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Základné identifikačné údaje zariadenia 

 

Názov zariadenia : IDEA – Domov sociálnych služieb Prakovce 

Zriaďovacia listina : č. 2762/2009-RU19/36129, 

dodatok č. 1666/2019/OSV-48088 

Celková kapacita zariadenia :  114  

Sídlo zariadenia :  055 62  Prakovce 264 

Webové sídlo zariadenia : www.dssprakovce.sk 

IČO : 00691933 

DIČ : 20212444467 

Štatutár zariadenia : Mgr. Jolana Pisková 

Telefón :  053-4874417 

e-mail :  jolana.piskova@vucke.sk 

Zriaďovateľ : Košický samosprávny kraj 

   

IDEA – Domov sociálnych služieb Prakovce, so sídlom Prakovce 264 (ďalej len DSS) 

je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ďalej 

len „KSK“) so sídlom v Košiciach.  

 Poskytovanie sociálnych služieb sa riadi Zákonom 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, Všeobecne záväznými nariadeniami KSK, organizačnými 

smernicami a internými predpismi. 

 
Poskytované sociálne služby a činnosti v zariadení  

V súlade so zákonom 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 

sa v DSS poskytuje sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, ktorou je poskytovanie sociálnej 

služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.  

 

Druh služby: domov sociálnych služieb 

Forma : pobytová celoročná 

Konkrétny rozsah poskytovaných služieb v zmysle zákona : 

- v celoročnej pobytovej forme podľa § 38  

- podľa § 54 zabezpečujeme odľahčovaciu službu - do t.č. nebola poskytnutá. 

Základné zmeny : 

K 31.12.2020 bolo Uznesením Košického samosprávneho kraja č. 485/2020 zo  dňa 14.12.2020 

zrušený predmet činnosti – poskytovanie ambulantnej formy v stredisku Matilda Huta 

a v Prakovciach na mobilnom oddelení. 

 

 

 

 

 

 



Fyzické prostredie zariadenia 
 

Prijímateľom sociálnej služby je poskytnuté bývanie v bytových jednotkách zložených z 

jednoposteľovej, dvojposteľovej alebo trojposteľovej izby. Izby sú vybavené štandardne.                    

K dispozícii je skriňa, nočný stolík, posteľ, stôl a stolička, kôš. Pri ubytovaní sa kladie dôraz na 

rešpektovanie osobnosti prijímateľa sociálnej služby a jeho individuálne potreby. Klienti majú 

možnosť priniesť si do zariadenia vlastné vybavenie, alebo si ju vyzdobiť podľa vlastného 

vkusu. 

 

Objekt č. s. 264 – Imobilné oddelenie, administratíva 

Zastavaná plocha : 709 m2  

Výmera pozemkov –záhrada, zastavané plochy (dvor, chodník, cesta) – 39,59 árov 

 

Kapacita prijímateľov : 35 

Obsadenosť k 31.12.2021 : 35 PSS 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                

 

  

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Internetové pripojenie je vrátane WIFI. 

Budova je rozdelená na samostatnú plynovú kotolňu, trakt kuchyne a jedálne, ďalej práčovne, 

trakt imobilného oddelenia a na druhom poschodí je administratívne sídlo zariadenia. 

Vstupy do objektu sú bezbariérové, objekt je vybavený výťahom. Súčasťou traktu imobilných 

klientov sú aj bezbariérové kúpeľne a toalety, denné miestnosti personálu, priestory pre 

návštevy klientov. 

Imobilné oddelenie je v prízemnej časti a na prvom poschodí. 

