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2. Prehľad a plnenie poskytovaných sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach (ďalej len CSS) je rozpočtová organizácia
s právnou subjektivitou, ktorá hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu a ktorého
zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Registrom poskytovateľov sociálnych
služieb PSK, CSS prevádzkuje domov sociálnych služieb (ďalej len DSS) a špecializované zariadenie
(ďalej len ŠZ).
DSS poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách, alebo
fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III
podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách. Kapacita DSS je 20 miest pre dospelých
prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS, alebo prijímateľ)) s formou pobytovou celoročnou.
ŠZ poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách a má zdravotné
postihnutie, ktorým je schizofrénia. Kapacita ŠZ je 60 miest pre PSS s pobytovou celoročnou formou.

2.1 Poslanie a základné ciele CSS
Hlavným poslaním CSS je poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v kultúrnom
prostredí vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti spoločne
s prijímateľmi sociálnej služby.
Aby sa naše poslanie rozširovalo a potvrdzovalo spokojnosťou všetkých zainteresovaných
strán je nevyhnutné neustále pracovať na základnom cieli CSS zlepšovania poskytovaných
sociálnych služieb v súlade s efektívnym hospodárením s finančnými prostriedkami.
Pre podporu a napĺňanie hlavného cieľa sme si stanovili ďalšie ciele, ktoré môžu výrazne
ovplyvniť zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb.
a)
b)
c)
d)
e)

Sociálne služby poskytovať homogénnej skupine so zdravotným postihnutím, ktorým je
schizofrénia.
Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby a tie osobným prístupom
riešiť.
Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby
a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.
Pravidelne monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných
príslušníkov a opatrovníkov so zameraním na odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
Pravidelné stretnutia malej komunity (jednotlivé tímy), veľkej komunity a Rady
obyvateľov a zapájať prijímateľov sociálnej služby do spolurozhodovania a zároveň ich
viesť k spoluzodpovednosti.

3

Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky
nášho zariadenia. Riadiť sa platnými zákonmi a normami a rešpektovať práva
poskytovateľov sociálnych služieb.
g) Vytvárať podmienky na vzdelávanie zamestnancov (podpora kvalitných vzdelávacích
programov, podpora neformálneho vzdelávania pri získavaní praktických zručností
v oblasti zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb napr. návštevy a prehliadky
zariadení sociálnych služieb, samovzdelávanie, účasť na konferenciách a workshopov
a pod.).
h) Stanovovať, pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať strategické a ostatné ciele Centra
sociálnych služieb.
f)

2.2 Komplex centra sociálnych služieb

•

Ubytovacia časť:

- 6 jednoposteľové izby,
- 20 dvojposteľové izby,
- 3 trojposteľové izby,
- 5 štvorposteľové izby,
- 1 bytová jednotka s kapacitou
pre 5 prijímateľov sociálnej
služby.

•

Priestory na voľnočasové aktivity a záujmovú činnosť
- denná miestnosť,
- miestnosť sociálnej rehabilitácie,
- knižnica,
- snoezelen,
- dielne (tkáčska, stolárska, tvorivá),
- telocvičňa,
- záhrada.

•

Stravovacia prevádzka

•

Práčovňa

•

Administratívna časť
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2.3 Skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2018

K 31.12.2018 CSS poskytovalo sociálne služby 79 prijímateľom, a to v špecializovanom
zariadení 48 prijímateľom a v domove sociálnych služieb 31 prijímateľom.

Vekové pásmo
15 - 18 rokov
19 - 25 rokov
26 - 39 rokov
40 - 62 rokov
63 - 74 rokov
75 - 79 rokov
80 - 84 rokov
85 - 89 rokov
nad 89 rokov

Stupeň
odkázanosti
ŠZ
(počet prijímateľov)

DSS
(počet prijímateľov)

počet
prijímateľov
0
2
8
39
23
5
1
0
1

Počet mužov a žien
Počet mužov
Počet žien

počet
prijímateľov
65
14

III.

IV.

V.

VI.

