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Úvod
„Nikto nie je taký malý, aby nevedel pomôcť a
nikto nie je taký veľký, aby pomoc nepotreboval“

Obdobie, ktoré vyhodnocuje táto Výročná správa, bolo pre nás v zariadení naplnené
činorodou prácou pozostávajúcou z rutinných každodenných činností, ale i zmien, ktoré nám
život priniesol. Stalo sa zvykom na začiatku roka bilancovať ten predchádzajúci. Robíme tak
stále, ale po prvý krát aj prostredníctvom Výročnej správy.
Chceme sa aj touto formou podeliť s verejnosťou o to, čo sme dosiahli pri plnení
nášho poslania a čo sa nám podarilo aj vďaka verejnej podpore a pomoci. Podľa údajov a aj
obrazovej dokumentácie môžete aspoň trochu nahliadnuť do atmosféry nášho zariadenia a
zhodnotiť, ako sa nám darilo v roku 2018.
Snažili sme sa vykonávať našu prácu zodpovedne, na primeranej profesionálnej
úrovni, v zariadení vytvárať pocit domova prijímateľom sociálnych služieb. Rozhodujúcim
kritériom úspešnosti našej práce bola a je ich spokojnosť. Neuspokojuje nás dosiahnuté,
máme predstavy ako našu prácu ďalej skvalitňovať a rozvíjať, ako rozširovať ponuku služieb
a vychádzať ľuďom v ústrety pri uspokojovaní ich potrieb.
Dovoľte nám, aby sme sa na úvod poďakovali všetkým, ktorí nám pomáhajú a
podporujú nás v snahe pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Za snahu pre
napredovanie nášho zariadenia chceme poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sú v
prvom kontakte s prijímateľom sociálnych služieb a ktorí najviac prispievajú k napĺňaniu cieľa
nášho zariadenia, k starostlivosti o našich prijímateľov sociálnej služby a vytváraniu
príjemnej atmosféry. Ďakujeme príbuzným klientov za ich dôveru, ochotu pomôcť a
akúkoľvek podporu. Želáme si navzájom veľa tvorivosti, síl a nadšenia pri napĺňaní plánov a
konkrétnych krokov k dosiahnutiu cieľa, k tomu, aby bolo naše zariadenie miestom úcty k
životu a dôstojnosti človeka.
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1

Základné informácie o DSS Šintava

1.1 Identifikačné údaje
Názov zariadenia:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava

Adresa:

Nové domy 160, 925 51 Šintava

Zriaďovateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Právna forma:

rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán:

Mgr. Marta Hajdinová

IČO:

31824293

DIČ:

2021538145

1.2 Informácie o poskytovanej sociálnej službe
Predmetom činnosti na základe zriaďovacej listiny VÚC Trnava je poskytovanie
sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. Podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. sa
poskytuje sociálna služba 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 a nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je
najmenej III podľa prílohy č. 3.
Forma sociálnej služby
Sociálna služba v DSS Šintava sa poskytuje ambulantnou a pobytovou formou.
Rozsah poskytovania sociálnej služby
Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas a na určitý čas.

Kapacita zariadenia
Tabuľka č.1
Forma
celoročná
týždenná
denná
odľahčovacia
Miesto poskytovania

Rozsah
Neurčitá
Neurčitá
Neurčitá
Určitá
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V Domove sociálnych služieb Šintava sa prijímateľom sociálnej služby poskytuje:
 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 sociálne poradenstvo,
 sociálnu rehabilitáciu,
 ubytovanie,
 stravovanie,
 pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva,
 osobné vybavenie,
 ošetrovateľskú starostlivosť,
 zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
 zabezpečuje záujmovú činnosť,
 utvára podmienky na vzdelávanie,
 utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove
sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
1.3 História DSS Šintava
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, bol zriadený ku dňu 18.marca
1992 Okresným úradom v Galante, v objekte bývalých Detských jaslí s priľahlým areálom.
Dve samostatne stojace budovy a exteriér je majetkom Obecného úradu v Šintave a tieto
priestory užívame na základe Nájomnej zmluvy č.10/2008, vrátane dodatkov.
Dňa 1. júla 2002 funkciu zriaďovateľa zariadenia prevzal Trnavský samosprávny kraj.
Zariadenie zabezpečuje a poskytuje sociálne služby v rámci zákona NR SR č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Doplnkovou službou
poskytovanou v zariadení od 1. júna 2010 je podporná odľahčovacia služba (v zmysle
ustanovenia § 54 citovaného zákona).
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1.3.1 História Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v obraze:
V roku 1995 ešte v tom čase „Ústav sociálnych služieb“ získal výhru v hre „Detské Nike“
30 000,-Sk, peniaze boli použité na zriadenie cvičnej kuchynky pre prijímateľov sociálnej
služby.

Rok 1999 – vybudovanie bezbariérového vchodu do zariadenia,

zriadenie učebne pre terapeutov na individuálne terapie.

VS 2018 Výročná správa za rok 2018 DSS Šintava

Evidenčné číslo:
VS 2018

Výročná správa za rok 2018
Strana: 8/50

V roku 2002 bola zriadená rehabilitačná miestnosť a telocvičňa cez projekt v spolupráci
MPSVaR SR ,

zriadená dielnička na pracovné činnosti prijímateľov sociálnych služieb,

pri príležitosti 10-teho výročia zariadenia bola udelená kolektívu zamestnancov „Cena obce
Šintava.“

Rok 2003 – zariadenie obdržalo peniaze na zakúpenie auta Renault Trafic mikrobus.
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Rok 2005 – bola realizovaná a financovaná hipoterapia cez projekt Nadácie SPP,

vybavená aj telocvičným náradím a pre voľno časové športové aktivity klientov zakúpené
bicykle.

Rok 2008 - vybavenie ergodielne, práca s drevom, spolufinancované cez projekt MPSVaR
SR.
Rok 2011 – v zariadení boli nainštalované termoventily na radiátoroch v hlavnej budove a v
hospodárskej budove k zabezpečeniu komfortnosti tepla a svojpomocne vybudované políčko
na pestovanie zeleniny a pestovateľské práce.
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V marci roku 2012 – realizovaný projekt na pracovnú terapiu na základe Individuálnych
plánov - práca s polymérovou hmotou – financované Nadáciou SPP programom „Opora“.

inštalácia zastrešenia bezbariérového vstupu do hlavnej budovy,

rekonštrukcia kúpeľne a toaliet: pôvodný stav:

po rekonštrukcii:
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a zakúpené madlá do celej chodby v hlavnej budove, zlepšenie mobility prijímateľov
sociálnych služieb.

Rok 2013 – rekonštrukcia bezbariérového vchodu do hlavnej budovy – položenie
protišmykovej mrazuvzdornej dlažby,
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na dvore zariadenia vybudované - záhradné sedenie pre prijímateľov sociálnych služieb,
okrasná skalka na záhradnú terapiu a lavičky v areály zariadenia na oddychovanie,

v ten istý rok Nadácia Orange financovala projekt pracovnej terapie „Poďme spolu objavovať
enkaustiku“.