 

Prakovce imobilné oddelenie - prízemie   

izba                m2         lôžka 

izba č.1 39,37  4 

izba č.2 37,76   4 

izba č. 10 25,21   2 

izba č. 9 36,19   3 

izba č.3 39,37   4 

  



Prakovce imobilné oddelenie - 
poschodie   

izba                m2        lôžka 

izba č.4 39,37   4 

izba č.5 37,46   4 

izba č. 6 39,68  4 

izba č. 7 39,53   3 

izba č.8 25,50   3 

 

 

Objekt č. s. 263 – Mobilné oddelenie 

Zastavaná plocha : 419 m2  

Výmera pozemkov –záhrada – 36,49 árov 

 

Kapacita prijímateľov : 40 

Obsadenosť k 31.12.2021 : 40 

 

       
 

Objekt mobilného oddelenia je dvojpodlažný , má dva bezbariérové vstupy. Ide o budovu 

bývalých jaslí, rekonštrukcia objektu na sociálne účely prebehla v roku 1995. Pohyb medzi 

poschodiami je zabezpečený vnútorným výťahom - bezbariérovou plošinou. 

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Internetové pripojenie je vrátane WIFI. 

V suterénnych priestoroch sa nachádza samostatná plynová kotolňa, práčovňa a šatne pre 

zamestnancov. 

Interiér prízemia je rozčlenený na denné aktivity PSS – 2 spoločenské priestory výchovného 

úseku , jedálenskú časť tvorí výdajňa stravy a jedáleň. V roku 2021 bolo zakúpené nové 

interiérové vybavenie do spoločenských miestností, 

 

Na prvom podlaží sú izby pre klientov – muži a sociálne príslušenstvo kúpeľne a toalety, denná  

miestnosť pre klientov, miestnosť pre službukonajúci personál , podesta na úrovni poschodia 

je určená pre návštevy PSS.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhé podlažie je určené na ubytovanie pre ženy – izby , samostatné kúpeľne a toalety, denná 

miestnosť pre klientky  a službu konajúceho personálu, rovnako ako na oddelení mužov podesta 

podlažia je využívaná pre návštevy PSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredisko Matilda Huta, kataster mesta Gelnica 

Výmera pozemkov: 969,76 á (mimo zastavanej plochy) 

 

Kapacita zariadenia : 39 

Obsadenosť k 31.12.2021 : 35 PSS 

 

 

Ubytovací objekt : 

Jednopodlažná budova, na prízemí je centrálny viacúčelový priestor využívaný na spoločné 

aktivity, ďalej priestory pre službukonajúci personál a  sociálne zariadenia. 

Príslušenstvom izieb sú aj balkóny. Na chodbách sa nachádzajú  spoločné kúpeľne 

s  oddelenými sprchovacími kútmi , samostatné toalety. Súčasťou traktu sú aj miestnosti pre 

personál. 

 

 

 

 

 

Prakovce mobilné oddelenie - muži   

izba          m
2          lôžka 

izba č.17 22,68  3 

izba č.18 23,94  3 

izba č. 19 15,96  2 

izba č. 20 20,52  3 

izba č. 21 32,34  4 

izba č. 22      16,80 3 

izba č. 23       20,30 3 

Prakovce mobilné oddelenie - ženy   

izba               m2        lôžka 

izba č.1 22,68  3 

izba č.2 23,94  3 

izba č. 3 15,96  2 

izba č. 4 20,52  3 

izba č.5 32,34  4 

Izba č. 6 16,80  3 



Stredisko Matilda Huta – prízemie -
muži   

 izba                m2        lôžka 

izba č.2 16,34   2 

izba č.3 16,38   2 

izba č. 4 16,48  2 

izba č. 5 19,48   2 

izba č. 7 20,35  2 

izba č. 8 20,82  2 

izba č. 9 16,58  1 

izba č. 10 15,94  2 

izba č. 11 16,38  2 

izba č. 13 16,51  2 

izba č. 14 21,84  2 
 

 

Stredisko Matilda Huta – poschodie - 
ženy   

izba                m2        lôžka 

izba č.1 15,99   2 

izba č.2 16,34   2 

izba č. 3 16,38  2 

izba č. 4 16,48   2 

izba č. 5 19,48  2 

izba č. 7 20,35  2 

izba č. 8 20,82  2 

izba č. 9 16,58  2 

izba č. 10 15,94  2 

izba č. 11 16,38  2 
 

Priestory určené pre aktivity klientov sú umiestnené na prízemí a na I. poschodí. Slúžia hlavne 

ako multifunkčné miestnosti pre terapie a skupinové aktivity, prednášky a rôzne podujatia, pre 

oddych prijímateľov. Terapeutické dielne sa nachádzajú v administratívnej budove  

V roku 2021 bolo zakúpené interiérové vybavenie so spoločných priestorov.  

