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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: 1. Domov sociálnych služieb 
2. Útulok 

Cieľová skupina: 1. Deti a plnoleté fyzické osoby so zdravotným 
    postihnutím. 
2. Osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné 
    podmienky na uspokojovanie základných  
    životných potrieb, a ktoré nemajú zabezpečené  
    ubytovanie 

Forma sociálnej služby: 1. ambulantná, pobytová celoročná, 
    pobytová týždenná 
2. pobytová 

Počet miest: 1. – 121 
2. – 10 

Miesto poskytovania sociálnej služby: 1. DSS, Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce 
2. Útulok, Dukelská 83, 087 01 Giraltovce 

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

Kontakt: Telefón: +421 54 7364175, +421 54 7322555  
Mail: dssgiraltovce@dssgiraltovce.sk 
Web: www.dssgiraltovce.sk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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 veľkú telocvičňu vybavenú príslušným zariadením 
a nekrytý bazén. 

DSS vznikol v roku 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“). 
Prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti na PSK od 1.1.2004 zároveň bola k DSS pričlenená 
organizačná jednotka – Útulok v Giraltovciach s kapacitou 12 miest, s následnou úpravou 10 
miest.  

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 ambulantnou  
(2) formou, ktoré poskytuje spolu 121 prijímateľom sociálnej služby.  

Pobytová forma sociálnej služby v zariadení predstavuje výraznú možnosť sociálnej 
intervencie mnohých odkázaných občanov. Cieľom poskytovanej sociálnej služby v DSS je 
uspokojovanie reálnych potrieb prijímateľa vzhľadom na jeho vek, nepriaznivý zdravotný 
stav, osobnostný a psychický rozvoj, v podmienkach čo najviac približujúce podmienky 
bežného života s rešpektovaním prijímateľa sociálnej služby. 

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 prijímate ľov sociálnych služieb 
 

DSS poskytuje sociálne služby 121 prijímateľom sociálnej služby  od narodenia bez 
vekového obmedzenia. Prijímateľmi sociálnej služby   sú občania so zdravotným postihnutím, 
ktorými sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové 
postihnutie alebo kombináciou postihnutia vo vekovom zložení 20 až 48 rokov. DSS je 
kombinované zariadenie, a to domov sociálnych služieb pre deti a domov sociálnych služieb 
pre dospelých, preto aj veková skladba je rôznorodá Dominantné sú najmä rôzne stupne 
mentálneho postihnutia, poruchy správania. DSS poskytuje sociálnu službu v útulku 
s kapacitou 10 miest najmä osobám po skončení nariadenia ústavnej starostlivosti, či osobám, 
ktoré nemajú zabezpečené bývanie. 

K 31.12.2019 domov sociálnych služieb poskytoval sociálne služby 124 prijímateľom  
sociálnej služby, z toho: 

- DSS pre deti – 0 
- DSS pre plnoleté fyzické osoby – 120 
- útulok – 4 

 
V priebehu roka 2019 bolo do zariadenia celkovo prijatých 11 prijímateľov, 13 

prijímatelia odišli a 2 prijímatelia zomreli. 
 
Tabuľka 1 Štruktúra pod ľa pohybu 
 
 DSS Útulok 
prijatí 11 7 
prepustení 7 6 
zomrelí 2 0 

 
 
Štrukturálne zloženie prijímateľov sociálnej služby DSS z hľadiska  pohlavia, veku, 

právneho hľadiska,  mobility, zdravotného postihnutia a podľa odkázanosti zobrazujú 
nasledujúce tabuľky. 
 