0

0

1

47

2

4

0

25

2.4 Prehľad pohybu prijímateľov sociálnych služieb v roku 2018
Počet PSS, ktorým sa začalo poskytovanie SS :
Počet PSS, ktorým sa skončilo poskytovanie SS :
z toho :
– zomrelí
– zmena druhu služby
– vrátenie k rodine
– do iného ZSS

5
5
2
1
1
1
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2.5 Poskytované sociálne služby
Odbornú starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb zabezpečoval úsek
starostlivosti o klienta. V rámci tohto úseku poskytoval služby psychológ, fyzioterapeut,
sociálny terapeut a šesť odborných tímov, pričom každý tím pracoval v zložení - sociálny
pracovník – koordinátor, ergoterapeuti, zdravotnícki asistenti, opatrovatelia, upratovačky.
Členovia tímov v závislosti od charakteru vykonávaných funkcií a pracovného zaradenia boli
povinní vo vzťahu k prijímateľom sociálnych služieb plniť všetky povinnosti vyplývajúce
z pracovnej náplne a ďalších zásad, ktoré vyplývali zo smerníc CSS.
Ubytovanie bolo prijímateľom sociálnych služieb poskytované na 1-4 posteľových
izbách a v bytovej jednotke, ktorá pozostáva z troch 1-2 posteľových izieb.
Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb prebiehalo v jedálni, v dennej miestnosti
na poschodí, v bytovej jednotke, alebo prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sa pre chorobu
nemohli do jedálne dostaviť sa strava roznášala na izby.
Strava sa v CSS podávala 5 x denne v tomto časovom rozvrhu :
▪
▪
▪
▪
▪

Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera

od 8.00 hod. do 9.00 hod
od 10.00 hod., alebo pri raňajkách formou ovocia a keksov
od 12.00 hod. do 13.00 hod.
od 15.00 hod. do 16.00 hod.
od 18.00 hod. do 19.00 hod. + večera pre diabetikov.

