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1. Základné informácie
Názov zariadenia:

Domov sociálnych služieb

Adresa:

065 46 Legnava 72

Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Štatutárny zástupca:

Mgr. Gabriela Dzubinová

Registrácia:

Podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
zápis číslo 118/2-3

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IČO:

00691780

Telefón:

052/428 61 17, 052/779 85 35

Web:

www.dsslegnava.sk

E-mail:

sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

Kapacita:

60

Počet zamestnancov: 42

2. Prehľad a plnenie poskytovaných sociálnych služieb
Domov sociálnych služieb v Legnave je zriadený Prešovským samosprávnym krajom
ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Kapacita zariadenia je 60 miest.
V Domove sociálnych služieb sa poskytuje celoročne sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách).
Poslaním Domova sociálnych služieb v Legnave je vytvoriť prijímateľom sociálnych
služieb zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu
do spoločnosti na základe ich individuálnych schopnosti a znalosti. Cieľom poskytovania
sociálnej služby je vykonávať odborné, obslužné a ďalšie činnosti s prihliadnutím na
individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby.
Základný kameň novostavby ÚSS bol položený 1.4.1979 a následne 1.6.1981 sa
začala rekonštrukcia budovy bývalej pohraničnej stráže. Ústav sociálnej starostlivosti bol daný
do prevádzky 22.7.1982 a začal slúžiť pre mentálne postihnutých mužov nad 26 rokov.
Kapacita bola 80 lôžok. Architektonický je zariadenie rozdelené do 3 pavilónov. Jedna budova
je administratívna, dve ubytovacie. Súčasťou areálu DSS je terasa a oddychová zóna.
Ubytovanie prijímateľov je zabezpečené v piatich 2-posteľových , desiatich 3posteľových a piatich 4-posteľových izbách. Izby sú prispôsobené potrebám a prianiu
prijímateľov. Prijímatelia môžu mať vlastný nábytok, televízor, rádio, obrazy a pod.
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Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb
V roku 2018 boli prijatí do zariadenia 4 prijímatelia, traja prijímatelia boli preložení do
iného zariadenia a traja zomreli. Skutočný stav prijímateľov k 31.12.2018 bol 57.
Veková skladba:
Do 29 rokov : 1
30-39 rokov : 6
40-59 rokov : 26
60-74 rokov : 22
75-89 rokov : 2
Poskytované sociálne služby v roku 2018
Druh sociálnej služby:
Domov sociálnych služieb: celoročná pobytová forma sociálnej služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého
zdravotného stavu pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov, alebo fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky
nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 tohto zákona.
Jedáleň: podporná služba ambulantná pre fyzickú osobu, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné
postihnutie, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
DSS v Legnave poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálnu rehabilitáciu
4. ubytovanie
5. stravovanie
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
7. osobné vybavenie
DSS v Legnave zabezpečuje:
1. pracovnú terapiu
2. záujmovú činnosť
3.ošetrovateľskú starostlivosť
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DSS v Legnave utvára podmienky na:
1. úschovu cenných vecí
Počet prijímateľov podľa miery podpory podľa odkázanosti:
V. stupeň odkázanosti na sociálnu službu : 2
VI. stupeň odkázanosti na sociálnu službu : 55
Stravovanie je poskytované celodennou formou ako raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.
V ponuke sú 4 druhy diét: racionálna, šetriaca, neslaná a diabetická. Jedálny lístok zostavuje
stravovacia komisia, v ktorej majú zastúpenie prijímatelia sociálnej služby, vedúca
stravovacieho úseku a vedúca úseku priamej starostlivosti. Strava sa podáva v jedálni
zariadenia. Imobilným prijímateľom a prijímateľom, ktorí sa pre chorobu nemôžu stravovať v
jedálni, prináša stravu k lôžku personál.
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba osobného šatstva sú zabezpečené vlastným
personálom a vlastnou práčovňou.
Aktivizácia, voľnočasové aktivity
1.1.2018