V roku 2014 – kolektív zamestnancov zariadenia obdržal „Pamätnú medailu predsedu
TTSK“,
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začali sme s výrobou gélových sviečok – pracovná terapia financovaná cez Národný projekt
Komprax

Občianske združenie Lúč pri DSS v Šintave zakúpilo vertikalizačný zdvihák pre imobilných
prijímateľov sociálnych služieb, presun vozík - toaleta

realizovaná interiérová bezbariérovosť zariadenia spojená s výmenou podlahových krytín –
jedáleň, spoločenská miestnosť, chodba zariadenia,
modernizácia nábytku v jedálni: pôvodný stav:
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nové vybavenie:

modernizácia nábytku v spoločenskej miestnosti.
pôvodný stav:

nové vybavenie:

zakúpenie zdvíhacieho zariadenia na presun imobilného klienta: presun lôžko/vozík.

Rok 2015 september – rekonštrukcia kúrenia zakúpený nový kotol pre okruh hlavná budova
a pristavenie novej kotolne, oprava a rekonštrukcia miestnosti na odkladanie bicyklov.
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Rok 2016 – Občianske združenie Lúč zakúpilo drevený altánok k záhradnému sedeniu.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek – ocenila sestru zariadenia - „Biele
Srdce“,
následne po havárii bola realizovaná výmena rozvodov a zdrojov tepla/výmena všetkých
radiátorov v hlavnej budove.
V roku 2017 sme postupovali v zabezpečovaní bezbariérovosti v hlavnej budove:
-

bezbariérovosť kancelárie ekonómky

-

bezbariérovosti sesterskej miestnosti a riaditeľne.

inovácia vybavenia riaditeľne,
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zriadenie miestnosti manažéra kvality, modernizácia miestnosti pre zdravotnícky personál,

modernizácia kuchyne - zakúpenie umývačky riadu, obstaranie prepravného vozíka pre
prijímateľov sociálnych služieb
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uskutočnila sa výmena plastových okien na hlavnej budove

inovácia vybavenia kancelárie ekonómky
pôvodný stav:

nové vybavenie:

zriadenie internetu pre prijímateľov sociálnej služby, pripojenie druhého televízoru na satelit,
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vytvorenie študentskej izby pre prijímateľa sociálnej služby:

zabezpečenie osobných skriniek pre personál a nadstavcov na sezónne oblečenie
prijímateľov sociálnych služieb

rozšírenie využitia telocvične na relaxáciu – zakúpenie „Tuli“ vakov a lávovej lampy.
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Rok 2018 – Občianske združenie Lúč pri DSS v Šintave na základe projektu letný svet
zakúpilo bazén, lavičky, slnečníky pre príjemné prežitie letných horúčav.

1.4 Charakteristika DSS Šintava
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintava poskytuje sociálne služby podľa
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva
odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti, alebo utvára
podmienky na ich vykonávanie, v rozsahu ustanovenom zákonom. Ide o ubytovanie,
stravovanie,

zaopatrenie,

ošetrovateľskú

starostlivosť,

opatrovateľskú

starostlivosť,

rehabilitačnú starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, výchovu, záujmovú
činnosť a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, v súlade so základnými
ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a s princípmi
nediskriminácie.
1.5 Charakteristika pracovísk
Priestory zariadenia sú rozdelené do dvoch prízemných budov – hlavná a hospodárska
budova. Priestory sa formálne členia na štyri druhy:
1. Priestory pre ubytovanie prijímateľov sociálnych služieb (izby).
Izby pre klientov sa v našom zariadení, nachádzajú výhradne v hlavnej budove a majú
jednotný typ – trojlôžkové a majú charakter dve izby dievčenské a dve chlapčenské, je
dodržiavaný princíp diskrétnosti. Naši prijímatelia sociálnej služby majú možnosť upraviť si
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vybavenie izieb vlastným hnuteľným majetkom, spotrebnou elektronikou a osobnými
predmetmi.
2. Priestory pre vykonávanie odborných činností (terapie a pod.) a pre kultúrne, spoločenské
a voľnočasové aktivity klientov.
Priestory určené pre aktivity klientov sú umiestnené v dvoch prízemných budovách.
Miestnosti v hlavnej budove slúžia aj ako jedáleň– kuchynka k dispozícii prijímateľom
sociálnych služieb a prístup k sledovaniu televízneho vysielania, spoločenská miestnosť
s prístupom k internetu,

televíznemu vysielaniu, priestory pre sociálnu rehabilitáciu,

skupinové – individuálne aktivity, prednášky a rôzne spoločenské podujatia, pre oddych
prijímateľov sociálnych služieb
Priestory pôvodnej hospodárskej budovy slúžia na aktivity, ktoré rozvíjajú pracovné
zručnosti, pohybové cvičenia, vodoliečbu, masáže a relax.
Zariadenie disponuje rozľahlým pozemkom, ktorý je využívaný na voľnočasové - športové
aktivity (loptové hry, stolný tenis, florbal, bicyklovanie a iné), pobyt a oddych v záhrade,
práce v záhrade a na poličku – pestovateľské práce, rôzne spoločenské akcie - stavanie
mája, opekačky, jarmok a altánok v letných mesiacoch na individuálne a skupinové terapie
a popoludňajšie sedenia pri kávičke, relax.
3. Administratívne a prevádzkové priestory zabezpečujú najmä vykonávanie obslužných
a ďalších činností a servisu pre chod zariadenia (okrem priestorov s vyhradeným právom
vstupu), slúžia pre prácu personálu, avšak sú prístupné aj prijímateľom sociálnych služieb.
Tieto priestory sa nepovažujú za súkromný priestor prijímateľa ani potenciálne, preto
prijímatelia, ktorí sa v nich zdržiavajú, musia rešpektovať obvyklé prevádzkové činnosti, ktoré
sa v nich vykonávajú a sú vedení k tomu, aby do nich svojvoľne nezasahovali. Taktiež ak si
to povaha priestoru vyžaduje, sú povinní dodržiavať obvyklé pokyny vyplývajúce zo zásad
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
4. Priestory s vyhradeným právom vstupu.
Priestory s vyhradeným právom vstupu sú také, ktoré sú označené zákazom vstupu
nepovolaným osobám. Toto obmedzenie sa vzťahuje na personál ako aj na prijímateľov
sociálnej služby a všetky návštevy zariadenia. Vstup sa obmedzuje zo zákonných dôvodov
a s ohľadom na bezpečnosť a zdravie osôb. Vo všeobecnosti pohyb klientov v zariadení nie
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je obmedzovaný. V našom zariadení sú nasledovné priestory s vyhradeným právom vstupu:
kuchyňa, kotolňa, dielňa údržbára a garáž.
1.6 Vízia a poslanie zariadenia
Víziou ďalšieho rozvoja zariadenia je na získaných skúsenostiach z 27 ročnej praxe
zabezpečovania poskytovania sociálnych služieb vybudovať progresívne zariadenie s
kvalitnými sociálnymi službami, vyškoleným personálom, ktorý moderným spôsobom a na
základe čo najnovších vedeckých poznatkov bude napĺňať poslanie pomáhajúcej profesie.
K tomu napomáha už súčasný trend personálu s vysokoškolským vzdelaním v oblasti
sociálnej práce, psychológie, ošetrovateľstva a manažmentu kvality.
Aplikovaný systém procesného riadenia zabezpečuje patričnú úroveň kvality poskytovaných
sociálnych služieb a tiež preukázateľných dôkazov o ich výkone.
Najvyššou prioritou v hodnotách, ktoré všeobecne v zariadení zdieľame, je ľudskosť; tak znie
aj motto nášho zariadenia:
„Nikto nie je taký veľký, aby pomoc nepotreboval a nikto nie je taký malý, aby
nemohol pomôcť“.
V tomto duchu sa angažujeme za zmenu, s ohľadom na súčasnú nízku kapacitu zariadenia
z dôvodu priestorových podmienok vyhovieť pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby
momentálne 27-im čakateľom na poskytovanie sociálnej služby. Máme nádej a spracované
dokumenty, ktoré budú slúžiť k naplneniu vízie: vybudovať moderné zariadenie s vyššou
kapacitou pre ľudí, ktorým bol osud veľmi nepriaznivý, zároveň skvalitniť pracovné prostredie
pre zamestnancov v pomáhajúcej profesii.
DSS v Šintave budeme zároveň pokračovať aj v zabezpečovaní odľahčovacej služby pre
ľudí, ktorí sa o handicapovaných rodinných príslušníkov starajú v domácom prostredí. Už v
súčasnosti vytvárame komunitu rodičov a prijímateľov sociálnych služieb, ktorí hľadajú a
vedia, že nájdu pomoc v našom zariadení. Ich dôveru sme si získali kvalitne poskytovanou
službou, vzájomnou informovanosťou a angažovanosťou a vzájomnou pomocou v krízových
situáciách.
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2