Strava sa pripravovala podľa jedálneho lístka, ktorý navrhla stravovacia komisia na
dva týždne vopred. Stravovacia komisia pri zostavovaní jedálneho lístka zohľadňovala
predovšetkým pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu
podávanej stravy zodpovedajúcu veku a zdravotnému stavu prijímateľov sociálnych služieb.
Jedálny lístok schvaľovala stravovacia komisia, ktorej členom bol aj člen Rady obyvateľov,
ktorý zastupoval prijímateľov sociálnych služieb a na zasadnutí komisie predkladal ich
požiadavky.
Záujmová
a pracovná činnosť sa v CSS realizovala prostredníctvom
fungujúcich klubov alebo formou príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorazovými alebo
opakujúcimi sa podujatiami. V CSS sa realizovali taktiež pravidelné denné činnosti, ktorých
sa zúčastňovali prijímatelia sociálnej služby podľa vlastného uváženia alebo výberu. CSS
ponúkala možnosť trávenia voľného času v týchto záujmových kluboch:
▪ Kreatívny klub
▪ Duchovné spoločenstvo „Cesta“
▪ Hudobno – dramatický klub
▪ Športový klub
▪ Filmový klub
▪ Zelený klub
▪ Trendy klub
▪ Klub labužníkov a kulinárov
▪ Počítačovo – fotografický klub.
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2.6 Aktivizácia a voľnočasové aktivity PSS
JANUÁR :
• Novoročný koncert venovaný pre PSS
Dňa 02.01.2018 sa v našom zariadení uskutočnil „Novoročný koncert“ venovaný našim
prijímateľom sociálnej služby. Hlavným cieľom tohto podujatia bolo priblížiť atmosféru
končiacich sa vianočných sviatkov, ponoriť sa do nádherných vianočných melódií a potešiť
srdcia tých, ktorí tieto sviatky nemohli tráviť so svojimi rodinami. Hosťami koncertu boli
muzikanti z konzervatória, ktorí nás potešili hrou na violončelo, klavír a gitaru. Na koncerte
odzneli aj inštrumentálne skladby ako Búvaj dieťa krásne, White Christmas, Jingle bells.
FEBRUÁR :
• Fašiangová veselica
Dňa 8.2.2018 sa prijímatelia nášho CSS zišli na „Fašiangovej veselici", ktorú obohatili
členovia divadelného súboru „Radosť" a pripravili pestrý kultúrny program, v ktorom zaznela
veselá hudba, pekný spev, humorné slovo či tanec. Nasledovala diskotéka a nechýbalo ani
tradičné jedlo, zabíjačková pochúťka, šišky a iné sladké dobroty, ktoré pre nás všetkých
pripravili zamestnanci stravovacej prevádzky a členovia klubu labužníkov a kulinárov.
Cieľom podujatia bolo oživiť tradície našich predkov, aby nezostali zapadnuté prachom a
prezentovať ich okolitému svetu.
• KLK – návšteva reštaurácie "Čierny barón"
Na želanie členov Klubu labužníkov a kulinárov bola dňa 23.2.2018 zorganizovaná
návšteva reštaurácie Čierny Barón v Prešove.
Účelom aktivity Klubu labužníkov a kulinárov bolo získanie nových skúsenosti v novom
prostredí a rovnako aktivita mala aj integračné zameranie. V reštaurácii na nás čakal výborný
obed formou bufetových stolov, kde si členovia klubu mali možnosť vybrať a nakombinovať
si jedlo podľa svojej chuti.
MAREC :
• Kultúrno – spoločenské podujatie "Krížová cesta"
Dňa 22.03.2018 prostredníctvom kultúrneho programu s názvom "Krížová cesta" nám
členovia Hudobno-dramatického klubu priblížili udalosti Veľkej noci. Ponúkli nám kultúrny,
ale aj duchovný zážitok. V dňoch pred Veľkou nocou, by sme si mali uvedomiť, že sú to
sviatky prebudenia a oslavy zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Toto všetko bolo zámerom
samotného predstavenia.
• Priblíženie tradícii Veľkej noci
Veľkonočné sviatky sú známe aj svojimi bohatými tradíciami ako zdobenie kraslíc, či
vypletanie korbáčov. Aj tento rok 22.3.2018 sa PSS zapojili do týchto tradičných prác v
Tvorivej dielni. Zároveň si prácu v tento deň osladili dezertom, ktorý pripravili šikovné
