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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 

Názov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 

Právna forma 
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti VÚC Prešov 

Registrácia zariadenia Vykonaná dňa 29.12.2016 pod číslom zápisu 417 

IČO: 50595318 

DIČ: 2120399369 

Riaditeľ ZSS Egídius Mgr. Oľga Hviščová 

Špecializované zariadenie 
Registrovaná kapacita: 70 miest 

Počet zamestnancov: 57  

Domov sociálnych služieb 
Registrovaná kapacita: 25 miest 

Počet zamestnancov:  11 

Bankové spojenie SK04 8180 0000 0070 0056 5572 

Web: http://www.zssegidius.sk 

 

Adresa a kontakty 

 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius Domov sociálnych služieb 

 

 Ťačevská 38, 085 01 Bardejov Ul. 29. Augusta 4, 085 01 Bardejov 

 +421903623169 +421905560289 

 054/4722313 054/4722530 

 riaditel@zssegidius.sk socialnydss@zssegidius.sk 

http://www.zssegidius.sk/
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2. PREHĽAD A PLNENIE POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius poskytuje sociálne služby v zmysle § 38 a § 39 

zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.:  

1. V špecializovanom zariadení na Ťačevskej ulici č. 38 (§ 39 Zákona) sa pobytovou 

celoročnou formou poskytuje služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak 

je táto fyzická osoba: 

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V 

podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je organický 

psychosyndróm a schizofrénia s kapacitou 40 miest (ďalej len „ŠZ 1) alebo, 

b) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V 

podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je predovšetkým duševná 

zaostalosť a porucha psychického vývinu s kapacitou 30 miest (ďalej len „ŠZ 2).  

2. V domove sociálnych služieb na Ul. 29. Augusta 4 (§ 38 Zákona) sa poskytuje sociálna 

služba formou ambulantnou alebo formou pobytovou týždennou fyzickej osobe do 

dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo nevidiaca alebo 

praktický nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3. 

Kapacitu 25 miest tvoria tieto formy sociálnej služby: 

a) ambulantná sociálna služba 4 alebo 8 hod. denne - 18 miest, 

b) pobytová týždenná sociálna služba poskytovaná v pondelok až piatok (mimo dní 

pracovného voľna a štátnych sviatkov) – 7 miest. 

 

2.1 POSLANIE A CIEĽ POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius (ďalej len „zariadenie“) svojim poslaním, 

činnosťami, aktivitami a možnosťami so zreteľom na cieľovú skupinu uplatňuje základné 

princípy transformácie a deinštitucionalizácie. Východiskovým prvkom pre implementáciu 

základných dôvodov, zámerov a cieľov Stratégie deištitucionalizácie systému v sociálnych 

službách a základným dokumentom pre formovanie sociálnych práv prijímateľov je Dohovor 



6 
 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý ratifikovala Slovenská republika čl. 

19 - Právo na nezávislý spôsob života. Pri uplatňovaní prvkov deištitucionalizácie sa 

v zariadení kladie dôraz na sociálnu integráciu prijímateľov sociálnej služby (ďalej len 

„prijímateľ“). Pracovníci dbajú na to, aby prijímatelia žili vo vzájomnej zhode a správali sa 

k sebe priateľsky.  

Od prvého dňa nástupu do zariadenia je prijímateľ v centre pozornosti sociálnych 

pracovníkov, ktorí spolu s prijímateľom spoločne hľadajú možnosti poskytovania sociálnej 

služby, pričom kladú dôraz na jeho potreby. Dôležitý je jeho názor na spoločné ciele, postupy 

a metódy k ich dosiahnutiu, o ktorých je zrozumiteľne informovaný. Sociálni pracovníci sa 

snažia získať si jeho dôveru. Svojím postojom a záujmom o jeho potreby mu dokazujú, že 

nezostal v ťažkej životnej situácii sám. O získanie dôvery sa usilujú kľúčoví pracovníci, na 

ktorých sa môže obrátiť v prípade potreby, ktorí tiež participujú na individuálnych plánoch, 

ktoré cielene vedú k podpore jeho nezávislosti, aby postupne prevzal na seba kontrolu nad 

svojím životom. Aj ostatní zamestnanci ho berú ako seberovného. Dávajú mu najavo, že je tu 

vítaný, vytvárajú mu pocit domova, bezpečia a istoty. Podporujú vytváranie pozitívneho 

obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.  

 

2.2 UBYTOVANIE 

2.2.1 UBYTOVANIE V ŠPECIALIZOVANOM  ZARIADENÍ  

 

Špecializované zariadenie sídli na ulici Ťačevská 38 vo vlastných priestoroch o ploche 

4 820 m
2
. Priestory zariadenia sú plne využité na poskytovanie sociálnych služieb v súlade so 

zriaďovacou listinou.  

Celková kapacita špecializovaného zariadenia (ďalej len „ŠZ“) je 70 lôžok. 

Na účely ubytovania sa považuje: 

 Príslušenstvo obytných miestností - izba, kúpeľňa, toaleta. Prevádzkové zariadenie 

obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti – rozvod elektrickej energie, 

rozvod vody, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie v pavilóne resp. 

bunka s príslušným hygienickým zariadením. 

 Vybavenie obytnej miestnosti – posteľ, matrac, nočný stolík, stôl, stolička resp. 

kreslo, skriňa, nástenný vešiak, paplón, vankúš, posteľná bielizeň, svietidlo, nádoba 

na odpadky. 
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 Vybavenie príslušenstva obytných miestností - umývadlo, WC, vaňa/sprchovací kút, 

zrkadlo, skrinka, svietidlo. 

Skladba izieb 

 

 

Spoločenské priestory – jedáleň, muzikoterapia, snoezelen, klub, rehabilitačná 

miestnosť, telocvičňa, ergoterapeutické dielne, denné miestnosti, kuchynky, chodby, 

schodište, kaplnka. 

Vecné plnenia spojené s bývaním – vykurovanie, dodávka teplej a studenej vody, 

elektriny, plynu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, upratovanie, pranie, 

žehlenie, vybavenie TV a TV signálom. 

Zariadenie v rámci možnosti umožňuje prijímateľom sociálnej služby zariadiť si 

obytnú miestnosť podľa vlastného vkusu aj s osobnými vecami ako je rádio, TV, obrázky, 

hračky a pod. s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť prijímateľa sociálnej služby, jeho 

spolubývajúcich alebo zamestnancov. 

 

2.2.2 UBYTOVANIE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

Domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) sa nachádza v budove bývalého SOU na II. 

nadzemnom podlaží. Budova je majetkom Prešovského samosprávneho kraja v správe 

Zariadenia sociálnych služieb Egídius a Hotelovej akadémie J. Andraščíka v Bardejove. 

Zariadenie je správcom majetku v ¼. Úžitková  plocha domova je cca 722 m2 s vlastným 

nezávislým vykurovaním na zemný plyn (2 plynové kotly). Priestory sú využívané na 100 %. 
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Za budovou sa nachádza parkovisko s prístupom k budove a prenajaté oplotené detské ihrisko 

o výmere 222 m2, ktoré slúži výhradne pre prijímateľov sociálnej služby domova sociálnych 

služieb. 

Skladba izieb 

 

 

Spálňa č. 1 a Spálňa č. 2 – dve prechodové spálne tvorené 2 izbami s 2 lôžkami, ktoré 

slúžia na oddych a spánok prijímateľov. V miestnosti je posteľ, nočný stolík, skriňa na osobné 

veci prijímateľov, stôl, stoličky, koberec, vešiaková stena, nádoba na odpadky, záclona. 

Kapacita na týždenný pobyt je 9 postelí. 

