovorila sociálna pracovníčka, predniesla krásnu báseň o úcte
človeka k človeku. Do programu sa zapojila aj službukonajúca opatrovateľka, ktorá svojimi
vtipnými hádankami, piesňami rozveselila všetkých prítomných. Na záver programu sme si
posedeli pri koláči i káve a tak v dobrej nálade ukončili toto stretnutie.

Výroba venca na pamiatku zosnulých
Dňa 29.10.2020 sme vyrobili spoločne veniec k blížiacemu sa sviatku Všetkých svätých. Na
pamiatku zosnulých ho odovzdáme v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, v areáli
zariadenia. Spoločne si zaspomíname na všetkých našich zosnulých.
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NOVEMBER /2020
Modlitba za zosnulých PSS v ZSS
Dňa 23.11.2020 sme sa v dopoludňajších hodinách spoločne stretli s prijímateľmi sociálnych
služieb, sociálnou pracovníčkou a p. riaditeľkou na modlitbe, ktorú sme obetovali za všetkých
zosnulých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení. Spoločne sme si zaspomínali na tích,
ktorí už medzi nami nie sú i na zážitky, ktoré nás s nimi spájali.
Pobožnosť k sv. Šarbelovi
Dňa 23.11.2020 sme sa spoločne s klientmi stretli na popoludňajšej modlitbe k sv.Šarbelovi.
Úmyslom tejto modlitby bolo vyprosovanie zdravia pre všetkých prijímateľov sociálnych
služieb a zamestnancov v našom zariadení.
Reminescenčné stretnutie
Dňa 25.11.2020 sa uskutočnilo reminescenčné stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb a
sociálnou pracovníčkou. Tentokrát témou stretnutia boli zvyky a tradície na sviatok sv.
Kataríny a sviatok sv. Ondreja. Spoločne sme si zaspomínali ako klienti prežívali tieto sviatky
vo svojej mladosti. Prečítali sme si z knihy Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch od
Kataríny Nadaskej.
Oslava narodenín a menín PSS
Pri tejto príležitosti dňa 26.11.2020 službukonajúci personál zablahoželal všetkým
oslávencom narodenín a menín v tomto mesiaci. Spoločne sme si zaspievali a popriali veľa
zdravia, šťastia a Božieho požehnania do nastávajúcich dní.
Spev ľudových piesní
V dopoludňajších hodinách sme sa dňa 15.10.2020 zišli v spoločenskej miestnosti s
prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Začali sme artikulačnými
cvičeniami na rozcvičenie jazyka a hlasiviek. Potom sme pokračovali spevom rôznych
ľudových piesní. Strávili sme veselé dopoludnie.
Filmové dopoludnie
Dňa 30.11.2020 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb zišli pri hornej kuchynke a
sledovali sme komediálny film Četník a mimozemšťania. Bol to film plný vtipných situácii.
Prijímatelia sociálnych služieb sa aj takýmto spôsobom rozveselili a strávili zábavné
dopoludnie.
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DECEMBER /2020
Dekórovanie vianočného stromčeka
Dňa 03.12.2020 sme spolu s klientmi a sociálnou pracovníčkou a službukonajúcim
personálom vyzdobili a rozsvietili vianočný stromček. Vianočnú náladu nám pripomenuli
koledy, ktoré sa v pozadí ozývali. Prijímatelia sociálnych služieb sa s radosťou a ochotne
zapájali do zdobenia vianočného stromčeka. Každý z nich si zavesili ozdobu, ktorá mu
najviac lichotila. Strávili sme príjemné dopoludnie s nádychom vianočnej nálady.