 

 

 

 



Štruktúra prijímateľov : 
 

Zloženie podľa pohlavia 

 

Stredisko muži Ženy 

Imobilné oddelenie Prakovce 14 21 

Mobilné oddelenie Prakovce 22 18 

Stredisko Matilda Huta 21 18 

Spolu 57 67 

 

Zloženie PSS podľa veku 

 

 

 

10-15 16- 20 21-30 31-40 51- 

 1 9 61 42 1 

 

Zloženie PSS podľa stupňa odkázanosti 

 

 IV.   V. VI. 

 

 

 

1 9 104 

 

 

 

Štruktúra PSS podľa spôsobilosti na právne úkony 

 

 Bez obmedzenia 

spôsobilosti na 

právne úkony 

Obmedzení 

spôsobilosti na 

právne úkony 

Pozbavení 

spôsobilosti na 

právne úkony 

 

 

 

8 

 

27 

 

77 

 

Priemerný vek prijímateľov : 28,5 rokov, muži – 27,2 rokov a ženy 29,7 rokov 

Počet žiadateľov o poskytnutie služby v evidencii čakateľov : 7. 

 

 

 

 

 

 

 



Personálne zabezpečenie 

   Organizačná šturktúra bola schválená v roku 2020 a je zverejnená na web stránke 

zariadenia. Organizačnú štruktúru tvorí k 31.12.2020 103 zamestnancov, je členená na dve 

strediská a na štyri úseky: ekonomický úsek, technicko-prevádzkový úsek, úsek stravovania, 

úsek starostlivosti o PSS.  

Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2021 : 99 zamestnancov, z toho 2 na rodičovskej 

dovolenke. 

Štatutárny zástupca zariadenia je zamestnancom Košického samosprávneho kraja. 

 

 Počet 

osôb 

Z toho 

mužov 

Z toho 

žien 

 

Počet  zamestnancov k 31.12.2021 

97 18 78 

 

Počet externých zamestnancov 

1 1 0 

 

Počet stálych dobrovoľníkov 

0 0 0 

 

Počet v rámci aktívnej politiky na 

trhu  

práce -  

5 1 4 

 

Administratívni zamestnanci  

5  0 5 

Obslužný personál 

Prevádzkový úsek 

Úsek stravovania 

 

21 

12 

 

6 

1 

 

15 

          11 

Odborný personál 

Sociálni pracovníci 

 

4 

 

0 

 

4 

Asistent sociálnej práce 2 1 1 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 17 6 11 

Vychovávateľ 1 0 1 

Zdravotná sestra 8  0 8 

 

Zdravotnícky asistent  

7 0 7 

Fyzioterapeut 

 

1 0 1 

 

Sanitár, opatrovateľ 

13 2 11 

 

 

 

 



V priebehu roka 2021sme zaznamenali pomerne veľkú chorobnosť a fluktuáciu zametnancov. 

Ukončenie pracovného pomeru : ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú : 5 

zamestnancov,  dohodou 3 zamestnanci, z dôvodu odchodu do dôchodku 1 zamestnanec, 

skončenie pracovného pomeru z dôvodu úmrtia : 3 zamestnanci. 

Počet dní práneschopnosti zamestnacov v roku 2021 bolo 4 238 kalendárných dní. 

Najväčie problémy sú s realizáciou výberových konaní na zastabilizovanie vedúcich 

pracovných miest na úsekoch ošetrovateľsko-opatrovateľskom a výchovy a sociálnej 

rehabilitácie a obsadenie pozície zdravotných sestier. 

Vzdelávanie zamestnancov 

V roku 2021 sme naďalej pokračovali v sérii vzdelávaní v rámci NP Deinštitucionalizácia 

zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. 