prijímateľky sociálnej služby v rámci Klubu labužníkov a kulinárov.
• KLK – príprava tradičných jedál Veľkej noci
V rámci času pred Veľkou nocou členovia Klubu labužníkov a kulinárov pripravili
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spoločne aj s ostatnými PSS pečenie tradičných veľkonočných jedál. Atmosféru príprav
tradičných jedál umožnili vychutnať a zažiť aj imobilným prijímateľom v dennej miestnosti,
kde spoločne upiekli veľkonočných zajacov a 23.3.2018 aj veľkonočný pletenec. Poobede
tieto dobroty spoločne s radosťou skonzumovali.
• Filmový klub
Dňa 6.3.2018 mali stretnutie členovia Filmového klubu pri príležitosti uvedenia
jubilejného 100-tého video dokumentu, ktorý bol vyrobený členmi tohto klubu. Dokumenty
vznikajú už viac ako šesť rokov a sú uvádzane v našom kine. Pri ich výrobe sa používajú
nami dostupné materiály ako kamera a počítačové programy pre strih a úpravu zvuku a videá,
prijímatelia im prepožičiavajú svoj hlas.
Zámerom stretnutia bola výmena informácií, komunikácia o plánoch do budúcnosti.
APRÍL :
• Vernisáž "Črepiny fantázie"
Dňa 26.4.2018 sa uskutočnila vernisáž s názvom „Črepiny fantázie“, ktorá poodhalila
skryté stránky kreativity a ponúkla tak pohľad na tvorbu prijímateľov nášho centra. Samotnej
vernisáži predchádzalo maľovanie a vyrezávanie drevorezby v plenéri, ktorej sa zúčastnilo
celkovo osem klientov. Na vernisáž si zúčastnení umelci pod vedením ergoterapeutov
pripravili aj pestrý program, ktorý pozostával z vystúpenia kvinteta A – kapely. V rámci
programu sa výtvarníci predstavili aj v performance na hudbu Toma Oldera, prostredníctvom
ktorej znázornili schopnosť umenia pozdvihnúť dušu človeka.
• "Deň zdravia" – návšteva fitness trénera a prednáška
V rámci športového klubu, v posledný aprílový deň 30.04.2018 sa uskutočnil "Deň
zdravia". V tento deň navštívil naše zariadenie fitness tréner a MMA zápasník Janko Soták,
ktorý nám porozprával o zdravej výžive a taktiež nás návštevou prekvapili dievčatá z wellness
analýzy, ktoré uskutočnili merania tukov v tele. Oboznámili nás taktiež so starostlivosťou o
svoje telo a svoje zdravie.
• Zdravé stravovanie
Rovnako popoludní 30.04.2018 boli pre našich PSS pripravené ochutnávky rôznych
zeleninových šalátov, ktoré pripravila stravovacia prevádzka a bylinkové čaje, limonády nám
pripravili členovia Klubu zelených - Bylinkárium. V rámci tohto dňa a v súvislosti s "Dňom
zdravia" si aj členovia Športového klubu pripravili prednášku o zdravej výžive a predstavili ju
prítomným.
MÁJ :
• Úsmevy pre Košice – 10. ročník dramatickej tvorivosti
Dňa 3. mája 2018 sa členovia nášho dramatického súboru „Radosť“ zúčastnili 10. ročníka
prehliadky dramatickej tvorivosti „inak obdarovaných“ a ich priateľov „Úsmevy pre Košice“.
Toto podujatie sa konalo v rámci 24. ročníka osláv Dňa mesta Košice 2018. Členovia
Hudobno-dramatického klubu "Radosť" sa prezentovali hudobno – zábavným programom
pod názvom „Kotlík pestrej zábavy“. Krédom nielen tejto aktivity, ale aj samotného klubu je
to, že chce mať aj naďalej pravidelné predstavenia, pravidelných divákov, chce ich tešiť a
zabávať, prinášať radosť a dobrú náladu všade, kam prídu.
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• Vatra – posedenie pri ohni a hudbe
Samotnému zapáleniu vatry 9. mája 2018 predchádzalo posedenie v altánku a užívanie si
teplého počasia a chutného jedla, o ktoré sa postarali pracovníci kuchyne v spolupráci s
ergoterapeutmi, sociálnymi pracovníkmi. Núdza nebola ani o zábavu, v rámci ktorej si naši
prijímatelia zaspievali zopár pesničiek s doprovodom gitary a užívali si príjemné chvíle v
kruhu svojich spolubývajúcich pri ohni.