privítanie Nového roka

15.1.2018 -19.1.2018 pobyt na Chate u Financa na Malom Lipníku
13.2.2018

karneval

14.02.2018

valentínska diskotéka

28.2.2018

stolnotenisový turnaj v Spišskom Štvrtku

7.3.2018

plaváreň Stará Ľubovňa

13.3.2018

Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní v Trenčíne

21.3.2018

veľkonočné predajné trhy v Prešove

22.3.2018

recitál Lucii Bílej v Starej Ľubovni

10.05.2018

Majstrovstvá

Slovenska

špeciálnych

olympiád

v stolnom

tenise

v Bratislave
22.05.2018

unifikovaný futbalový turnaj na Malom Lipníku

29.05.2018

športový deň prijímateľov sociálnych služieb

14.06.2018

juniáles v Spišskom Štvrtku

22.06.2018

regionálne kolo „Krídla túžby“ v Spišskom Podhradí

18.07.2018

muzikál „Dlhý, Široký a Bystrozraký„ na hrade v Starej Ľubovni

02.08.2018

grilovačka

06.09.2018

návšteva Prezidentského zámočka v Tatranskej Javorine

14.09.2018

účasť na sv. omši pre sociálne zariadenia na Mariánskej hore v Levoči

2.10.2018

Krídla túžby v DJZ v Prešove – finále

23.10.2018

vystúpenie v Základnej škole na M. Lipníku pri príležitosti dňa PSK
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1.12.2018

vianočné výstavno – predajné trhy v Starej Ľubovni

6.12.2018

Oslava dňa sv. Mikuláša

7.12.2018

Kultúrne vystúpenie v Dome Charitas sv. Jána Almužníka v Novej
Ľubovni

23.12.2018

posedenie pod vianočným stromčekom

31.12.2018

rozlúčka so starým rokom

Vyhodnotenie sťažností na poskytované služby
Počet podaných sťažností:

2

Sťažnosť podali:

prijímatelia sociálnych služieb v Legnave

Oblasť sťažnosti:

správanie a konanie spolubývajúcich

Počet oprávnených sťažností:

2

3. Prehľad plnenia zdravotnej a ošetrovateľskej
starostlivosti
Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár:

MUDr. Miroslav Fečík

Lekár zariadenie nenavštevuje, s prijímateľmi chodíme na vyšetrenie na ambulanciu v Malom
Lipníku
Lekár v odbore psychiatria: MUDr. Viera Jenčová
Lekárka taktiež zariadenie nenavštevuje. Na odborné vyšetrenie chodíme s prijímateľmi do
ambulancie v Starej Ľubovni.
Počet vyšetrení u odborných lekárov v špecializovaných odboroch:
Interné vyšetrenie:

12

ORL vyšetrenie:

11

Kardiologické vyšetrenie:

4

Kožné vyšetrenie:

8

Stomatologické vyšetrenie: 23
Gynekologické vyšetrenie:

10

Endokrinologické vyšetrenie: 8
Ortopedické vyšetrenie:
RDG vyšetrenie:

1
74

Chirurgické vyšetrenie:

7

Predanestetické vyšetrenie:

3

Diabetologické vyšetrenie:

5

Očné vyšetrenie:

3
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Urologické vyšetrenie:

9

FRO vyšetrenie:

2

Cievne vyšetrenie:

1

Neurochirurgické vyšetrenie: 2
Nefrologické vyšetrenie:

1

Pľúcne vyšetrenie:

1

Onkologické vyšetrenie:

6

Hematologické vyšetrenie:

10

Akútne stavy: riešené cez LSPP, RZLP,RZP.
Ošetrovateľská starostlivosť
Je poskytovaná dvomi sestrami v ZSS, hlavne počas dňa, jedenkrát týždenne aj
v nočnej službe.