Charakteristika prijímateľov sociálnych služieb

Tabuľka č. 2:Počet prijímateľov sociálnych služieb a priemerný vek v DSS Šintava (stav
31.12.2018)
Počet mužov

Priemerný

Počet žien

vek
DSS Šintava

7

34

Priemerný

Celkom

Priemerný

vek
9

vek

35

16

34

Tabuľka č.3: Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby (stav k 31.12.2018)

Vekové rozmedzie

Počet prijímateľov sociálnych služieb
v danom pásme

4 - 5 rokov

0

10 – 14 rokov

0

15 – 18 rokov

0

19 – 25 rokov

2

26 – 39 rokov

9

40 – 62 rokov

5

Tabuľka č.4: Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby z hľadiska diagnóz
Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa diagnóz

Počet prijímateľov sociálnej služby
v danej diagnóze

Mentálne postihnutie

16

Poruchy správania

6

Schizofrénia

1

Epilepsia

5

Imobilita

6

DMO

7

Downov syndróm

2

Tabuľka č.5: Pohyb prijímateľov sociálnej služby v DSS Šintava (stav k 31.12.2018)
Prijímatelia sociálnej služby

Počet prijímateľov sociálnej služby

Prijatí prijímatelia

0

Ukončenie pobytu prijímateľa

0

Exitus

0
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V DSS pre deti a dospelých v Šintave sme mali k 31.12.2018 z počtu 16 dospelých
prijímateľov sociálnej služby 10 prijímateľov sociálnej služby obmedzených spôsobilosti na
právne úkony v plnom rozsahu a 6 prijímatelia sociálnych služieb sú svojprávny.
Počet evidovaných žiadostí k 31.12.2018 o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je
27.
3

Organizačná štruktúra DSS Šintava

V zariadení pracuje celkovo 17 zamestnancov. Organizačnú štruktúru stanovuje organizačný
poriadok.
Tabuľka č.6: Štruktúra zamestnancov DSS Šintava
Administratíva a ostatná prevádzka

Počet

Prepočítané na plný úväzok

Riaditeľka zariadenia

1

1,00

Ekonómka, personalistka a mzdárka

1

1,00

Manažér kvality

1

1,00

Vedúca stravovacej prevádzky

1

1,00

4

4,00

Počet

Prepočítané na plný úväzok

10

10,00

Spolu
Pracovníci odborných činností
Pracovníci odbornej časti

Z toho:
Sestra

2

2,00

Sociálny pracovník

1

1,00

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

2

2,00

Opatrovateľka

4

4,00

Sanitárka

1

1,00

10

10,00

Počet

Prepočítané na plný úväzok

Upratovačka

1

0,50

Údržbár, šofér

1

1,00

Kuchárka

1

1,00

1

2,50

Spolu:
Pracovníci obslužných činností

Spolu
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3.1 Odborný rast a vzdelávanie zamestnancov
Tabuľka č.7: Prehľad externých vzdelávacích aktivít za rok 2018
Prehľad externých vzdelávacích aktivít

Organizátor

Obdobie

za rok 2018
Tematický deň v Akadémii vzdelávania

Počet
zamestnancov

Tabita s.r.o. Holíč

06.02.2018

3

Ochrana osobných údajov

VAJAK s.r.o Trnava

04.05.2018

1

Personalistika a mzdy

RVC Trnava

26.04.2018

1

Zoborský deň a Bitterov osteologický

SKSaPA

v Holíči

19.-20.04.2018

1

5.6.2018

7

deň
Komunikácia v zložitých situáciách

VAJAK s.r.o Trnava

8.6.2018
Registratúra

Galanta - Asociácia

14.6.2018

1

správcov registratúry
Konferencia sociálnej práce

UKF Nitra

20.09.2018

1

Pracovné stretnutie so županom TTSK

Trnavský

28.09.2018

3

spojené so vzdelávacou aktivitou (Holíč)

samosprávny kraj,

24.09.2019

1

10.10.2018

1

Tabita s.r.o. Holíč
Mzdy, personalistika

VEMA s.r.o
Bratislava

Ochrana osobných údajov GPRK

Proeko s.r.o
Bratislava

Psychologické psychiatrické minimum

ADAVED s.r.o. Šaľa

31.5. -1.6.2018

1

v praxi DSS
Informačno – konzultačný seminár:

Trnavský

Inventarizácia majetku, záväzkov

samosprávny kraj

18.10.2018

2

4.10.2018

1

23.- 24.10.2018

1

a rozdielu majetku a záväzkov. (Trnava)
Bariatrická chirurgia

SKSaPA

Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácieI.

Tabita s.r.o. Holíč

Diskusné stretnutie správcov

Trnavský

registratúry v organizáciách

samosprávny kraj

24.10.2018

1

v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu
Trnavského samosprávneho kraja
Bazálna stimulácia II.

DSS Košúty

Predstavenie projektu: Dobré firmy

Odbor sociálnych

robia dobré veci. (Piešťany)

vecí úradu TTSK,
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Adeli Medical
centrum
Informačno – konzultačný seminár

TTSK (lektor ING,

k účtovnej uzávierke (Trnava)

lektor Terézia

08.11.2018

1

14.11.2018

3

Urbanová
Konferencia: Prvý podporný projekt pre

Domov sociálnych

pomáhajúce profesie v Trnave

služieb „Humánum“
za podpory
Trnavského
samosprávneho
kraja

Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie

Tabita s.r.o. Holíč

27.-29.11.2018

1

II..
Mzdy

Vema Bratislava

Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie

Tabita s.r.o. Holíč

17.12.2018

1

11.– 13.12.2018

1

III..

