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1 Základné informácie 
 

 

 
Názov organizácie: Domov sociálnych služieb 

Sídlo organizácie: Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce 

IČO: 00691674 

DIČ: 2020777429 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj 

Štatutárny orgán: Mgr. Slávka Vojčeková 

Druh sociálnej služby: § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. 

Domov sociálnych služieb 

 

Cieľová skupina: 1. a) Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 

inej fyzickej osoby  a ich stupeň odkázanosti je 

najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo fyzické 

osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky 

nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej 

III podľa prílohy č. 3 – celoročná pobytová 

forma 

1. b) Fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového 

veku, ak sú tieto fyzické osoby odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 

odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, 

alebo ktoré sú nevidiace alebo prakticky 

nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej 

III podľa prílohy č. 3 – týždenná pobytová 

forma a ambulantná forma 

Forma sociálnej služby:  ambulantná, pobytová celoročná, pobytová 

 týždenná 

Počet miest: 1. – 121 

Miesto poskytovania sociálnej služby: 1. DSS, Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce 

Rozsah poskytovanej sociálnej služby: 1. neurčitý čas, určitý čas 

Kontakt: Telefón: +421 54 7364175, +421 54 7322555  

Mail: dssgiraltovce@dssgiraltovce.sk 

Web: www.dssgiraltovce.sk 
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2 Prehľad a plnenie poskytovaných sociálnych služieb 
 

        Domov sociálnych služieb v Giraltovciach (ďalej len „DSS“) ako rozpočtová 

organizácia  poskytuje sociálne služby podľa 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 vykonáva 

odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností, alebo utvára 

podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom. Ide o ubytovanie, 

stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, pomoc pri odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, ošetrovateľskú 

starostlivosť, fyzioterapiu, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri výkone opatrovníckych 

práv a povinností, výchovu, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa 

do a zo školského zariadenia. 

Komplex DSS tvorí päť pavilónov, súčasťou ktorých je rozľahlý dvor, ktorý poskytuje 

priestor pre rôzne športové a voľnočasové aktivity. Na dvore sa nachádza veľký priestor so 

šmýkačkou, priestor na loptové hry, altánok na oddych, lavičky, miesto na spoločenské 

posedenie a preliezky. K dispozícii je veľká telocvičňu vybavená príslušným zariadením 

a v exteriéri nekrytý bazén. 

DSS začal činnosť 29. marca 1962 ako ústav sociálnej starostlivosti pre deti, ktorý 

patril do pôsobnosti Okresného národného výboru v Bardejove. Dňom 1. januára 1991 došlo 

k zmene, na základe ktorej Okresný úrad v Bardejove zriadil ústav pre mentálne postihnutú 

mládež ako samostatnú rozpočtovú organizáciu.  V roku 1997 z dôvodu spoločenskej potreby 

došlo k rozšíreniu cieľovej skupiny o dospelých, čím zariadenie niesol názov ústav pre 

mentálne postihnutú mládež a dospelých. Zriaďovateľom DSS v súlade  so zákonom č. 

222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa stal 

s účinnosťou od roku 1998 Krajský úrad v Prešove. 

Podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. 

januára 2004 stal zriaďovateľom DSS Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“). 

Zariadenie poskytovalo sociálne služby v priestoroch bývalého okresného národného výboru. 

Boli to priestory staré – bývalý kaštieľ, nachádzajúci sa takmer v strede mesta. Po menších 

úpravách poskytoval starostlivosť pre deti s mentálnym postihnutím od 3 – 15 rokov.  

Kapacita bola 62 miest a počet pracovných miest 18. Keďže to nepostačovalo plniť 

požiadavky, bola kapacita zvýšená na 81 miest a 23 zamestnancov. 

Z dôvodu nepostačujúcich priestorov sa začalo s prístavbou nového pavilónu, ktorý 

bol ukončený a odovzdaný do užívania v roku 1975. Tým sa zvýšila kapacita na 121 detí 

a počet pracovných miest sa zvýšil na 50.  

Dňa 23.10.1995 boli odovzdané  do  prevádzky  dva  účelové pavilóny. Nové priestory 

značne vylepšili a vyriešili dlhotrvajúce priestorové a materiálne problémy. Vyriešil sa 

problém znečisťovania mesta a okolia exhalátmi z kotolne prechodom na plynné palivo. Bola 

urobená nová kanalizácia s napojením sa do čističky odpadových vôd. Urobila sa 

rekonštrukcia trafostanice, ktorá slúži nielen domovu sociálnych služieb, ale aj ostatným 

obyvateľom mesta. Vylepšili sa celkové priestory na bývanie, rehabilitáciu, hygienické 

a pracovné podmienky. Zahájila sa aktívna rehabilitácia zriadením rehabilitačnej miestnosti, 

ktorá je vybavená pomôckami na nácvik úchopu rúk, manipulačným panelom, polohovacími 

telesami, loptami, bicyklami, atď. Ku skvalitneniu rehabilitačnej starostlivosti v značnej miere 

prispelo aj využívanie vodoliečby a elektroliečby. Vďaka novým priestorom sa znížil počet 



 

 

 

 

detí v skupinách, zriadili sa jednoposteľové, dvojposteľové, trojposteľové aj štvorposteľové 

spálne. 

DSS poskytuje sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami 

a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a s princípmi nediskriminácie.   

DSS je zariadenie s pobytovou formou (117 - celoročná a 2 - týždenná) a s 

ambulantnou  (2) formou.  