• Aquapark Delňa Prešov
Dňa 11.5.2018 bol pre PSS zrealizovaný výlet na kúpalisko aquapark Delňa v Prešove,
kde mali prijímatelia sociálnej služby možnosť relaxovať a pod dohľadom fyzioterapeuta a
ergoterapeuta sa učili, resp. zdokonaľovali v plávaní, niektorí sa spustili aj na tobogane. Po
aquaparku navštívili reštauráciu, kde sa po chutnej večeri osviežili aj zmrzlinou.
• Abylimpiáda – bezbariérová galéria Prešov
Dňa 17.5.2018 sa členovia Kreatívneho klubu, Hudobno-dramatického klubu a
Športového klubu spoločne zúčastnili výstavy v bezbariérovej Galérii Abilympiáda v Prešove.
Jej hlavným poslaním je morálna aj finančná podpora umelcov so zdravotným postihnutím
formou propagácie a predaja ich umeleckých diel a výrobkov. Galéria má štatút chránenej
dielne, kde vystavujú svoje diela autori aj so zdravotným postihnutím. Naši prijímatelia tam
mohli vidieť maľby, kresby, fotografie, drevorezbu, čipku, výrobky zo skla aj kovu, keramiku,
bižutériu a aj iné netradičné druhy umenia.
• Oscarové mesto Sabinov – jednodňový výlet Filmového klubu a Počítačového
klubu
Dňa 21.5.2018 pre fanúšikov filmového umenia spoločne zorganizovali Filmový klub &
Počítačovo-fotografický klub spoločný výlet do mesta Sabinov, kde sa nakrúcal film Obchod
na korze, ktorý získal prestížnu sošku Oscara. Zámerne deň pred jeho uvedením v našom kine
sme navštívili toto Oscarové mesto, zastavili sa na známych miestach a pri objektoch, ktoré
mali možnosť o deň neskôr vidieť na plátne nášho kina. Táto akcia predchádzala už
spomínanému premietaniu filmu Obchod na korze a uvedeniu dokumentu o tejto výnimočnej
udalosti spred 50-tych rokov.
• Deň s knihou a krst zbierky "A môžeme ďalej rásť"
Dňa 22.5.2018 sme sa stretli na podujatí „Deň s knihou“. V úvode stretnutia zaznela
pieseň a poézia, kde bolo ospevované slovo láska a našim cieľom bolo prebudiť v nás lásku
ku knihe. Pri tejto príležitosti bola predstavená už piata zbierka našich amatérskych
prispievateľov "A môžeme ďalej rásť...“, do ktorej svojou tvorbou prispeli prijímatelia
sociálnej služby. Lupienkami pivónie zbierku „pokrstila“ vedúca úseku SOK a symbolický
bola odprevadená k čitateľom.
Zároveň účelom tohto stretnutia bolo povedať si zopár slov o nesmrteľnom slovenskom
ľudovom rozprávkarovi Pavlovi Emanuelovi Dobšinskom, pri príležitosti nedožitých 190.
narodenín.
• Spoločné stretnutie v ZSS Ako doma, n. o. Prešov
Na základe pozvania sme sa dňa 24. mája 2018 zúčastnili stretnutia v ZSS Ako doma v
Prešove. Stretnutím sa pokračovalo v už fungujúcej vzájomnej spolupráci medzi
zariadeniami. Prijímatelia medzi sebou súťažili v rôznych vedomostných súťažiach, zažili
veľa zábavy a s veľkou chuťou sa pustili do dobrôt, ktoré nám domáci pripravili.
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• Varenie gulášu
Dňa 25.5.2018 si členovia Klub labužníkov a kulinárov v spolupráci so stravovacou
prevádzkou pripravili už 2. ročník varenia guľášu. Táto akcia istým spôsobom mala náučný
charakter, kedy prijímatelia sociálnej služby sa snažia navariť lepší guláš ako zamestnanci, ich
úlohou je zároveň ukázať svoju šikovnosť a zručnosť, ktorú získavajú počas fungovania
klubu. Varenie gulášu prinieslo aj tento rok priateľskú atmosféru a veľmi dobrú náladu.
JÚN:
• Art Film Fest Košice – Filmový klub
Pri príležitosti 90-tého vydania Filmového žurnálu, Filmový klub zrealizoval návštevu Art
Film Festu v Košiciach dňa 18.6.2018. Cestovalo sa vlakom a prvé kroky viedli po červenom
koberci do Kunsthalle, ktorá bola v čase našej návštevy naplnená osobnosťami filmového
priemyslu, pretože práve premietali súťažnú snímku s názvom Vankúšik na ihly. Taktiež
