Výročná správa o poskytovaní sociálnych služieb k 31.12.2014 a rozbor
hospodárenia za rok 2014 v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych
služieb v Spišskej Starej Vsi.

1. Charakter a poslanie zariadenia
ZS a DSS je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Vo svojej činnosti pri
poskytovaní sociálnych služieb sa riadi platnými právnymi predpismi relevantnými pre
verejných poskytovateľov sociálnych služieb a ďalšími predpismi.
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, v Spišskej Starej Vsi napojená na
rozpočet PSK. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda
práva a povinnosti v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na svoju činnosť môže prijímať finančné
a vecné dary.
Organizácia bola zriadená k 1.1.2005 na základe rozhodnutia č. 7789/2004/Os-001 zo
dňa 27.12.2004 ako Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb do tejto doby zariadenia
bolo organizačnou zložkou ZS a DSS a fungovalo ako zariadenie opatrovateľskej služby. Na
základe 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
rozhodnutím o zmene č. 4651/2009/ORSZ-008 bol organizácii zmenený názov na Zariadenie
pre seniorov a domov sociálnych služieb.
ZS a DSS poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb podľa §38 zákona NR SR
č. 448/2008 Z.z. a v špecializovanom zariadení podľa § 39 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z.

2. Organizačno-personálne zabezpečenie
Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry je 14 v zložení:
- riaditeľ ZS a DSS
- sestra v zariadení sociálnych služieb - vedúca úseku sociálnej práce
a opatrovateľskej starostlivosti
- sociálny pracovník - diagnostik
- ekonómka –vedúca úseku ekonomicky a vnútornej prevádzky
- hospodár - pokladník - skladník
- opatrovateľky
- údržbár – kurič - vodič
- kuchárky
- upratovačka - práčka
V zmysle Operačného programu zamestnanosť a sociálny inklúzia, Prioritná os č. 1 –Podpora
rastu zamestnanosti a Opatrenia č.1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti
a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti sme v roku 2014 uzavreli s
ÚPSVaR v Kežmarku DOHODU o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 20/§52a/2014/ŠR.

V čase od 1.07.2014 do 31.12.2014 vykonávala v zmysle tejto dohody dobrovoľnícke
služby jedna UoZ – Martina Maniaková . Vykonávala činnosti v oblasti starostlivosti o osoby
so zdravotným postihnutím a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb
v týždennom rozsahu 20 hodín.
Materiálno-technické zabezpečenie
ZS a DSS je dislokovaný v rámci VÚC - Prešovského samosprávneho kraja v regióne
Zamaguria, v intraviláne mesta Spišská Stará Ves. Je vybudovaný na parcele č. 3170/3
o výmere 252 m2. K ZS a DSS patrí aj parcela č. 3171/1 a parcela č. 3176/4 o celkovej
výmere 2 322 m2 vedené na LV ako zastavané plochy a nádvoria.
Priestorové vybavenie
Zariadenie tvorí jednoposchodová budova so suterénom, ktorá bola postavená v roku
1967 a slúžila pre rôzne účely (daňový úrad, veterinárne stredisko). Aby bolo možné
poskytovať sociálne služby vo forme celoročného pobytu, museli sa vykonať po zriadení ZS
a DSS nevyhnutné stavebné a organizačné zmeny. Vybudovala sa stravovacia prevádzka,
hospodárska časť – práčovňa, skladové priestory, vykonali sa úpravy zariadenia pre
zabezpečenie bezbariérovosti, skultúrnenia prostredia, spoločenskej miestnosti, ktorá slúži aj
ako jedáleň pre klientov a aj zamestnancov, vybudovala sa miestnosť opatrovateliek
a zdravotného personálu - ambulancia. V tejto miestnosti vykonáva činnosť aj všeobecný
obvodný lekár, ktorý navštevuje klientov priamo v ZS a DSS v pravidelných intervaloch.
Klienti zariadenia sú umiestnení v dvojposteľových a trojposteľových izbách.
Dispozícia súčasných priestorov
Na prízemí sú 3 izby, prispôsobené pre imobilných klientov. Na poschodí sa
nachádzajú 4 izby (dve trojposteľové a dve dvojposteľové) pre klientov. Na oboch podlažiach
sú spoločné hygienické zariadenia prispôsobené pre imobilných klientov. Na poschodí je
riadená kancelária, v ktorej je pracovisko vedúcej sociálno-opatrovateľského úseku, vedúcej
ekonomicko-prevádzkového
úseku
a hospodárky-pokladníčky-skladníčky.
Z chodby
poschodia je vstup na terasu zariadenia.
V priestoroch prízemia je spoločenská miestnosť, určená pre trávenie voľného času a
skupinovú sociálnu prácu, Toaleta určená pre zamestnancov, ambulancia (izba
opatrovateliek), kuchyňa a kancelária riaditeľa ZS a DSS. V suteréne sa nachádza šatňa
personálu, práčovňa, sušiareň bielizne, sklady, kotolňa a miestnosť údržbára.
Chodby zariadenia sú priechodné len pre jeden invalidný vozík. K zariadeniu patrí garáž so
vstupom zo dvora.
V priestore záhrady je vybudovaný altánok pre posedenie klientov vo vonkajšom priestore –
parku a pre realizáciu záujmovej, športovej a inej činnosti.