Pobytová forma sociálnej služby v zariadení predstavuje výraznú možnosť sociálnej 

intervencie mnohých odkázaných občanov. Cieľom poskytovanej sociálnej služby v DSS je 

uspokojovanie reálnych potrieb PSS vzhľadom na jeho vek, nepriaznivý zdravotný stav, 

osobnostný a psychický rozvoj, v podmienkach čo najviac približujúce podmienky bežného 

života s rešpektovaním PSS. 

Cieľom spracovanej výročnej správy DSS je podať komplexný pohľad na súčasný stav 

zariadenia, jeho víziu a na možnosti riadenia v zariadení vychádzajúc z analýzy súčasného 

stavu. 

 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

 

DSS poskytuje sociálne služby 121 prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „PSS“)   

so zdravotným postihnutím, ktorými sú telesné postihnutia, duševné poruchy a poruchy 

správania alebo zmyslové postihnutia alebo kombináciou postihnutí. Vekový priemer PSS je 

37,3 rokov. Dominantné sú najmä rôzne stupne mentálneho postihnutia, poruchy správania. 

V zmysle § 68 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnych službách dňom 28.2.2020 došlo k výmazu 

sociálnej služby poskytovanej v útulku. DSS k 31.12.2020 poskytoval sociálne služby 121 

PSS. V priebehu roka 2020 boli do zariadenia celkovo prijatí 3 PSS, 1 PSS odišiel a 1 PSS 

zomrel. 

 

Tabuľka 1 Štruktúra podľa pohybu 

 DSS 

prijatí 3 

prepustení 1 

zomrelí 1 

 

Štrukturálne zloženie PSS z  hľadiska  pohlavia, veku, právneho hľadiska,  

mobility, zdravotného postihnutia a podľa odkázanosti zobrazujú nasledujúce tabuľky. 

 

Tabuľka 2 Kapacita zariadenia  

Kapacita zariadenia DSS 

Počet miest 121 

 

 

Tabuľka 3 Rozdelenie PSS podľa pohlavia 

 DSS 

Muži 77 

Ženy 43 

Spolu 120 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 4 Veková štruktúra PSS 

 Vekové rozmedzie DSS 

19 – 25 rokov 10 

26 – 39 rokov 79 

40 – 62 rokov 32 

Spolu 121 

 

 

Tabuľka 5 Rozdelenie  PSS z právneho hľadiska 

Právna spôsobilosť DSS 

svojprávnosť 7 

čiastočne obmedzenie spôsobilosti 3 

obmedzenie spôsobilosti 111 

Spolu 121 

 

Tabuľka 6 Rozdelenie PSS podľa mobility 

DSS Muži Ženy Spolu 

mobilní 58 30 88 

imobilní 19 14 33 

Spolu 77 44 121 

 

Tabuľka 7 Rozdelenie PSS z hľadiska mentálneho postihnutia 

 DSS Muži Ženy Spolu 

ľahký stupeň mentálneho postihnutia 7 2 9 

stredný stupeň mentálneho postihnutia 13 9 22 

ťažký stupeň mentálneho postihnutia 37 22 59 

hlboký stupeň mentálneho postihnutia 12 14 26 

porucha psychiky a správania 

zapríčinená užívaním alkoholu 

 

2 

 

0 

 

2 

schizofrénia 0 2 2 

Spolu   121 

 

Tabuľka 8 Rozdelenie PSS podľa stupňa odkázanosti 

DSS Muži Ženy Spolu 

V. stupeň odkázanosti 2 0 2 

VI. stupeň odkázanosti 75 44 119 

Spolu 77 44 121 

 

     V rámci sociálnej rehabilitácie podporujeme samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť 

prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností 

a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri základných sociálnych aktivitách. 

            Jednou z najlepších foriem využívania voľného času sú rôzne druhy  kultúrnych 

a spoločenských činností, ktoré realizujeme v súlade s ročným plánom akcií a podujatí, ale aj 

podľa aktuálnosti a možností. 



 

 

 

 

       Aktivizácia je realizovaná najčastejšie  sociálnymi pracovníkmi a ergoterapeutmi, 

ktorí majú vypracovaný svoj plán aktivít. Prijímatelia majú možnosť výberu aktivity vhodnou 

a nenútenou formou. 

       Záujmová, spoločenská, kultúrna činnosť je súčasťou vnútorného života zariadenia. 

Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť PSS hodnotné prežívanie voľného času, ich 

osobnostné rozvíjanie v oblasti kultúry, nielen v zariadení, ale aj na podujatiach mimo 

zariadenia. Záujmová činnosť je realizovaná hrami,  vychádzkami,  posedeniami pod 

altánkom, turistikou, zábavou, súťažami, cestovaním, a to formou individuálnou aj 

skupinovou. S PSS v rámci kultúrno – záujmovej činnosti nacvičujeme rôzne programy, 

s ktorými reprezentujeme naše zariadenie na rôznych kultúrnych podujatiach. U imobilných 

PSS  vykonávame aktivity priamo v izbách. Najvyužívanejšou  technikou je čítanie kníh 

a aktivity zamerané na kognitívnu rehabilitáciu – rozhovory, tréningy pamäte. 

     Ani na duchovný život našich PSS  nezabúdame. V mestskom kostole ale aj v kaplnke 

zariadenia majú možnosť prijať sviatosť zmierenia, zúčastniť sa svätej omše, modlenia. Svätá 

omša sa v kaplnke DSS  koná jeden krát v mesiaci.  

V roku 2020 nebola evidovaná sťažnosť na poskytované sociálne služby. 