Tabuľka č.7: Prehľad interných vzdelávacích aktivít za rok 2018
Prehľad interných vzdelávacích aktivít

Organizátor

Obdobie

za rok 2018
Prevencia srdco cievnych ochorení

DSS Šintava

január

Informácie k procesnému riadeniu

DSS Šintava

február

Správne použité spôsoby pri zvládnutí ťažkých

DSS Šintava

marec

DSS Šintava

apríl

Seminár k zákonu o ochrane osobných údajov

DSS Šintava

máj

Sociálna rehabilitácia.

DSS Šintava

jún

Novela zákona o sociálnych službách v praxi

situácii s klientami.
Asertívne správanie
Triedenie odpadu a manipulácia s ním v našom
zariadení
Komunikácia s klientom
Alzhaimerové ochorenia

Ateroskleróza.
Rozvíjanie kognitívnych kompetencii o mentálne
postihnutých pomocou PC hry.
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Kraniosakrálna terapia
Staroba a jej ochrana.
PP pri zástave srdca, vonkajšia masáž
a zastavenie silného krvácania.
DSS Šintava

september

DSS Šintava

október

NCMP

DSS Šintava

november

Supervízia I.(doc. PhDr. Peter Brnula, PhD)

DSS Šintava

02.02.2018

Supervízia II.(doc. PhDr. Peter Brnula, PhD

DSS Šintava

14.05.2018

Tinnitius
Psychologické a psychiatrické minimum v praxi
Osteoporóza
Opatrenia ,ktoré sú pripravené, k záchrane života,
zdravia a majetku v prípade vzniku MU.
Maslovova pyramída potrieb.
Reminisenčná terapia
Schizofrénia
Snoezelen

Interné vzdelávanie zamestnancov je realizované formou:


4

odborných seminárov a školení všetkých zamestnancov zariadenia.

Poskytované sociálne služby

4.1 Sociálne poradenstvo
Základné

sociálne

poradenstvo

je

poskytované

v súlade

s dikciou

zákona

o sociálnych službách sociálnym pracovníkom, ktorý spĺňa predpísané kvalifikačné
predpoklady k plneniu tejto úlohy. Najčastejšou oblasťou je záujem o bezodkladné
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre potenciálnych čakateľov v evidencii, ďalšími
oblasťami sú témy riešenia komplikácií pri zhoršených psychiatrických a zdravotných
diagnózach u prijímateľov sociálnych služieb.
Sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, založená na vzťahu, podpore,
pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení prijímateľa sociálnej služby a

na jeho reálnej

orientácii v živote. Sociálne poradenstvo slúži aj na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie
negatívnych spôsobov správania sa prijímateľa sociálnych služieb a jeho začlenenia do
spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komunity.
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4.2 Sociálna rehabilitácia
Podľa zákona č. 448/2008 Z. z.§ 21 o sociálnych službách je sociálna rehabilitácia odborná
činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom
a nácvikom

zručností

alebo

aktivizovaním

schopností

a posilňovaním

návykov

pri

sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o svoje okolie, a pri základných sociálnych aktivitách
s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. V našom zariadení je
poskytovaná formou procesu individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie
a na základe Metodiky individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie. Je
vykonávaná 2 inštruktormi sociálnej rehabilitácie a referentom pre sociálnu oblasť. Sociálna
rehabilitácia je realizovaná v priebehu celého dňa, nie je časovo ohraničená. Prebieha
v interiéri, v exteriéri, ale aj v širšom okolí mimo zariadenia. Poslaním sociálnej rehabilitácie
je poskytovanie podpory pri získavaní čo najvyššej miery sebestačnosti a integrácie do
spoločnosti. Slúži na zabránenie zhoršeniu zdravotného stavu.
V našom zariadení sa sociálna rehabilitácia zameriava na tieto oblasti:
 oblasť zručností pre každodenný život – je zameraná na hygienické a sebaobslužné
návyky, používanie kompenzačných pomôcok (obliekanie, vyzliekanie, umývanie tváre,
rúk, zubov, stolovanie, jedenie, úprava lôžka, príprava nápojov, aplikácia dlahy, presun
vozík/lôžko, samostatné polohovanie v ľahu),
 sociálna oblasť – osvojenie si návykov spoločenského správania – prosím, ďakujem,
pozdravy, privítanie, lúčenie, primerané správanie vo verejných priestoroch , budovanie
vzájomných vzťahov – nácvik sebaovládania v rôznych situáciách, práca s emóciami
 oblasť fyzického zamerania ( športové aktivity, vychádzky mimo zariadenia, bicyklovanie,
ranná rozcvička a pod.),
 oblasť orientácie a mobility – orientácia a mobilita v interiéri a exteriéri zariadenia,
 kognitívna oblasť – orientácia v čase – včera, dnes, zajtra, mesiace., informácie z
bežného života ( politika, šport,.), poznávanie a pomenovanie počasia – obliekanie podľa
počasia,
 komunikačná oblasť – komunikácia ako taká, verbálna, či neverbálna,
 emocionálna oblasť – eliminácia negatívnych prejavov,
 prvky arteterapie – maľovanie, kreslenie, výroba pohľadníc, strihanie a trhanie papiera,
 prvky biblioterapie – aktívna, či pasívna forma čítania, reprodukcia prečítaného textu,
 prvky muzikoterapie – počúvanie hudby, spievanie, relaxácia pri hudbe, tancovanie, hra
na hudobné nástroje, nácvik piesní a tanca na kultúrne podujatia,
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 prvky dramatoterapie – nácvik scénok, nácvik básní.
Sociálna rehabilitácia sa realizuje aj p prostredníctvom využívania mentálnych schopností a
to na základe týchto činností (písanie, počítanie, práca s kalkulačkou, vedomostné kvízy,
rozvíjanie sociálnych zručností, hranie spoločenských hier a pod. ).
4.3 Rozvoj pracovných zručností
Rozvoj pracovných zručností chápeme v zariadení ako súčasť denného plánovania u
každého prijímateľa sociálnych služieb, ktorý túto možnosť využiť dokáže. Ide o
najvýznamnejšiu a najúčinnejšiu rehabilitačnú činnosť, ktorá ovplyvňuje udržanie a zlepšenie
jeho manuálnej zdatnosti. Pozitívne ovplyvňuje sociálne väzby, stimuluje psychické funkcie,
vedie ho k spolupráci, k rozvoju fantázie, zvyšuje jeho pozitívne sebavedomie a
sebahodnotenie.
Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností
fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy,
udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných
schopností a jej začlenenie do spoločnosti.
V našom zariadení rozvoj pracovných zručností nechápeme iba v zmysle vytvárania
pracovných návykov, ale ako terapiu, ktorá má prijímateľa sociálnej služby naučiť aktívnemu
tráveniu voľného času a k zodpovednosti za kvalitu svojho života. Nejde nám iba o udržanie
už získaných zručností a návykov, ale aj rozširovanie ich spektra. Vychádzame z ich potrieb
záujmov, možnosti, schopností a zohľadňujeme aktuálny zdravotný stav. Prihliadame na
danosti a potenciál prijímateľa sociálnej služby.
Rozvoj pracovných zručností je integrovaný do režimu dňa ako jeho pevná súčasť.
Zahŕňa rôzne aktivity:
 pestovateľské práce, ktoré sú zamerané na polievanie a starostlivosť o záhradku, či
kvetinovú, bylinkovú,
 enkaustika, práca s hlinou, práca s technickým materiálom (sklom, či inými materiálmi),
výroba gélových sviečok, pri výrobe mydielok
 pravidelne sa realizujú pri službách v jedálni - umývajú a utierajú každodenne po sebe
riady.
 jeden krát do týždňa upratujú, vysávajú a respektíve na základe naplánovania denných
aktivít, sa venujú domácim prácam,
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 práca v kuchynke, kde majú možnosť klienti spolupodieľať sa na pečení rôznych koláčov i
jednoduchých jedál, prípravu kapucína, kávy,
Prijímatelia sociálnej služby sa výsledkami pracovných činností (rôznymi výrobkami)
prezentujú nielen na chodbe nášho zariadenia ale aj na rôznych kultúrno – spoločenských
podujatiach.
4.4 Ošetrovateľská starostlivosť
Komplexná