Obytná plocha klientov
Tab. 1.3.3.1 Obytná plocha klientov
Obytná miestnosť

Počet obytných
miestností

Plocha obytných
miestností [m2]

Obytná plocha na
1 klienta [m2]

2 – lôžková
2 – lôžková
3 – lôžková
3 – lôžková
SPOLU

4
1
1
1
7

12
13
17
18
96

6
6,5
5,7
6
6

3. Cieľová skupina prijímateľov sociálnych služieb
Cieľové skupiny v ZS a DSS podľa jednotlivých druhov služby v sú:
- V špecializovanom zariadení sú cieľovou skupinou fyzické osoby odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona
448/2008 Z.z.,
- V domove sociálnych služieb sú cieľovou skupinou fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3
zákona 448/2008 Z.z a fyzické osoby, ktoré sú nevidiace a ich stupeň odkázanosti je
najmenej III podľa prílohy č. 3.
Hlavnými dôvodmi poskytovania sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby
sú ich odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby a ťažké zdravotné postihnutia najmä,
Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a demenciami rôzneho typu etiológie.
Umiestnení prijímatelia sociálnych služieb sú so zdravotným postihnutím
odôvodňujúcim poskytovanie služieb v sociálnom zariadení ako stav po NCMP (náhlej
cievnej mozgovej príhode), koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy, čiastočné mozgové
obrny, Osteoporóza, Coxartrosis, obmedzenie pohyblivosti bedrových kĺbov, nádorové
ochorenia, úplná inkontinencia moču, stolice, epicystektómia, Chronická renálna insuficiencia
ťažkého stupňa, chronická obštrukčná choroba pľúc a pod. Z duševných porúch prevláda
organický psychosyndróm a cievne ochorenie mozgu s demenciou. Medzi zmyslové
postihnutia patrí ťažká nedoslýchavosť a glaukóm- zelený očný zákal.
Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb ZS a DSS (stav k 31.12.2014)
ZS a DSS je zariadením s celokrajskou pôsobnosťou Prešovského samosprávneho
kraja. Úrad Prešovského samosprávneho kraja pri poskytovaní služieb zohľadňuje regionálnu
príslušnosť prijímateľov sociálnych služieb a v ZS a DSS sú prevažne umiestnení prijímatelia
sociálnych služieb z regiónu Zamaguria.
Počet klientov
ŠZ

DSS

SPOLU

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Celkovo

0

1

6

9

6

10

16

Veková štruktúra klientov
55-70 rokov
Muži
Ženy

3

1

71-75 rokov
Muži
Ženy

0

2

76-80 rokov
Muži
Ženy

1

0

81-85 rokov
Muži
Ženy

0

85- viac rokov
Muži
Ženy

2

2

5

Priemerný vek
Ženy
Celkovo

Muži

77,9

78

77,95

Mobilita klientov
ŠZ – imobilní

DSS - imobilní

SPOLU

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Celkovo

0

1

2

4

2

5

7

Ďalší 4 prijímatelia sociálnych služieb sú vzhľadom na zdravotné dispozície čiastočne
obmedzení v pohybe.