 



Tabuľka 2 Kapacita zariadenia  
 
Kapacita zariadenia DSS Útulok 
Počet miest 121 10 

 
 
Tabuľka 3 Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa pohlavia 
 
 DSS Útulok 
Muži 77 2 
Ženy 43 2 
Spolu 120 4 

 
 
 

Tabuľka 4 Veková štruktúra prijímate ľov sociálnej služby 
  
Vekové rozmedzie DSS Útulok 
10 – 18 rokov 0 0 
19 – 25 rokov 10 0 
26 – 39 rokov 78 3 
40 – 62 rokov 32 1 
Spolu 120 4 

 
 
Tabuľka 5 Rozdelenie  prijímateľov sociálnej služby z právneho hľadiska 
 
Právna spôsobilosť DSS Útulok 
svojprávnosť 4 4 
čiastočne obmedzenie spôsobilosti 3 0 
obmedzenie spôsobilosti 113 0 
zákonný zástupca 0 0 
Spolu 120 4 

 
 
Tabuľka 6 Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa mobility 
 
DSS Muži Ženy Spolu 
mobilní 58 30 88 
imobilní 19 13 32 
Spolu 77 43 120 

 
 

Tabuľka 7 Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa zdravotného postihnutia 
 
Útulok Muži Ženy Spolu 
nediagnostikované 0 0 0 

 
 



Tabuľka 8 Rozdelenie  prijímateľov sociálnej služby z hľadiska diagnóz 
 
 DSS Muži Ženy Spolu 
ľahký stupeň mentálneho postihnutia 6 2 8 
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 

rozstrúsená skleróza, imobilita 0 1 1 
schizofrénia 0 2 2 
Spolu   120 

 
 
Tabuľka 9 Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti 
 
DSS Muži Ženy Spolu 
V. stupeň odkázanosti 1 0 1 
VI. stupeň odkázanosti 76 43 119 
Spolu 77 43 120 

 

Terapiou, ktorá ovplyvňuje kvalitu života prijímateľov sociálnej služby je canisterapia. 
Prináša prijímateľom radosť, pôsobí ukľudňujúco a upokojujúco, zlepšuje psychický stav, 
vytvára priestor pre relaxáciu a uvoľnenie. Realizovaná canisterapeutkou dvakrát v týždni. 
     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 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 v rámci kultúrno – záujmovej činnosti 
nacvičujeme rôzne programy, s ktorými reprezentujeme naše zariadenie na rôznych 
kultúrnych podujatiach. U imobilných prijímateľov  vykonávame aktivity priamo v izbách. 
Najvyužívanejšou  technikou je čítanie kníh a aktivity zamerané na kognitívnu rehabilitáciu – 
rozhovory, tréningy pamäte. 
     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.  

V roku 2019 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. 
        Zdravotnú starostlivosť  prijímateľom sociálnej služby 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,  
-  dermatovenerológ-  1x mesačne 
-  stomatológ -  podľa potreby 
 
       Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa realizuje podľa individuálnych potrieb 
prijímateľov  väčšinou  priamo v zdravotníckych zariadeniach.  
       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 2019 sme zaočkovali 101 prijímateľov sociálnej služby proti chrípke 
a pneumokokom. 
      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. 
       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. 
            
     
 
 
 
 
 
 



4 Prehľad a plnenie personálnych štandardov 
V roku 2019 zabezpečovali odborné a prevádzkové činnosti DSS Giraltovce a Útulok 

celkovo 90 zamestnanci, z toho 84 žien a 6 mužov, ktorých pracovno - právne vzťahy sú upravené 
podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. K 31.12.2019 boli na 
materskej dovolenke dve zamestnankyne. V priebehu roka 2019 bol skončený pracovný pomer 
celkovo s desiatimi zamestnancami, a to nasledovným spôsobom: traja zamestnanci ukončili 
pracovný pomer dohodou - odchod do SD, dvaja zamestnanci boli zamestnaní na dobu určitú, traja 
zamestnanci na vlastnú žiadosť, jeden odchod zo zdravotných dôvodov a jeden zamestnanec 
zomrel. Do pracovného pomeru  počas roka bolo prijatých deväť nových zamestnancov. Voľné 
pracovné miesta boli obsadzované priebežne v zmysle platných právnych predpisov. Od 1.11.2018 
bola upravená organizačná štruktúra DSS z dôvodu zriadenia osobitného útvaru riaditeľa – 
manažér kvality a DI – zástupca riaditeľa pre kvalitu sociálnych služieb. 