ošetrovateľská

starostlivosť

je

zameraná

na

prevenciu,

upevňovanie,

prinavrátenie a zlepšenie zdravia v súlade so sociálnym prostredím. Hlavný dôraz sa kladie
na

uspokojovanie

bio-psycho-sociálnych

potrieb

u prijímateľa

sociálnych

služieb.

Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení poskytujú 2 sestry a je poskytovaná v súlade
s platnou legislatívou, formou ošetrovateľského procesu, v súlade s vypracovanými
ošetrovateľskými štandardmi a na základe Metodickej príručky riadenia ošetrovateľského
procesu v sociálnych službách. Výkony ošetrovateľskej starostlivosti v roku 2018 boli
realizované v našich podmienkach prostredníctvom ADOS Sereď.
4.5 Opatrovateľská starostlivosť
Opatrovateľskú starostlivosť v zariadení poskytuje 4 opatrovateľky a 1 sanitárka v súlade
s platnou legislatívou, na základe Metodickej príručky Individuálny prístup a individuálne
plánovanie v opatrovateľskom procese podľa M.Krohwinkel. V rámci opatrovateľskej služby
je vykonávaná celodenná starostlivosť – ranná a večerná hygiena, kúpanie, umývanie,
česanie, strihanie nechtov, holenie, umývanie vlasov, podávanie stravy, kŕmenie, výmena
inkontinenčných pomôcok, polohovanie, starostlivosť o osobnú a o posteľnú bielizeň,
zabezpečenie pitného režimu, sprevádzanie prijímateľov sociálnej služby na pobytovej forme
celoročnej na vyšetrenia u odborných lekárov. Aj v roku 2018 boli prijímateľom sociálnych
služieb poskytované masáže a bazálna stimulácia.
4.6 Ubytovanie
Izby pre klientov sa v našom zariadení, nachádzajú výhradne v hlavnej budove a majú
jednotný typ – trojlôžkové a majú charakter dve izby dievčenské a dve chlapčenské, je
dodržiavaný princíp diskrétnosti. Uvádzame ich štandardné vybavenie. Naši klienti majú
možnosť upraviť si vybavenie izieb vlastným hnuteľným majetkom, spotrebnou elektronikou
a osobnými predmetmi.
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Tabuľka č.8: Prehľad počtu izieb , počtu lôžok
Izba trojlôžková
Počet ubytovacích jednotiek
Štandardné vybavenie na osobu
DlHM
1. Posteľ (u imobilných polohovateľná)
2. Skriňa na osobné veci
3
Stolík (zdieľaný s ostatnými spolubývajúcimi)
4
stolička
5
Vešiak (zdieľaný s ostatnými spolubývajúcimi)
6
Polička nástenná
7
Stolová lampa (zdieľaná s ostatnými spolubývajúcimi)
8
Koberec (v 2 izbách)

4
ks
1
1
1
1
1
1
1
1

4.7 Stravovanie.
4.7.1 Zabezpečenie stravovania
Stravovanie klientov a zamestnancov zariadenia bolo v roku 2018 zabezpečované
kuchyňou DSS Šintava – kuchárkou v počte 1 v súlade s uplatňovaním zásad systému
HACCP a Prevádzkovým poriadkom stravovacieho úseku. Prijímatelia sociálnych služieb
zariadenia sa v rámci terapeutických činností spolupodieľali na príprave večerí pod
odborným dohľadom inštruktorov sociálnej rehabilitácie.

Stravovanie v sobotu, v nedeľu

a počas neprítomnosti kuchárky bolo zabezpečené dodávateľským spôsobom. Jedálny lístok
zostavovala vedúca stravovacieho úseku najmenej jeden týždeň vopred aj na základe
požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú tiež členmi stravovacej komisie. Členom
stravovacej komisie bol každý mesiac iní prijímateľ sociálnych služieb. Jedálne lístky
schvaľovala riaditeľka zariadenia a kuchárka zariadenia. Prijímatelia sociálnej služby mali
každý deň zabezpečené čerstvé ovocie formou desiatej a olovrantov. Čerstvá zelenina bola
zabezpečovaná ako súčasť raňajok a obedov. V rámci pitného režimu boli podávané
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minerálky, čaje, citronáda a stolová voda v súlade s pravidlami zdravej výživy. Úprava
pripravovaných pokrmov bola v súlade s materiálno spotrebnými normami pre školské
stravovanie .Pripravenú stravu sme podávali klientom a zamestnancom v jedálni zariadenia.
Denné a týždenné nákupy zabezpečoval domovník zariadenia v spolupráci s kuchárkou
zariadenia, vedúcou stravovacieho úseku a riaditeľkou zariadenia.
Tabuľka č.9 Počty odobratých jedál v ks za rok 2018 – Racionálna strava

Raňajky
Zamestnanci
Klienti
Cudzí stravníci

Desiata

3304

3314

Obed
2615
3292
29

Suchý obed
11

Olovrant
3333

Večera
2245

Celkový počet odobratých jedál za rok 2018: 18 143 kusov.
4.7.2 Spôsob výpočtu stravy na rok 2018 :
Kalkuláciu ceny stravy pre poberateľov sociálnej služby na rok 2018 vypočítala vedúca
stravovacieho úseku s platnosťou od 1.1.2018. Na základe VZN č. 30/2014 čl.2 ods.19
požiadala o odsúhlasenie zriaďovateľa – Trnavský samosprávny kraj. Cena stravy sa skladá
z:
 Režijných nákladov = osobné a vecné náklady spojené s prípravou stravy vynaložené v
roku 2017
 Stravnej jednotky= finančné prostriedky na nákup potravín na 1deň na osobu.(raňajky,
desiata, obed , olovrant, večera)
Režijné náklady premietnuté do úhrady stravy v roku 2018 boli vo výške 74.3% skutočne
vynaložených finančných prostriedkov spojených s prípravou stravy z roku 2017.
4.7.3 Cena stravy v € pre poberateľov sociálnej služby za druh stravy v roku 2018
Tabuľka č.10 Týždenný a roční:
Potraviny v €
raňajky
desiata
obed
olovrant
večera