4. Poskytovanie sociálnych služieb
ZS a DSS zabezpečuje vykonávanie týchto odborných činností:






pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateľská starostlivosť
ergoterapia

ZS a DSS zabezpečuje vykonávanie týchto obslužných činností:
 ubytovanie
 stravovanie
 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Ubytovanie
Ubytovanie prijímateľov sociálnej služby je zabezpečené v 2 a 3 posteľových izbách
na prízemí a 1. poschodí. Na oboch podlažiach sú spoločné hygienické zariadenia
prispôsobené pre imobilných prijímateľov sociálnej služby. V obytnej miestnosti je lôžko,
skriňa, stôl, kreslá, svietidlo, záclona, závesy, nástenná polička, koberec. Pri zariaďovaní izieb
sa snažíme prispôsobiť predstavám a prianiu prijímateľa. Prijímateľ môže vybaviť po dohode
so zariadením obývaciu izbu vlastným nábytkom, televízorom, rádio, obrazy a pod.
V priestoroch prízemia je spoločenská miestnosť, určená pre trávenie voľného času a
skupinovú sociálnu prácu, duchovné činnosti a slúži aj ako jedáleň.
Stravovanie
V ZS a DSS sa poskytuje celodenná strava päťkrát denne, a to raňajky, desiata, obed,
olovrant, večera. Počet odobratých jedál je predmetom dohody medzi prijímateľom
a zariadením.
Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Aby sa čím viac prihliadalo na potreby
prijímateľov, pri zostavovaní jedálneho lístka spolupracuje stravovacia komisia, ktorej
členom je aj zástupca prijímateľov. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na
dodržiavanie zásad zdravej výživy, dodržiavanie stravnej jednotky, vek a zdravotný stav