Sú tu zriadené sociálne zariadenia oddelene pre mužov a ženy. Kúpeľňa je vybavená 

vírivou vaňou s perličkovým kúpeľom, vykonáva sa tu čiastočná hydroterapia. V sociálnej 

časti je masážne lôžko, ktoré slúži na klasickú masáž pre prijímateľov. Zdravotná sestra je 

zároveň aj certifikovaná masérka.    

DSS má zabezpečených v priemere 9,3 m
2
 obytnej plochy na 1 prijímateľa umiestneného 

na pobytovú formu. Spálne sú vybavené posteľou, skriňou, nočným stolíkom a stolom a 

stoličkami pre každého prijímateľa. Spoločenská miestnosť slúži zároveň ako herňa s videom 

a audiotechnikou. Telocvičňa je vybavená prístrojmi, náradím na cvičenie a na rehabilitáciu 

slúži aj suchý bazén. Na prepravu prijímateľov a zásobovanie má DSS k dispozícii osobné 

motorové vozidlá. Na prepravu imobilných resp. ťažko sa pohybujúcich prijímateľov a 

zásobovanie DSS tovarom slúži osobný výťah pribudovaný k budove.  
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2.3 ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY  

 

 

 

 

 

87% 

13% 

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa pohlavia v 
Špecializovanom zariadení 

Muži - 60 

Ženy - 9 

3% 

93% 

4% 

Vekové pásma prijímateľov sociálnej služby v Špecializovanom 
zariadení 

19 - 26 rokov - 2 

27 - 65 rokov - 64 

66 - 85 rokov - 3  

48% 

52% 

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa pohlavia v Domove 
sociálnych služieb 

Muži/chlapci - 12 

Ženy/dievčatá - 13 

4% 

80% 

16% 

Vekové pásma prijímateľov sociálnej služby v Domove sociálnych 
služieb 

19 - 25 rokov - 1 

26 - 39 rokov - 20 

40 - 62 rokov - 4 
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2.4 PREHĽAD POHYBOV PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

 Špecializované zariadenie: 

Počas roka 2018 boli prijatí do    

 ŠZ 1 – 2 prijímatelia sociálnych služieb  (muži), 

 ŠZ 2 – 2  prijímatelia sociálnych služieb (1 žena, 1 muž). 

Po preposúdení zdravotného stavu Odborom sociálnych vecí Prešovským samosprávnym 

krajom prešlo 21 prijímateľov sociálnych služieb zo ŠZ 1 do ŠZ 2. 

V roku 2018 boli ukončené dve zmluvy jednostrannou výpoveďou zo strany 

poskytovateľa sociálnej služby. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby boli ukončené z 

dôvodu porušovania vnútorného poriadku zariadenia prijímateľmi sociálnej služby. 

Jedná zmluva bola ukončená k 27.4.2018 na vlastnú žiadosť rodičov prijímateľa sociálnej 

služby z dôvodu ich osamelosti. V priebehu piatich mesiacov rodičia podali žiadosť na 

opätovne prijatie do zariadenia z dôvodu žiadosti ich syna, ktorý sa z psychiatrickej liečebne 

nechcel vrátiť domov. Dňa 17.9.2018 sme uzatvorili novú zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby. 

V priebehu roka došlo k dvom úmrtiam prijímateľov sociálnej služby, následkom ťažkého 

zdravotného postihnutia.   

 

 Domov sociálnych služieb 

Počas roka 2018 bol prijatý do DSS - 1 prijímateľ sociálnej služby (žena). Kvôli diagnóze 

zle zvládala adaptačné obdobie. Zmluva bola ukončená do 2 dní od jej uzavretia na žiadosť 

prijímateľa. 

V priebehu roka došlo k 1 úmrtiu prijímateľa sociálnej služby doma a to následkom 

ťažkého zdravotného postihnutia. 

 

2.5 POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE  SLUŽBY  

 

Odborné činnosti: 

 Sociálne poradenstvo, 
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 Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

 Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

 Sociálna rehabilitácia, 

 Ošetrovateľská starostlivosť, 

 Pracovná terapia, ergoterapia, 

 Sociálna terapia, 

 Muzikoterapia, 

 Biblioterapia, 

 Arteterapia, 

 Dramatoterapia, 

 Terapia hrou, 

 Činnostná terapia, 

 Animoterapia, 

 Snoezelen terapia. 

 

Počet prijímateľov podľa nevyhnutnej miery podpory a odkázanosti v ŠZ: 

 Miera podpory pri stupni odkázanosti V. -  8 – 12 hodín – 1 prijímateľ, 

 Miera podpory pri stupni odkázanosti VI. - nepretržitý dohľad – 68 prijímateľov. 

 

Počet prijímateľov podľa miery nevyhnutnej podpory a odkázanosti v DSS – 

ambulantná forma: 

 Miera podpory pri stupni odkázanosti V. - 8 – 12 hodín – 1 prijímateľ, 

 Miera podpory pri stupni odkázanosti VI. - nepretržitý dohľad – 18 prijímateľov. 

 

Počet prijímateľov podľa miery nevyhnutnej podpory a odkázanosti v DSS – týždenná 

forma: 

 Miera podpory pri stupni odkázanosti V. - 8 – 12 hodín – 1 prijímateľ, 

 Miera podpory pri stupni odkázanosti VI. - nepretržitý dohľad – 5 prijímateľov. 
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2.6 STRAVOVANIE 

 

Stravovanie podľa Zákona je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, 

s prihliadnutím na vek, zdravotný stav prijímateľa a podľa stravnej jednotky. Za stravnú 

jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na 

suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. 

 

2.6.1 STRAVOVANIE V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ  

 

Kuchyňa v zariadení pripravuje stravu podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje týždenne 

komisia zriadená pre tento účel, zložená z vedúcej stravovacej prevádzky, sociálneho 

pracovníka, zdravotnej sestry a dvoch prijímateľov soc. služby. Jedálny lístok je sprístupnený 

na viditeľnom, tomu určenom mieste. 

Do priestorov stravovacej prevádzky patri jedáleň, ktorá slúži pre mobilných 

prijímateľov a zamestnancov. Strava pre imobilných prijímateľov ZSS Egídius sa zabezpečuje 

porciovaním v prepravníku jedál a termoboxoch na jednotlivých oddeleniach. Diétna 

a upravená strava sa podáva na základe odporučenia lekára. U imobilných a ležiacich 

prijímateľov sa strava podáva opatrovateľmi. Čiastočne imobilní a mobilní prijímatelia sa 

stravujú  v jedálni.  

V súlade zo zásadami zdravej výživy v zariadení s celoročnou pobytovou formou, 

týždennou pobytovou formou sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, obed, večera 

a dve vedľajšie jedlá (desiata a olovrant). Prijímateľ má právo odhlásenia odberu konkrétneho 

jedla minimálne deň pred dňom, v ktorom dôjde k zmene stravovania. Prijímateľ s celoročnou 

pobytovou službou je povinný odobrať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed 

alebo večera.  

2.6.2 STRAVOVANIE V DOMOVE SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB  

 

Stravovanie je zabezpečené vo vlastnej stravovacej prevádzke. Kuchyňa je vybudovaná a 

zariadená v zmysle zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravotníctva v znení neskorších zmien a predpisov a Vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z.z. o 

podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších 

zmien a  predpisov. Stravovacia jednotka je ucelená a stavebne oddelená od ostatných 

prevádzok. Tvorí ju kuchyňa, ktorá má tzv. špinavú časť na prípravu surového mäsa a 



13 
 

zeleniny a čistú – varnú časť. Jednotlivé časti sú stavebne oddelené. Súčasťou stravovacej 

prevádzky je jedáleň, skladovacie priestory a sociálne zariadenie pre personál kuchyne.    

Pri ambulantnej forme sa za celodenné stravovanie považuje obed a dve vedľajšie jedla 

(desiata a olovrant). Prijímateľ s ambulantnou formou je povinný odobrať jedno jedlo denne.  