navštívili kino Slovan, budovu Historickej radnice a na záver sa zastavili na kávu v kaviarni
Carpano. Je to Oficiálna festivalová kaviareň a reštaurácia s veľmi príjemnou atmosférou, kde
je ťažko odolať dobrej káve, ktorú si možno vychutnať v pohodlných kreslách letnej terasy s
výhľadom na spievajúcu fontánu.
Návšteva Art Film Festu v Košiciach bolo poďakovaním a odmenou zúčastneným PSS za
ich dobrú spoluprácu s filmovým klubom pri výrobe video dokumentov.
• Relax a rybolov na Domaši (relaxačno-oddychový pobyt)
Dňa 20.6.2018 bol zrealizovaný pre PSS jednodňový relaxačno-oddychový pobyt na
Domaši spojený s rybolovom.
Cieľom tejto akcie bolo aj plnenie Individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby,
ktorý bol v minulosti členom rybárskeho zväzu. Sekundárnym cieľom bolo podporovanie
záujmov a záľub našich prijímateľov sociálnej služby.
• Krídla túžby – regionálne kolo Spišské Podhradie
Dňa 22.06.2018 sme sa zúčastnili 8. ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách
„KRÍDLA TÚŽBY“, ktorá sa organizuje pravidelne v júni na Spišskom salaši. V rámci
pestrého programu vystúpili členovia dramatického súboru „Radosť“.
Ich zámerom je opakovane priniesť dobrú náladu, ukázať pestré a zaujímavé kostýmy, ktoré
vyšli z našich dielní. Potlesk obecenstva, spokojnosť z vystúpenia všetkých potešilo a
povzbudilo do ďalšej náročnej práce.
• "Guľáš majster" regiónu Šariš – 14. ročník o pohár riaditeľa DSS Demjata
V piatok 29.6.2018 sme sa zúčastnili už na 14. ročníku o pohár riaditeľa DSS Demjata
„Guľáš majster“ regiónu Šariš 2018. Členovia Klubu labužníkov a kulinárov v spolupráci so
stravovacou prevádzkou celé dopoludnie varili v kotlíku labužnícky guľáš, za ktorý si domov
odniesli 3. miesto.
JÚL :
• Športový deň PSS
V súvislosti s upevňovaním športového ducha si členovia Športového klubu 2. júla 2018
pozvali priateľov zo ZSS Ako doma, n. o. Prešov na športové hry v našom zariadení. Na
tomto stretnutí medzi sebou súťažili v 3 disciplínach: hod granátom, kop na bránku a hod
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šípkami na terč. V závere ako bonusovú disciplínu si pripravili preťahovanie lanom. Nakoniec
ako odmenu za tento výkon si všetci pochutili na výbornom obede a zmrzlinovom osviežení.
• "Maľované tričko"
Členovia kreatívneho klubu dňa 17.7.2018 za pekného slnečného počasia v záhrade CSS
usporiadali tvorivé dopoludnie pod názvom „MAĽOVANÉ TRIČKO.“ Klienti popustili uzdu
svojej fantázii, predstavivosti a vznikali na tričkách nové nápady, zaujímavé pestré a farebné
nápisy či obrázky. Každý chcel mať originálne tričko, ktorého námet, či nápis ho bude
vystihovať. Nálada a chuť do tvorivej práce bola výborná. Po dokončení práce všetci
netrpezlivo očakávali, kedy farba na tričkách zaschne a spravili si aj malú módnu prehliadku.
• Sochárske sympózium "Práci česť"
V stredu 25.7.2018 členovia Športového a Kreatívneho klubu navštívili ergoterapeuta
nášho CSS na 10. jubilejnom ročníku unikátneho sympózia, ktoré sa uskutočnilo tradične v
posledný júlový týždeň, ktorého sa naši prijímatelia sociálnej služby každoročne zúčastňujú.
Tentoraz sa konalo v priestoroch Amfiteátra v Prešove a zúčastnilo sa ho 20 výtvarníkov a
sochárov zo Slovenska. Opäť bol pripravený bohatý sprievodný kultúrny program pre deti,
dospelých a zaujalo to aj našich PSS, ktorí prejavili záujem o rok sa aktívne zapojiť do
umeleckej tvorby.
• Kúpalisko Sigord
V rámci plnenia individuálneho plánu našich
niektorí zúčastnili jednodňového pobytu pri vode,
Sigord. Spojením plnenia individuálneho plánu a
zúčastnení užili horúci slnečný deň leta a schladili
rámci socializácie upevňovali medziľudské vzťahy.