 

 

3 Prehľad a plnenie zdravotnej  a ošetrovateľskej starostlivosti 

 
         Prevažná väčšina prijímateľov sociálnej služby má okrem základného ochorenia 

pridružené aj iné ochorenia. Najčastejšie sú to ochorenia: endokrinologické, 

gastroenterologické, neurologické, dermatovenerologické, hematologické, epilepsia, 

ochorenia močových ciest, choroby srdca a ciev. Poskytovanie zdravotnej  starostlivosti 

prijímateľom sociálnej služby zabezpečujú  sestry v spolupráci s príslušnými ošetrujúcimi 

lekármi. 

       Zabezpečenie zdravotnej  starostlivosti sa realizuje prostredníctvom všeobecných 

a odborných lekárov. Prijímateľom sociálnej služby  zostáva zachovaná slobodná voľba 

lekára. 

     Lekársku starostlivosť prijímateľom sociálnej služby v DSS Giraltovce poskytuje      lekár 

– pediater a všeobecný lekár pre dospelých. 

V rámci dispenzárnej starostlivosti spolupracujeme s lekármi:  

- psychiater, neurológ, stomatológ, dermatovenerológ, fyziater, chirurg, gynekológ, 

ORL, nefrológ, urológ, hematológ, endokrinológ, gastroenterológ a iní. 

Niektorí lekári navštevujú prijímateľov priamo v DSS:  

 lekár pediater – podľa potreby 

 praktický lekár pre dospelých  -  podľa potreby 

 lekár psychiater  - 1x mesačne,  

 lekár neurológ – podľa potreby 

 dermatovenerológ-  1x mesačne a podľa potreby 

 stomatológ -  podľa potreby 

          Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa realizuje podľa individuálnych potrieb 

prijímateľov,  väčšinou  priamo v  ambulanciách lekárov  zdravotníckych zariadení.  



 

 

 

 

          Prijímatelia sociálnej služby majú zabezpečenú preventívnu lekársku starostlivosť, 

dispenzarizáciu, liečebný režim, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny. V rámci 

prevencie sa zabezpečujú preventívne prehliadky,  očkovania a odbery biologického 

materiálu. V roku 2020 sme zaočkovali 113 prijímateľov sociálnej služby proti chrípke .   

V súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 bolo 51 prijímateľov sociálnej služby 

pozitívne testovaných. Prijímatelia boli asymptomatickí a ani jeden z nich nevyžadoval 

hospitalizáciu. U dispenzarizovaných prijímateľov sledujeme podľa ordinácií lekárov vitálne 

funkcie prijímateľov a glykémiu. Pri náhlych stavoch ohrozujúcich život poskytujeme 

prijímateľom sociálnej služby  predlekársku prvú pomoc do príchodu rýchlej zdravotnej 

služby. 

  Komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť vykonáva  odborne vzdelaný 

zdravotnícky , pomocný a ďalší personál, ktorý vykonáva najmä tieto činnosti: 

 manipulácia s liekmi, ich príprava, podávanie liekov podľa ordinácie lekára, 

podávanie liekov i.m., i.c., i.s. 

 sesterské ošetrovateľské úkony – preväzy, starostlivosť o stómie a katéter, sledovanie 

fyziologických hodnôt, hladiny glukózy v krvi, objednanie PSS  na lekárske 

vyšetrenia, zabezpečenie liekov, zdravotníckych pomôcok – predpis, doručenie 

z lekárne a pod. 

 pomoc pri sebaobslužných činnostiach, pri udržiavaní hygienických návykov, pri 

kúpaní, obliekaní, pri sprevádzaní na vyšetrenia do zdravotníckych zariadení, pri 

udržaní mobility a motoriky prijímateľov sociálnej služby, podávanie stravy, kŕmenie 

          Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná individuálne podľa 

potrieb prijímateľov sociálnej služby so zameraním na čo najrýchlejšie získanie ich 

sebestačnosti . 

        Cieľom poskytovanej starostlivosti je udržiavať a podporovať telesné, duševné 

a sociálne zdravie prijímateľov sociálnej služby, zmierňovať utrpenie a zabezpečiť im 

dôstojný život v zhode s etickými princípmi a právami. 

 

        V rámci rehabilitačnej starostlivosti spolupracujeme s externým rehabilitačným 

lekárom – fyziatrom. Pracujeme v menších skupinkách alebo individuálne na oddelení pre 

imobilných prijímateľov. Využívame najmä elektroliečbu, svetloliečbu, vodoliečbu, masáže, 

liečebnú telesnú výchovu – individuálnu a skupinovú ( aktívne a pasívne cvičenia, dychové 

cvičenia, nácvik chôdze, nácvik samostatnosti a sebaobsluhy). 

       V zariadení sa uplatňuje ošetrovateľský koncept bazálnej stimulácie. Koncept využíva 

mnoho vlastných techník a tréningových programov, ktorými sa u človeka dosahuje 

stimulácia somatická, taktilno – haptická, vestibulárna, vibračná, orálna, optická, olfaktorická 

a auditívna. 

       V rámci sociálnej rehabilitácie podporujeme samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť 

prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností 

a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri základných sociálnych aktivitách. 

      Záujmová, spoločenská, kultúrna činnosť je súčasťou vnútorného života zariadenia. 

Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť prijímateľom sociálnych služieb hodnotné prežívanie 

voľného času, ich osobnostné rozvíjanie v oblasti kultúry, nielen v zariadení, ale aj na 

podujatiach mimo zariadenia. Záujmová činnosť je realizovaná hrami,  vychádzkami,  

posedeniami pod altánkom, turistikou, zábavou, súťažami, cestovaním a to formou 

individuálnou aj skupinovou.  



 

 

 

 

S prijímateľmi sociálnej služby v rámci kultúrno – záujmovej činnosti nacvičujeme rôzne 

programy, s ktorými reprezentujeme naše zariadenie na rôznych kultúrnych podujatiach. 

U imobilných prijímateľov  vykonávame niektoré aktivity priamo v izbách. Najvyužívanejšou  

technikou je čítanie kníh a aktivity zamerané na kognitívnu rehabilitáciu – rozhovory, 

tréningy pamäte. 

      Aktivizácia je realizovaná najčastejšie  sociálnymi pracovníkmi a ergoterapeutmi, ktorí 

majú vypracovaný svoj plán aktivít. Prijímatelia majú možnosť výberu aktivity vhodnou 

a nenútenou formou. Ergoterapia sa v DSS realizuje v terapeutických miestnostiach – tkáčska 

a hrnčiarska dielňa, výroba mydiel a vonných sviečok a pod., k dispozícii majú relaxačnú  

a počítačovú miestnosť.Na  jednotlivé aktivity sa tešia, pretože vidia zmysluplnosť tejto 

činnosti a výsledok svojej práce, čo zvyšuje ich sebavedomie.      

      Ani na duchovný život našich prijímateľov  nezabúdame. V miestnom kostole ale aj v 

kaplnke zariadenia majú možnosť prijať sviatosť zmierenia, zúčastniť sa svätej omše, 

modlenia. Svätá omša sa v kaplnke DSS  koná jeden krát v mesiaci.  

 

  4 Prehľad a plnenie personálnych štandardov 

 
V zmysle platnej organizačnej štruktúry v období od 01/2020 do 02/2020 bol počet 

funkčných miest stanovený na 88,5, skutočný priemerný prepočítaný evidenčný počet za 

uvedené obdobie dosiahol počet 89,8 zamestnancov. Od 01.03.2020 bola schválená nová 

organizačná štruktúra a organizačný poriadok domova (výmaz z registra poskytovanej 

sociálnej služby v útulku). Tvorí ju 84 funkčných miest, je členená na riaditeľa – osobitný 

útvar riaditeľa a úsek ekonomický a vnútornej (ÚE a VP), úsek sociálnej práce 

a opatrovateľskej starostlivosti (ÚSP a OS)  úsek stravovacej prevádzky (ÚSP). Za celý rok 

2020 bol skutočný priemerný prepočítaný evidenčný počet 89,2 zamestnancov. K 31.12.2020 

bol evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 89, z toho 54 žien a 5 mužov. 

Z celkového počtu zamestnancov bolo 12 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou. 

V roku 2020 ukončilo pracovný pomer 6 zamestnancov, z toho 3 pracovné pomery boli 

ukončené z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 1 pracovný pomer z organizačných 

dôvodov. Ostatné pracovné pomery boli ukončené výpoveďou resp. dohodou zo strany 

zamestnanca. V priebehu roka bolo zrealizovaných 5 nástupov. 

Štruktúra zamestnancov. Z hľadiska kvalifikačnej štruktúry má vysokoškolské 

vzdelanie 1.stupňa 7 zamestnancov, vysokoškolské II. stupňa 15 zamestnancov, úplné stredné 

vzdelanie 34 zamestnancov, VOV 2 zamestnanci, stredné vzdelanie  26 zamestnancov 

a základné vzdelanie 5 zamestnancov.  

Podiel odborných zamestnancov. V zmysle platnej organizačnej štruktúry 

k 31.12.2020 je z celkového počtu 89 funkčných miest 62 miest odborných zamestnancov, čo 

predstavuje podiel 69,6 % na celkovom počte zamestnancov. Systém odmeňovania 

zamestnancov je v súlade so Zákonom č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v zmysle nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z.. Všetci zamestnanci spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady, pričom sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie 

zamestnancov, alebo o jej zvyšovanie. Snažíme sa  dodržiavať percentuálny podiel odborných 

zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách ako plnenie personálnych podmienok kvality poskytovaných sociálnych 

služieb. Prehlbovať a zdokonaľovať úroveň vedomostí a zručností zamestnancov – 



 

 

 

 

plánovaním vzdelávacích aktivít na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovne s cieľom 

zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnej práce a 

aplikovať ich na naše podmienky. Taktiež sa snažíme podporovať atmosféru otvorenej 

komunikácie, plne využívať tvorivý potenciál a skúsenosti zamestnancov, viesť ich k tímovej 

práci, k osobnej zodpovednosti, aby sa na kvalite poskytovaných sociálnych služieb podieľal 

každý z nich. Vytvárať priaznivé pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov. Aj 

samotný zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať  kvalifikáciu na výkon práce 

dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a 

obnovovanie, ktoré má prebiehať formou školení, seminárov , kurzov ale aj samoštúdiom  

odborných kníh a časopisov a pod. Zamestnanci na jednotlivých úsekoch prechádzajú 

rozličnými školeniami v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych zmien. 

Organizácia pravidelne vykonáva školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO a CO.  Od 

 1.12.2020 sme na základe projektu “Pracuj, zmeň svoj život“ a zmluvy s ÚPSVaR zamestnali 

sedem uchádzačov o zamestnanie na  obdobie deviatich mesiacov. 