prijímateľov. Prihliada sa aj na regionálne zvyklosti a stravovacie tradície. V zariadení možno
poskytovať aj stravu šetriacu, diabetickú, mletú a pod.
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečené vlastnou práčovňou
a personálom.
ZS a DSS zabezpečuje vykonávanie týchto ďalších činností:
 osobné vybavenie
 úschova cenných vecí
 záujmová činnosť
Záujmová činnosť
Naším poslaním a hlavným cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby
a záujmy prijímateľov napĺňať a organizovať ich voľný čas. Záujmová činnosť sa realizuje
formou individuálnou alebo skupinovou. Tvorí dôležitú súčasť každodennej činnosti
v zariadení, ktorá zmysluplne napĺňa prijímateľov a prinavracia im vlastnú hodnotu potreby ,
užitočnosti. Samotný plán kultúrnej činností spracuje sociálna pracovníčka, ktorá na základe
podnetov prijímateľov sociálnych služieb zostaví tvoj mesačný kultúrny program tak, aby
flexibilne reagoval na potreby, a záujmy prijímateľov sociálnych služieb.
Možno konštatovať, že medzi najvyhľadávanejšie činnosti, ktoré si prijímateľia sociálnych
služieb v skupine, ale aj individuálne užívajú a intenzívne vnímajú, je najmä duchovná –
spirituálna činnosť.
Snahou zariadenia je vykonávať záujmovú činnosť nie len v zariadení, ale aj mimo neho, čo
sa stretlo s veľkým pozitívnym ohlasom našich prijímateľov.
Medzi dôležité udalosti zrealizované za rok 2014 patrí najmä posvätenie kaplnky v zariadení,
odslúženie gréckokatolíckej sv. omši v Osturni a Červenom Kláštore.
Nakoľko sme špecializované zariadenie, prijímateľov sociálnych služieb máme podelených
do troch skupín – s vysokou mierou potrebnej podpory, stredne vysokou mierou potrebnej
podpory a nízkou mierou potrebnej podpory – k týmto skupinám pristupujeme individuálne,
tak aby sme zachovali a podporili ich v tom čo dokážu, a o čo sami prejavia záujem.
Plán kultúrnej činnosti realizujeme a prispôsobujeme podľa potrieb, možností a schopností
klientov, tak aby sme objavili, podporili a zachovali vnútornú sviežosť a sebarealizáciu
jednotlivca v skupine, ale aj skupinu v jednotlivcovi.
Aktivity v zariadení
Aktívne sme sa zúčastnili na piatom ročníku týždňa mozgu a precvičili si jednotlivé
kognitívne funkcie .
Tešila nás práca v záhradke i skalke – najmä výsledok , ktorým nás odmenila.
Vyrábali sme v rámci ergoterapeutických činností – krepové ruže, malovali veľkonočné
vajíčka, pripravovali veľkonočné , svianočné pozdravy, divadelné bábky, piekli a zdobili
medovníky.
Medzi oblúbené aktivity možno radiť reminiscenčné stretnutía seniorov, spev tradičných
goralských piesní,psychomotorické cvičenia, pohybovo – relaxačné cvičenia.
Veľmi radi seniori počúvali najmä bilbickú literatúru, náučnú, náboženskú.

Na terase v letnom období sme veľa sedeli a viedli obšírne besedy o aktuálnych kresťanskych
témach.
Veľa času sme trávili na záhrade nie len okopávaním buriny, ale najmä športovými hrami,