 

2.7 AKTIVIZÁCIA A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 

V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ  

 

S prihliadnutím na záujmy prijímateľov pravidelne pripravujeme rôzne voľno-časové 

aktivity. Je tu priestor pre všetkých prijímateľov na vzájomne spoznávanie sa, vymieňanie si 

skúseností a zážitkov. 

 

Obdobie Aktivita 

Január 

Bowling - Raslavice 

Bardejovské Kúpele – kyslíková dráha 

Kondičná vychádzka – Strelnica Bardejov 

Výstava Hornošarišské osvetové stredisko J.Brezovský a Waclay Turek 

Slovenský ľudovo umelecký kolektív 

Február 

Fašiangový koncert  Cirkevnej základnej umeleckej školy, Bardejov – ŠZ 

Kondičná vychádzka okolo Tople 

Kráľovský karneval v ZSS 

Vyvodzene kačura na námestí v Bardejove 

Aquaterapia - Wellness 

Karneval v DSS ul. 29. augusta 

Dr. Klaun 

Kondičná vychádzka – k fontáne 

Kultúrno-spol.stretnutie MDŽ 

Marec 

Sánkovačka pod Mihaľovom 

Sánkovačka – rozlúčka so zimou 

Kondičná vychádzka k zimnému štadiónu 

Veľkonočné vajce na Radničnom námestí 

Bowling - Raslavice 

Opri sa o mňa - Prešov 

Krížová cesta – špec. škola Bardejov 
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Apríl 

Bardejovské Kúpele 

Benefičný beh za atraktívny Bardejov 

Turistika Pod Lipkou – Šibeňa hora 

Máj 

Bábkové divadlo o Ferdovi Mravcovi 

Preteky v parkúrovom skákaní 

Výstup na Maguru 

Rodičovské - Deň matiek 

Dr. Klaun 

Vystúpenie Základnej umeleckej školy 

Europ. futbal. týždeň  M. Lipník (Legnava) 

Zborovský hrad –celodenný výlet 

Jún 

Plaváreň  Bardejov 

Juniáles (IZ Kor-gym, Dúha, Vrbovnica) 

Krídla túžby – Vranov – Lysá Hora 

Plaváreň - aquaterapia 

Júl 

Bardejovské Kúpele 

Kamenná hora – B.K 

Aquaterapia  Bardejov 

Bardejovské Kúpele 

Šarišský hrad 

aquaterapia 

aquaterapia 

 

August 

Kapušanský hrad 

Aquaterapia - Svidník 

Zemplínska Šírava – rekreačný pobyt 

Aquaterapia 

Výstava v Poľsko-Slovenskom dome 

Jarmok 

Výlet s O. Mackom 

September 

B.Kúpele-rekondično-ozdravný pobyt 

Machovo Jazero Česká republika 

Výstava v Poľsko-Slovenskom dome 

Majstrovstvá špec.olympiád v atletike KE 

Mariánska Hora - Levoča 

Hertník – 25. výročie 

Dni mesta Bardejov – 777 výročie 
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Október 

Krídla túžby Prešov 

Turistika s opekačkou 

Vychádzka +výstava v meste 

November 

Pamiatka zostnulých spomienka 

Dr. Klaun – Ujo Anjelsen 

Klimatoterapia v soľnej jaskyni 

Klimatoterapia v soľ.jaskyni spojená s vychádzkou do okolia 

Štós – benefičný koncert 

December 

Mikuláš v ZSS 

Galakoncert špec.olympiád v Bratislave 

Klimatoterapia – soľ. jaskyňa 

Vianočný koncert pedagógov z Košíc 

Vianočná omša so spoveďou 

Štedrá večera a vianočný program zamestnancov 

Batizovce - návšteva 

Tbee girls –vianočný koncert v ZSS 

1. Pohybové aktivity a diskotéky v ZSS Egídius 

2. Socioterapia – komunitné stretnutia soc. pracovníkov s prijímateľmi 

3. Vychádzky do centra mesta a prírody. 

4. Klimatoterapia, biblioterapia, muzikoterapia, snoezelen, canisterapia 

5.   Zamestnávanie prijímateľov na ergoterapeutických dielňach 

6. Turnaj v šípkach, petangu, bowling, stolný tenis, rozcvičky 

 

2.8 AKTIVIZÁCIA A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY  V DSS 

 

Obdobie Aktivita 

Január 

Figúrky zo snehu 

Kondičné vychádzky 

Fašiangový koncert  Cirkevnej základnej umeleckej školy, 

Február Fašiangový ples 

Vystúpenie DR. Klaun 

Marec 

Návšteva hasičskej stanice 

Krížová cesta – spojená škola 

Námestie vyvodzenie kačúra 

Zber bahniatok na prípravu Veľkej noci 
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Apríl 

Návšteva výstavy v Hornošarišskom osvetovom stredisku 

Pozorovanie prebúdzajúcej sa prírody 

Výstava veľkonočných kraslíc 

Benefičný beh za atraktívny Bardejov 

Máj 

Oslava dňa matiek kultúrny program 

Bowling Raslavice 

Stavanie mája na radničnom námesti 

Jún 

Súťaž Krídla túžby Vyšný Kažimír 

Výstav v Poľsko-Slovenskom dome 

Juniáles a športovo braný deň v ZSS Eídius 

Športový deň Kor-Gym 

Zborovský hrad - výstup 

Júl 

Výstava výrobkov prijímateľov v Poľsko–Slovenskom dome 

Bardejovské Kúpele - Kolonáda - poznanie liečivých prameňov 

Nákup potravín na prípravu pokrmov  

Vystúpenie prijímateľov v Sociálnom dome Antig 

Domáce práce, varenie,  pranie, pranie 

Tkanie kobercov 

August Letný pobyt Šírava 

Sv. omša v Levoči  

September 

Pozorovanie jesennej prírody 

Prechádzka po Bardejovskom jarmoku, pozorovanie ručných prác 

Hertník 25 výročie 

Krídla túžby Prešov 

Október Prechádzka okolo Tople 

Príprava výrobkov pre rodičov 

November Návšteva cintorína, zapálenie sviečok 

December 

Advent v kruhu prijímateľov a zamestnancov 

Mikuláš   

Vianočná akadémia 

 

2.9 DOBROVOĽNÍCTVO  

 

Malými krokmi sa u nás začalo rozbiehať dobrovoľníctvo. Teší nás keď ide o mladých 

ľudí, ktorí majú potrebu pomáhať iným bez nároku na odmenu. V dnešnej pretechnizovanej 

dobe sa ľudia už tak často nestretávajú, o to viac si vážime každú snahu o nadviazanie 
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kontaktov ľudí z vonku s našimi prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí sa tešia každému 

novému kontaktu, v konečnom dôsledku to obohacuje obidve strany.    

 

2.10  VYHODNOTENIE SŤAŽNOSTÍ NA POSKYTNUTÉ SLUŽBY 

 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius, vedie knihu evidencie došlých sťažnosti. 

K 31.12.2018 neevidujeme žiadnu podanú sťažnosť. Ústne sťažnosti, respektíve  

pripomienky, ktoré nie sú závažného charakteru sa vyriešia na mieste, alebo na pracovných 

stretnutiach tímov.  

 

3. PREHĽAD A PLNENIA ZDRAVOTNEJ 

A OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI 

 

Ošetrovanie zahrňuje rad úkonov, ktoré je potrebné vykonať v čo najkratšom časovom 

intervale a to bez ohľadu na individuálne požiadavky a záujmy prijímateľa. V skutočnosti ide 

o komplex opatrení a činnosti zameraných na splnenie potrieb prijímateľa, aby mu nechýbalo 

nič, čo by urobil sám pre seba, ak by nebol odkázaný na pomoc druhých. Zároveň je to 

starostlivosť o jeho duševnú pohodu, aby nestrácal svoju dôstojnosť a bol odhodlaný znovu 

získať sebestačnosť, samostatnosť, nezávislosť a podľa možností, aby participoval na 

ošetrovateľskej starostlivosti. 