     Prehľad o počte zamestnancov k  31.12.2020   podľa úsekov:  

Riaditeľka 1 Riaditeľka  1 

osobitný Útvar riaditeľa 
1 

Manažér kvality a DI –zástupca riaditeľa 

pre kvalitu sociálnych  služieb 1 

   Úsek ekonomický a       

   vnútornej prevádzky                                                         
21,5 

Vedúci úseku - ekonóm 1 

Referent Pa M 1 

Adm. prac.: PO, CO+BOZP, registratúra, 

majetkár 1 

Prevádzkar, hospodár 1 

Pokladník, skladník VšM 0,5 

Práčka, žehliarka a krajčírka 5+1 

Upratovačka 7+1 

Vodič ,údržbár, kurič, 3 

Úsek sociálnej práce  a 

opatrovateľskej 

starostlivosti 

62 

Vedúca úseku, sociálny pracovník, sestra v 

ZSS 1 

Sestra v ZSS 8 

Opatrovateľka 30+4 

Sociálny pracovník 4 

Administratívny sociálny  pracovník 3 

Ergoterapeut 8 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 1 

Fyzioterapeut 3 

    

Úsek stravovacej 

prevádzky 
10,5 

Vedúca úseku, 1 

Hl. kuchárka 2 

Kuchárka 2+1 

Pomocná  kuchárka 4 

Skladníčka 0,5 



 

 

 

 

    Celkový počet zamestnancov 96 z toho – 7 zamestnancov z ÚPSVaR, 58 odborných 

zamestnancov a 31  ostatných  zamestnancov.  V roku 2020 sme kládli dôraz na zvládanie 

pandemických opatrení v súvislosti s COVIDOM 19. Dodržiavanie hygienických a proti 

epidemických opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19.   

Zamestnávateľ v rámci starostlivosti o zamestnancov  na základe zákona NR SR č. 152/1994 Z. 

z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vytvára sociálny fond, ktorý slúži  v oblasti 

starostlivosti o zamestnancov. 

Sociálny fond je tvorený povinným prídelom vo výške 1,05 % . Základom na určenie mesačného 

prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za 

príslušný kalendárny mesiac. 

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje príspevok na stravovanie vo výške  22,62 %  z ceny  

stravného lístka pre všetkých zamestnancov a  príspevok na dopravu do zamestnania a späť vo 

výške 15 € a 20 € 1x štvrťročne  pre zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.  

       Prehľad čerpania SF v roku 2020: Čerpanie na stravovanie pre zamestnancov:   9122,55 € 

                                                       Dopravné pre zamestnancov:                            325,00 € 

                                                                                                                                9447,55 € 

 

   
V roku 2020 nebola zamestnancom vyplácaná odmena zo sociálneho fondu ani príspevok pri 

výročiach zamestnancov. 

 

5 Hospodárenie a nakladanie s majetkom 

 

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach (ďalej len „DSS“) je rozpočtová 

organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského 

samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene 

nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.  

 Zriaďovateľom DSS je Prešovský samosprávny kraj, ktorý garantuje a kontroluje jeho 

činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. Súčasťou DSS bol do 

29.2.2020 aj Útulok v Giraltovciach s kapacitou 10 miest.  

 Komplex DSS tvorí päť pavilónov, súčasťou ktorých je rozľahlý dvor, ktorý poskytuje 

priestor pre rôzne športové a voľnočasové aktivity. Na dvore sa nachádza veľký priestor na 

loptové hry, lavičky, miesto na spoločenské posedenie. K dispozícii máme veľkú telocvičňu 

vybavenú príslušným zariadením a nekrytý bazén. 

 DSS poskytuje v zmysle zákona NR číslo 448/2008 Z. z. sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Cieľovou skupinou  

sú plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 

odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo deti a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú 

nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 

3. 

 

 DSS zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom 87 zamestnancov Od 1.3.2020 je 

platná nová organizačná štruktúra s počtom 84 pracovných miest. 

 



 

 

 

 

 Domov sociálnych služieb v  Giraltovciach zabezpečuje starostlivosť o prijímateľov 

sociálnych služieb odkázaných na služby domova sociálnych služieb s ambulantnou, 

týždennou  a celoročnou pobytovou formou. Plánovaná kapacita domova je 121 miest, z toho 

117 s celoročnou pobytovou formou, 2 s ambulantnou formou a 2 s týždennou pobytovou 

formou.   DSS Giraltovce sídli vo vlastných priestoroch, sčasti účelových a sčasti v 

prebudovaných z budovy bývalého kaštieľa. Práve v týchto priestoroch štandard ubytovania  

už nevyhovuje súčasným požiadavkám. Vykurovanie celého zariadenia je zemným plynom. V 

roku 2013 sa začal realizovať projekt „Rekonštrukcia a modernizácia DSS“ , ktorý bol 

ukončený v roku 2014.    

  
2.Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia: 

 

Schválený ročný plán bežných výdavkov  pre DSS bol 1 474 890 €, pre Útulok 35 271 €. 