Zamestnanci na jednotlivých úsekoch prechádzajú rozličnými školeniami v závislosti od 

aktuálnych potrieb zariadenia a legislatívnych zmien. Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady. V roku 2021 z dôvodu pandemických opatrení sa vzdelávanie zamestnancov 

realizovalo v obmedzenej miere, on-line a samoštúdiom. Vzdelávanie prebiehalo aj priebežne 

internou formou prostredníctvom prednášok na úsekových poradách, účasťou na školeniach 

supervízie, organizovaných zariadením IDEA – DSS podľa celoročného plánu supervízie. 

Supervíziu v zariadení realizuje akreditovaný supervízor. 

Obslužné činnosti a doplnkové služby 

Stravovací úsek 

Počet zamestnancov : 12 

Úlohou stravovacieho úseku je zabezpečiť kvalitné stravovanie s prihliadnutím na požiadavky 

PSS, zamestnancov a ostatných stravníkov v súlade s platnými normami v zmysle                            

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, kritéria kvality, 

v záväznosti na predpisy zamerané na zariadenia spoločného stravovania. 

Zariadenie prevádzkuje 2 kuchyne. Kuchyne sú vybavené zodpovedajúcim zariadením 

spĺňajúcim hygienické štandardy. Kuchynské vybavenie je dopĺňané podľa potreby 

Kuchyňa Prakovce 264 a výdajňa jedál v objekte mobilného oddelenia Prakovce 263 

a samostatná kuchyňa v Stredisku Matilda Huta. 

Stravovanie bolo zabezpečené každodenne, vrátane sobôt a nedieľ. Niektorým klientom sa 

strava upravovala mletím a mixovaním. Výdaj stravy sa uskutočňoval v jedálni, imobilným 

klientom priamo na izbách.  

 

 

 

 

 



Prevádzkový úsek  

Počet zamestnancov : 21 

 

Zabezpečuje upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva sú zabezpečované 

zamestnancami zariadenia za individuálnej pomoci PSS. DSS má zabezpečené pranie 

znečistenej bielizne, žehlenie a údržbu bielizne v troch vlastných práčovniach s moderným 

technologickým vybavením. Činnosť prevádzkového úseku sa zameriava na vykonávanie 

údržby, opráv a odstraňovaní porúch v obytných jednotkách a v spoločných priestoroch, vo 

vykonávaní záhradníckych prác, obsluhe kotolní, prevádzke čistiarne odpadových vôd a v 

prevádzkovaní autodopravy. Technický stav zariadenia DSS náročnosti, vlastnou údržbou. 

Zistené nedostatky sú operatívne odstraňované. Upratovanie je zabezpečené v pravidelných 

intervaloch . 

 

 

 

Prevádzka hydrocentra  

Stredisko Matilda Huta 

 

Poskytuje odborné služby v rámci odboru fyzioterapie  pre PSS , PSS z iných zariadení a pre 

verejnosť. Priestory kaštieľa Hydrocentra boli zrekonštruované prostredníctvom finančného 

projektu za podpory Nórskeho finančného mechanizmu a zriaďovateľa.  

Poskytované doplnkové služby : 

- elektroliečba, magnetoterapia, lymfomasáž, elektrostimuláciu nervov. 

Telocvičňa je vybavená na liečebnú telesnú výchovu pomocou náradia a pomôcok, pod 

odborným vedením  sa prevádzajú spinálne cvičenia, SMsystém, škola chrbta a skoliotické 

zostavy, cvičenie na fit lopte, cvičenie podľa Kabátha a Bobátha. Súčasť centra je aj bazénn , 

sauna a vírivé vane. 

Služby posktuje 1 kvalifikovaný zamestnanec –fyzioterapeut. 

Virtuálnu prehliadku hydrocentra si môžete pozrieť na You Tube (HYDROCENTRUM 

v Kaštieli Matilda Huta). Cenník služieb je zverejnený na webovej stránke zariadenia. 