0,36
0,26
1,17
0,26
0,88

Režijné náklady v €
0,27
0,20
0,90
0,20
0,68

Stravná jednotka (potraviny) 2,93 € + režijné náklady 2,25 € = 5,18 €/deň
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Tabuľka č.11 Ambulantní ( bez večere):

Potraviny v €
raňajky
desiata
obed
olovrant

0,36
0,26
1,17
0,26

Režijné náklady v €
0,27
0,20
0,90
0,20

Spolu na deň
0,63
0,46
2,07
0,46

Stravná jednotka(potraviny) 2,05 € + režijné náklady 1,57 € = 3,62 €/deň
4.7.4 Kalkuláciu ceny obeda

pre zamestnancov a cudzích stravníkov na rok 2018

vypočítala vedúcastravovacieho úseku s platnosťou od 1.1.2018. Hlásenie o aktuálnej cene
obeda zaslala zriaďovateľovi – Trnavský samosprávny kraj.
Cena obeda sa skladá z:
 Režijných nákladov =osobné a vecné náklady vynaložené na prípravu 1 obeda = 0,72 €
 Stravnej jednotky= finančné prostriedky na nákup potravín na 1obed = 1,17 €
Cena obeda pre zamestnancov zariadenia za rok 2018 bola:..............................1,89 €/ks
Z toho zamestnávateľ hradil 55% ................................................................................1,04 €/ks
Doplatok zo sociálneho fondu bol............................................................................... 0,22 €/ks
Úhrada zamestnanca bola ..........................................................................................0,63 €/ks
Cena obeda pre cudzích stravníkov za rok 2018 bola:..........................................1,89 €/ks
Tabuľka č.11 Finančné náklady vynaložené na zabezpečenie stravovania za rok 2018
Spracované potraviny v €
Osobné a vecné náklady vynaložené v roku 2018 v €
Spolu:

11 851,25 €
14 338,- €
26 189,25 €

Okrem zostavovania jedálneho lístka, kalkulácie cien stravy, vedúca stravovania
vykonávala objednávanie surovín, kontrolu dodržiavania stravnej jednotky, kontrolu a
dohliadanie nad výdajom stravy, riadenie a zabezpečovanie chodu stravovacej prevádzky.
Prípravu a vydávanie jedál, umývanie riadu a priestorov kuchyne zabezpečovala kuchárka.
Počas neprítomnosti kuchárky tieto činnosti zabezpečovala vedúca stravovacieho úseku
v spolupráci s domovníkom, upratovačkou a službukonajúcim oše/opa personálom. Okrem
každodenného upratovania a dezinfekcie stravovacej prevádzky raz týždenne bolo
vykonávané hĺbkové čistenie týchto priestorov. V polročných intervaloch bola vykonaná
deratizácia a dezinsekcia vo všetkých častiach stravovacej prevádzky, ubytovacích ,
prevádzkových priestoroch a aj vonkajších priestoroch zariadenia.
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V mesiaci júl bolo vykonané maľovanie kuchyne a skladových priestorov.
4.8 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Upratovanie v zariadení zabezpečuje 1 upratovačka, ktorá denne upratuje hygienické
zariadenia, izby, spoločenské priestory, kancelárie podľa harmonogramu prác. Na základe
rozpisu sa realizuje pravidelná dezinfekcia. Štvrťročne sa mení používanie dezinfekčných
prípravkov . „Veľké upratovanie“, vrátane umývania okien sa realizuje štvrťročne.
Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zabezpečujeme vo vlastnej práčovni, kde
sa vykonáva pranie, čistenie , komplexná hygiena a starostlivosť o osobný odev a bielizeň
prijímateľov sociálnej služby, textilné bytové doplnky, posteľnú bielizeň ako aj paplóny,
vankúše a iné. V práčovni v prípade potreby opravujeme poškodený odev. Všetky činnosti
v práčovni

sú

vykonávané

prostredníctvom

zamestnancov

opatrovateľsko

–

ošetrovateľského úseku.
4.9 Kultúrne, športové a rekreačné podujatia organizované v roku 2018
V roku 2018 sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili na rôznych kultúrnych a športových
podujatiach, ktorých organizátorom bolo samotné zariadenie DSS Šintava, ale aj iné
zariadenia, organizácie, mestá a obce. Cieľom integračných aktivít je sprostredkovať
prijímateľom sociálnej služby kontakt so spoločenským prostredím, nové podnety a zážitky a
zamedziť ich sociálnej izolácii.
Tabuľka č.12: Prehľad kultúrnych, rekreačných a športových podujatí v roku 2018
Organizátor podujatia

Názov podujatia

Február

DSS Šintava

Valentínske posedenie

16

Marec

TTSK
DSS Šintava

Veľkonočné trhy
Návšteva miestnej knižnice

3
5

Apríl

ZŠ Šintava
DSS Pastuchov
DSS Šintava

Stolnotenisový turnaj
Šport nás spája
Gardenia Nitra

3
4
5

Máj

DSS Šintava
DSS Lehnice
DSS Jahodná

Ranč pod Babicou
Májová veselica
Športové hry

6
5
5

Jún

DSS Sereď
DSS Senica
DSS Skalica
DSS Šintava

Súťaž vo varení guláša
Let´s Dance
Baťov kanál
Komunitné stretnutie

3
4
4
16

DSS Šintava

Malkia Park

5

Mesiac

Počet zúčastnených PSS

Júl
August
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September

DSS Šintava
DSS Pastuchov
DSS Sereď

Jarmok výrobkov
Košútsky hudobný kľúč
Desaťboj

16
4
3

Október

TTSK
Integrácia n.o. Bratislava
Osvet. stred. Galanta

Univerzita ľudskosti
Integrácia
Kultúra bez bariér

3
6
5

November

DSS Jahodná

Postoj chvíľa si krásna

5

December

DSS Šintava
TTSK
DSS Šintava

Mikuláš
Vianočné trhy
Zdobenie vianočného
stromčeka

14
3
16

4.9.1 Fotogaléria z podujatí v roku 2018

Valentín v DSS Šintava
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Veľkonočné trhy na Úrade TTSK

Návšteva knižnice Šintava
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Stolnotenisový turnaj na ZŠ Šintava: Svetový deň stolného tenisu

Šport nás spája DSS Pastuchov
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Gardénia Nitra

Ranč pod Babicou
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Jarmok výrobkov DSS Šintava

Májová veselica v Lehniciach s Gizkou Oňovou

VS 2018 Výročná správa za rok 2018 DSS Šintava

Evidenčné číslo:
VS 2018

Výročná správa za rok 2018
Strana: 39/50

Športové hry Topoľníky

Malkia park
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Integrácia Bratislava

Kultúra bez bariér – vernisáž v Sládkovičove
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Zdobenie vianočného stromčeka Šintava

4.10 Propagácia zariadenia DSS Šintava


Zaujímavé a významné akcie zariadenia boli prezentované a publikované na webovej
stránke zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj: www.trnava-vuc.sk.



Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava má zriadenú web stránku:
www.dsssintava.zupa-tt.sk, prostredníctvom ktorej informuje širokú verejnosť o svojej
činnosti a zrealizovaných aktivitách.



Facebooku



Zariadenie sa prezentovalo na rôznych výstavách, podujatiach usporiadaných mimo
zariadenia.



Všetky kultúrne, spoločenské akcie a významné podujatia boli priebežne zapisované
v kronike zariadenia.

4.11 Partnerská spolupráca
DSS Šintava sa svojou činnosťou podieľa na podpore a rozvoji miestnej komunity nielen
poskytovaním sociálnych služieb, ale aj pracovnými príležitosťami, organizovaním
spoločenských podujatí, spoluprácou s Obecným úradom a rozvojom partnerstiev na základe
vzájomne užitočných vzťahov. Rozvíjaním partnerstiev sme sledovali štyri základné ciele:
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1. Realizácia sociálnej politiky zriaďovateľa.
2. Zabezpečenie sociálnych kontaktov našim klientom pre zabraňovanie sociálnej
vylúčenosti a na podporu začleňovania sa do spoločnosti.
3. Zabezpečenie odborných kontaktov našim zamestnancom.
4. Zabezpečenie dobrých dodávateľsko odberateľských vzťahov.
Partnerstvá sme rozvíjali na neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na
neformálnom základe sme orientovali na uskutočňovanie spoločných aktivít v prospech
prijímateľov sociálnej služby, najmä kultúrneho .
Zainteresované strany s ktorými rozvíjame neformálne partnerstvá sú najmä:


Občianske združenie Pomocníček v Seredi



OZ Mladá Sereď



Knižnica Šintava



TU Trnava, UKF Nitra



VW Slovensko – nadácia



Integrácia



Iné zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK



Kaderníctvo Karin Šintava



Farský úrad Šintava



ZOS Šintava



Nezábudka Pata

Partnerstvá na formálnom základe sme rozvíjali hlavne na základe spoločných zmlúv,
projektov alebo boli založené na príbuzenskom vzťahu k našim prijímateľom sociálnej služby
a na potrebe spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou.
Zainteresované strany vo formálnych partnerstvách sú najmä:


VÚC Trnava



MUdr. Marta Petrovská, praktický lekár pre dospelých Šoporňa



MUDr. Eva Pavlíková Bielická, psychiater



MUDr. Eva Lysová, psychiater



ADOS Sereď



Anex
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Lemax



Lekáreň Lovecký



Jednota COOP



Mäso výroba Pata



Športclub Sereď



HSH



Lidl



Kaufland



Tevos



Fram pekáreň Šintava



Billa



Framipek



Obec Šintava



Obec Šoporňa

5 Poslanie a vízia na rok 2019
5.1 SWOT analýza
SWOT analýza slúži ako manažérska podpora a nástroj strategického plánovania k
dosiahnutiu cieľa, ktorý je zadefinovaný vo vízii rozvoja zariadenia.
Analýza vnútorných silných a slabých stránok zariadenia je spracovaná s ohľadom na
plnenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb (z.č. 448/2008 Z.z, v znení
neskorších predpisov, § 104, príloha č.2), s ohľadom na plnenie ďalších legislatívnych
noriem, najmä Vyhlášky MZ SR č.210/2016 a s ohľadom na vplyvy a hrozby externého
prostrediaa ďalších limitujúcich faktorov.
Analýza stavu s popisom príležitostí, s využitím silných stránok zariadenia je východiskom
pre strategické plánovanie a tvorenie vízie, ktorá je realizovateľná,

s veľmi citeľným

prínosom nielen pre čakateľov na sociálnu službu v evidencii, ale aj pre súčasných
prijímateľov sociálnych služieb a pre personál v pomáhajúcej profesii. Dôležitým poslaním je
aj minimalizovať riziká, ktoré predstavujú slabé stránky, príp. ohrozenia.
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5.1 Vízia DSS v Šintave na rok 2019:
-

pokračovať v aplikácii Príručky podmienok kvality, vrátane dodatku,

zavádzaním

procesných prístupov
-

validovať zavedené procesy

-

vytvárať dobré medziľudské vzťahy na pracovisku, vzájomnú úctu a podporu a do
tohto prostredia začleňovať aj prijímateľa sociálnej služby ako prirodzeného priateľa,
ktorý potrebuje pomoc

-

dodržiavať ľudské práva a chrániť zraniteľnosť znevýhodnených ľudí,

-

pokračovať v komunikácii o prípravách projektovej dokumentácie na prístavbu
a nadstavbu zariadenia s cieľom zvýšiť celkovú kapacitu prijímateľov sociálnych
služieb

-

pokračovať v zabezpečení požiadaviek na priestorové podmienky poskytovanej
sociálnej služby vyplývajúce z Vyhlášky MZ SR č. 210/2016

-

rozvíjať spoluprácu na úrovni Komunity pri DSS v Šintave

-

participovať na rozvoji sociálnych služieb v rámci regiónu

-

networking (sieťovanie) naprieč spektrom poskytovateľov sociálnych služieb vrátane
tretieho sektoru

-

nadväzovať aj medzinárodné vzťahy medzi poskytovateľmi sociálnych služieb

-

zabezpečovať permanentné vzdelávanie zamestnancov

-

zabezpečovať supervíziu

-

budovať teambulding medzi zamestnancami v pomáhajúcich profesiách, pracovať na
pozdvihnutí stavovskej úrovne pracovníkov v sociálnych službách a prinavrátiť úctu
verejnosti šírením pozitívneho povedomia o práci v inštitúcii, ktorá zabezpečuje
sociálnu pomoc znevýhodneným ľuďom

6 Hospodárenie DSS v Šintave v roku 2018
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave (ďalej ÚJ) je rozpočtovou
organizáciou zriadenou Trnavským samosprávnym krajom. Organizácia má právnu
subjektivitu.
ÚJ účtuje v sústave podvojného účtovníctva v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa Opatrenia MF
SR č.MF/16786/2007-31 z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
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Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - riadna ročná závierka
DSS v Šintave je súčasťou konsolidovaného celku-Trnavský samosprávny kraj.
6.1 Rozpočet na rok 2018 a jeho plnenie
Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok
je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia rozpočtovej
organizácie
V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet na rok 2018 bol schválený zastupiteľstvom TTSK dňa 20.12.2017 - uznesenie č.
14/2017/OZ.
V priebehu roka boli vykonané úpravy rozpočtu zo strany zriaďovateľa TTSK
-