ľahkým cvičením pri hudbe s loptičkami, šatkami čo spôsobilo našim seniorom radosť
z precítenej hudby a pohybu.
Prijímateľia s vysokou mierou potrebnej podpory sa kolektívne zúčastnili v jedálni na
psychomotorických činnostiach, ktoré pravidelne, aktívne i naďalej vykonávame.
Oslávili sme narodeniny,meniny každého prijímateľa v zariadení, spoločne si zaspievali,
posedeli pri káve a koláči.
Veľmi oblúbená pesnička, ktorá sa spievala pri oslavách bola : mladosť moja mladosť...plná
precítená vlastnými emóciami vzbudzuje rešpekt, úctu, poďakovanie za každé precítené slovo
v pesničke, kde je akoby zobrazený rýchly, plynúci, prirodzený život jednotlivca
v spoločnosti.
Akcie mimo zariadenia
Zúčastnili sme sa i kultúrnych činností mimo zariadenia – Spoločný výlet zorganizovaný do
centra Sp.Starej Vsi k soche mučeníka Alozja Chmeľa . Jeho históriu nám vyrozpával
vdp.farár Štefan Garaj.
Navštívili sme miestne múzeum Ferdinanda Katonu a obdivovali krásu maliarského plátna,
ktoré bolo posiate umeleckými dielami majstra Ferdinanda.
Navštívili sme kinosálu v Spišskej Starej Vsi a vypočuli si koncert pedagogických
zamestnancov.
Aktívne sme sa zúčastnili i kultúrno- spoločenskej akcii – krídla túžby v Spišskom Podhradí.
Absolvovali sme prehliadku múzea vzácnych zvierat žijúcich v TANAPE.
Spoločne si posedeli pri kávičke i koláčiku v miestnej cukrárni, v reštaurácii Červeného
Kláštora, ale aj v poľskej Niedzici.
Spoločne sme podnikli výlet do Obce Osturňa a navštívili prýbytky našich seniorov, ktorí
nám vyrozprávali príbeh svojho domova.
V Osturni sme chodievali i na faru ku gréckokatolíckemu vdp.farárovi Radovanovi Tóthovi,
s ktorým sme mali dobrý vzťah i s jeho manželkou Jankou.
Navštívili sme niniatúrne múzeum – skanzem v Niedzici, kde sme obdivovali nie len krásu
poľských miniatúr, ale aj Oravský zámok, Ľubovniansky hrad, Spišský hrad a polemizovali
nad tým komu vlastne patril Jánošík.Ten nás privítal sediac vo veľkej skale opásaný
pištolou..a veru bolo na čo pozerať.
Podnikli sme spoločné posedenie na chate pod bufarkom, a pri príjemnej hudbe si aj veselo
zaspievali, zatancovali.
Prišli k nám do zariadenia:
Tradične nás navštívili najmä deti s miestnej materskej školy pri rôznych príležitostiach, žiaci
základnej umeleckej školy, pod vedením p. Kačicu, žiaci s centra voľného času.
Nadviazali sme vzájomnú spoluprácu so sociálnym zariadením Život n.o Spišské Hanušovce
a vzájomne sa tešili branno – športovým akciám.
Oslovili sme a intenzívne spolupracovali s p.Ing.Krétou Malatínovou - internou pracovníčkou
TANAPU, ktorá k nám pravidelne 1x3.mesiace zavítala do zariadenia.
Spolupracovali sme so základnou školou v Spišských Hanušovciach, zapožiciavaním krojov
k rôznym príležitostiam a spolu pripravovali i kultúrny program.
Veľmi nám pomohli i naše dobrovoľníčky, seniorky so Spišskej Starej Vsi – ktoré nám robili
spoločnosť pri väčšich akciách.