4. Prehľad a plnenie personálnych štandardov
Organizačná štruktúra

riaditeľ

vedúca úseku
priamej starostlivosti (26)

vedúca úseku
stravovania (7)

vedúca úseku
ekonomiky a vnútornej
prevádzky (7)

1. skupina

2. skupina

1x koordinátor
skupiny

1x koordinátor skupiny

1x skladníčka

1x účtovníčka

1x sociálny pracovník

1x sociálny pracovník

5x kuchárka

2x vodič, kurič, údržbár

2x ergoterapeut

2x ergoterapeut

1x elektrikár, kurič,
údržbár

1x inštruktor sociálnej
terapie

1x inštruktor sociálnej
terapie

1x krajčírka

1x sestra

1x sestra

1x pracovníčka
práčovne

5x opatrovateľka

5x opatrovateľka

1,5x upratovačka

1,5x upratovačka
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V roku 2018 v Domove sociálnych služieb v Legnave, pracovalo 41,92 zamestnancov,
z toho 23,84 odborných, čo je 56,87 % . K 31.12.2018 nám chýbali 2 odborní zamestnanci
a to jedná ergoterapeutka a jedná sestra z dôvodu materskej dovolenky. Priemerný plat bol
694,82 eur čo je navýšenie o 11,23 % oproti r. 2017. V navýšení je započítaná aj Agenda 600,
čo predstavuje sumu 13 629,45 eur.
Vzdelávanie zamestnancov
Interné vzdelávanie úseku priamej starostlivosti v rozsahu 1 hodiny



Ochorenia a ošetrovanie ústnej dutiny,



vyhodnotenie dotazníka spokojnosti prijímateľa soc. služby v DSS v Legnave za rok
2017,



hypertenzia jej vplyv na život,



felinoterapia,



osteoporóza – manažment životosprávy,



systematická a na človeka zameraná komunikácia,



ochorenia nechtov a spôsob ich liečby,



zásady správneho vyhodnocovania rizika pri samovražednom konaní,



zápcha a možnosti jej riešenia,



reminiscenčná terapia,



starostlivosť o prijímateľa soc. služby s psoriázou,



vône a možnosti ich využitia v podmienkach DSS.

Zamestnanci ekonomického úseku sa počas roku zúčastňovali seminárov v rozsahu
cca 4 - 5 hod.:



Vysporiadanie dane za r. 2017,



zákonník práce,



ochrana osobných údajov,



správa registratúry,



mzdy a personalistika,



inventarizácia majetku,



verejné obstarávanie,



práca v programe iSPIN.

Zamestnanci stravovacieho úseku absolvovali vzdelávanie cca 1 hodiny:



Zásady a princíp HACCP,



spolupráca a komunikácia stravovacej komisie v rámci zostavovania jedálnych
lístkov,



základné zásady vykonávania sanitácie a dezinfekcie,



základné povinnosti pri príprave pokrmov,
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základné zásady dodržiavania osobnej a prevádzkovej hygieny,



podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových jedál,



aktualizácia informácií a dokumentov špecifikujúcich plán HACCP.

PhDr. Drozd (Socialis spol. s r.o. Svit) v decembri 2018 vykonal u nás 6 hodinovú supervíziu
skupinovú.
Školenia bezpečnosti práce a požiarnej ochrany v zariadení priebežne vykonáva firma
LIVONEC SL.
Domov sociálnych služieb zamestnáva aj zdravotne postihnutých občanov a to na
dvoch ergoterapeutov, dvoch opatrovateľov, jednu kuchárku a jedného údržbára.
V r. 2018 vyplatili sme 1x odmenu pri dosiahnutí 50 rokov, 36 zamestnancov v mesiaci
september- december bol vyplatený doplatok Agenda 600 a taktiež bola všetkým
zamestnancom vyplatená odmena za kvalitné plnenie úloh (jún, december).
Zo sociálneho fondu sme prispievame po 0,20 eura na 5 519 obedov. Okrem toho zo
sociálneho fondu sa čerpali prostriedky na prehliadku ľadového domu na Hrebienku
a prevádzkovú schôdzu pri ukončení r. 2018.

5. Ekonomické ukazovatele poskytovania sociálnych
služieb
Ročná účtovná závierka DSS v Legnave pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát
a z Poznámok. K 31.12.2018 sme zostavili riadnu účtovnú závierku a všetky jej súčasti sú
zverejnené v registri účtovných závierok. Celkové výnosy za rok 2018 sú 860 918,28 €
a celkové náklady sú 853 565,28 €.