 Prehľad o počte zamestnancov k  31.12.2019   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                                                        

23,5 

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 
Upratovačka 7 
Vodič ,údržbár, kurič, 4 

Úsek sociálnej práce  a 
opatrovateľskej 

starostlivosti 
54 

Vedúca úseku, sociálny pracovník, sestra 
v ZSS 1 
Sestra v ZSS 8 
Opatrovateľka 29 
Sociálny pracovník 4 
Administratívny sociálny  pracovník 2,5 
Ergoterapeut 6,5 
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 1 
Fyzioterapeut 3 
    

Úsek stravovacej 
prevádzky 

7,5 

Vedúca úseku 1 
Hl. kuchárka 1 
Kuchárka 2 
Pomocná  kuchárka 3 
Skladníčka 0,5 

Útulok 3 

Domovník 2 

Sociálny pracovník 0,5 
Ergoterapeut                                                    

0,5 



Z hľadiska kvalifikačnej štruktúry má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 16  
zamestnancov, prvého stupňa 5 zamestnancov, úplnú stredné vzdelanie 37 zamestnancov, vyššie 
odborné vzdelanie 2 zamestnanci, stredné vzdelanie 25 zamestnancov a 5 zamestnancov má 
základné vzdelanie. 12 zamestnanci sú poberateľmi invalidného dôchodku. Odborných 
zamestnancov  v roku 2019 máme  54,  čo je 60,00 percent.  

Celkový počet zamestnancov 90 z toho – 54 odborných zamestnancov a 36                                                                
ostatných  zamestnancov .  V Domove sociálnych služieb v roku 2019  priemerný plat  
zamestnancov narástol o 17,18 % oproti roku 2018. 
            Za účelom zvýšenia profesionality práce a kvality poskytovanej sociálnej služby, 
zamestnávateľ zabezpečuje rôzne školenia, semináre, kurzy. Zamestnanci, ktorí pracujú vo 
funkciách odborných zamestnancov sú plne kvalifikovaní v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Svoje odborné a kvalifikačné požiadavky si 
dopĺňajú potrebnými kurzami a špecializáciami v príslušných odboroch. V zariadení pracuje 8 
zamestnancov, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných odborných činností 
v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v komunite a v špecializačnom odbore 
Ošetrovateľská a sociálna starostlivosť.  Sestry v  DSS  Giraltovce získavajú kredity v rámci 
sústavného vzdelávania na odborných seminároch organizovaných regionálnou komorou sestier 
a pôrodných asistentiek. Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier vykonáva Regionálne 
centrum hodnotenia sústavného vzdelávania v Prešove. V roku 2019 sme kládli dôraz na 
neustále dopĺňanie a zvyšovanie odborných vedomosti a zručnosti zamestnancov 
zabezpečovaním odbornej literatúry a časopisov, účasťou na školeniach a seminároch, 
odovzdávaním skúsenosti na úsekových poradách a pod. Organizácia pravidelne vykonáva 
školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO a CO a školenia v zdravotníckej oblasti.    
Podporujeme odborný a osobnostný rast zamestnancov a vytvárame priaznivé podmienky na 
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. 
 
 

Prehľad o absolvovaných vzdelávacích aktivitách za rok 2019 
 
Názov, mesto, mesiac školenia počet zúčastnených 
Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2019 - Legislatívne zmeny 
v roku 2019, Prešov, 24.5.2019 1 

Manažér kvality v soc. službách – 24.6.2019 1 

Bazálna stimulácia, 9.3.2019,Giraltovce 20 
Osvedčenie o odb. spôsobilosti na vykonávanie 
epidemiologický závažnej činnosti-17.4.2019 2 
Zavedenie prvkov paliatívnej starostlivosti, 
02.04.2019,Továrne 8 

Ošetrovateľstvo v dermatológii - 27.03.2019 Svidník 2 

Úvod do starostlivosti o klientov s demenciou a CMP 
v zariadeniach soc. služieb – Košice 18.3.2019 5 

Verejné obstarávanie po zmenách - 07.05.2019 2 
Rozvoj pracovných zručnosti,12.04.2019 a 06.05.2019 , 
Prešov 1 
Hodnotenie podmienok kvality sociálnych služieb -Košice  
25.11.2019 do 31.12.2019 2 