Prvopiatková spoveď
Dňa 04.12.2020 sme dostali opäť možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Prijímatelia sociálnych
služieb sa v tichosti pripravovali modlitbou a prosbou o odpustenie. Ďakujeme Bohu i našim
duchovným otcom za túto službu, ktorú vždy ochotne vykonávajú.
Mikulášska besiedka
V popoludňajších hodinách dňa 04.12.2020 sa konala v našom zariadení mikulášska besiedka.
Pani riaditeľka i sociálna pracovníčka sa obliekli do mikulášskeho oblečenia a prihovorili sa
prijímateľom sociálnych služieb. Pripomenuli sme si spoločne život sv. Mikuláša. Klienti
zarecitovali básne a zaspievali piesne k sv. Mikulášovi. Potom nasledovalo odovzdanie
balíčkov od zariadenia, pána primátora mesta Spišská Stará Ves, dobrovoľníčok i duchovných
otcov. Nádielka bola bohatá, a preto srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí mysleli na našich
prijímateľov sociálnych služieb a spoločne ich takto potešili.
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Kulinárske okienko
Dňa 16.12.2020 sme v kulinárskom okienku piekli medovníčky spoločne so sociálnou
pracovníčkou a prijímateľmi sociálnych služieb. Každý z nich si vykrojil vlastný medovník.
Zaspomínali sme si ako sa piekli medovníčky v čase ich mladosti. Spoločne sme ich upiekli.
Vôňa sa niesla celým zariadením a tak niesla zvesť blížiacich sa Vianoc.
Výbor PSS
Dňa 21.12.2020 sa uskutočnil Výbor PSS za prítomnosti všetkých členov výboru, pani
riaditeľky, zdravotnej a sociálnej sestry. Pani riaditeľka privítala všetkých prítomných.
Nasledovali organizačné pokyny a epidemiologické opatrenia ohľadom návštev v ZSS počas
vianočných sviatkov. Poďakovanie personálu a prijímateľom soc. služieb za zvládnutie
situácie počas korony v zariadení, poďakovanie p. primátorovi a mestskému zastupiteľstvu za
finančnú a akúkoľvek pomoc. Prijímatelia sociálnych služieb vyjadrili spokojnosť ako aj
radosť z toho, že môžu byť súčasťou tohto zariadenia.
Vianočné posedenie
Dňa 21.12.2020 sa popoludní uskutočnilo vianočné posedenie s prijímateľmi sociálnych
služieb. Sociálna pracovníčka predniesla vianočný príhovor a sprostredkovala videohovor od
dobrovoľníčky, ktorá predniesla nádherný vianočný vinš všetkým prítomným. Pani riaditeľka
sprostredkovala telefonický hovor aj od bývalej p. riaditeľky Šimšajovej. Dcéry p. riaditeľky
Kaňukovej nám zaspievali a zahrali nádherné vianočné koledy. Pani riaditeľka odovzdala
prijímateľom sociálnych služieb darčeky z gymnaziálnej charitatívnej akcie, ktorú doručila p.
riaditeľka Gymnázia Spišská Stará Ves a taktiež odovzdala krásne vianočné pozdravy zo
Základnej školy v Spišskej Starej Vsi. Tieto okamihy prijímateľov sociálnych služieb veľmi
dojali a potešili. Všetkým zapojeným dobrodincom zo srdca ďakujeme a veľmi si to vážime.
Aj takýmto spôsobom pomáhate spríjemniť a skrášliť tieto sviatky našim prijímateľom
sociálnych služieb.
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Štedrá večera
Dňa 24.12.2020 k štedrovečernému stolu prišla aj p. riaditeľka Bc. Kaňuková, aby tak prežila
Vianoce s našimi prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí tentokrát nemohli sláviť vianočné
sviatky so svojimi blízkymi z dôvodu zákazu návštev kvôli pandémii. Spoločne sme sa
pomodlili, pochutili si na slávnostnej večeri a zaspievali vianočné koledy.

2.7 Spolupráca s dobrovoľníčkami

Spolupráca s dobrovoľníčkami z mesta Spišská Stará Ves je na vynikajúcej úrovni.
V praxi sa to preukazuje cez konkrétne skutky pomoci v podobe doprovodov na vyšetrenia
prijímateľov sociálnych služieb, aktívnou účasťou na jednotlivých podujatiach
organizovaných v ZSS Jasoň, ako aj prijatím pozvania do kresla pre hosťa. Venujú značnú
časť svojho voľného času prijímateľom sociálnych služieb, vyjadrujú svoje názory na
zlepšenia a možnosti ako k tomu dospieť, čo si nesmierne vážime.

2.8 Vyhodnotenie sťažnosti na poskytované sociálne služby
V ZSS Jasoň sa pri pravidelných denných stretnutiach so zamestnancami, ale aj
s riaditeľkou osobne – rozhovorom zisťuje spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb
s poskytovanými službami. V priebehu roka 2019 prijímatelia sociálnych služieb vyjadrovali
svoj názor, podnety na zlepšenie pri rozhovoroch s riaditeľkou. Prijímatelia sociálnych
služieb sa môžu vyjadriť k celkovému dianiu v ZSS Jasoň aj prostredníctvom volených
zástupcov vo Výbore prijímateľov sociálnych služieb, ktorý v roku 2020 zasadal v týchto
termínoch:
 16.03.2020
 17.06.2020
 09.10.2020
 21.12.2020
Vo vestibule na nástenke pri schránke na podnety, návrhy a sťažnosti sa nachádza
postup podávania podnetov, sťažností a pochvál v piktogramovej podobe. ZSS Jasoň má
komisiu, ktorá rieši podnety a sťažnosti. Raz mesačne sa za prítomnosti členov komisie otvára
a kontroluje schránka na podnety a sťažnosti, ktorá je umiestnená vo vestibule ZSS Jasoň. Ak
sú tam sťažnosti postupuje sa v zmysle internej smernice R_15. Kontrola schránky je
zaznamenaná aj v písomnej podobe. Výsledky z kontroly sú prezentované na pracovnej
porade a tiež na Výbore prijímateľov sociálnych služieb. O výsledkoch kontrol je
informovaná aj verejnosť prostredníctvom prezentácie záverov na nástenke vo vestibule.
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V roku 2020 evidujeme spolu:
1. Podnety - 0
2. Sťažnosti - 0
3. Pochvaly, poďakovanie - 4