Zavítali k nám do zariadenia tanečno – hudobná skupina Vorodaj z Veľkého Lipníka,
Dobrovoľníci s divadelním predstavením : Betlehémska Hra,
Divadelníci – Ramagu pri príležitosti sv. Mikuláša

5. Rozbor hospodárenia za rok 2014
Rozpočet organizácie a jeho úpravy v roku 2014
Záväzné ukazovatele rozpočtu pre rok 2014 boli schválené nasledovne:
-

190 992 € bežné výdavky (600)
21 244 € príjmy (200)

Úpravy rozpočtu k 31.12.2014:
+ 567 €
- § 23 ods. 1 písm.f) a h) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.
+ 831 €
- § 23 ods. 1 písm.f) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.
+ 32 222 €
- kapitálové výdavky
+ 2 429 €
- hmotná zainteresovanosť zamestnancov
+ 850 €
- § 23 ods. 1 písm.f) a h) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.
Príjmy
Príjmy k 31.12.2014 boli vo výške 40 305,77 €, z toho príjmy za sociálne služby od
prijímateľov soc. služieb boli 37 361,74 €, z úhrad stravy od zamestnancov zdroj 72 f)
2 104,58 €, príjmy z úrokov 0,24 €, príjmy z ÚPSVaR 142,99 €, príjmy z dobropisov 463,22
€, za porušenie predpisov 233,- €.
Výdavky
Dotácia PSK k 31.12.2014 bola poskytnutá vo výške 227 870,92 €.
Čerpanie bežných výdavkov položkovite bolo nasledovné:
610 – Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovania
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2014 je 16,7. Evidenčný počet
zamestnancov vo fyzických osobách k poslednému dňu štvrťroka je 17. Navýšenie
zamestnancov oproti schválenej štruktúre vznikol z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov
a čerpania dovoleniek.
Mzdové prostriedky sú čerpané vo výške 99 666,62 €, z toho tarifné platy činili 76 609,04 €,
osobný príplatok 9 778,92 €, ostatné príplatky - riadiaci, nočný, príplatok za sobotu, nedeľu a
sviatky 9 998,66 €. Odmeny v zmysle § 20 ods. 1 písmena a) zákona č. 553/2003 boli
vyplatené vo výške 3 280,- €. Priemerná mzda činila 497,33 €.
620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Poistné do zdravotnej, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových
poisťovní činilo 36 149,69 €, z toho príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové
poistenie je 1 436,69 €. Zamestnanci majú uzatvorené doplnkové dôchodkové poistenie
v poisťovni AXA a ING Tatry-Sympatia.
630 – Tovary a služby:
631 - Cestovné náhrady
Cestovné náhrady sú čerpané vo výške 885,26 €, išlo o tuzemské pracovné cesty
zamestnancov, ktorí absolvovali školenia, semináre, konferencie a ďalšie pracovné cesty.