          V zariadení je poskytovaná  supervízia zamestnancom, ktorí pracujú v priamom 
kontakte s PSS.  Poskytuje sa pre zamestnancov úseku sociálnej práce a opatrovateľskej 
starostlivosti. Cieľom supervízie je verifikácia správnosti postupov pri práci s prijímateľom 
sociálnej služby, spracovávaním konfliktných situácií na pracovisku, najmä v oblasti 
komunikácie a kooperácie medzi spolupracovníkmi, prijímateľmi sociálnej služby 
a nadriadenými a plnenie zadaných úloh podľa stanových cieľov.   
          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 % . Základom na určenie 
mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných 
zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Sociálny fond je 
tvorený ďalším prídelom vo výške 0,05 %  zo súhrnu hrubých miezd alebo platov 
zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy uzatvorenej dňa  3.1.2019.  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 2019: Čerpanie na stravovanie pre zamestnancov:   6603,89 € 
                                                       Čerpanie na regeneráciu zamestnancov:           286,40 € 
                                                       Dopravné pre zamestnancov:                            405,00 € 
                                                                                                                                7295,29 € 
 

V roku 2019 nebola zamestnancom vyplácaná odmena zo sociálneho fondu ani 
príspevok pri výročiach zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Ekonomické ukazovatele poskytovania sociálnych  služieb 

6 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. 

Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia: 
 
Schválený ročný plán bežných výdavkov  pre DSS bol 1 275 995 €, pre Útulok 38 689 €. 
V priebehu roku 2019 bol rozpočet DSS upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami: 
 

 



Rozpo čet BV za roky 2010 - 2019
v tis. €
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3.Plnenie príjmov 
 
 

 
 Položka 

Ročný 
plán 
 2019  v € 

Upravený             
     plán 
2019 v € 

Skutočné pln. 
31.12.2019 
     v € 

 % plnenia 
  rozpočtového   
        plánu 

Úhrada za služby 
Úhrada za služby 

 295 000 
8801,458

01,46 
   66 388 

  295 000 
      66 388 

357 760,33 
  209 860,96 

      121,27 
        315,96 %   

Stravné zamestnancov 
Stravné zamestnancov 

   
      - 

      12 923,69 
     11 537,58 

 
          - 

Úroky z účtov 
Úroky z účtov. 

 
         -  

 
           -  

 
              - 

 
            - 

Iné nedaňové príjmy – 
vrátky 

         - - 79,67 - 

Ostatné príjmy 
z dobropisov 

 
         -  

 
        -  

             -       
          - 

          - 
 

        - 
 

         
        66,39 

          -  

Granty - príjmy BV 
BVpríjmy  
BVBVBBVz darovacie
ho účtu 
 

 
        - 

    2 811,61 
      7 383,58 

      
       - 

Granty  - príjmy KV                                      -       

SPOLU príjmy 
SPOLU príjmy  

295 000 
     66 388 

  295 000 
       84 797 

   373 575,30 
    228 953,01 

    126,64 
        270,00 %   
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 4. Čerpanie výdavkov 

 
4/1 Bežné výdavky 

Rozpočet na rok 2019 je oproti roku 2018 navýšený o 113 853 €, čo predstavuje 9,48 
% . Ide o navýšenie tarifných platov zamestnancov verejnej správy. 
.

Porovnanie vydavkov
2014 - 2019 v tis. €
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610 -  Mzdy, platy                                                                     
 Schválený ročný plán mzdových prostriedkov DSS Giraltovce na rok 2019 v čiastke 
762 712 €, rozpočtovými opatreniami bol navýšený na skutočné čerpanie 104,15 %, 815 
227,14 €.  
V roku 2019 boli vyplatené odmeny pri životnom jubileu v čiastke 3 710 € a odmeny za 
splnenie úlohy  54 884 €, v rámci agendy 600 boli vyplatené prostriedky vo výške 1 154 €.  V 
Útulku bolo čerpanie 21 286,93 €, schválený rozpočet bol 22 758 €. 
Priemerný plat za uvedené obdobie je  770,87 € za DSS a 707,87 € v Útulku . 
620 -  Poistné a príspevok do poisťovní 
 Poistné do VšZP činilo 68 575,49 € do ostatných zdravotných poisťovní 10 089,85 €, 
do Soc. poisťovne 201 169,42 €. V Útulku bolo  poistné 7 094,97 €. Na základe uzatvorených 
zmlúv prispieva DSS na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom do DDP ING a 
DDP AXA. V roku 2018 príspevky zamestnávateľa boli 13 440,04 € a 421,29 € v Útulku .                                                        
630 - Tovary a ďalšie služby 