Obsah evidovaných sa týka:
1)
Dátum: 24.02.2020
Stručný obsah: Poďakovanie celému kolektívu za svedomitú prácu. Poďakovanie patrilo aj
prijímateľom nášho zariadenia ....
Zdroj: PSS – p. riaditeľka PhDr. Viera Šimšajová, PhD.
2)
Dátum: 30.03.2020
Stručný obsah: Ďakovný list od p. riaditeľky PhDr. Viera Šimšajová, PhD.
Zdroj: všetci prijímatelia sociálnych služieb a kolektív ZSS Jasoň
3)
Dátum: 27.08.2020
Stručný obsah: Poďakovanie dobrovoľníčkam z mesta Spišská Stará Ves.
Zdroj: prijímateľka sociálnej služby
4)
Dátum: 18.06.2020
Stručný obsah: Poďakovanie poverenej riaditeľke Bc. Márii Kaňukovej za prácu, ktorú
vykonáva zodpovedne.
Zdroj: všetci prijímatelia sociálnych služieb
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3. PREHĽAD PLNENIA ZDRAVOTNEJ A OŠETROVATEĽSKEJ

STAROSTLIVOSTI

Zdravotnícke služby v rozsahu lekárskej služby sú prijímateľom sociálnych služieb
poskytované prostredníctvom ich zmluvných lekárov, podľa ich individuálneho výberu. Je
zabezpečená spolupráca s lekárom špecialistom v odbore psychiatria, ktorý aj osobne
navštevuje ZSS Jasoň. Podľa potreby ZSS Jasoň prostredníctvom sestry zabezpečí lekárske
vyšetrenie s lekármi špecialistami. Pokiaľ zdravotný stav nedovoľuje prijímateľovi sociálnej
služby osobne navštíviť všeobecného lekára, sestra v ZSS Jasoň upovedomí lekára
o zmenenom zdravotnom stave, ktorý určí postup ďalšej liečby a lekár prichádza osobne do
ZSS Jasoň.
3.1 Zdravotná starostlivosť
Zdravotná starostlivosť je dlhodobo na vysokej úrovni, čo vyplýva z aktívneho plnenia
náplne práce a poslania sestry v ZSS Jasoň, ktorá je v ZSS Jasoň od pondelka do piatku
a spolupracuje s týmito lekármi:






 všeobecní lekári pre dospelých MUDr. Pavel Puobiš a MUDr. Barbara
Rušinová – prichádzajú osobne do ZSS Jasoň alebo k nim prichádzajú
osobne prijímatelia sociálnych služieb,
 gynekológ: MUDr. Ján Janík – podľa potreby,
 stomatológovia: MUDr. Magdaléna Puobišová, MDDr. Anton Mačutek
– podľa potreby,
 chirurgička 1x týždenne (streda) a podľa potreby: MUDr. Eva Hritzová
 internisti: 1x týždenne (streda) a podľa potreby: MUDr. Peter Bárta,
MUDr. Martina Ostricová
 psychiater: 1x mesačne priamo v ZSS Jasoň: MUDr. Mária
Vnenčáková
 ďalšia odborná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zdravotníckych
zariadeniach v Kežmarku, Starej Ľubovni, Poprade podľa odporúčania
a potrieb zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby;
spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou vyjadrili prijímatelia sociálnych služieb aj
v dotazníku spokojnosti,
pre zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb sa využíva aj spolupráca
s odborníkmi v oblasti medicíny a to prostredníctvom prednášok, ktoré sa realizujú
priamo v ZSS Jasoň,
prijímatelia sociálnych služieb majú k dispozícii externe aj fyzioterapeuta, ktorý po
dohode s konkrétnym prijímateľom sociálnej služby a jeho príbuznými prichádza
priamo do ZSS Jasoň (nadštandardná služba – priama platba prijímateľom sociálnej
služby),
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prijímatelia sociálnych služieb majú k dispozícii aj masérku, ak prejavia o túto
nadštandardnú službu záujem (priama platba prijímateľom sociálnej služby, prichádza
priamo do ZSS Jasoň, kde má vytvorené podmienky pre výkon svojej práce).
3.2 Ošetrovateľská starostlivosť

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti cez
výkony hradené z verejného zdravotného poistenia sú zabezpečované prostredníctvom ADOS
– podľa potreby.
Cieľom poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je:



udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov
soc. služieb v súlade so sociálnym prostredím,
poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie
získanie nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby,



zachovávať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života,



zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojné umieranie,



poskytovať aktívnu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť metódou
ošetrovateľského procesu,



poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu,



podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim
personálom pri starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb,



monitorovať a uspokojovať bio - psycho - sociálne – duchovné potreby
prijímateľa sociálnej služby súvisiace so zmenou zdravotného stavu.