Sestry dbajú, aby sa prijímatelia podrobovali stanoveným lekárskym prehliadkam, 

liečebným úkonom a zachovávali zdravotné a hygienické opatrenia. Za vykonanie alebo 

zabezpečenie ďalších a iných činností podľa Zákona a VZN ako napr. fyziatricko – 

rehabilitačné výkony je prijímateľ povinný poskytovateľovi zaplatiť úhradu podľa cenníka 

týchto služieb, resp. ceny dohodnutej s dodávateľom týchto služieb. 

 

3.1 LEKÁRSKA A OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ  

V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ  

 

Lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú ošetrujúci lekári:  

 všeobecná lekárka,  

 psychiatrička,  
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 neurologička,  

 pediatrička, 

 stomatologička.  

Vďaka dlhodobo dobrej spolupráci lekári v akútnych prípadoch, ale aj podľa potreby 

a vážnosti zdravotného stavu, prichádzajú do zariadenia ku prijímateľom sociálnej služby – 

hlavne ku imobilným a ležiacim. 

Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú a vykonávajú dve registrované zdravotné sestry 

s odbornou spôsobilosťou a príslušnou špecializáciou.   

Zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych 

služieb vykonávajú sestry podľa platnej legislatívy evidujú a vedú potrebnú zdravotnú 

dokumentáciu  – Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou 

ošetrovateľskej starostlivosti je aj 1 fyzioterapeut pre obe zariadenia. 

 

3.2 LEKÁRSKA A OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ V DOMOVE 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

Lekárska zdravotná starostlivosť je v DSS zabezpečená  nasledovne: 

 Každý prijímateľ má svojho obvodného lekára. V prípade choroby  prijímateľ opúšťa 

DSS a ďalší postup liečby už zabezpečuje rodinný príslušník, prípadne opatrovník 

prijímateľa. 

 Ošetrovateľská starostlivosť v DSS je zabezpečená kvalifikovanou sestrou v zariadení 

s príslušným vzdelaním v odbore. 

 

4. PREHĽAD A PLNENIE PERSONÁLNYCH 

ŠTANDARDOV 

 

4.1 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
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Zmeny organizačnej štruktúry od 01.01.2017 do 31.12.2018 sú nasledovné: 

 Zanikla pozícia Pracovník stravovacej prevádzky v DSS. Pracovníčka bola presunutá 

do ŠZ na pozíciu Ergoterapeut. 

 V sledovanom období sa vytvorila nová pozícia v ŠZ a to Psychológ. 

 V ŠZ sa navýšil počet pozície Upratovačky z 3 miest na 4 miesta. 

 V ŠZ sa navýšil počet Ergoterapeutiek z 3 miest na 5 miest. 

 V ŠZ došlo k zmene u počtu osôb vykonávajúcich pracovnú pozíciu Opatrovateľ. 

Pracovná pozícia bola rozdelená na dve časti – Zdravotnícky asistent a Opatrovateľ. 

Počet zamestnancov k dátumu 31.12.2018 bol 68, čo je v súlade so schválenou 

organizačnou štruktúrou. 

 

4.2 ROZDELENIE ZAMESTNANCOV PODĽA PRACOVNEJ POZÍCIE  

A POČET ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Pozícia Špecializované zariadenia Domov sociálnych služieb 

Riaditeľ 1 

Sociálny pracovník 3 1 

Ergoterapeut 5 3 

Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie 
3  

Zdravotnícky asistent 9 - 

Opatrovateľ 12 4 

Sestra 2 1 

Fyzioterapeut 1 - 

Psychológ 1 - 

Prevádzkár 1 - 

Kuchár 4 1 

Kuchár - Skladník 1 - 

Pomocný kuchár 1 - 

Krajčírka  1 - 

Pracovník práčovne 2 - 
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Upratovačky 4 1 

Vodič - údržbár 2 - 

Hospodár 1 - 

PaM 1 - 

Finančný účtovník 1 - 

Administrátor sociálnej 

agendy 
1 - 

 

Počet odborných zamestnancov v ŠZ od 01.01.2017 do 31.12.2018 je nasledovný: 

 

 01.01.2017 31.12.2018 Percentuálny rozdiel 

Počet odborných zamestnancov 35 38 nárast o 8,57 % 

 

Počet odborných zamestnancov v DSS od 01.01.2017 do 31.12.2018 je nasledovný: 

 

 01.01.2017 31.12.2018 Percentuálny rozdiel 

Počet odborných zamestnancov 9 9 0,00 % 

 

4.3 VÝVOJ PRIEMERNÉHO PLATU ZAMESTNANCOV 

 

Priemerná mzda na jedného zamestnanca za rok 2017 je  640,86 €. 

Priemerná mzda na jedného zamestnanca za rok 2018 je  697,09 €. 

Priemerná mzda na jedného zamestnanca sa navýšila v roku 2018 oproti roku 2017 o 56,23 € 

t.j. o 8,77 %. 

 

4.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 
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Por.  

číslo 
Meno a priezvisko Funkcia Dátum školenia Miesto  školenia Obsah školenia 

1. Vojteková Referentka PaM 29.1.2018 Bardejovské Kúpele 
Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2018,  

Ročné zúčtovanie dane 

2. 
Mgr. Birošová Anna 

Dzurišová Božena 

Sestra v zariadení soc. služieb 

Sestra v zariadení soc. služieb 
19.2.2018 Bardejov 

Využitie vitamínov v neurologickej praxi 

Nie je Metan ako Methan 

Diferenciálna diagnostika akútnych stavov   

3. 
Ing.  Židišin 

Marta Kšonžeková 

Hospodár 

Finančný účtovník 
21.3.2018 Prešov Rozpočtovníctvo 

4. Rudolf Tomka fyzioterapeut 23.2.2018 Svidník Liečba v poliklinickom FRO 

5. 
Ing. Židišin 

Marta Kšonžeková 

Hospodár 

Finančný účtovník 
22.3.2018 Prešov Finančné výkazy VUC 

6. 
Mgr. Birošová 

B. Dzurišová  

Sestra v zariadení sociálnych  

služieb  
27.3.2018 Bardejov 

Súdne lekárstvo a patologická anatómia,  

E- zdravie v praxi 

7. 
Viď príloha – zoznam 

účastníkov 
Odborný zamestnanci 24. - 25.5.2018 

ZSS Egídius 

Bardejov 

Efektívna komunikácia a asertivita v praxi  

Poskytovateľov sociálnych  služieb   

8. 
Mgr. Birošová 

Dzurišová 

sestra v zariadení sociálnych  

služieb 
20.6.2018 Bardejov 

Súdne lekárstvo a patologická anatómia –  

Kazauistiky, Nebojme sa GDPR 

9. G.Vojteková Referentka PaM 15.8.2018 VUC Prešov Magma  - nové spracovanie miezd 

10. Odborný zamestnanci 

Sociálni pracovníci 

Opatrovatelia 

ergoterapeuti 

19.9.2018 
ZSS Egídius  

Bardejov 

Individuálna supervízia,   

v DSS  skupinová  supervízia 

11. 
Ing. Židišin 

Marta Kšonžeková 

Hospodár 

Finančná účtovníčka 
18.10.2018 VUC Prešov 

Evidencia žiadosti o úpravu rozpočtu  

na strane OVZP 

12. G.Vojteková  Referentka PaM 23.10.2018 VUC Prešov Magma  - nové spracovanie miezd 

13. 
B.Dzurišová 

Mgr. M. Kovalická 

Sestra v ZSS 

opatrovateľka 
25.-26.10.2018 Vranov nad Topľou Bazálna stimulácia 

14. 
Ing. Židišin 

Marta Micheľová 

Hospodár 

prevádzkár 
7.11.2018 VUC Prešov Národný potravinový katalóg 

15.  
Mgr. Birošová 

Rudolf Tomka 

Sestra v zariad. soc. služieb 

fyzioterapeut  
21.11.2018 NsP Bardejov 

Bazálna stimulácia, Fyzioterapia nemigrenóznych  

bolestí hlavy v detskom veku, Elektrostimulácia ako  

liečebná procedúra, Zdravé nôžky - fyzioterapeuti 
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4.5 PLÁN VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT, SUPERVÍZIA ZA  ROK 2018 

 

 PROCEDURÁLNY ŠTANDARD 2.5 - INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE - interné 

školenie odborných zamestnancov. 