V priebehu roku 2020 bol rozpočet DSS upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami: 

 

Por. 
číslo Dátum Číslo RO Výdavky Príjmy účel 

1/20 2.1.2020 65/SR/S/BV/2020 1 510 161 354 000 záväzné ukazovatele na rok 2020 

2/20 10.2.2020 327/1/S/KV/2020 442 924   KV - el. sporák, zateplenie 

3/20 14.4.2020 776/10/S/BV/2020 1 557   rekreačné poukazy - 1.q.2020 

4/20 27.4.2020 827/12/S/BV/2020 4 812 4 812 SRP - stravné 

5/20 10.6.2020 1252/18/S/BV/2020 452 452 SRP - darovací účet 

6/20 1.7.2020 1347/20/SZ/BV/2020 56 004   BV - hmotná zainteresovanosť 

7/20 4.9.2020 1859/27/S/BV/2020 3 090 3 090 SRP - darovací účet 

8/20 21.9.2020 1988/28/S/BV/2020 6 148 6 148 SRP - stravné 

9/20 30.9.2020 2153/99/S/BV/2020 0 0 presun medzi FK 

10/20 14.10.2020 2252/30/S/BV/2020 2 217   rekreačné poukazy - 2.-3.q.2020 

11/20 20.10.2020 2329/31/S/BV/2020 46 000 46 000 navýšenie rozpočtu ZF 46 

12/20 19.10.2020 2332/4/KV/S/2020 0   KV - zmena ZF 

13/20 12.11.2020 2581/S/BV/34/2020 63 111   BV - 610+620 ZF 111 

14/20 13.11.2020 2713/35/S/BV/2020 1 536   BV - terminál na meranie teploty 

15/20 25.11.2020 2855/36/S/BV/2020 3372 3372 SRP - stravné 

16/20 1.12.2020 3114/37/S/BV/2020 2700   BV - odmena štatutára 

17/20 2.12.2020 3319/38/S/BV/2020 7000   BV - 630 COVID 



 

 

 

 

18/20 3.12.2020 3161/39/S/BV/2020 27765   BV - odmena II. polrok 

19/20 7.12.2020 3261/41/S/BV/2020 4200   BV -vitamíny ZF 111 

20/20 11.12.2020 3373/42/S/BV/2020 119   rekreačné poukazy - 4.q.2020 

21/20 21.12.2020 3505/41/S/BV/2020 837 837 SRP - stravné 

22/20 30.12.2020 3586/48/S/BV/2020 61383 61383 ÚPSVaR ZF 72h 

23/20 31.12.2020 3634/99/S/BV/2020 0   presun medzi FK 
 

 

3.Plnenie príjmov 

 

 

 

Položka 

Ročný plán 

2020  v € 

Upravený              

    plán 

2020 v € 

Skutočné pln. 

31.12.2020 

    v € 

% plnenia 

 rozpočtového    

       plánu 

Úhrada za služby 

Úhrada za služby 

354 000 

8801,45801,4

6 

  66 388 

 400 000 

     66 388 

416 853,70 

 209 860,96 

     104,21 

       315,96 %   Stravné zamestnancov 

Stravné zamestnancov 

  

     - 

      15 169,15 

    11 537,58 

 

         - Úroky z účtov 

Úroky z účtov. 

 

        -  

 

          -  

 

             - 

 

           - Iné nedaňové príjmy – 

vrátky 

        - - - - 

Ostatné príjmy 

z dobropisov 

 

        -  

 

       -  

            -       

         -          -        -         

       66,39 

         -  

Granty - príjmy BV 

BVpríjmy  

BVBVBBVz darovacieho 

účtu 

 

       - 

        4 342,73      

      - 
Granty  - príjmy KV                                     -      

SPOLU príjmy 

SPOLU príjmy 

354 000 
 

 400 000 
 

 436 365,58 
    

   109,09 
 

 

 

 



 

 

 

 

mzdy

transfery

odvody

autodoprava

energie

úržba

tovary

služby

 

 

 

4. Čerpanie výdavkov 

 

4/1 Bežné výdavky 
Rozpočet na rok 2020 je oproti roku 2019 navýšený o 195 477 €, čo predstavuje 14,87 

% . Ide o navýšenie tarifných platov zamestnancov verejnej správy. 

 

610 -  Mzdy, platy                                                                    
 Schválený ročný plán mzdových prostriedkov DSS Giraltovce na rok 2020 v čiastke 

888 678 €. Rozpčtovými opatreniami bol rozpočet upravený na 973 306 €, jednalo sa 

o prostriedky z VÚC a MPSVaR. Čerpanie bolo 972 225,53 €. 336 457,75 €. V roku 2020 

boli vyplatené odmeny pri životnom jubile vo výške 4 668 € a za splnenie úlohy vo výške 

95 739,76 €  a z MPSVaR 45 598,26 € 

620 -  Poistné a príspevok do poisťovní 
 Poistné do VšZP činilo 78 210,02 € do ostatných zdravotných poisťovní 15 327,36 €, 

do Soc. poisťovne 240 464,28 €. Na základe uzatvorených zmlúv prispieva DSS na 

doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom do DDP ING a DDP AXA. V roku 2020 

príspevky zamestnávateľa boli 16 029,50 €.                                                 

630 - Tovary a ďalšie služby 
Schválený ročný plán pre DSS Giraltovce na položke 630 je 249 876 € , čo je o 74 093 € menej 

ako rozpočet po zmenách predchádzajúceho roka. Skutočné plnenie  k 31.12.2020 DSS je 389 

068 €,.  

     Podpol 631 - zamestnanci DSS nemali v roku 2020 zahraničnú služobnú cestu, celkové 

čerpanie bolo 189,70 €. 

 

Podpol. 632 - DSS využíva na kúrenie a ohrev TÚV zemný plyn vo vlastnej kotolni. V 

kuchyni sa využívajú plynové aj elektrické varné nádoby, sporáky a pece. Dodávateľom 

zemného plynu a elektrickej energie sa platí mesačne záloha vo výške 80 % predpokladanej 

spotreby a po ukončení mesiaca dôjde vyúčtovacia faktúra. Vodné a stočné sa uhrádza každý 



 

 

 

 

mesiac jednou faktúrou po odpočte.         