4. PREHĽAD A PLNENIE PERSONÁLNYCH ŠTANDARDOV
4.1 Organizačná štruktúra ZSS Jasoň

Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry je 14 osôb. Organizačne sa
ZSS Jasoň člení na dva úseky: Úsek sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti a Úsek
ekonomiky a vnútornej prevádzky. Počet zamestnancov sa dlhodobo nezmenil. V priebehu
roku 2019 došlo na personálnej úrovni k nasledujúcim zmenám:
 od 01.10.2020 zmena organizačnej štruktúry : nástup praktickej sestry na 1/2
úväzok, zmena pracovného úväzku zdravotnej sestry na ½.
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SÚČASNÝ POČET ZAMESTNANCOV
Z TOHO
CELKOVÝ

PRACOVNÉ ZARADENIE

POČET
ZAMESTNANCOV

Riaditeľ
Úsek

Sociálny pracovník

sociálnej práce Sestra v ZSS
a opatrovateľskej
Opatrovateľka
starostlivosti
Úsek

ODBORNÍ
OSTATNÍ
PRACOVNÍCI PRACOVNÍCI

1

1

1

1

1

1

5

5

Ekonómka

1

1

Hospodárka - skladníčka

1

1

Kuchárka

2

2

Kurič – údržbár – vodič

1

1

Pracovníčka v práčovni

1

1

ekonomiky
a vnútornej
prevádzky

Spolu:

14

8

6

4.2 Personálna štruktúra ZSS Jasoň
Počet
prepočítaný na
celý úväzok

Počet osôb

Z toho mužov

Z toho žien

Počet interných zamestnancov
Počet externých zamestnancov
Počet stálych dobrovoľníkov

14
0
5

1
0
0

13
0
5

Počet odborných interných
zamestnancov
Sociálni pracovníci
Zdravotnícki pracovníci
Nižší zdravotnícki
a opatrovateľský personál
Pedagogickí pracovníci
Iní odborní pracovníci
Počet administratívnych
pracovníkov
Počet prevádzkových
zamestnancov
Počet vedúcich pracovníkov

8

0

8

1
1
5

0
0
0

1
1
5

0
1
0

0
0
0

0
1
0

5

1

4

1

0

1

Počet zamestnancov
v dôchodkovom veku
Počet zamestnancov
zvyšujúcich si kvalifikáciu

0

0

0

0

0

0
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Počet zamestnancov na úsekoch
riaditeľ

7%
57%

36%

úsek ekonomiky a
vnútornej prevádzky
úsek soc. práce a
opatrovateľskej
starostlivosti

Počet mužov a žien
mužov

1

žien

13

Počet mužov a žien
7%

mužov
žien

93%

Dosiahnutá vzdelanostná úroveň zamestnancov:







základné vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie (SOU):
úplné stredné odborné vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň:
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň:
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň:

0
4
6
1
1
1

O ZSS Jasoň ako o školiace pracovisko pre výkon odbornej praxe prejavili záujem aj
účastníčky odbornej praxe v odbore opatrovateľka.
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4.3 Vývoj priemerného platu zamestnancov

Tarifný plat zamestnancov sa od 01.01.2020 zvýšil o 10 %. Priemerný evidenčný počet
zamestnancov prepočítaný k 31.12.2020 bol 14,25. Mzdové prostriedky boli čerpané vo výške
162 616,81 €, z toho tarifné platy činili 110 854,81 €, osobný príplatok 7 438,52 €, ostatné
príplatky - riadiaci, nočný, príplatok za sobotu, nedeľu a sviatky 21 614,83 €. Odmeny boli vo
výške 15 310 .

TÉMA
VZDELÁVANIA

TERMÍN

Verejné
20.01.2020
obstarávanie
Prešov
Skúseností
03.02.2020
s uplatňovaním
zákona č.553/2003
Poprad

OBJEM
HODÍN

TYP
ZAMESTNANEC
SPÔSOB
VZDELÁVANIA
VZDELÁVANIA

6 hod.

vzdelávací
seminár

ekonómka

12 hod.

vzdelávací
seminár

ekonómka

externe

externe

HCCP
Stará Lubovňa

10.11.2020

8 hodín

vzdelavací
seminár

hospodárka
kuchárky

externe

Aktuálne práva
a povinnosti pri
správe
registratúry
Košice
Ročné zúčtovanie
dane
Prešov

29.09.2020

6 hod.

odborný seminár

hospodárkaskladníčka

externe

25.02.2020

6 hod.

vzdelávací
seminár

ekonómka

externe

3P- Projekt
Reminiscencia
Poprad
GDPR
Prešov

23.06.2020

6 hod.

vzdelávací
seminár

externe

23.01.2020

6 hod.

vzdelávací
seminár

sociálna
pracovníčka
riaditeľka
sociálna
pracovníčka
riaditeľka
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externe

4.4 Vzdelávanie zamestnancov

4.5 Supervízia


Supervízia v ZSS Jasoň sa v roku 2020 neuskutočnila z dôvodu pandémie a zákazu
vstupu osôb do zariadenia kvôli možnému šíreniu ochorenia Covid - 19.
4.6 Starostlivosť o zamestnancov – sociálny fond, odmeny a výročie
Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom

fonde. Počiatočný stav fondu v roku 2020 bol 1 147,21 €. Príjmy SF za rok 2020 boli vo
výške 1 441,72 €. Povinný prídel do fondu je tvorený vo výške 1,05 % z úhrnu platov
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Sociálny fond v roku
2020 bol čerpaný na príspevok na dopravu zamestnancov vo výške 259,27 €. Zakúpenie
mikulášskych a vianočných balíčkov pre personál vo výške 517,25 €. Zostatok fondu
k 31.12.2020 bol 1 277,27 €. Celkový stav sociálneho fondu po odpočítaní aj príspevku na
stravu zamestnancov 535,14 € je vo výške 612,07 €.

5. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
5.1 Prehľad výdavkov podľa zdrojov
Čerpanie bežných výdavkov položkovite bolo nasledovné:
610 – Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2020 bol 14,75
Mzdové prostriedky boli čerpané vo výške 162 616,81 €, z toho tarifné platy činili 110 854,81
€, osobný príplatok 7 438,52 €, ostatné príplatky - riadiaci, nočný, príplatok za sobotu, nedeľu
a sviatky 21 614,83 €, odmeny 15 310,- €.

45

620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Poistné do zdravotnej, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových
poisťovní

bol uhradený vo výške 60 649 €. Príspevok zamestnávateľa na doplnkové

dôchodkové poistenie 1 727,57 €. Zamestnanci majú uzatvorené doplnkové dôchodkové
poistenie v poisťovni AXA.
630 – Tovary a služby:
631 - Cestovné náhrady
Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 182,10 €, išlo o tuzemské pracovné cesty
zamestnancov, ktorí absolvovali školenia, odborné semináre a konferencie.
632 – Energie, voda a komunikácie
Na el.energie sa čerpalo 3 054,51 €. Úhrady elektrickej energie sú realizované na základe
skutočnej spotreby. Úhrady plynu sú vykonávané na základe splátkového kalendára. Za
obdobie od 01.01.2020 – 31.12.2020 za plyn sa čerpalo 5 655,24- €. Vodné a stočné od
06.09.2020 do 03.12.2020 bolo 2 034,58 €.
Telefónne a poštové poplatky boli vo výške 2 285, 86 €, z toho poplatky za telefóny 794,65 €,
poštové poplatky 337,95 €. Poplatky za komunikačnú infraštruktúru - VUCNET a internet
boli uhradené vo výške 1 153,26 €.
633 – Materiál
Všeobecný materiál bol obstaraný vo výške 7 271,96 €. Predplatné odbornej literatúry 152,82
€. Potraviny boli obstarané vo výške 15 632,66 €. Všeobecný materiál na Covid -19 bolo
čerpané 5 114,19 €.
634 - Dopravné
Zariadenie sociálnych služieb Jasoň vlastní osobný automobil Škoda Roomster a automobil
Peugeot Expert, nový automobil Toyota Auris. Na pohonné hmoty bolo čerpané 788,79 €,
havarijné a zákonné poistenie 1 644,25 €, za servisné práce a údržbu automobilov sme
uhradili 2 812,26 €, palivo ako zdroj energie 33,70 €. Poplatky za parkovné boli vo výške 5 €.
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635 – Rutinná a štandardná údržba
Na údržbu softvéru bolo čerpanie 3 987,97 €, z toho servisné práce ISPIN za VI. Q 2020 –
387,14 €, poplatok RAP ISPIN za rok 2020- 2 888,77 €, za servisné práce na programe
KUCHYNA – poplatok na rok 2020 - 270,58 €, nové verzie MAGMA HCM a systémová
podpora za VI. Q 2020 – 25,49 €. Com- shop officce 206,28€.
637 – Služby
Na školenia bolo čerpané 495,84 €, na všeobecné služby 2 126,54 €, nákup stravných lístkov,
ktoré sú mesačne vydávané za prácu v nočnej službe 1 126, 74 €, povinný prídel do SF
1 459,21 €, za poistenie budovy, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou
činnosťou sme uhradili 196,19 €.
640 - Bežné transfery
642 - transfery jednotlivcom a neziskovým PO
K 31.12.2020 nebolo čerpané na nemocenské dávky
Kapitálové výdavky
1. + 16 000,-€ RO č. 332/1/S/KV/2020 zo dňa 10.02.2020
2. + 65,- €
Účelové prostriedky

RO č. 1049/2/S/KV/2020 zo dňa 25.05.2020

Účelové prostriedky k 31.12.2020 boli pridelené nasledovne:
1. + 272 048,- € ROč.45/SR/S/BV/2020 zo dňa 02.01.2020
2. + 500,- €

RO č.1249/18/S/BV/2020 zo dňa 10.06.2020

3 . + 8 772 ,- € RO č. 1339/20/SZ/BV/2020 zo dňa 01.07.2020
4. + 944,- €

RO č. 1593//24//S/BV/2020 zo dňa 03.08.2020

5. + 10 036,- € RO č.2573//S/BV/34/2020 zo dňa 12.11.2020
6. + 2 700,- € RO č.3103/37/S/BV/2020 zo dňa 01.12.2020
7. + 3 000,- € RO č.3145/38/S/BV/2020 zo dňa 02.12.2020
8.
9.