Termín:  6.2.2018 

Miesto:  Špecializované zariadenie ZSS Egídius 

Lektor:   Mgr. Ľubomír Štalmach, vedúci úSPaOS 

 

 VYTVÁRANIE PRIESTORU PRE PREVENCIU, ELIMINOVANIE ZÁŤAŽOVÝCH 

SITUÁCIÍ A TVORBA EFEKTÍVNYCH NÁSTROJOV PRE ZVLÁDANIE 

ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCÍ – v rámci individuálnej supervízie. 

Termín:  13.2.2018 

Miesto:  Špecializované zariadenie a DSS 

Lektor:  doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. – supervízor 

 

 EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA A ASERTIVITA V PRAXI POSKYTOVATEĽOV 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB“ 

Termín:  24.5. – 25.5.2018 

Miesto:  Špecializované zariadenie ZSS Egídius 

Lektor:  PhDr. Alena Oravcová  - ADEVEC s.r.o. 

 

 PSYCHOHYGIENA PROSTREDNÍCTVOM VENTILÁCIE A KLARIFIKÁCIE 

PROCESOV PRI VÝKONE PROFESIE REFLEXIOU  NASTAVOVAŤ „ZRKADLO“ 

PRACOVNÍKOVI K PARALELNÉMU VNÍMANIU JEDNOTLIVÝH ROLÍ. - téma 

realizovaná v rámci individuálnej supervízie. 

Termín:   30.5.2018 

Miesto:  Špecializované zariadenie a DSS 

Lektor:  doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. – supervízor 

 

 REFLAXIA NA TÍMOVÚ SPOLUPRÁCU A IDENTIFIKÁCIA SA S ČLENSTVOM 

TÍMU, AKO NAJEFEKTÍVNEJŠIEHO PRIESTORU PRE HĽADANIE NAJLEPŠIEHO 

ZÁUJMU PRIJÍMATEĽA.  

Termín:  19.9.2018 
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Miesto:  Špecializované zariadenie ZSS Egídius 

Lektor:   doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. – supervízor 

 

 PRINÍPY KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI  A ICH NAPĹŇANIE V PROCESE 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE NAPĹŇANIE NAJLEPŠIEHO ZÁUJMU PRIJÍMATEĽA 

A ZABEZPEČOVANIE PROFESIONÁLNEJ BLÍZKOSTI V KONGRUENCII - téma 

realizovaná v rámci skupinovej supervízie. 

Termín:   11.12.2018 

Miesto:  Špecializované zariadenie a DSS 

Lektor:  doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. – supervízor 

 

Samovzdelávanie: 

V roku 2018 študujú externe na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Prešove traja 

zamestnanci zariadenia. Piati pracovníci si podali prihlášky na  akreditovaný kurz na 

Inštruktora sociálnej rehabilitácie a štyria pracovníci zariadenia si externým štúdium dopĺňajú 

stredoškolské vzdelanie s maturitou.  

 

4.6 ZAMESTNÁVANIE ZP V ORGANIZÁCII 
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4.7 STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV 

 

Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie 

zodpovedajúce zásadám správnej výživy vo vlastnom zariadení na pracovisku a to podávaním 

jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny. 

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške 55 % hodnoty jedla, najviac však do 

výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Okrem toho 

zamestnávateľ poskytne aj príspevok podľa osobitného predpisu (zákon č. 152/1994 Z.z. o 

sociálnom fonde). Výška príspevku zo sociálneho fondu na jedno hlavné jedlo, ktorým je 

obed je 0,37 € a večera 0,35 €. 

Zamestnancom sa poskytne príspevok na regeneráciu pracovnej sily zabezpečovanú 

skupinovo za účelom rekreácie, športu a kultúry. Príspevok sa poskytne po dohode oboch 

zmluvných strán vo forme: 

a) úhrad športových a kultúrno–spoločenských podujatí a zakúpenie cien 

a občerstvenia pre aktívnych účastníkov (účel použitia sa preukazuje kópiou 

dokladu), 

b) poukážky (na nákup služieb a tovaru pre účel regenerácie pracovnej sily), 

c) tovar alebo služba na účel regenerácie pracovnej sily, 

d) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti 

o zamestnancov. 

 

Prehľad čerpania finančných prostriedkov zo sociálneho fondu za rok 2018: 

 Novoročné stretnutie      904,40 € 

 Divadelné predstavenie - Nikola Šuhaj lúpežník  532,00 € 

 Doprava do divadla Jonáša Zoborského   180,00 € 

 BOZP -branno športový deň    126,65 € 

 Divadelné predstavenie - KUBO    950,00 € 

 Mikulášska nádielka     552,66 € 

Spolu        3245,71 €  
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Odmeny vyplatené zamestnancom za 2018 

V roku 2018 boli vyplatené odmeny pri životnom jubileu 50 rokov 3 zamestnancom 

v celkovej výške 1 809,50 €. 

Pri odchode do dôchodku bolo vyplatené odchodné 2 zamestnancom v celkovej výške 

2 206,00 €.  

 

5. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE POSKYTOVANIA 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

5.1 PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA ZDROJOV  

 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj 

financovania  

41 

Zdroj 

financovania 

46 

Zdroj 

financovania 

72a (dary) 

Zdroj 

financovania 

72f (strava) 

Zdroj 

financovania 

72h (UPSVaR) 

611 -Tarifný 

plat  
406 277,61 26 300,00 - - - 

612 - Príplatky 89 505,88 - - - - 

613 - Odmeny 52 595,75 - - - - 

621 - Poistné do 

Všeobecnej 

zdravotnej 

poisťovne 

31 886,80 1 508,00 - - - 

623 - Poistné do 

ostatných  

zdravotných 

poisťovní 

20 470,15 1 121,00 - - - 

625 - Poistné do 

sociálnej 

poisťovne 

 

137 213,81 6 561,85 - - - 
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Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj 

financovania  

41 

Zdroj 

financovania 

46 

Zdroj 

financovania 

72a (dary) 

Zdroj 

financovania 

72f (strava) 

Zdroj 

financovania 

72h (UPSVaR) 

627 - Príspevok 

do doplnkových 

dôchodkových 

poisťovní 

10 152,33 526,00 - - - 

631 - Cestovné 

náhrady 
372,91 - - - - 

632 - Energie, 

voda a 

komunikácie 

250,00 70 849,59 - - - 

633 - Materiál 52 831,01 80 384,18 466,07 10 374,44 531,49 

634 - Dopravné 1 283,78 2 289,82 - - - 

635 - Rutinná 

a štandardná 

údržba 

2 057,28 1 614,60 - - - 

636 - Nájomné 

za nájom  
184,23 - - - - 

637 - Služby 14 579,08 18 844,96 - - 26,56 

640 -  Bežné 

transfery 
6 906,15 - - - - 

Spolu 826 566,77 210 000 466,07 10 374,44 558,05 

700 - 

Kapitálové 

výdavky 

51 480,00 - - - - 

Spolu 878 046,77 210 000 466,07 10 374,44 558,05 

 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius malo schválený rozpočet výdavkov v celkovej 

výške 967 385,- €. Po úpravách počas sledovaného obdobia bol rozpočet vo výške 

1 099 520,56 €. Zriaďovateľovi boli vrátené finančné prostriedky vo výške 75,23  € a do 

rozpočtového roka 2019 boli presunuté kapitálové výdavky vo výške 51 480 €. 
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5.2 PREHĽAD PRÍJMOV V  ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 