632 – Energie, voda a komunikácie
Výdavky za úhradu plynu sú vo výške 5 577,58 €. Úhrady plynu sú vykonávané na základe
splátkového kalendára. Na základe vyúčtovacej faktúry nám SPP vrátil preplatok za dodávku
plynu vo výške 51,92 € za obdobie od 19.8.2013 – 31.12.2013. Náklady na el. energiu boli
vo výške 2 716,- €. Úhrady sú realizované na základe preddavkových faktúr VSE. Za
obdobie od 1.1.2013 – 31.12.2013 nám vznikol preplatok za dodávku a distribúciu elektriny
vo výške 411,30 €. Preplatok za elektrinu a plyn boli prevedené na príjmový účet. Faktúry za
dodávku vody a stočného sú vystavované štvrťročne na základe skutočnej spotreby. Spotreba
k 31.12.2014 bola vo výške 1 486,09 €.
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Telefónne a poštové poplatky boli uhradené vo výške 1 365,78 €, z toho poplatky za telefón
456,35 €, poplatky za mobilné telefóny 479,48 €, poštové poplatky 429,95 €. Poplatky za
komunikačnú infraštruktúru -VUCNET a internet boli uhradené vo výške 1 888,85 €.
633 – Materiál
Pre prijímateľov sociálnych služieb bol zakúpený záhradný nábytok, 3 ks kresiel, na úsek soc.
práce a opatrovateľskej starostlivosti bol zakúpený kancelársky stôl a 2 kancelárske stoličky
v celkovej výške 236,01 €. V rámci výpočetovej techniky bol obstaraný počítač ASUS PC
86B, tlačiareň Brother HL 5440 v celkovej výške 629,50 €.

V rámci strojového vybavenia sme obstarali novú umývačku riadu, naparovaciu žehličku
Phillips, hriankovač a kombinovaný sporák BEKO
vo výške
806,80 €. Všeobecný
materiál bol zakúpený vo výške 7 148,53 €. Ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov
ZS a DSS a pracovníkov pracujúcich na dobrovoľnícke činnosti boli zakúpené vo výške 1
238,92 €. Potraviny boli obstarané vo výške 16 540,36 €. Na pohonné hmoty do kosačky
a elektrocentrály bolo čerpané 70,97 €. Na odbornú literatúru, noviny bolo čerpané 303,21 €.
634 - Dopravné
Zariadenie vlastní osobný automobil Škoda Roomster. Náklady na nákup pohonných hmôt
boli vo výške 1 688,89 €. Na zákonné a havarijné poistenie automobilu Škoda Roomster bolo
uhradené 285,54 €, servisné poplatky boli vo výške 508,91 €. Poplatky za parkovné činili
68,50 €.
635 – Rutinná a štandardná údržba
Rutinná a štandardná údržba VT bola vo výške 85,30 €, za opravu parného generátora
a umývačky riadu sme uhradili 151,37 €. Na údržbu softvéru bolo čerpané 3 872,05 €,
z toho servisné práce ISPIN za I. – IV. Q 2014 – 1 548,56 €, poplatok RAP ISPIN za rok
2014 - 964,51 €, za servisné práce na programe KUCHYNA – poplatok na rok 2014 - 274,80
€, nové verzie MAGMA HCM a systémová podpora za I.a IV. Q 2014 - 875,08 €. V rámci
údržby budov bola vykonaná oprava omietky a výmaľba vstupnej haly, dodávka a montáž
súmrakového spínača a dodávka a montáž sieťok proti hmyzu v celkovom náklade 1 295,09
€.
637 – Služby
Na školenia a semináre bolo čerpanie vo výške 1 761,75 €, na všeobecné služby 2 707,96 € z toho za vývoz a zneškodnenie odpadov 965,97 €, BOZP 239,04 €, odborné prehliadky
elektrické, plynové, tlakové a iné vo výške 1 434,68 €, poskytnutý príspevok na stravu
v nočnej službe 527,05 €, povinný prídel do SF 926,55 €, za poistenie budovy a poistenie
zodpovednosti organizácie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou sme uhradili
284,25 €, poplatky bankové a iné 213,75 €, daň z nehnuteľnosti 24,47 €.
640 - Bežné transfery
642 - transfery jednotlivcom a neziskovým PO
K 31.12.2014 bola vyplatená náhrda príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnancov vo výške 735,41 €.