+3 786,-€ RO č.3172/39/S/BV/2020 zo dňa 03.12.2020
+ 560,- €
RO č. 3269/41/S/BV/2020 zo dňa 07.12.2020

10. + 1 350,- € RO č. 3508/44/S/BV/2020 zo dňa 21.12.2020
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5.2 Prehľad príjmov podľa zdrojov
Príjmy k 31.12.2020 boli vo výške 60 279,55 € v členení: príjmy za sociálne služby od
prijímateľov sociálnych služieb 58 002,94 €, z úhrad stravy od zamestnancov zdroj 72 F
2 276,61 €.
5.3 Stav a pohyb majetku a záväzkov
Majetok ZSS Jasoň tvorí dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok a OTE.
Dlhodobý hmotný majetok tvoria:
-

pozemky (031) ......................................................................

8 063,13 €

-

budovy a stavby (021) .........................................................

427 670,38 €

-

samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)...

26 457,86 €

-

dopravné prostriedky (023) ..................................................

63 649,63 €

-

umelecké diela a zbierky (032) ............................................

1 583,12 €

Celková hodnota dlhodobého hmotného majetku je ......................

527 424,12 €

Drobný hmotný majetok .................................................................

122 547,36 €

OTE .................................................................................................

5 731,54 €
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5.4 Ekonomicky oprávnené náklady

Druh poskytovanej sociálnej služby

Domov
sociálnych
služieb

Špecializované
zariadenie

Forma sociálnej služby

pobytová
celoročná

pobytová
celoročná

Kapacita

do 40 miest

do 40 miest

60 980

101 635

22 133

36 889

68

114

4 028

6 714

4 644

7 741

296

493

1 132

1 887

0,00

0,00

1 990

3 317

0,00

0,00
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788

1 400

1 477

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu:
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom:
3. Tuzemské cestovné náhrady:
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:
5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia interiérov:
6. Dopravné:
7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby
objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov:
8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci okrem dopravných
prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a
materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného...
9. Výdavky na služby:
10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu:
11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020/1 prijímateľ sociálnej
služby/mesiac:
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5.5 Pohľadávky, záväzky, sponzori a dary
Pohľadávky
ZSS Jasoň neeviduje pohľadávky voči inštitúciám ani voči prijímateľom sociálnych
služieb. Úhrady za poskytované sociálne služby prijímatelia sociálnych služieb, ktorí nemajú
dostatočný príjem po zohľadnení zostatku 25% životného minima vykrývajú z vlastného
majetku.
Záväzky
Záväzky Zariadenie sociálnych služieb Jasoň eviduje vo výške 409 838,39 €, z toho záväzky
zo SF vo výške 1 130,87 €, kapitálový transfer rozpočtu obce a VUC (355) vo výške
364 929,90 €, krátkodobé záväzky vo výške 30 980,23 € a ostatné zúčtovanie so subjektmi
mimo verejnej správy (372) vo výške 12 797,39 €.

Druh záväzku

v tom

Stav
záväzku k

v lehote
po lehote
01.01.2020 splatnosti do splatnosti nad 60
60 dní
dní

Stav záväzku
k 31.12.2020

610 – mzdy

9 643,80

0

0

620 – poistné

5 730,32

0

0

630 – neuhradené faktúry

521,28

0

0

372 – Transfery o ost. zuč.

1 978,43

12 797,39

12 797,39

364 929,90

364 929,90

1 130,87

1 130,87

355 – Zúčt. transferov rozpočtu
361 741,50
obce a VUC
472 – Záväzky zo soc. fondu

345,28

Dary
Na darovacom účte sú uložené finančné prostriedky, ktoré nám darovala firma BM
WORK AGENCY, s.r.o. Kuzmányho 717/7, Trenčín, Ing. Miroslav Babík, Radlinského 36/B,
Bratislava, AMI TRADE, s.r.o., Janka Hollého 197/8 Podolínec Margita Vojsová, Spišská
Stará Ves a MSM Slovakia, s.r.o., Holíč v celkovej výške 1 978,43 €. Prostriedky sú určené
na zabezpečenie prevádzky ZSS Jasoň, na vzdelávanie pracovníkov, kultúrne a športové
aktivity, na nákup potravín a občerstvenia pre zamestnancov a prijímateľov sociálnych
služieb.
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6. HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM
6.1 Stav majetku
DHM .................. spolu 122 547,36 €
DNM .................. spolu 527 424,12 €

6.2 Inventarizácia majetku
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzku prebehla v stanovenom
termíne v súlade s plánom inventúr a príkazom č. 1/2020 riaditeľky ZSS Jasoň. Pred
začiatkom inventarizácie boli všetci členovia inventarizačnej komisie riadne preškolení.
Inventarizačný majetok bol fyzicky skontrolovaný a označený inventárnymi číslami na
majetku. Dokladová inventúra bola vykonaná k 08.01.2021 a to záväzkov, pohľadávok,
peňažných prostriedkov, bankových účtov k 31.12.2020. Boli porovnané jednotlivé položky
na účtoch s účtovnými dokladmi. Inventarizačné rozdiely neboli zistené. Inventarizáciou
majetku bola vykonaná kontrola fyzického stavu. Komisia sa zhodla na vyradení majetku
v celkovej hodnote 3 579,62 €. U DDM došlo k fyzickému opotrebeniu. Inventarizácia
skladov bola fyzicky skontrolovaná prepočítaná, prevážená a súhlasí so stavom ku dňu
31.12.2020
6.3 Investičné akcie