prijímateľov sociálnej služby sa opäť
konkrétne dňa 26.7.2018 na kúpalisku
aktivity v rámci Športového klubu si
sa pri vode. Navštívili nové miesto a v

AUGUST:
• Nezabudnuteľný deň na Domaši
Dňa 8.8.2018 strávili prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia v spolupráci s členmi
Športového klubu, Kreatívneho klubu, Filmového klubu a Klubu labužníkov a kulinárov
spoločný deň spojený s kúpaním v rekreačnej oblasti Domaša. Každý z klubov pripravil pre
prítomných výnimočný zážitok. Športový klub ukázal techniky rybolovu, pričom všetci sa
tešili z možnosti chytiť do rúk živú rybu a najväčší zážitok bolo člnkovanie na vodnej hladine.
Členovia Kreatívneho klubu v sebe nezapreli umelcov a ukázali svoju lásku pre prácu s
drevom. Z dreva vytvárali rôzne útvary (totem, lavička, polička a pod.) a nasekané drevo
dobre poslúžilo Klubu labužníkov a kulinárov pod kotol, v ktorom pripravili chutný guľáš.
• Návšteva našich veľhôr
Vo štvrtok 9.8.2018 sme s ďalšími prijímateľmi sociálnej služby nášho zariadenia využili
možnosť schovať sa pred horúcim slnkom v tieni našich veľhôr. Rozhodli sa preto členovia
Športového klubu, turistickej časti, ktorí spolu s členmi tímu č. 6 navštívili Vysoké Tatry,
konkrétne Štrbské pleso. Cesta vlakom, výstup a prechádzka okolo plesa dala pocítiť
kondičke každého z nás, no strávili sme príjemné spoločné chvíle a chutným neskorým
obedom sme nabrali nových síl.
Biblická olympiáda
V rámci nášho duchovného spoločenstva „Cesta“ sa uskutočnila dňa 20.8.2018 "Biblická
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olympiáda". Na tomto už 8. ročníku sme sa započúvali do Božích slov adresovaných nám
všetkým v knihe kníh – Biblii. Následne mali prijímatelia sociálnych služieb nášho CSS
možnosť otestovať si svoje znalosti v pripravenom vedomostnom kvíze. Toto stretnutie sme
obohatili krásnou gospelovou hudbou a kresbou s duchovnou tematikou.
SEPTEMBER:
• Rekondično – ozdravovací pobyt Maďarsko 2018
Pobyt pre prijímateľov sociálnej služby nášho CSS bol zrealizovaný v termíne od
5.9.2018 do 9.9.2018, v hoteli Hajnal – Mezőkövesd v Maďarsku.
Pobytu sa zúčastnilo 18 PSS s rôznym zdravotným postihnutím, ktorým pobyt a samotná
liečivá voda prospela. Cieľom pobytu bolo zlepšenie kvality života našich PSS. Prispel k
upevneniu sebaobslužných úkonov v oblasti sociálnej rehabilitácie, zdravotnej kondície a
poskytol príležitosť pre prelomenie stereotypov, rozvoj tolerancie, empatie a porozumenia.
• Jablkobranie
Začiatok jesene je spojený so zberom úrody v záhradách. Rovnako aj v tej našej sa vďaka
členom Klubu zelených podarilo vypestovať všeličo. Zber úrody sme začali dňa 25.9.2018
akciou nazvanou "Jablkobranie", ktorého sa zúčastnila väčšina našich prijímateľov sociálnej
služby. Jablká sme uskladnili, postupne usušili na dlhé zimné večere a Klub labužníkov a
kulinárov sa postarali o prípravu chutných jablkových koláčov počas ďalšieho obdobia.
• Výstup na Obišovský hrad
V rámci Športového klubu, turistickej časti sa členovia tohto klubu vo štvrtok 27.9.2018
dopoludnia opäť po nejakom čase rozhodli vyskúšať svoju kondičku výstupom na neďaleký
Obišovský hrad. Súčasťou turistiky a relaxácie v prírode bolo aj bezpečné rozloženie ohňa
v prírode, ktorý poslúžil na opečenie špekáčikov.
OKTÓBER:
• Zber úrody
Jesenné práce pokračovali aj počas ďalších dní a členovia Klubu zelených v spolupráci so
zamestnancami údržby vytvorili v záhrade kompostovisko, kde sa postupne vyhadzovali
zvyšky z políčka. Pozberala sa mrkva, cibuľa, tekvice a zvyšok jabĺk zo sadu. V miestnosti
Sociálnej rehabilitácie si potom priebežne z týchto zásob pripravovali naši prijímatelia
sociálnej služby všelijaké jedlá. O časť úrody sme sa podelili aj s lesnou zverou
prostredníctvom miestneho poľovníckeho združenia.
• Krídla túžby v DJZ
Dňa 2.10.2018 sme sa zúčastnili koncertu bez bariér v divadle Jonáša Záborského, kde sa
odovzdávajú ocenenia v sociálnych službách. Zároveň členovia Hudobno-dramatického klubu
"Radosť" vystúpili ako jeden z účinkujúcich na tomto podujatí. Ostatní ich sledovali z
hľadiska divadla a opäť sa stretli so svojimi známymi z iných ZSS, či dokonca aj so svojimi
príbuznými, čo v rámci socializácie a integrácie malo veľký význam.
• Návšteva Ekoparku
Stráviť spoločné chvíle mimo zariadenie sa rozhodli členovia tímu č. 2 v jeden októbrový
deň konkrétne 11.10.2018. Cieľom tejto aktivity bolo zmeniť každodenné prostredie
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prijímateľov tohto tímu s určitým obmedzením, teda príležitosť pre prelomenie stereotypov, či