   

V Útulku nie je zavedený zemný plyn, preto sa elektrická energia používa na kúrenie ako aj 

na ohrev vody. Tu sa platia za elektrickú energiu tak isto mesačné zálohy.   

 

Podpol. 633 - Čerpanie na položke tovarov bolo vyššie, vzhľadom na mimoriadne 

opatrenia súvisiace s COVID-19. Výdavky na tento materiál boli 44 300,95 €,  jednalo 

sa o dezinfekčný materiál a OOPP . 

 

Podpol. 634 - Vozový park autodopravy DSS tvorí osobné motorové vozidlo Škoda 

Octavia a 16-miestny autobus Peugeot Boxer. Tankovanie PHM prebieha na čerpacích 

staniciach Slovnaft pomocou palivovej karty, následne dôjde vyúčtovacia faktúra. 

Obidve vozidlá majú zákonné, Peugeot aj havarijné poistenie. 

 

Podpol. 636 - nakoľko DSS sídli vo vlastných priestoroch, neplatí nájomné, útulok je 

umiestnený v budove patriacej Mestu Giraltovce, prenájom za prvé dva mesiace boli 

300 €.   

 

Podpol. 637 –  Plnenie k 31.12.2020 činí 26 061,41 € Do týchto výdavkov patria hlavne 

platby za komunálny odpad vo výške, ďalej daň z nehnuteľnosti , poistenie majetku . 

Prídel do sociálneho fondu je mesačne odvádzaný po zúčtovaní miezd za daný mesiac.  

 

Podpol. 642 - za rok 2020 bolo vyplatené  odchodné zamestnancom  3 449,50 €. 

Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 4 780,47 € .  

  

CELKOM bežné výdavky DSS Giraltovce : 

- schválený ročný plán                                             1 510 161 € 

- upravený ročný plán                                                   1 802 464 € 

- skutočné plnenie je                    1 739 533,66 € 

    z toho mimoroz. zdroje                                                    80 094 €     

 

Použitie mimorozpočtových prostriedkov 

 

- prijaté za úhradu stravy § 23 ods. 1, písm. f), zákona 523/2004 Z.z., 15 169,15 € použité na 

pod položku 633011 Potraviny 

- prijaté na základe darovacej zmluvy § 23 ods. 1, písm. a), zákona 523/2004 Z.z., 3 541,99  €  

- prijaté na základe zmluvy s ÚPSVaR v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ vo výške 

61 382,88 €. 

 

4/2 Kapitálové výdavky  

 

V priebehu roka 2020 boli DSS Giraltovce pridelené kapitálové výdavky vo výške : 

- 2 900 € na investičnú akciu Elektrický sporák, čerpanie bolo 2 590 € 

- 82 427 € na investičnú akciu  „Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcií, 

zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na 

objektoch  II. etapa“ čerpanie bolo 82 427 €  

-   357 579 € KV- na investičnú akciu  „Pavilóny A, B - výmena otvorových 

konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch 

na objektoch  III. etapa“ čerpanie bolo 320 450,93 € 



 

 

 

 

Celkové čerpanie KV bolo 405 407,93  € 

 

 

5. Pohľadávky a záväzky 

 

Záväzky evidujeme u neuhradených faktúr v čiastke 7 239,70 €, z toho 0 € po lehote 

splatnosti,  u miezd 92 847,94  €, odvodov do poistných fondov 53 338,23 € . 

 

 

 Prehľad záväzkov k 31.12.2020 v € 
  

     

     

č. Druh záväzku do lehoty splat. 

po 
lehote 
splat. zmena stavu k 1.1. 

1. 610 -mzdy, platy .... 92847,94   24108,48 

2. 620-poistne 53338,23   13284,14 

3. 630-tovary a služby 7239,90   3794,55 

  z toho: x x   

  631 cestovné náhrady       

  632 energia, voda a komunikácie 4106,91   3152,23 

  633 materiál 2819,33   719,76 

  634 dopravné 0,00   0,00 

  635 údržba 99,00   99,00 

  637 služby 214,66   -176,44 

  713 KV - prevádzkové prístroje 0,00   0,00 

4. 640 bežné transfery 0,00     

  záväzky celkom r.1.+r.2+r.3+r.4 153426,07 0 41187,17 

 

Všetky záväzky sú v termíne splatnosti. 

 

Pohľadávky evidujeme k 31.3.2019:Zálohová platba za odber PHM na kreditnú kartu  331,94 

€. DSS vykazuje nedoplatky na úhradách za pobyt klientov v celkovej výške 47 198,37 €.  

 

 

6. Mimorozpočtové účty 
 

Zostatky účtov: 

- účet cudzích prostriedkov  /depozit/       -                     436,50 € 

- prostriedky osobitného fondu /dary./    -                  64 460,65 € 

- účet sociálneho fondu                             -                12 548,17 € 

 

7. Stav majetku 
 

 Riadna inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2020.  

 



 

 

 

 

8. Projekty 

 

V súčasnosti projekt „Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcií, zateplenie 

obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch“ je 

ukončený, čaká sa na kolaudačné konanie. 

 

 

6 Kontrolná činnosť 
 

V sledovanom roku v rámci jednotlivých úsekov činností bolo vykonaných 3 

externých kontrol a 11 interných kontrol. 