V roku 2020 Zariadenie sociálnych služieb Jasoň kultúrne zmodernizovalo
interiér i exteriér objektu. Na základe spoločného verejného obstarávania PSK boli vyčlenené
finančné prostriedky na zakúpenie motorového vozidla. Ďalej vďaka dotácii mesta Spišská
Stará Ves bol zakúpený televízny prijímač a parný generátor pre prijímateľov sociálnych
služieb.
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7. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
7.1 Kontrolná činnosť interná
Komplexná interná kontrolná činnosť sa realizovala riaditeľkou ZSS Jasoň na základe
plánu kontrolnej činnosti, ktorý zahŕňal tieto oblasti:


Monitoring aktualizácie smerníc a interných predpisov platných v ZSS Jasoň.



Prehľad plánu revízií a kontrol na úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky na rok
2020.



Monitoring práce službukonajúceho personálu v nočnej službe.



Kontrola vedenia registratúry a registratúrnych spisov.



Prehľad a dodržiavanie plánov kultúrno-spoločenských aktivít pre prijímateľov
sociálnych služieb.



Kontrola dochádzky personálu.



Monitoring procesu individuálneho plánovania a plánu účasti a skúsenosti.



Kontrola

vedenia

pokladne,

pokladničných

dokladov,

dodržiavanie

limitu

pokladničnej hotovosti, inventarizácie pokladne.


Monitoring odbornej činnosti sociálneho pracovníka, sestry a opatrovateliek (kontrola
spisovej agendy,

metód a techník

práce

s prijímateľmi sociálnych služieb,

individuálny prístup, poskytovanie informácií a riešenie požiadaviek prijímateľa
sociálnej služby, spolupráca v rámci kolektívu, kooperácia s ostatnými, predkladanie
návrhov na ďalšie vzdelávanie a na zvyšovanie kvality poskytovania úrovne
starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb).


Monitoring stravovacej prevádzky – zameraný na dodržiavanie osobnej hygieny,
čistoty kuchyne a pracovného odevu pracovníkov, skladovacích priestorov. Evidencia
odobratých vzoriek.



Kontrola napĺňania plánu rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej úrovne
zamestnancov a kontrola individuálnych plánov ďalšieho vzdelávania.



Kontrola zameraná na čerpanie rozpočtu k 30.06.2020.



Kontrola plánu aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb s Alzheimerovou
chorobou.



Kontrola záznamov zo zasadnutí jednotlivých komisií a Výboru prijímateľov
sociálnych služieb v ZSS Jasoň podľa stanoveného harmonogramu.
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Monitoring práce službukonajúceho personálu v dennej službe.



Kontrola registra cenín, zmlúv o úschove cenných vecí prijímateľov sociálnych
služieb.



Monitoring práce personálu na úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky.



Monitoring efektívneho využívania pracovného času a prístupu k prijímateľom
sociálnych služieb v rámci tímovej spolupráce.



Kontrola pravidelnej údržby a účelného využívania dopravných prostriedkov.



Monitoring vykonávania komplexnej opatrovateľskej starostlivosti o prijímateľov
sociálnych služieb, dodržiavanie intimity počas vykonávania opatrovateľskej
starostlivosti, vedenie evidencie o jednotlivých úkonoch.



Vyhodnotenie efektivity účastí na vzdelávacích podujatiach a implementácie
poznatkov do praxe.



Kontrola zameraná na čistotu kuchyne, manipulačných strojov, chladiacich
a mraziacich zariadení. Kontrola skladovacích priestorov – sklad zeleniny, potravín.
Vedenie evidencie HACCP v skladoch a kuchyni.



Kontrola hospodárky – vedenie evidencie pokladne a pokladničných dokladov,
evidencie majetku, skladového hospodárstva.



Kontrola zameraná na autoprevádzku – kontrola vedenia záznamov o prevádzke
motorových vozidiel, povolenia na jazdu, mesačné vyúčtovania o spotrebe pohonných
hmôt. Vedenie záznamov o servisných prehliadkach motorových vozidiel.



Kontrola čistoty prevádzkových priestorov – dielne, kotolne, šatne zamestnancov,
garáže.



Kontrola zameraná na evidenciu vzoriek stravy – R, O, V, kontrola vedenia evidencie
HACCP skladníčkou a kuchárkami, dodržiavanie sanitárnych dní, sledovanie stravnej
jednotky.



Kontrola vedenia registratúry a registratúrnych spisov – označovanie prijatých
záznamov, evidovanie záznamov a spisov, označovanie spisov.



Kontrola zameraná na čerpanie rozpočtu k 31.12.2020.