    Schválený ročný plán pre DSS Giraltovce na položke 630 je 209 783 €. Skutočné 
plnenie  k 31.12.2019 DSS je 335 881,14 €.  

      Podpol 631 - zamestnanci DSS nemali v roku 2019 zahraničnú služobnú cestu, celkové 
čerpanie bolo 344,80 €. 
 

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. Celkové čerpanie bolo 112 585,87 €, t.j. o 2 645,10 € 
menej ako v  predchádzajúcom roku.       
  
V Útulku nie je zavedený zemný plyn, preto sa elektrická energia používa na kúrenie ako aj 
na ohrev vody. Tu sa platí za elektrickú energiu mesačne zálohová platba a v nasledujúcom 
mesiaci sa prevedie vyúčtovanie skutočnej spotreby. 

Porovnanie vydavkov 
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Podpol. 633 - Čerpanie na položke tovarov bolo priebežne rovnomerné. Celkové výdavky 

na tovary pre DSS činili 167 661,52 € . Najväčšiu položku z tejto sumy tvorili výdavky 
za potraviny, a to 119 751,46 €, z toho mimorozpočtové zdroje tvorili 11 913,23 €. 
Ďalšou významnou položkou bol čistiaci, prací a dezifenkčný materiál, 24 250,49 €.  

Podpol. 634  - DSS Giraltovce má 1 osobné vozidlo zn. Škoda Odstavia Combi a  16 
miestny  autobus Peugeot Boxer. Celkové náklady na autodopravu činili 3 279,28 €, z 
toho PHM 1 712,99 € , údržba a opravy 1 566,29 € .  

Podpol. 635 - Celkové výdavky boli  27 051,75 €, z toho bolo 12 026,40 €  určených na 
jednorázovú opravu výťahov. 

Podpol. 636 - nakoľko DSS sídli vo vlastných priestoroch, neplatí nájomné, útulok je 
umiestnený v budove patriacej Mestu Giraltovce, avšak v bezplatnom prenájme, 
uhrádzané sú len prevádzkové náklady na dodávku energetických médií priamo 
dodávateľom.  

Podpol. 637 –  Plnenie k 31.12.2019 činí 24 957,92 € . Do týchto výdavkov patria hlavne 
platby za komunálny odpad, ďalej daň z nehnuteľnosti , poistenie majetku, školenia, 
semináry .  Prídel do sociálneho fondu je mesačne odvádzaný po zúčtovaní miezd za 
daný mesiac.  

 Podpol. 642 - za rok 2019 bolo vyplatené  odchodné zamestnancom vo výške 2 366 €. 
Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 3 467,20 €. V Útulku bolo vyplatené 
odchodné 3 165 €. 
 



CELKOM bežné výdavky DSS Giraltovce : 
 - schválený ročný plán                                             1 314 684 € 
 - upravený ročný plán                                                   1 495 815 € 
 - skutočné plnenie je         1 495 813,21 € 

     z toho mimoroz. zdroje                                                     14 423,16 € 
    
 
Použitie mimorozpočtových prostriedkov 
 
- prijaté za úhradu stravy § 23 ods. 1, písm. f), zákona 523/2004 Z. z., 12 198,96 € použité na 
pod položku 633011 Potraviny 
- prijaté na základe darovacej zmluvy § 23 ods. 1, písm. a), zákona 523/2004 Z. z., 2 224,20  €  
 
 4/2 Kapitálové výdavky  
 

V priebehu roka 2019 boli DSS Giraltovce pridelené kapitálové výdavky vo výške: 
 