1. úprava dňa 18.6.2018 – zvýšenie hrubých miezd pracovníkov

-

2. Úprava dňa 9.10.2018- dofinancovanie bežných výdavkov

-

3. Úprava dňa 9.11.2018-dofinancovanie bežných výdavkov

-

4. Úprava dňa 26.11.2018- dofinancovanie mzdy a odvody

Úpravy rozpočtu na základe žiadosti ÚJ – o navýšenie vlastných príjmov KZ 46
-

23.8.2018, 3.12.2018

Tabuľka č.13 Úpravy rozpočtu v €
Rok 2018
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet schválený
26 600

Rozpočet upravený
33 486

Plnenie
33 226

26 600
0
0

30 100
0
3 386

29 560

250 703

305 271

301 425

250 703
0
0

305 271
0
0

301 425
0
0

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
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6.2 Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2018
Tabuľka č.14 Plnenie rozpočtu bežných príjmov v celých €
Rozpočet schválený
26 600

Rozpočet upravený
33 486

Plnenie
33 226

26 600

30 100

29 640

Granty a transfery KZ 72a

0

0

200

Zost.fin.prost.min.rokov
KZ 72a

0

3 386

3 386

EK

Text
Príjmy celkom

200

Nedaňové príjmy KZ 46

310
453

%
99,22

Príjmy sú tvorené vo väčšej miere z úhrad za služby klientov, za stravu od zamestnancov a
zo SF, preplatkov na energiách.
Tabuľka č.15 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov v celých €
EK
Text
Rozpočet schválený Rozpočet upravený
Výdavky celkom
250 703
305 271

Plnenie
301 425

600

Bežné výdavky KZ41

224 103

271 785

271 785

600

Bežné výdavky KZ 46

26 600

30 100

29 640

600

Bežné výdavky KZ 72a

0

3 386

0

%
98,74

Najväčšiu položku bežných výdavkov, tvoria mzdy a odvody do poistných fondov v čiastke
255 554 €, náklady na energie a plyn 9 336 €, vodné a stočné 989 €, telefóny 726, interiérové
vybavenie 2 860 €, výpočtová technika 207 €, telekomunikačná technika 159 €, prevádzkové
stroje a zariadenia 647 €, všeobecný materiál, kanc. materiál, čistiace prostriedky 3 443 €,
knihy a brožúry 123 €, pracovné odevy a obuv 708 €, nákup potravín 9 017 €, palivá 352 €,
servis a údržba motorového vozidla 193 €, opravy strojov a zariadení 287 €, údržba a oprava
objetku 206 €, nájomné obci 6 588 €, školenia 1 329 €, ostatné služby 2 030 €, stravovanie
zamestnancov 2 720 €, prídel do SF 2 028, odmeny na základe DoVP 290 €, popl. komunálny
odpad 627 €, nemocenské dávky 434 €.
6.3. Bilancia aktív a pasív v celých €
Tabuľka č.16 A K T Í V A
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok z toho:
stroje, prístroje, zariadenia
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Skutočnosťk 31.12. 2018
Skutočnosť k 31.12.2017
99 458
90 886
64 555
64 555
0
64 555
14 806

0
64 555
14 806
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dopravné prostriedky
ost. DHM
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu z toho:
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty z toho:
depozit
sociálny fond
darovací účet
ceniny
Časové rozlíšenie NBO

33 153
16 596
0
34 575
3 640
0
2 742
28 193
23 782
798
3 586
27
327

33 153
16 596
0
26 009
1 454
0
2 849
21 706
18 000
307
3 386
13
321

Tabuľka č.17 P A S Í V A
Názov
Vlastné imanie a záväzky
vlastné imanie
fondy

Skutočnosťk 31.12. 2018 Skutočnosťk 31.12.2017
40 547
32 842
3 564
463
0
0

Výsledok hospodárenie
Nevysporiadanývýsl.hosp.min.rokov
Výsledok hosp.za účtovné obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

3 564
463
3 101
33 396

463
1 096
-633
28 993

0
8 386
798
24 212

0
9 360
307
19 325

Tabuľka č.18
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie – účet 384 VBO – zostatok prostriedkov na darovacom účte

0
3 586

0
3 386

6.4 Prehľad o odpisoch majetku
V roku 2018 neboli prírastky ani úbytky v kapitálových výdavkoch.
Tabuľka č.19
Položka majetku
Stroje, prístroje, zariadenia
Dopravné prostriedky
Ostatný DHM

Stavk 31.12 2018
14 806
33 153
16 596
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Odpis
13 658
33 153
12 100

Zostatková cena k 31.12.2018
1 148
0
4 496

Evidenčné číslo:
VS 2018

Výročná správa za rok 2018
Strana: 48/50

6.5 Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
Tabuľka č.20 Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Stav k 31.12 2018

Stavk 31.12 2017
2 742
0

2 849
0

Pohľadávky za úhradu voči klientom za poskytnuté služby.
Tabuľka č.21 Záväzky
Záväzky krátkodobé
Záväzky do lehoty splatnosti z toho:
Dodávatelia
Zrážky
Zamestnanci
Zúčtovanie z orgánmi ZP a SP
Ostatné priame dane
Záväzky po lehote splatnosti

Stav k 31.12 2018
24 212
430
323
12 895
8 736
1 828
0

Stav k 31.12 2017
19 325
1 324
304
10 030
6 537
1 130
0

Skutočnosť k 31.12. 2018
328 725
27 433

Skutočnosť k 31.12.2017
301 448
25 240

11 941

12 951

258 306

232 314

627
0

627
0

868

868

16
0
29 533

14
0
29 435

331 826
29 495
0

300 816
29 190
0

0
0

0
0

38

203

0

0

0
0

0
0

6.6 Náklady a výnosy v celých €
Tabuľka č.22 Náklady a výnosy
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy – materiál,
energie
51 – Služby – cestovné, opravy,
ostatné služby
52- Osobné náklady-mzdové,
odvodové povinnosti
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z
odvodu príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61
–
Zmena
stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov
64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
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68 – Výnosy z transferov a rozp.
Príjmov v št. RO a PO
69 – Výnosy z transferov a rozp.
príjmov v obciach, VÚC a RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia
/ + kladný HV, - záporný HV /

0

0

302 293

271 423

3 101

-633

Výsledok hospodárenia v čiastke 3 101 € bude v r. 2019 zúčtovaný na účet 428 – ne
vysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
6.7 Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch v €.
Tabuľka č.23
Názov
DHM v používaní
DNM v používaní
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Skutočnosť k 31.12. 2018
Skutočnosť k 31.12.2017
55 721
53 599
941
1 197
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7 Kontaktné údaje
Tel. čísla:

mobil - 0905 218 931, pev.linka - 031/7894360 (riaditeľka)
031/7020917 (kancelária – administratíva)
0911 467 067 (opa/oše úsek)

Email:
Web:

Spracoval
Schválil

dsssintava@zupa-tt.sk
www.dsssintava.zupa-tt.sk

Priezvisko, meno
Mgr. Eva Javorová
Mgr. Marta Hajdinová
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Funkcia
manažér kvality
riaditeľka

Dátum

Podpis