 

Odborné činnosti 

Poskytujeme sociálne služby, ktoré zodpovedajú individuálnym schopnostiam prijímateľov 

sociálnych služieb prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich ich 

postihnutiu a poskytovanie sociálnej služby plánuje podľa individuálnych potrieb, schopností 

a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Vedie písomné individuálne záznamy o priebehu 

poskytovania sociálnej služby a hodnotí priebeh jej poskytovania za účasti prijímateľa sociálnej 

služby. Komplexný model sociálnej rehabilitácie v sebe zahŕňa zdravotné, pracovné, 

individuálno psychologické i sociálne aspekty. 

 

Úsek ošetrovateľsko-opatrovateľský 

Počet zamestnancov: 33 

 

V priebehu celého roka poskytuje a zabezpečuje úsek klientom komplexnú ošetrovateľskú 

starostlivosť formou ošetrovateľského procesu a opatrovateľskú starostlivosť. Zdravotnícki 



pracovníci poskytujú a zabezpečujú túto starostlivosť v súlade s platnou legislatívou pričom sú 

k týmto úkonom odborne spôsobilí. Všetci zdravotnícki pracovníci absolvujú celoživotné 

vzdelávanie s cieľom priebežne obnovovať a udržiavať si získanú odbornú spôsobilosť . 

Ošetrovateľskú činnosť v DSS vykonávajú pracovníci s cieľom predĺžiť a skvalitniť život 

klientov v zariadení. Za najdôležitejší prvok v celej ošetrovateľskej a opatrovateľskej 

starostlivosti je individuálne napĺňanie bio-psycho-sociálnych potrieb klientov a získavanie si 

dôvery klienta. Zariadenie pravidelne navštevujú obvodní lekári, psychiater. Vykonávali sa 

preventívne lekárske prehliadky, prevencia proti dekubitom, rehabilitačné programy, 

vitamínové prevencie, konzultácie s ošetrujúcim lekárom klientov. Psychiatrická lekárka podľa 

potreby predpisuje ordinované lieky. V roku 2021 boli PSS očkovaní proti COVID-19, 

pneumokokom a chrípke. Odborné vyšetrenia prijímatelia sociálnych služieb absolvovali v 

rámci Košického kraja. Prijímatelia sociálnych služieb na vyšetrenie prichádzali v sprievode 

ošetrujúceho personálu pri zistení zmien ich zdravotného stavu. Imobilní prijímatelia sociálnej 

služby boli vyšetrovaní a ošetrovaní priamo na lôžku. Následne po ich vyšetrení lekármi 

sestričky a opatrovateľky plnili všetky pokyny a odporúčania ošetrujúcich lekárov. V priebehu 

roka 2021 boli hospitalizovaní 4 PSS. 

Všetky úkony u klientov sú zaznamenávané do ošetrovateľských záznamov. Na oddeleniach je 

nainštalovaná výpočtová technika , procesy sa zaznamenávajú do programu CYGNUS. Postupy 

ošetrovateľského procesu a ošetrovateľské štandardy majú zdravotnícki zamestnanci na 

jednotlivých oddeleniach, kde vykonávajú denné záznamy.  

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID -19 boli zamestnanci a  PSS priebežne testovaní, 

informovaní o opatreniach v sociálnych službách - zvýšenie hygienických opatrení, nosenie 

rúšok, dezinfekcia rúk, 2 m odstupy, dodržiavanie karantény pri stretnutí sa s pozitívne 

testovanou osobou a ostatnými opatreniami vydávanými MPSVaR SR, najmä čo sa týka 

zabezpečenie v karanténe pri rozšírení ochorenia. 

 

Úsek výchovy a sociálnej rehabilitácie 

Počet zamestnancov: 24 

 

Sociálna rehabilitácia sa poskytovala v zariadení v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.                             

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, pričom sme vychádzali z princípov ľudskej 

dôstojnosti a autonómie prijímateľov sociálnej služby. Aj činnosť tohto úseku poznamela  

pandémia koronavírusu. Prevažovali individuálne aktivity na izbách klientov. Klienti mali 

možnosť počas pekných dní tráviť čas vonku vo vyhradenom priestore pred zariadením. Práca 

na úseku je rozdelená podľa terapií a činnosti: ergoterapia, kultúrno – záujmová činnosť, 

športová činnosť. Využívame prvky arteterapie, prvky dramatoterapie, prvky muzikoterapie, 

prvky tanečno-pohybovej terapie. 