- 11 835 € na investičnú akciu Kuchynský elektrický kotol, statická pec a kalová 

práčka  čerpanie bolo 11 780 € 
- 130 000 € na investičnú akciu „Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcií, 

zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na 
objektoch - II. etapa“ , čerpanie bolo 47 572,99 €, nespotrebované výdavky boli presunuté 
na rok 2020 

- 10 009 € na investičnú akciu 2 ks Zdvíhacie vozíky + príslušenstvo, čerpanie bolo 
10 008,90 €, z toho 7 700 € z ŠR 

 
5. Pohľadávky a záväzky 
 
Záväzky evidujeme u neuhradených faktúr v čiastke  3 445,35 €, z toho 0 € po lehote 
splatnosti,  u miezd 68 739,56  €, odvodov do poistných fondov 40 054,09 € . 
 

 
 
Všetky záväzky sú v termíne splatnosti. 



Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 podľa druhu poskytovanej sociálnej služby: 
 
Druh poskytovanej sociálnej služby Domov 

sociálnych 
služieb 

Domov 
sociálnych 
služieb 

Domov 
sociálnych 
služieb 

Útulok 

Forma sociálnej služby  ambulantná týždenná pobytová 
celoročná 

pobytová 

Kapacita 
do 40 miest do 40 miest od 101 miest   

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo 
výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných 
osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 

151,30  364,23  549,85  188,12  
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné 
na sociálne poistenie a povinné príspevky na 
starobné dôchodkové sporenie platené 
zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom: 54,39  130,93  197,66  66,60  
3. Tuzemské cestovné náhrady : 

0,07  0,16  0,24  0,00  
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 

21,48  51,71  78,06  78,31  
5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného 
vybavenia interiérov: 

29,71  71,53  107,98  0,72  
6. Dopravné : 

0,63  1,51  2,27  0,00  
7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby  objektov  alebo ich časti a 
riešenia havarijných stavov: 2,87  6,90  10,42  2,14  
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... 0,00  0,00  0,00  0,00  
9. Výdavky na služby : 4,76  11,46  17,30  11,48  
10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu 
vreckového podľa osobitného predpisu, 
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 
podľa osobitného predpisu : 1,11  2,68  4,04  26,38  
11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku  
podľa účtovných predpisov: 

8,71  20,96  31,64  0,00  

 Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019/1 
prijímate ľ sociálnej služby /mesiac  

275,01  662,06  999,46  373,75  
 
 
 
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona 
o sociálnych službách. 
 
 
Pohľadávky evidujeme k 31.12.2019: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 Prima banka/  -                      68,82 € 
- účet cudzích prostriedkov  /depozit ŠP/  -             110 536,33 € 
- prostriedky osobitného fondu /dary./      -                 3 467,03 € 
- účet sociálneho fondu                               -                13 152,15 € 
 
7. Stav majetku 
 
Riadna inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2019.  
1 . Neobežný majetok 
a) majetok  

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

018 - Drobný DNM 0,00 0,00 0,00 

019 - Ostatný DNM  0,00 0,00 0,00 

021 - Stavby 2 634 185,49 2 634 185,49 0,00 

022 - Samost. hnut. veci 352 735,58 352 735,58 0,00 

023 - Dopravné prostriedky  59 688,97 59 688,97 0,00 

028 - Drobný DHM     0,00 

031 - Pozemky 42 515,16 42 515,16 0,00 

032 - Umelecké diela a zb.     0,00 

Spolu 3 089 125,20 3 089 125,20 0,00 



b) oprávky k dlhodobému majetku 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

078 - Oprávky k 018     0,00 

079 - Oprávky k 019     0,00 

081 - Oprávky k 021 1 505 082,95 1 505 082,95 0,00 

082 - Oprávky k 022 298 471,96 298 471,96 0,00 

083 - Oprávky k 023 59 688,97 59 688,97 0,00 

088 - Oprávky k 028     0,00 

SPOLU 1 863 243,88 1 863 243,88 0,00 

c) opravné položky k dlhodobému majetku 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

091 - OP k DNM 0,00 0,00 0,00 

092 - OP k DHM 0,00 0,00 0,00 

2. Obstaranie dlhodobého majetku                   
a) obstaranie majetku 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