 

Ekonomická 

klasifikácia 

Zdroj 

financovania  

41 

Zdroj 

financovania 

46 

Zdroj 

financovania 

72a (dary) 

Zdroj 

financovania 

72f (strava) 

Zdroj 

financovania 

72h 

(UPSVaR) 

223001 - za 

predaj 

výrobkov, 

tovarov a 

služieb  

- 215 925,18 - - - 

223003 - za 

stravné 
- - - 10 374,44 - 

292017 - 

Vratky 
2 574,80 187,26 - - - 

311 - Granty - - 466,07 - - 

312001 - zo 

štátneho 

rozpočtu 

- - - - 558,05 

Spolu 2 574,80 216 112,44 466,07 10 374,44 558,05 

 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius malo schválený rozpočet príjmov v celkovej výške 

210 000,- €. Po úpravách počas sledovaného obdobia bol rozpočet vo výške 230 085,80 €.  

 

5.3 STAV A POHYB MAJETKU  

 

Stav majetku organizácie v triede 0 bol k 01.01.2018 vo výške 2 999 466,86 €. K 

31.12.2018 je vo výške 2 997 063,39 €. Organizácia v sledovanom období nemala žiadne 

prírastky. Úbytky boli vo výške 2 403,47 €. 

Stav majetku organizácie na podsúvahových účtoch bol k 01.01.2018 vo výške 

272 024,66 €. K 31.12.2018 je vo výške 309 363,52 €. Organizácia v sledovanom období 

mala prírastky vo výške 53 872,20 € a úbytky boli vo výške 16 533,34 €. 
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Stav operatívno-technickej evidencie organizácie bol k 01.01.2018 vo výške 24 955,32 €. 

K 31.12.2018 je vo výške 29 362,02 €. Organizácia v sledovanom období mala prírastky vo 

výške 12 597,87 €. Úbytky boli vo výške 8 191,17 €. 

 

5.4 EKONOMICKY OPRÁVNENÉ  NÁKLADY NA JEDNÉHO 

PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA DRUHU  

POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA KALENDÁRNY  ROK 

2018 

 

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú 

v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1 099,04 

€/mesiac. 

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú: 

1. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby ambulantná vo výške 559,29 

€/mesiac, 

2. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby týždenná vo výške 602,33 

€/mesiac. 

 

5.5 POHĽADÁVKY, ZÁVÄZKY,  SPONZORI A DARY 

 

 Pohľadávky 

 

Organizácia k 31.12.2018 eviduje pohľadávky za služby sociálnej starostlivosti v celkovej 

výške 20 533,15 € po lehote splatnosti. Pohľadávky vznikajú z toho dôvodu, že príjem 

prijímateľov sociálnych služieb nepostačuje na úhradu v zmysle platného VZN PSK. 

Pohľadávky organizácia vymáha v zmysle príslušného metodického pokynu UPSK. 

 

 Záväzky 

 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius eviduje k 31.12.2018 záväzky v celkovej výške 

89 105,67 €, z toho po lehote splatnosti vo výške 0 €. 

Predstavujú to záväzky zo sociálneho fondu vo výške 1 868,39 €, záväzky voči klientom 

vo výške 552,66 €, bežné záväzky z obchodného styku vo výške 11 461,85 €, nevyplatené 
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mzdy a poistné za mesiac 12/2018, ktoré sa uhrádzajú vo výplatnom termíne v mesiaci 01/19 

vo výške 75 222,77 €, transfery (strava zamestnancov, UPSVaR) vo výške 0,00 € - viď 

tabuľka.                                                

                                                                                                                          

 Druh záväzku K 31.12.2018 v € 

1. 472-sociálny fond 1 868,39 

2. 325-záväzky voči klientom 552,66 

3. 321-záväzky z obchodného styku  11 461,85 

4. 331-zamestnanci 41 632,85 

5. 333-ostatné záväzky voči zamestnancov 534,48 

6. 336-poistné fondy 27 890,42 

7. 342-daň 4 899,80 

8. 372-transfery 0,00 

9  . 379-ost.zrážky 265,22 

 Spolu 89 105,67 

 

 Sponzori a dary 

 

Za rok 2018 boli poskytnuté: 

 finančné dary – 65,79 od spoločnosti Bidfood Slovakia s.r.o., 141,96 € od spoločnosti 

Cimbaľák s.r.o., 212,70 € od spoločnosti Makos a.s. a 45,62 od spoločnosti Bidfood 

Slovakia s.r.o. Z darovacieho účtu do príjmov boli prevedené prostriedky vo výške 

466,07 €. Dary spolu so zostatkom na darovacom účte sa používajú v súlade 

s darovacími zmluvami.  

 vecné dary – cukrovinky od spoločnosti EDYMAX EUROPE s.r.o. vo výške 142,60 €, 3 

ks tkáčskych krosien od Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej 

republike vo výške 2 505,00 €, rozkladaciu váľandu s kreslom od p. Boháčovej vo výške 

380,00 €, tovar na zabezpečenie hygienických požiadaviek od spoločnosti HygArt, s.r.o. 

vo výške 310,00 €, interiérový nábytok od spoločnosti TRUDON s.r.o. vo výške 

1 295,00 €, kuchynské nádoby od p. Micheľovej vo výške 31,00 €, mikulášske balíčky 

od spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. vo výške 155,60 €. 
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6. HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM 

 

6.1 STAV MAJETKU ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB EGÍDIUS 

POČAS SLEDOVANÉHO OBDOBIA 

 

 

Účet 

Stav k 

31.12.2018 

(účtovníctvo) 

Fyzická 

inventúra 

31.3.2018 

Prírastky Úbytky Spolu: Rozdiel 

021 1 2 520 639,52 2 520 639,52 - - 2 520 639,52 0,00 

021 1D 173 046,74 173 046,74 - - 173 046,74 0,00 

022 3 3 684,70 3 684,70 - - 3 684,70 0,00 

022 4 80 771,37 81 651,82 - 880,45 80 771,37 0,00 

022 5 46 925,44 46 925,44 - - 46 925,44 0,00 

022 5D 6 376,00 6 376,00 - - 6 376,00 0,00 

022 7 8 080,15 8 080,15 - 
 

8 080,15 0,00 

022 7D 2 664,61 2 664,61 - - 2 664,61 0,00 

023 6 52 014,53 52 014,53 - - 52 014,53 0,00 

023 6 D 49 263,47 49 263,47 - - 49 263,47 0,00 

028 1D 464,71 464,71 - - 464,71 0,00 

028 4 2 884,95 2 884,95 - - 2 884,95 0,00 

028 5 2 640,61 2 640,61 - - 2 640,61 0,00 

028 7 22 327,76 23 850,78 - 1 523,02 22 327,76 0,00 

031 9 24 522,52 24 522,52 - - 24 522,52 0,00 

031 D 756,31 756,31 - - 756,31 0,00 

Spolu 2 997 063,39 2 999 466,86 - 2 403,47 2 997 063,39 0,00 

750 10 11 4 724,15 4 724,15 - - 4 724,15 0,00 

750 10 12 239 012,42 234 990,91 16 409,87 12 388,36 239 012,42 0,00 

750 10 13 4 181,00 0,00 4 181,00 - 4 181,00 0,00 

750 10D 28 821,52 30 352,82 - 1 531,30 28 821,52 0,00 

750 20D 5 460,66 6 101,67 - 641,01 5 460,66 0,00 

750 30D 6 015,93 7 240,42 - 1 224,49 6 015,93 0,00 

750 40D 14 488,69 15 054,64 - 565,95 14 488,69 0,00 

750 50D 5 810,15 5 992,38 - 182,23 5 810,15 0,00 

750 60 287,00 0,00 287,00 - 287,00 0,00 

750 60D 562,00 0,00 562,00 - 562,00 0,00 

Spolu 309 363,52 304 456,99 21 439,87 16 533,34 309 363,52 0,00 
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Účet 