Klienti mali možnosť počas pracovných dní aktívne navštevovať klubové mietnosti na 

jednotlivých oddeleniach, venovať sa svojim záľubám, rozvíjať svoje zručnosti – v čase 

mimoriadnej udalosti len obmedzene - individuálne. Klienti trávili veľa času počas letných a 

jesenných mesiacov prechádzkami v areáloch, ktoré poskytujú dostatok vyžitia –bezény, 

ihriská. Tvorivá činnosť v terapeutických miestnostiach najmä v poobedných hodinách bola 

venovaná rôznym aktivitám – maľovanie, práca s farebným a krepovým papierom, 

vyfarbovanie obrázkov, vyšívanie obrázkov, pletenie košíkov, ručné práce, servítková 

technika...atď.  



Počas letných mesiacov sme sa s menšími skupinkami klientov zúčastnili výletov do blízkeho 

okolia, PSS mali zabezpečení pobyt na Zemplínskej Šírave. Zorganizovali sme viaceré brigády 

v okolí zariadenia - okopávanie kvetov, zametanie, úprava okolia, kosenie.  

U niektorých klientov bola realizovaná sociálna rehabilitácia – rozvoj komunikačných a 

sociálnych zručností, posilňovanie samostatných návykov pri sebaobsluhe, vedenie k 

samostatnosti. V rámci dennej činnosti navštevovali imobilných a ležiacich klientov na izbách, 

venovali sme sa rozhovorom, cvičeniam na mentálnu stimuláciu a emocionálnej podpore. 

Prevažovali individuálne aktivity na izbách klientov. V oblasti spolupráce s rodinnými 

príslušníkmi bola rozvíjaná rozvíjanie partnerských vzťahov, ich príbuznými a opatrovníkmi. 

Vybudované vzťahy sú založené na vzájomnej dôvere a podpore 

Vykonávané aktivity prispievajú k rozvoju sebestačnosti a pracovných návykov prijímateľov, 

pri dodržaní ich práva na primeranú prácu podľa ich možností, schopností a záujmov. Cieľom 

terapie je postupný prechod z pasívneho na aktívne bytie, rozvoj jemnej a hrubej motoriky s 

využitím individuálneho prístupu docieliť rozvoj hybnosti horných a dolných končatín, 

zvládanie sebaobslužných a hygienických návykov, orientácie v priestore, rozvoj komunikácie 

a podobne.  

Práca je im prideľovaná podľa ich individuálnych plánov vychádzajúc z ich možnosti a 

schopnosti. PSS si takouto cestou vytvárajú vzťah k prostrediu, ktorého sú súčasťou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch zariadenia 
 

Rozpočet bežných príjmov pre rok 2021 bol schválený vo výške 366 000 €. Rozpočet bežných 

výdavkov z daňových príjmov zdroj 41 bol schválený vo výške 1 894 808 € a z vlastných 

príjmov zdroj 72g vo výške 366 000 €.  

Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov uvádzame v nasledovných tabuľkách. 

Schválený rozpočet pre rok 2021 

Ekonomická klasifikácia Zdroj Suma 

600 – bežné výdavky 41 001 1 894 808 € 

600 – bežné výdavky 72g 366 000 € 

Spolu  2 260 808 € 

200 – bežné príjmy 72g 366 000 € 

 

Prehľad plnenia príjmov podľa jednotlivých položiek zdroj 72g 

Podpoložky Príjmy Plnenie rozpočtu 

223001 Príjmy za posk. sociálne služby 419 161 ,80 € 

223003 Príjmy za stravné 14 523,65 € 

243 Príjmy z úrokov 18,36 € 

292012 Príjmy z dobropisov 44,66 € 

Spolu  433 748,47 € 

 