 
7 Úspechy DSS, inovácie a vízia 

Poslaním zariadenie je poskytovať  sociálne služby pre určitú špecifickú skupinu 

občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo pre nepredvídané okolnosti na 

tieto služby odkázaní. Zámerom zariadenia je využiť všetky dostupné prostriedky a nástroje 

na zlepšenie kvality života tej skupiny občanov,  ktorej služby poskytuje. 

Poslaním poskytovania sociálnej služby v DSS je predovšetkým:  

 sprostredkovávať pomocou aktivizačných činností kontakt s prirodzeným  sociálnym 

prostredím, posilňovať orientáciu v spoločnosti, 

 snaha umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivých sociálnych situáciách, zostať 

rovnocennými členmi spoločnosti a využívať ich prirodzené zdroje, žiť nezávisle, v 

kontakte s ostatnými ľuďmi, 

 schopnosť podporovať jednotlivých prijímateľov k ich samostatnosti a sebestačnosti, 

ktoré by s pomocou sociálnych služieb chceli dosiahnuť pri riešení vlastných 

nepriaznivých situácií. 

DSS poskytuje sociálne služby zamerané predovšetkým na prijímateľa sociálnej 

služby, ktoré sú naklonené k jeho potrebám a žiadostiam, a prijímateľ je v procese 

poskytovania sociálnych služieb rovnocenným partnerom poskytovateľovi. 

Svojou činnosťou DSS: 

 presadzuje, chráni a zabezpečuje plné a rovnaké uplatňovanie všetkých ľudských práv 

a základných slobôd u prijímateľov sociálnej služby a podporuje úctu k ich 

prirodzenej dôstojnosti, 

 dodržiava štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb podľa zákona 

o sociálnych službách, 

 zabezpečuje odbornú vzdelanostnú úroveň zamestnancov, 

 stimuluje rozvoj prijímateľov sociálnej služby adekvátnymi postupmi a dosahuje 

pozitívne zmeny v možných oblastiach rozvoja – v sebaobsluhe, psychických 

funkciách, motorike, komunikácií, či v pracovných zručnostiach, 

 udržiava nadobudnuté schopnosti a zručnosti prijímateľov sociálnej služby na 

dosiahnutej úrovni a zamedzuje ich prípadnému regresu, 

 zvyšuje mieru rozhodovania a samostatnosti prijímateľov sociálnej služby, 

 integruje prijímateľov sociálnej služby so spoločnosti v maximálnej možnej miere, 

dosahuje spokojnosť a napĺňa očakávania prijímateľov sociálnej služby  

prostredníctvom poskytovaných sociálnych služieb.  

 

Vízia DSS 



 

 

 

 

 

DSS poskytuje sociálne služby pre dospelých občanov so zdravotným znevýhodnením 

s prihliadnutím na ich individuálne potreby. O individuálne potreby sa stará tím 

profesionálnych zamestnancov v priamom dennom kontakte. Cieľom poskytovania 

sociálnych služieb je pripraviť a dospelých k samostatnosti pre život s bežnou populáciou, 

zlepšovať a rozširovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Zvyšovaním kvality 

poskytovaných služieb je dosiahnuť určitý stupeň integrácie – začlenenie do spoločnosti 

a snažiť sa o ich zlepšovanie kvality života.  

 

 

 

 

 

 

V Giraltovciach 30.4.2021           Mgr. Slávka Vojčeková 

                r i a d i t e ľ k a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aktivity  2020 
Január  

Zima a jej krása  

                     

 
 

Fašiangový karneval 



 

 

 

 

 
 

 
 

Boli sme oslavovať narodeniny v meste                                   



 

 

 

 

 
Potulky mestom  

 
 

 

Február 
Sladký Valentín – deň plný sladkosti, ktoré sme si pripravili a nechýbala ani tanečná zábava 



 

 

 

 

 

 
 

Fašiangy v meste – aj my sme sa boli zabaviť v meste  



 

 

 

 

  

             
 

Návšteva divadelného predstavenia – Prešov 



 

 

 

 

 

 
 

Marec 

Marec mesiac knihy –  radi čítame  



 

 

 

 

    
 

Veľkonočné tvorenie a náš nový interiér 

 
 



 

 

 

 

   
 

Beseda na tému „Ako sa chrániť pred infekčnou chorobou COVID – 19“  

 
Apríl 

Veľkonočná oblievačka – aj naše dievčatá sa nevyhli oblievačke 



 

 

 

 

    
Pripravujeme sa na sadenie v záhrade 

   
Máj 

Potulky prírodou 



 

 

 

 

 
Naše kulinárske pokusy 

 
                             

Jún 

„Čisté ruky“ – športový deň spojený s oboznámením sa so základnými hygienických 

pravidlami R-O-R, ktoré sú základom ochrany pred nakazením koronavírusom 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

V lete sme sa schladili pri dobrej zmrzline v meste 

 

 
Júl 
Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou trávime čas doma, to neznamená, že sa nudíme 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

       
August 

Zemplínska Šírava – rekreačný pobyt 

 
 

 



 

 

 

 

September 

Plody zeme – spoznaj zeleninu a ovocie 

 
Práca s drevom 

 
Október 

Bazálna stimulácia 



 

 

 

 

  
Zahrajme si divadielko 

 
November 
Každý pondelok maľujeme - pracujeme s rôznymi technikami 



 

 

 

 

 
Tvoríme z hliny – darček pre kamaráta 

             
December 

Mikuláš nás navštívil aj počas pandémie 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