041 - Obstaranie DNM     0,00 

042 - Obstaranie DHM 337 766,98 337 766,98 0,00 

b) opravné položky 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

093 - OP k nedokonč. DNM 0,00 0,00 0,00 

094 - OP k nedokonč. DHM 0,00 0,00 0,00 

3. Obežný majetok 
a) zásoby  

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

112 - Materiál 14 371,50 14 371,50 0,00 

        

b) opravné položky k zásobám 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

191 - OP k materiálu 0,00 0,00 0,00 



c) zúčtovanie so subjektmi verejnej správy 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

354-Ostatné zúčtovanie z rozp. z VÚC 0,00 0,00 0,00 

d) pohľadávky 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

311 - Odberatelia 0,00 0,00 0,00 

314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky 331,94 331,94 0,00 

315 - Ostatné pohľadávky  0,00 0,00 0,00 

318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov  47 198,37 47 198,37 0,00 

e) opravné položky k pohľadávkam 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

391 - Opravná položka k účtu 311 0,00 0,00 0,00 

391 - Opravná položka k účtu 315 0,00 0,00 0,00 

391 - Opravná položka k účtu 318 0,00 0,00 0,00 

391 - Opravná položka k účtu 378 0,00 0,00 0,00 

f) finančný majetok 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

211 - Pokladnica  0,00 0,00 0,00 

213 - Ceniny  94,65 94,65 0,00 

z toho: poštové známky 94,65 94,65 0,00 

221 - Bankové účty 120 437,89 120 437,89 0,00 

           a) darovací účet 3 467,03 3 467,03 0,00 

            b) sociálny fond 13 152,15 13 152,15 0,00 

            c) depozitný účet ŠP 110 536,33 110 536,33 0,00 

222   VRÚ 0,00 0,00 0,00 

223 - PRÚ 0,00 0,00 0,00 

261 - Peniaze na ceste 0,00 0,00 0,00 

4. Vlastné imanie 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

428 - Nevyspor. výsledok hosp. min. rokov 5 138,81 5 138,81 0,00 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 8 515,85 8 515,85 0,00 

 



5. Záväzky 

a) rezervy  

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

323 - Krátkodobé rezervy 0,00 0,00 0,00 

451 - Rezervy zákonné  0,00 0,00 0,00 

459 - Ostatné rezervy  0,00 0,00 0,00 

b) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy  

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

351-Zúčtovanie odvodov príjmov RO  24 754,03 24 754,03 0,00 

355-Zúčtovanie transf. rozpočtu obce a VÚC 934 221,81 934 221,81 0,00 

357-Ostatné zúčtovanie rozp. obce a VÚC 0,00 0,00 0,00 

359-Zúčtovanie transf. medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 

c) dlhodobé záväzky 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

472 - Záväzky zo sociálneho fondu 13 996,67 13 996,67 0,00 

474 - Záväzky z nájmu 0,00 0,00 0,00 

475 - Dlhodobé prijaté preddavky 0,00 0,00 0,00 

479 - Ostatné dlhodobé záväzky 0,00 0,00 0,00 

d) krátkodobé záväzky 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

321 - Dodávatelia 3 445,35 3 445,35 0,00 

324 - Prijaté preddavky 0,00 0,00 0,00 

325 - Ostatné záväzky  902,25 902,25 0,00 

326 - Nevyfakturované dodávky 0,00 0,00 0,00 

331 - Zamestnanci  0,00 0,00 0,00 

333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom 0,00 0,00 0,00 

336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho  40 054,09 40 054,09 0,00 

poistenia a zdravotného poistenia       

342 - Ostatné priame dane 7 697,32 7 697,32 0,00 

372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so  20 948,40 20 948,40 0,00 

subjektami mimo  verejnej správy        

379 - Iné záväzky 61 042,14 61 042,14 0,00 

 