5.1.

Čerpanie výdavkov podľa zdrojov

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Čerpanie rozpočtu:

341 020 €



tarifné platy

241 443 €




osobný príplatok

36 899 €

ostatné príplatky

24 036 €



odmeny

38 642 €

Poistné a príspevok do poisťovní
Čerpanie rozpočtu:

120 930 €



poistné do zdravotných poisťovní

30 575 €



poistné do sociálnej poisťovne

84 423 €



príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
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Tovary a služby
Čerpanie rozpočtu:

223 811 €

Cestovné náhrady
Čerpanie:


659 €

tuzemské:

659 €

Zamestnanci sa podľa potreby zúčastňovali odborných seminárov a školení na
Slovensku, tiež ako doprovod PSS na odborné vyšetrenia a ako doprovod na rekreácie i výlety.
Energie, voda a komunikácie
Čerpanie:

60 419 €



elektrická energia

13 212 €



plyn

34 666 €



štiepaná metrovica

5 160 €



vodné

4 111 €



poštové služby



komunikačná infraštruktúra

2 054 €



telekomunikačné služby

1 027 €

189 €

Plyn je v DSS v Legnave používaný na ohrev vody a na prípadné vykurovanie
priestorov po skončení hlavnej vykurovacej sezóny. Voda je platená štvrťročne podľa
skutočného stavu vodomeru. Telekomunikačné služby predstavujú platby za používanie
pevnej linky a mobilných telefónov. Komunikačná infraštruktúra zahŕňa platby za prístup
k internetu, dátové služby, internet Fiber Profesional GPON, a taktiež poplatky za doménu.
Materiál
Čerpanie:


92 468 €

interiérové vybavenie

2 715 €

komoda so zásuvkami, zasúvacia skriňa, police, regály, sedacia súprava, podložky
pod stoličky


výpočtová technika

375 €

počítač s OS


telekomunikačná technika

218 €

mobilný telefón, reproduktory


prevádzkové stroje, prístroje, náradie

2 468 €

chladnička, kanvica, ochladzovač vzduchu, kosačka, zametač, vysávač, kávovar,
mikrovlnka


čistiace potreby – podľa normatívu

12 710 €
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kancelárske potreby

631 €



tonery

1 663 €



náhradné diely, elektro materiál, ostatný materiál

4 194 €

napr. batérie, lepidlo, skrutky, silikón, zámok na dvere, násada na krompáč, moridlo,
záhradný ventil, predlžovací kábel, štetce, struna do kosačky, vetracia mriežka,
ventilátor, sprchovací set...


knihy a odborná literatúra

786 €

odber odbornej tlače, zákonov, mesačníkov z oblasti sociálnej, zdravotníctva,
účtovníctva, daní, práva a miezd


pracovné odevy, obuv



potraviny

910 €
65 798 €

nákup potravín na zabezpečenie celodenného stravovania prijímateľov sociálnych
služieb a zabezpečenia obedov pre zamestnancov
Dopravné
Čerpanie:

5 685 €



pohonné hmoty

1 263 €



servis, opravy a výdavky s tým spojené

2 975 €



povinné zmluvné a havarijné poistenie

1 426 €



karty, známky (parkovné)

21 €

DSS v Legnave vlastní 3 vozidlá. Osobný automobil Škoda Fabia, osobný automobil
Citroën Berlingo a automobil z kategórie nákladných Citroën Jumper. Autá sú využívané
na prepravu prijímateľov na kultúrne a spoločenské podujatia, vyšetrenia u lekára,
zásobovanie a povinnosti spojené s chodom zariadenia.
Rutinná a štandardná údržba
Čerpanie:


45 688 €

údržba výpočtovej techniky

35 €

oprava tlačiarne


údržba telekomunikačnej techniky

501 €

oprava satelitného zariadenia, oprava telefónnej ústredne


údržba strojov, prístrojov, zariadení

7 857 €

oprava práčky, revízia sušičky, výmena čerpadla, oprava chladničky, zdvíhacieho
zariadenia, televízora, dúchadla, sporáka a škrabky