Prehľad plnenia príjmov podľa jednotlivých položiek ostatné zdroje 

Podpoložky Zdroj Príjmy Plnenie rozpočtu 

312001 111 Tuzemské transfery v rámci VS 56 093,60 € 

312011 72h Tuzemské bežné transfery od 

ostatných subjektov VS 

64 873,90 € 

Spolu   120 967,50 € 

 

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa zdrojov 

Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 

41 1 894 808 € 1 875 584 € 1 804 567,55 € 

72g 366 000 € 366 557 € 330 857 € 

72h 0 € 98 297,34 € 98 297,34 € 

111 0 € 60 333,60 € 60 333,60 € 

131k 0 € 2 835 € 2 835 € 



Spolu 2 260 808 € 2 403 606,94 € 2 296 890,49 € 

 

Prehľad čerpania bežných výdavkov za rok 2021 

Položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 

610 – mzdy 1 209 524 € 1 302 919,37 € 1 288 968,06 € 

620 – fondy 446 922 € 480 449,43 € 470 573,44 € 

631 – cestovné 1500 € 1 500 € 115,70 € 

632 – energie, voda 174 600 € 146 813,32 € 135 032,94 € 

633 – materiál 277 762 € 302 215,48 € 287 018,08 € 

634 – dopravné 19 200 € 19 200 € 12 595,34 € 

635 – oprava a údržba 32 000 € 52 763,10 € 18 866,09 € 

636 – nájomné 500 € 1 100 € 779,96 € 

637 – služby 98 300 € 84 586,11 € 70 880,75 € 

642 – bežné transfery 500 € 12 060,13 € 12 060,13 € 

Spolu 2 260 808 € 2 403 606,94 € 2 296 890,49 € 

 

Prehľad o stave majetku 

Stav dlhodobého majetku k 31.12.2021 

Názov Účet Hodnota majetku 

Stavby 021 4 637 143,94 € 

Samostatné hnuteľné veci 022 222 875,83 € 

Dopravné prostriedky 023 169 438,85 € 

Drobný DHM 028 32 828,33 € 

Ostatný drobný DHM 029 23 088,60 € 

Pozemky 031 90 088,96 € 

Spolu  5 175 464,51 € 

 

Stav obežného majetku k 31.12.2021 

Názov Hodnota 

Pohonné látky 540,53 € 

Potraviny 11 025,84 € 

OOPP 865,37 € 

Spolu 12 431,74 € 

 



 

 

 

Stav majetku evidovaný na podsúvahových účtoch k 31.12.2021 

Názov Hodnota 

Hotovostné depozitá 139 219,46 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zameranie činnosti: 

 

 

 Umožňujeme prijímateľom sociálnych služieb realizovať základné ľudské práva a 

slobody. Zachovávame ľudskú dôstojnosť prijímateľov sociálnych služieb.  

 Aktivizujeme prijímateľov sociálnych služieb k posilneniu sebestačnosti podľa ich 

schopností a možností a prihliadame na ich individuálne potreby 

 Zabraňujeme sociálnemu vylúčeniu prijímateľov sociálnych služieb a podporujeme 

ich začleňovanie sa do spoločnosti.  

 Umožňujeme prijímateľom sociálnych služieb podieľať sa na určovaní životných 

podmienok v zariadení.  

 Spolupracujeme s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat do 

prirodzeného prostredia pri rešpektovaní osobných cieľov, potrieb, schopností a 

zdravotného stavu prijímateľa sociálnych služieb. 

 Individuálny prístup k prijímateľom sociálnych služieb prostredníctvom 

individuálneho plánu. Vzťahová opatera prostredníctvom kľúčových pracovníkov.  

 Aktívna spolupráca s externými odborníkmi najmä v zdravotníckej oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotogaléria  

 

Športové aktivity 

 

  
  Stolný tenis 

 

                                                                                                                 

 

                              

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Turistická vychádzka                         ŠOŠ Atletika Košice 

 

 

               

 

 

 

 

 

     Povzbudzovali sme Sagana     

                                                                                                          CVČ Gelnica 

 

 

 

 

 



 

Terapeutické aktivity 

  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapájanie PSS do drobných prác v zariadení  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