Kapitálové výdavky
Uznesením č. 99/2014 zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo
dňa 28.10.2014 k úprave rozpočtu č. 5/PSK/2014 a v súlade s § 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 kapitálové výdavky z rezervného
fondu PSK na investičnú akciu „Vytvorenie oddychovej zóny, debarierizácia a zveľadenie
vonkajšieho areálu zariadenia“ v celkovej výške 32 222,- €.
Účelové prostriedky
Účelové prostriedky k 31.12.2014 nám neboli pridelené.

Mimorozpočtové zdroje (§ 23 zákona č. 523/2004Z.z.)
Mimorozpočtové zdroje k 31.12.2014 boli upravené:
a) rozpočtovým opatrením č. 880/14/S/2014 zo dňa 6.6.2014
- príjmy (200+300)
+ 567
- výdavky (600)
+ 567
b) rozpočtovým opatrením č. 1684/26/S/2014 zo dňa 22.10.2014
- príjmy (200+300)
+ 831
- výdavky (600+700)
+ 831
c) rozpočtovým opatrením č. 2737/33/S/2014 zo dňa 17.12.2014
- príjmy (200+300)
+ 850
- výdavky (600+700)
+ 850
Pohľadávky
Na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom - bola evidovaná pohľadávka vo výške
698,97 €, ktorá vznikla z dôvodu krádeže vlámaním do ZS a DSS. Uznesením OR PZ
Kežmarok, Obvodné oddelenie PZ Spišská Stará Ves č. ČVS: ORP-435/SS-KK-2013 zo dňa
31.10.2013 bolo trestné stíhanie voči konkrétnej osobe vo veci prečinu krádeže prerušené.
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja
a Dodatku č. 1, § 12 ods. 7) písm. d) sme požiadali o upustenie od vymáhania vzniknutej
pohľadávky. Rozhodnutím predsedu PSK zo dňa 18.11.2014 v súlade s § 17 písm. j) dod. č. 1
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK schváleným zastupiteľstvom PSK pod
uznesením č. 153/2011 zo dňa 22.2.2011 bol daný súhlas na upustenie od vymáhania
pohľadávky vo výške 698,97 € voči neznámemu páchateľovi a zároveň bolo
zamestnávateľovi uložené v zmysle § 13a zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom
záujme v platnom znení predpísať pohľadávku voči Ing. Jozefovi Krivoňákovi vo výške 233,€. Pohľadávka vo výške 233,- bola zamestnancovi zrazená vo výplate za mesiac 11/2014
a odvedená na príjmový účet dňa 9.12.2014.
Pohľadávky voči prijímateľom soc. služieb neevidujeme. Úhrady za poskytované soc. služby
prijímatelia soc. služieb ktorí nemajú dostatočný príjem po zohľadnení zostatku 25 %
životného minima vykrývajú z vlastného majetku.
Záväzky
Záväzky
zariadenie evidujeme vo výške
136 867,93 €, z toho záväzky
voči
zamestnancom, orgánom sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a daňového úradu za
mesiac 12/2014 sú vo výške 14 022,71, záväzky zo SF vo výške 362,65 €, neuhradené
faktúry v lehote splatnosti vo výške 184,65 €, kapitálový transfer rozpočtu obce a VUC
(355) vo výške 121 819,49 € a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372)
vo výške 478,43 €.
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Majetok
Majetok zariadenia tvorí dlhodobý hmotný majetok , drobný hmotný majetok a OTE.
Dlhodobý hmotný majetok tvoria:
- pozemky (031)
- budovy a stavby (021)
- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)
- dopravné prostriedky (023)
- obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)
Celková hodnota dlhodobého hmotného majetku je 259 757,16 €. Majetok obstaraný zo
zdroja financovania 41 je vo výške 180 836,12 €, zo zdroja 111 vo výške 76 373,91 € a zo
zdroja 70 vo výške 2 547,13 €. Zostatková cena majetku podľa zdroja 41 je 121 819,49, zdroj
111- 40 132,68 € a zdroj 70 – 363,72 €. Účtovné odpisy boli vo výške 5 642,57 € z toho zo
zdroja 41 – 2 368,74 €, zo zdroja 111 – 3 021,95 € a zo zdroja 70 – 251,88 €. Prírastky DHM
boli vo výške 4 173,81 €, úbytky 1 731,24 €, prírastky OTE 131,94 €, úbytky OTE boli
96,79 €. Celková hodnota DHM k 31.12.2014 je 89 832,81 €, OTE 6 204,47 €.
Projekty
Na základe zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, § 2 bod a)
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb, bola podaná prostredníctvom ÚPSK „Žiadosť
o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ § 3 ods. 1 písmena i)
na nákup osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou v celkovej výške 29 698,80 €
s DPH. Požadovaná výška dotácie je vo výške 26 729,- €, 10 % - tné spolufinancovanie
z prostriedkov ÚPSK vo výške 2 970,- €.
Mimorozpočtové účty
Na mimorozpočtových účtoch zariadenia sú uložené finančné prostriedky vo výške 15 012,57
€. Mimorozpočtové účty tvorí:
- účet sociálneho fondu
- darovací účet
- depozitný účet.
Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi zákonom NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde. Počiatočný stav fondu k 1.1.2014 bol 504,95 €. Príjmy SF k 31.12.2014 boli vo výške
926,62 €, z toho povinný prídel vo výške 1,05 % z úhrnu platov zúčtovaných zamestnancom
na výplatu za príslušný kalendárny rok bol 926,55 € a úroky vo výške 0,07 €. Prostriedky

fondu boli použité na regeneráciu pracovnej sily vo výške 380,- €, príspevok na dopravu vo
výške 197,14 € a príspevok na závodné stravovanie vo výške 491,78 €. Zostatok SF
k 31.12.2014 bol vo výške 362,65 €.
Na depozitnom účte sú uložené finančné prostriedky po zomrelých prijímateľoch soc. služieb
a mzdové prostriedky zamestnancov za mesiac 12/2014 v celkovej výške 14 171,49 €.
Na darovacom účte sú uložené finančné prostriedky, ktoré nám darovali: firma BM WORK
AGENCY, s.r.o, Kuzmányho 717/7, Trenčín, Ing. Miroslav Babík, Radlinského 36/B,
Bratislava, ANI TRADE, s.r.o, Janka Hollého 197/8 Podolínec, p. Vojsová Margita, Spišská
Stará Ves v celkovej výške 478,43 €. Prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky ZpS
a DSS, na vzdelávanie pracovníkov, kultúrne a športové aktivity, na nákup potravín
a občerstvenia pre zamestnancov a prijímateľov soc. služieb, na sociálnu prácu s prijímateľmi
soc. služieb.
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