údržba budov, objektov alebo ich častí

33 409 €

oprava chodby, rekonštrukcia jedálne, oprava okien a vodovodu
11
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údržba softvéru – aktualizácie programov



3 886 €

aktualizácie informačného systému Magma, ročný prístup za služby Asseco Solutions
a servisné práce na programe iSPIN, aktualizácia antivírusového programu, servis
programu SEDD, SSP Menu
Nájomné za nájom
Čerpanie:

273 €

Mesačne platíme za nájom svetelných zdrojov, konkrétne za LED žiarovky a trubice.
Služby
Čerpanie:


18 618 €

školenia, semináre, konferencie

838 €

napr. „Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017“, „Povinnosti
vyplývajúce z nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov“,
„Ukončenie pracovného pomeru“, „Správa dokumentov“, „Mzdová účtovníčka“,
„Inventarizácia majetku, záväzkov“, „Aktuality vo verejnom obstarávaní“, „Účtovná
závierka RO a PO“


konkurzy a súťaže

111 €

účastnícke poplatky za rôzne podujatia


všeobecné služby

10 867 €

napr. vývoz komunálneho odpadu, odber a zneškodnenie nebezpečných odpadov,
odvoz a zhodnotenie bioodpadu, revízie (zásobníkov plynu, ČOV, kotolní, hasiacich
prístrojov, požiarnej hadice, komína, plynových a tlakových zariadení), BOZP,
elektro služby, výroba kľúčov, kopírovanie, očkovanie zvierat, vývoz kalu zo žumpy,
výmena náplní do zdravotníckej pomôcky, deratizácia, tlač stravných lístkov ...


špeciálny služby

960 €

pohrebné služby – hrobové miesto, výkop hrobky


náhrady

230 €

vykonané preventívne prehliadky podľa Zákonníka práce 311/2001 Z. z.


štúdie, expertízy, posudky

33 €

testovanie sterilizačnej techniky, rozbor cibule


poplatky (bankové, servisné, členský poplatok)



poistné

403 €
1 648 €

poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie osôb


prídel do sociálneho fondu

3 066 €

sociálny fond sa tvorí ako 1% z miezd za aktuálny mesiac
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462 €

dane

daň za psa, daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
Bežné transfery
Čerpanie:

2 459 €



odchodné

1 061 €



náhrada miezd pri dočasnej práceneschopnosti

1 398 €

5.2.

Plnenie príjmov
Schválený rozpočet príjmov predstavoval 145 000 €. K 31.12.2018 bol tento rozpočet

upravený o finančné prostriedky v súlade s § 23 odsek 1 písm. a), f) a h) zákona NR SR č.
523/2004 Z. z. v sume 7 103 €, t. j. upravený rozpočet príjmov sa rovná 152 103 €. Plnenie
príjmov k 31.12.2018 je rovný sume 160 813 €, z toho zdroj 46 – príjmy za služby od PSS je
150 783 €, zdroj 72 f – stravné vo výške 7 139 €. Túto sumu taktiež tvorí preplatok za elektrickú
energiu.

5.3.

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Stav majetku k 31.12.2018


DHM

383 873,79 €

Podľa zdrojov financovania:
zdroj 41

382 556,79 €

zdroj 70

171,45 €

zdroj 111

1 145,55 €

Prírastky a úbytky investičného majetku





zaradenie:

83 018,39 €

vyradenie:

0,00 €

OTE

10 662,59 €

zaradenie:

104,17 €

vyradenie:

643,15 €

drobný majetok

122 014,23 €

zaradenie:

6 643,13 €

vyradenie:

6 890,82 €
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Ekonomicky oprávnené náklady

5.4.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 sú v celkovej sume 655 027,59 €.
Priemerný prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2018 je 58,62. Ekonomicky
oprávnené náklady na jedného prijímateľa za rok 2018 predstavujú 11 174,13 €.
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018:
Ekonomicky oprávnené náklady spolu:

655 027,59 €

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta za rok 2018:

11 174,13 €

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne:

931,18 €

Pohľadávky, záväzky

5.5.