Stav k 

31.12.2018 

(účtovníctvo) 

Fyzická 

inventúra 

31.3.2018 

Prírastky Úbytky Spolu: Rozdiel 

OTE 26 078,54 27 593,38 6 212,28 7 727,12 26 078,54 0,00 

OTE PD 30,00 0,00 30,00 - 30,00 0,00 

OTED 3 253,48 3 717,53 - 464,05 3 253,48 0,00 

OE spolu 29 362,02 31 310,91 6 242,28 8 191,17 29 362,02 0,00 

Spolu 338 725,54 335 767,90 27 682,15 24 724,51 338 725,54 0,00 

SPOLU 3 335 788,93 3 335 234,76 33 924,43 32 915,68 3 335 788,93 0,00 

 

6.2 ZHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH BODOV INVENTARIZÁCIE 

/SUMY SÚ UVÁDZANÉ V   €/ K 31.12.2018 

 

1. Neobežný majetok 

a) majetok 

Účet Suma v EUR 

021 – Budovy  2 693 686,26 

022 – Stroje, prístroje, zariadenia 148 502,27 

023 – Dopravné prostriedky 101 278,00 

028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok 28 318,03 

031 – Pozemky 25 278,83 

SPOLU 2 997 063,39 

 

Inventarizáciou majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy 

súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom 

uvedeným v registri majetku. 

  

b) oprávky k dlhodobému majetku 

Účet Suma v EUR 

081 – Oprávky k budovám 946 023,43 

082 – Oprávky k strojom, prístrojom, zariadeniam 113 592,40 

083 – Oprávky k dopravným prostriedkom 89 373,31 

088 – Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku 27 516,48 

SPOLU 1 176 505,62 
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Inventarizáciou oprávok neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy 

súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom 

uvedeným v registri majetku.  

 

2. Obstaranie dlhodobého majetku 

a) obstaranie majetku 

Účet Suma v EUR 

042 – Obstaranie DHIM 11 890,27 

SPOLU 11 890,27 

 

Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia 

so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01. 

 

3. Obežný majetok 

a) zásoby 

Účet Suma v EUR 

112 – Pohonné hmoty 339,01 

112 – Materiál na sklade a 132 – tovar na sklade (darované 

potraviny) 

11 761,44 

SPOLU 12 100,45 

 

Inventarizáciou zásob neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy 

súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom 

uvedeným v registri zásob.  

 

b) pohľadávky 

Účet Suma v EUR 

314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky 0,00 

335 – Pohľadávky  voči zamestnancom 552,66 

318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených 

obcou a VÚC 

20 533,15 

319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC 0,00 

378 -  Iné pohľadávky 790,94 

SPOLU 21 876,75 
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Inventarizáciou pohľadávok neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne 

súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom 

uvedeným v analytickej evidencii. 

 

c) finančný majetok 

Účet Suma v EUR 

211 - Pokladnica 0,00 

213 - Ceniny 77,00 

z toho: poštové známky 77,00 

            kolky - 

221- Bankové účty 77 778,39 

z toho:  

a) Depozitný účet      č. 700051 2964/8180 75 910,00 

b) Darovací účet        č. 700051 2913/8180 0,00 

c) Účet soc.fondu      č. 700051 2892/8180 1 868,39 

d) Výdavkový účet     č. 700051 2841/8180 0,00 

e) Príjmový účet         č. 700051 2876/8180 0,00 

261 – Peniaze na ceste 0,00 

 

Inventarizáciou finančného majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. 

Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01. 

 

4. Vlastné imanie 

Účet Suma v EUR 

414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0,00 

415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0,00 

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov 37 043,11 

710 – Účet výsledku hospodárenia -15 899,48 

SPOLU 21 143,63 

 

Inventarizáciou vlastného imania neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. 

Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01. 

 

5. Záväzky 

a) rezervy 



35 
 

Účet Suma v EUR 

323 – Krátkodobé rezervy 0 

SPOLU 0 

 

Inventarizáciou rezerv neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy 

súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01. 

 

b) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 

Účet Suma v EUR 

351 – Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa 3 300,09 

355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC 1 245 172,45 

357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC 0,00 

359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy 0,00 

SPOLU 1 248 472,54 

 

Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zistený žiaden inventarizačný rozdiel. 

Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01. 

 

c) dlhodobé záväzky 

Účet Suma v EUR 

472 – Záväzky zo sociálneho fondu 1 868.39 

474 – Záväzky z nájmu 0,00 

475 – Dlhodobé prijaté preddavky 0,00 

479 – Ostatné dlhodobé záväzky 0,00 

SPOLU 1 868.39 

 

Inventarizáciou dlhodobých záväzkov nebol zistený žiaden inventarizačný rozdiel. 

Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a 

so stavom uvedeným v analytickej evidencii záväzkov. 

 

d) krátkodobé záväzky 

Účet Suma v EUR 

321 - Dodávatelia 11 461,85 

324 – Prijaté preddavky 0,00 

325 – Ostatné záväzky 552,66 
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326 – Nevyfakturované dodávky 0,00 

331 - Zamestnanci 41 632,85 

333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom 534,48 

336 – Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poistenia 27 890,42 

342 – Ostatné priame dane 4 899,80 

372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej 

správy 

0,00 

379 – Iné záväzky (exekúcia) 265,22 

SPOLU: 87 237,28 

 

Inventarizáciou krátkodobých záväzkov nebol zistený žiaden inventarizačný rozdiel. 

Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a 

so stavom uvedeným v analytickej evidencii záväzkov. 

 

e) časové rozlíšenie nákladov a výnosov 

Účet Suma v EUR 

381 – Náklady budúcich období 1 716,79 

382 – Komplexné náklady budúcich období 0,00 

383 – Výdavky budúcich období 7,00 

384 – Výnosy budúcich období 587 275,58 

385 – Príjmy budúcich období 0,00 

SPOLU 588 992,37 

 

Inventarizáciou účtov časového rozlišenia nebol zistený žiaden inventarizačný rozdiel. 

Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01. 

 

6. Podsúvahové účty   

 

Účet Suma v EUR 

750 – 1 – Podsúvahová evidencia  309 363,52 

OTE  29 362,02 

SPOLU 338 725,54 

 

Inventarizáciou podsúvahových účtov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. 

Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným v analytickej evidencii.  
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Záver 

      Inventarizácia majetku  k  31.12.2018  sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v z.n.p.  

 

6.3 PREHĽAD INVESTIČNÝCH AKCIÍ V SLEDOVANOM OBDOBÍ  

 

Dňa 05.03.2018 nám bol v zmysle schválenej úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov 

PSK pre rok 2018 (Uznesenie č. 18/2018 zo dňa 05.03.2018 z 3. zasadnutia Zastupiteľstva 

PSK) udelený súhlas na obstarávanie investičnej akcie „Modernizácia výťahu“ vo výške 

49 872,- €. 

Dňa 25.06.2018 nám bola v zmysle schválenej úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov 

PSK pre rok 2018 (Uznesenie č. 70/2018 zo dňa 25.06.2018 z 6. zasadnutia Zastupiteľstva 

PSK) upravená investičná akcia „Modernizácia výťahu“ o sumu 1608,- € - dofinancovanie, 

z dôvodu zmeny noriem STN EN 81. 