Prehľad činností za rok 2020 a plán aktivít na rok 2021.

Vyhodnotenie:
Kontrolou sa nezistili žiadne závažné nedostatky. Všetky výsledky z kontrol boli
súčasťou rozhovorov pracovných porád.
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8. ÚSPECHY ZSS JASOŇ, INOVÁCIE A VÍZIA
Víziou ZSS Jasoň naďalej ostávajú „Sociálne služby v súhre odbornosti a ľudského
prístupu.“

Dlhodobé ciele:


Úsilím celého tímu zamestnancov v ZSS Jasoň je snaha o prehĺbenie a udržiavanie
vzťahov medzi rodinou, sociálnou sieťou a okolím prijímateľa sociálnej služby, aby sa
predišlo riziku sociálneho vylúčenia.



Kontinuálne zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov prostredníctvom supervízie,
prednášok, účasťou na školeniach, kurzoch, samovzdelávaním.



Realizovať aktivity pre zamestnancov s cieľom prevencie vzniku syndrómu vyhorenia
a stereotypného prístupu k práci.



Podporovať komunikáciu medzi zamestnancami so zámerom dosahovania spoločných
profesionálnych cieľov.



Vytvárať príjemnú atmosféru pre pokojné a odborné poskytovanie sociálnych služieb.



Skvalitňovať systém individuálneho plánovania s dôrazom na individuálny prístup v
praxi.



Zveľaďovať priestory objektu pre dôstojný život a dôstojné podmienky práce.

Strednodobé ciele:


Výmena kotlov v kotolni ZSS Jasoň.



Výmena strechy v starej časti budovy

Krátkodobé ciele:


Výmena podláh na chodbách, izbách a v kanceláriách



Zabezpečenie elektronickej otváracej brány areálu



Výmena pôvodného zábradlia schodiska v budove
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Naplnenie cieľov
Tieto ciele sa preberajú na pracovných poradách a ich realizácia závisí od súčinnosti
so zriaďovateľom, od finančnej situácie a zároveň aj od zapájania sa do projektov
a oslovovania sponzorov. Vyhodnotenie ich naplnenia prebieha spravidla raz ročne.
Pre dosahovanie cieľov je v realizačnej fáze dôležité:


Profesionálny súlad všetkých zamestnancov



Flexibilita myslenia a prístupu k novým požiadavkám zo strany klientely a spoločnosti



Podpora elánu pri výkone práce cez ocenenia a harmonogram aktivít

Ľudské zdroje a manažment


Permanentná supervízia



Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov

Oblasť modernizácie
Pre realizáciu modernizácie v oblasti materiálno – technického vybavenia sa budeme usilovať
o získavanie financií z/od:


rozpočtu PSK



dotácií MPSVaR, resp. aj iných ministerstiev



fyzických a právnických osôb – vecné a finančné dary



sponzorov

Oblasť kvality sociálnych služieb


efektívna spolupráca s rodinou a s prijímateľmi sociálnych služieb



venovať dôraz profesionálnosti a schopnosti aplikácie získaných poznatkov do praxe



aktivizovať prijímateľov sociálnych služieb podľa ich možnosti a schopností

55

SWOT ANALÝZA
2020

SILNÉ STRÁNKY

-

-

-

SLABÉ STRÁNKY

poloha ZSS Jasoň priamo v centre mesta
kapacita ZSS Jasoň
poskytovanie služieb podľa individuálnych
potrieb prijímateľa sociálnej služby
pravidelná supervízia
otvorenosť komunite cez efektívnu a aktívnu
spoluprácu
s dobrovoľníčkami,
s inštitúciami, školou, mestom Spišská Stará
Ves a okolitými obcami
kooperácia s prijímateľmi sociálnych služieb
prostredníctvom ich aktívnej účastí vo
Výbore prijímateľov sociálnych služieb,
v členstvách jednotlivých komisií ZSS Jasoň
ponuka nadštandardných služieb
vysoký
štandard
odbornej
lekárskej
starostlivosti
pestrá ponuka aktivít
dobré vzťahy s príbuznými
neobmedzené návštevné hodiny
potenciál
personálu
a jeho
záujem
o vzdelávanie, supervíziu a osobný rozvoj

-

PRÍLEŽITOSTI

-

-

úprava interiéru – dokončenie výmeny
podláh v starej časti objektu a výmena
kotlov

OHROZENIA

vzdelávanie personálu
aplikácia inovatívnych metód pre zlepšenie
kvality poskytovaných služieb
efektívna medzinárodná spolupráca s inými
zariadeniami sociálnych služieb
predkladanie
projektov
v spolupráci
s MPSVaR SR aj s inými nadáciami
a inštitúciami
záujem o poskytované sociálne služby zo
strany verejnosti
vykrývanie nízkeho počtu zamestnancov cez
úspešné projekty ÚPSVaR
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-

-

administratívna záťaž zamestnancov
časté zmeny v legislatíve
nepomer nízkych platieb za poskytnuté
sociálne služby a požadovanej kvality
služieb
málo odborných zamestnancov na trhu
práce