Pohľadávky DSS v Legnave predstavovali k 01.01.2018 sumu 5 206,27 €. V priebehu
roka vznikali nové pohľadávky, taktiež niektoré z nich boli uhradené. Krátkodobé pohľadávky
k 31.12.2018 sa rovnajú sume 7 573, 22 €. Sú to pohľadávky voči prijímateľom sociálnych
služieb, ktorých príjem nepostačuje na zaplatenie celej sumy za sociálne služby. Dlhodobé
pohľadávky neevidujeme.
Záväzky k 31.12.2018 sú v sume 42 970,24 €. Tieto záväzky máme voči dodávateľom,
zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu a vlastným zamestnancom za
december 2018. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.

6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom
Stav HM a NM

6.1.

Stav dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2018 je 383 873,79 eur


stavby



samostatné hnuteľné veci



pozemky

6.2.

365 240,88 €
14 092,79 €
4 540,12 €

Inventarizácia
V priebehu roka bola vykonaná inventarizácia pokladne DSS, pokladne prijímateľov

sociálnej služby a osobných účtov prijímateľov sociálnej služby – k 31.03.2018, k 30.06.2018
a k 31.09.2018.
K 31.11.2018 bola vykonaná inventarizácia majetku, ktorou sa fyzicky zisťoval stav
dlhodobého investičného majetku, drobného hmotného majetku a ostatného majetku.
Inventarizáciou sa zistilo, že všetky druhy majetku sú vedené v príslušnej evidencii, sú
označené inv. číslami a sú správne ocenené.
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Následne bola k 31.12.2018 vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov. Porovnaním dokladov sa zisťoval stav vedený v účtovníctve.
Inventarizáciou sa nezistili žiadne rozdiely.

6.3.

Prehľad investičných akcií
Na základe uznesenia č. 18/2018 zo dňa 05.03.2018 nám boli pridelené finančné

prostriedky v sume 17 214 €, určené na investičnú akciu „Zateplenie objektu jedálne
a spojovacej chodby“. Verejné obstarávanie prebehlo v mesiaci júl 2017. Realizácia stavby sa
začala v októbri 2017, no z dôvodu zlých poveternostných podmienok bola daná investičná
akcia dodatkom rozdelená a to v r. 2017 - 59 866 € a v r. 2018 – 17 214 €. Zateplenie objektu
novej budovy bolo ukončené v máji 2018.
Uznesením č. 18/2018 zo dňa 05.03.2018 nám boli pridelené taktiež finančné
prostriedky na ďalšiu investičnú akciu s názvom „Doinštalovanie schodiskovej plošiny“ v sume
3 000 €. Následne na základe uznesenia č. 70/2018 zo dňa 25.06.2018, nám boli pridelené
ďalšie finančné prostriedky určené na dofinancovanie tejto investičnej akcie v sume 2 940 €.
Investičná akcia bola ukončená v decembri 2018.

7. Kontrolná činnosť
7.1.

Externá kontrolná činnosť
Na základe poverenia hlavného kontrolóra PSK č. 22/2018 zo dňa 4.4.2018 bola od

10.4.2018 do 23.5.2018 v DSS v Legnave vykonaná finančná kontrola. Kontrolu vykonali
zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni vykonal kontrolu
stravovacej prevádzky dňa 5.10.2018.

7.2.

Interná kontrolná činnosť

Úsek priamej starostlivosti
Január

kontrola dodržiavania základných ľudských práv a slobôd – klopanie na dvere
izby, nenarušovanie osobného priestoru, uloženie osobných vecí.

Február

kontrola dodržiavania zákazu používania alkoholických nápojov na pracovisku.

Marec

kontrola rešpektovania dôstojnosti prijímateľov sociálnej služby – oslovovanie
podľa želania a podľa pravidiel slušného správania, neignorovanie, vyhýbanie
sa neetickému označovaniu.

Apríl

kontrola aktivizácie imobilných, verbálne nekomunikujúcich alebo inak
znevýhodnených prijímateľov sociálnej služby.