Po uvedených úpravách rozpočtu sme mali schválené na investičnú akciu „Modernizácia 

výťahu“ finančné prostriedky vo výške 51 480,- €. 

Investičná akcia sa nerealizovala v roku 2018 a finančné prostriedky na ňu určené boli 

žiadosťou o presun pridelených kapitálových výdavkov presunuté do kalendárneho roka 2019. 

 

7. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

Kontrolná činnosť sa v Zariadení sociálnych služieb Egídius realizuje na základe 

vypracovaného Plánu kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti obsahuje 13 oblastí 

kontrol, ktoré vykonávajú zodpovední pracovníci. Z vykonaných kontrol sa vedú Záznamy 

o kontrole.  

V sledovanom období nebola v Zariadení sociálnych služieb Egídius vykonaná kontrola 

externým subjektom. 
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Zariadenie sociálnych služieb Egídius 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2018 

p.č. kontrolovaná oblasť podľa plánov kontrolnej činnosti 

riaditeľ úsek SPaOS úsek SPVaOS úsek EaVP za zariadenie 

počet 

kontr. 

počet 

nedostat. 

počet 

kontr. 

počet 

nedostat. 

počet 

kontr. 

počet 

nedostat. 

počet 

kontr. 

počet 

nedostat. 

počet 

kontr. 

počet 

nedostat. 

1 
plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a riešenie 

pohľadávok a záväzkov 
12 0 4 0 0 0 4 0 20 0 

2 
plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov, príkazov a nariadení Ú PSK 
4 0 12 0 0 0 1 0 17 0 

3 
zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostr. 

rozpočtu, starostlivosť o majetok a jeho údržbu 
7 4 2 0 0 0 17 0 26 4 

4 vybavovanie a prešetrenie sťažností, oznámení a podnetov 4 0 1 0 0 0 4 0 9 0 

5 dodržiavanie ľudských práv 7 0 6 0 3 0 0 0 16 0 

6 
plnenie uložených úloh z GP , OP  a opatrení prijatých na 

odstránenie zistených nedostatkov 
12 0 0 0 0 0 1 1 13 1 

7 
kontrola dodržiavania pracovno-právnych a mzdových 

predpisov 
12 0 12 0 12 0 14 0 50 0 

8 
kontrola a usmerňovanie realizácie procesu odborných 

činností úseku SPaOS, SPVaOS 
8 0 24 2 2 0 0 0 34 2 

9 kontrola úloh z oblasti obslužných činností  10 0 12 0 12 0 18 0 52 0 

10 
kontrola zákonnosti, účelnosti a hospodárn. nakladania s 

prostriedkami zverenými do úschovy alebo správy  
5 0 6 0 0 0 2 0 13 0 

11 
kontrola realizácie projektov z dotácií MPSVaR SR, 

fondov EU a grantových projektov 
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

12 kontrola na úsekoch BOZP, PO, výskyt nových rizík 11 0 12 2 1 0 33 7 57 9 

13 neplánované a mimoriadne kontroly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
CELKOM POČET KONTROL A ZISTENÝCH 

NEDOSTATKOV 
94 4 91 4 30 0 94 8 309 16 

K zisteným nedostatkom boli prijaté príslušné opatrenia na ich odstránenie, ktoré sú uvedené v záznamoch o kontrole. 
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8. ÚSPECHY ZARIADENIA, INOVÁCIA A VÍZIA 

 

8.1 ÚSPECHY ZARIADENIA  

 

 Dlhoročná spolupráca s Domovom pod hradem Žampach v Pardubickom kraji (výmenné 

pobyty prijímateľov). 

 Úspešný projekt na tkáčske krosná cez nadáciu LDS Charities USA (3 ks tkáčskych 

krosien pre prijímateľov – 2 ks sú umiestnené v ŠZ a 1 ks v DSS). 

 

Športové úspechy zariadenia 

 

Prijímatelia a zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb Egídius sú po registrácii 

organizovaní v športovom klube ŠK "Nádej" Bardejov, ktorý je od roku 1993 súčasťou 

celoslovenskej organizácie pre športovcov s mentálnym postihnutím - Špeciálne Olympiády 

Slovensko so sídlom v Bratislave. Športovci klubu sa zúčastňujú akcií a športových podujatí v 

atletike // futbale // zjazdovom lyžovaní // bežeckom lyžovaní // stolnom tenise // tenise // 

boccia // na Slovensku, v zahraničí na Európskych hrách a olympiádach Special Olympics 

World. Cieľom je využívať voľný čas a zručnosti, aby pomohli športovcom Špeciálnych 

olympiád rozvíjať ich schopnosti, disciplínu a sebadôveru,  vybudovať a zviditeľniť funkčný 

program Unifikovaného športu – zdravý jedinec trénuje a súťaží so športovcom s mentálnym 

postihnutím. 

 

„Play Unified, Live Unified“ – „Na športovisku sme si všetci rovní“ 

 

 Lyžiarske preteky ŠO - Monkova dolina / 17.2.2018/  

o Dravecký - 2. miesto beh na 500 m a 1000m,   

o Demeter- 3. miesto - slalom a obr. Slalom. 
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 Futbalový turnaj ŠO - Europ. futbal. týždeň v Legnave / 22.5.2018 / 

o  2. miesto Dravecký, Majtas, Demeter, Halčin, Novák, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atletické preteky ŠO v Košiciach  / 13.9.20 18 / 

o Halčin - 2. miesto - beh na 50 m a hod kriketkou ,  

o Dravecký - 2. miesto beh na 400 m. 
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 Benefičný beh za atraktívny Bardejov - účasť prijímateľov aj zamestnancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 INOVÁCIA A  VÍZIA 

 

V súlade s cieľmi národných priorít rozvoja sociálnych služieb a v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona o sociálnych službách je dôraz v oblasti poskytovania sociálnych 

služieb kladený na prednostné poskytovanie sociálnej služby v zariadení s nižšou kapacitou, 

čo predstavuje transformáciu veľkokapacitných zariadení na zariadenia s nižšou kapacitou, 

tzv. deinštitucionalizáciu. Sociálne služby sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou plnenia 

cieľov Stratégie Európa 2020.  

Národné priority reagujú na aktuálne výzvy sociálnej pomoci občanom, ku ktorým patrí 

predovšetkým rozvoj rôznorodých služieb starostlivosti na komunitnej úrovni vrátane potreby 

modernizácie sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi zároveň hlavné poslanie sociálnych 

služieb, ktorým je podpora začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna súdržnosť, smerovanie 

k službám poskytovaným na komunitnej úrovni. Rešpektovanie základných ľudských práv 

a slobôd patria k základnej podmienke kvality poskytovania sociálnych služieb.  

 Ciele poskytovanej sociálnej služby sú v súlade s individuálnymi potrebami prijímateľov, 

rešpektujúc zásadu prirodzenej dôstojnosti, nezávislosti a samostatnosti. Individuálne 

plánovanie a sociálna práca pre prijímateľov sociálnych služieb cielene smeruje  k zameranej 

sociálnej rehabilitácii. Snahou je, aby prijímateľ sociálnej služby bol sebestačný s minimálnou 

podporou, aby mohol využívať aj iné dostupné sociálne služby, ktorých cieľom je prechod do 

podporovaného bývania, či už v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo v neštátnych 

zariadeniach.  
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Zariadenie sociálnych služieb má vypracovaný Transformačný plán v písomnej podobe, 

ktorý predstavuje víziu zariadenia v etapách. Víziu ponímame ako smer cesty, predstavu 

zariadenia – „kam chceme smerovať“ v najbližších rokoch.  

 

Vypracovala:   Mgr. Oľga Hviščová 

Za ekonomický úsek:    Ing.  Jozef Židišin 