e) časové rozlíšenie nákladov a výnosov 

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

381 - Náklady budúcich období 810,31 810,31 0,00 

382 - Komplexné nákl. budúcich období     0,00 

383 - Výdavky budúcich období     0,00 

384 - Výnosy budúcich období 649 392,76 649 392,76 0,00 

385 - Príjmy budúcich období     0,00 

6. Podsúvahové účty  

Účet/Inventarizovaný druh Účtovný stav   Skutočný stav 
Inventarizačný 

rozdiel 

  zachytený v účtovníctve zachytený inventúrou  /manko-schodok, prebytok/ 

750 1 - DrHM 335 279,63 335 279,63 0,00 

750 2 - Vkladné knižky 842 980,55 842 980,55 0,00 

750 4 - Osobné účty 287 482,66 287 482,66 0,00 

750 3 - Sporiace účty 26 018,77 26 018,77 0,00 

750  - Depozitný účet Prima Banka 68,82 68,82 0,00 
 
 
8. Projekty 
 

V súčasnosti sa realizuje projekt „Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcií, 
zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na 
objektoch“. 
 
 
7 Kontrolná činnosť 
 

V sledovanom roku v rámci jednotlivých úsekov činností bolo vykonaných 5 
externých kontrol a 21 interných kontrol. 

 
8 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 deti a 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 deti 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 30.4.2020           Mgr. Slávka Vojčeková 
                r i a d i t e ľ k a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 
Január 2019 - Zimné radovánky – naša „SNEHOVÁ 

KRÁĽOVNÁ“   
Február 2019 -Valentín – sladkosti, súťaže, hudba, tanec a darčeky vlastnoručne vyrobené 
pre nášmu srdcu blízkych 

 
Marec 2019 - Fašiangový sprievod mestom -  na námestí sa tancovalo, spievalo a nechýbali 
ani perfektné šišky 

 
Jednodňový výlet  Gerlachov – návšteva rybníkov na chov pstruhov 



 
 

Jednodňový výlet – Bardejovské Kúpele 

 
Prešov – Benefičný koncert OPRI SA O MŇA 

 
Apríl 2019 - Apríl mesiac lesov – v našej záhrade sa uskutočnilo divadelné predstavenie pod 
názvom  „ Edo Drevo.“   Do predstavenia boli zapojení aj PSS. 



 
Sadenie nášho stromu, ktorý sme pomenovali „EDO“  

 
 
Máj 2019 - Stávanie mája – ZpS – Senior dom Svida, spoločné posedenie PSS spojené so 
zábavou, Furmanské preteky Brezov – celý deň sme strávili v prírode a v spoločnosti 
krásnych koňov 
 

                                      
Jún 2019 - Ustrzyki Dolne – plavecké preteky Poľsko 



 
Deň rodiny – spoločné stretnutie s rodinnými príslušníkmi v našej záhrade spojené so 
súťažami, zábavou, tancom a dobrým jedlom 

 

 
 
 
 
 

Júl – August 2019 - Vychádzky do prírody, potulky bo blízkom okolí 



 
Poznaj silu byliniek - zber liečivých rastlín 

 
 
Letný rekreačný pobyt Zemplínska Šírava 

 
Krídla túžby 2019– lokálne kolo, ktorého organizátorom bolo CSS AMETYST - Továrne 
Dožinky – Giraltovce 
Posedenia v meste spojené s dobrým jedlom 



 
 
September 2019 - Lubzina – Poľsko  „ Deň zeme“ – deň plný hier, zábavy a ochutnávania 
plodov zeme 

 
Návšteva ZOO Spišská Nová Ves 

 
 
 

Október 2019 - Učíme sa piecť a variť 



 
 

Čistenie hrobov našich zosnulých na miestnom cintoríne a zhotovovanie vencov, zhotovovanie 
a púšťanie šarkanov 

                                    
 
Deň Prešovského samosprávneho kraja 

              
November 2019 - Návšteva cintorína – pálenie sviečok, práca s drevom  



      
Tvorivé dielne – výroba voňavých mydiel 

 
Výroba keramiky 

 
 Súťaž, kto utká krajší koberec  



 
December 2019 - Mikuláš 

 
Vianočná výstava – mestský úrad, vianočná besiedka – program PSS 

          
Vianočná výstava, prechádzky zimným mestom 

                    
 