Máj

kontrola podávania liekov prijímateľom sociálnej služby.
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Jún

kontrola tímovej spolupráce a aktívneho zapájania sa všetkých členov
pracovného tímu vrátane prijímateľa sociálnej služby do individuálneho
plánovania.

Júl

kontrola dostatočnosti alebo nadbytočnosti miery poskytovanej podpory pri
individuálnom plánovaní.

August

kontrola dodržiavania štandardov hygieny pri realizácii osobnej hygieny
prijímateľov sociálnej služby.

September

kontrola rešpektovania individuálnych potrieb a daností prijímateľov sociálnej
služby pri zapájaní do každodenného života.

Október

kontrola dodržiavania harmonogramu práce.

November

kontrola podporovania vzťahov s rodinou a komunitou – telefonický, písomný
a osobný kontakt.

December

kontrola komunikácie s prijímateľom sociálnej služby.

Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky
Január

kontrola vnútorných smerníc.

Február

kontrola používania ochranných pracovných prostriedkov.

Marec

kontrola čerpania rozpočtu.

Apríl

kontrola činnosti na úseku údržby.

Máj

kontrola prania

Jún

kontrola čerpania rozpočtu.

Júl

kontrola úplnosti účtovných dokladov.

August

kontrola autodopravy.

September

kontrola dodržiavania bezpečnosti práce a protipožiarnej prevencie.

Október

kontrola čerpania rozpočtu.

November

kontrola verejného obstarávania.

December

kontrola rozpočtu.

1x mesačne

kontrola odstraňovania závad,
kontrola množstva vypraného prádla,
kontrola spotreby PHM.

1x týždenne: kontrola spotreby vody, plynu a el. energie.
Úsek stravovania
Január

kontrola odberu vzoriek jedál, ich uskladnenie, evidencia HACCP.

Február

inventúra v sklade potravín, dátumu spotreby, označenie tovaru.

Marec

kontrola hmotnosti vydávaných pokrmov, hygiena na pracovisku.

Apríl

kontrola dodržiavanie technologických postupov pri príprave pokrmov,
odber vzoriek a ich uskladnenie.
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Máj

kontrola dodržiavania termínov preventívnych prehliadok, kontrola BOZP.

Jún

kontrola v sklade potravín, dátum spotreby, označenie tovaru.

Júl

kontrola odberu vzoriek, ich uskladnenie a evidencia HACCP.

August

kontrola prevádzkovej a osobnej hygieny na pracovisku.

September

inventúra v sklade potravín, dátumu spotreby, označenie závesnými štítkami.

Október

bola vykonaná kontrola používania ochranných pracovných pomôcok.

November

bola vykonaná kontrola podávania a výdaja obeda.

December

inventúra v sklade potravín .

8. Úspechy zariadenia, inovácie a vízia
8.1.

Úspechy zariadenia

28.02.2018 - Stolntenisový turnaj „O putovný pohár riaditeľa CSS Spišský Štvrtok n.o.
dvojhra muži – 1. miesto (Stanislav Surák), 3.miesto (DSS v Legnave)
13.-14.3.2018 – Majstrovstvá Slovenka Špeciálnych olympiád v plávaní v Trenčíne konané
pod záštitou primátora mesta Trenčín, Richarda Rybníčka
v kategórii prsia 25m – 1. miesto (Leopold Rusnák) a 2. miesto (Vladimír Knieszner)
10.5.2018 – Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v stolnom tenise v Bratislave
v kategórii E 30 a viac rokov – 1. miesto (Stanislav Surák) a 3. miesto (Leopold Rusnák)
22.6.2018 – regionálne kolo „Krídla túžby“ v Spišskom Podhradí – postup na slávnostné
odovzdávanie cien v oblasti poskytovania sociálnych služieb do Divadla Jonáša Záborského
v Prešove

8.2.

Vízia zariadenia



poskytovať viac druhov sociálnej služby,



znížiť kapacitu zariadenia,



doplniť vybavenie vnútorných priestorov.
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