ich socializáciu. Využili k tomu priestory Ekoparku v Prešove, kde si posedeli v príjemnom
prostredí pri pasúcich sa domácich zvieratách, ktoré aj nakŕmili jablkami donesenými z nášho
sadu.
• Duchovné podujatie "Viera v Pána uzdravuje"
V októbri sme prijali pozvanie Slovenskej katolíckej charity aj na slávnostnú svätú omšu
spojenú so sviatosťou pomazania chorých, ktorá sa konala dňa 17.10.2018 v kostole sv.
Antona Pustovníka. Po sv. omši sme sa zúčastnili prehliadky múzea NKP Kláštora
kartuziánov. V priestore kúpeľov Smerdžonka Červený Kláštor na nás čakal chutný obed a
vystúpenie Chválového tímu Spoločenstva duchovného pastiera a vystúpenie speváckych
skupín. Toto podujatie nás obohatilo duchovne aj kultúrne.
• Deň PSK 2018 v CSS Clementia Ličartovce
23.10.2018 bol zrealizovaný "Deň Prešovského samosprávneho kraja 2018". V tento deň
sa otvorili brány všetkých inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj
(PSK). Program "Dňa PSK 2018" v CSS Clementia začal svätou omšou, ktorú celebroval
miestny duchovný otec, po bohoslužbe nasledoval príhovor pani riaditeľky a potom
nasledovalo vystúpenie členov hudobno-dramatického klubu "Radosť". Pokračovalo sa video
prezentáciou kompetencií PSK v sociálnej oblasti a následne sa konala prehliadka CSS, ktorá
bola spojená aj s prezentáciou záujmových klubov a tvorivých dielní. V tento deň prišli do
zariadenia občania z obce, rodinní príslušníci našich prijímateľov a taktiež aj naši partneri.
NOVEMBER:
• Návšteva cintorína
Každoročne si prijímatelia sociálnej služby v priebehu prvých novembrových dní, počas
oktávy spomínajú na svojich zomrelých rodinných príslušníkov, navštevujú ich hroby v
svojich rodiskách. Aj v novembri 2018 si pripomenuli tento sviatok a uctili si Pamiatku
zosnulých, niektorých sprevádzali aj zamestnanci podľa želania. Rovnako si spomenuli aj na
zomrelých prijímateľov sociálnej služby nášho CSS. V kreatívnej dielni pripravili malé
kytičky, ktoré potom vo sviatok všetkých svätých zaniesli na ich hroby, zapálili sviečky a pri
modlitbe na nich v tichosti spomínali.
• Výstava Evky Čobejovej
Dňa 15.11.2018 sa uskutočnila výstava našej prijímateľky sociálnej služby Evky
Čobejovej pod názvom „Umenie na dosah“, kde návštevníci mohli vidieť prierez jej tvorby.
Vernisáž výstavy okorenilo vystúpenie členov klubu "Radosť", ktorí prítomným zaspievali s
doprovodom klavíra. Na vernisáži boli prezentované hneď dva talenty tejto prijímateľky,
pretože nie je len dobrá výtvarníčka, ale má talent aj na písanie básni. Jej kľúčový pracovník
je pomohol vytvoriť z jej básní zbierku, ktorá na vernisáži bola hneď aj pokrstená. Neskôr
bolo prečítaných niekoľko básní a v závere výstavy predviedla svoj talent p. Evička a priamo
pred všetkými na sklo nakreslila farbami hýriaci obrázok.
• Aquapark Delňa Prešov
Aj v zimnom období v rámci plnenia potrieb a prianí, ale aj v rámci resocializácie a
integrácie bol pre prijímateľov sociálnej služby opäť zrealizovaný jednodňový pobyt v
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aquaparku Delňa v Prešove poobede 22.11.2018, kde mali možnosť zrelaxovať, či
zdokonaľovať sa v plávaní, užiť si vodu do sýtosti.
DECEMBER:
• S Filmovým klubom na návšteve Vojenského historického múzea vo Svidníku.
V stredu 5. decembra 2018 zorganizoval Filmový klub pre svojich fanúšikov návštevu
Vojenského historického múzea vo Svidníku, kde si prítomní mali možnosť pozrieť
dokument, v ktorom videli autentické filmy nakrútené počas 2. svetovej vojny. Potom
nasledovala prehliadka exponátov v interiéri múzea. Po skončení prehliadky navštívili ďalšie
zaujímavosti v okolí, pozreli si vojenskú techniku, ktorá je umiestnená v parku pred budovou
múzea a následne smerovali k pamätníku, pri vstupe do Údolia smrti. Na záver sa zastavili na
obed v motoreste Alpinka.
• Vianočný program "Nesieme Vám novinu"
Členovia dramatického súboru "Radosť“ aj toho roku pripravili pre ostatných
prijímateľov sociálnej služby vianočný kultúrny program „Nesieme Vám novinu“. Pásmo sa
nieslo v kresťanskom duchu, starodávnych zvykov, ale aj moderných piesní. Na záver si
všetci spoločne zaželali krásne a pokojné Vianoce a priali si, aby atmosféra Vianoc bola u
každého uchovaná v srdciach aj po celý rok.
• Vianočné trhy v obci LEMEŠANY
V sobotu popoludní 15.12.2018 sa naše zariadenie zúčastnilo Vianočných trhov v susednej
obci Lemešany. V predajnom stánku naše zariadenie prezentovalo výrobky, ktoré s láskou
vyrábali v tvorivých dielňach naši prijímatelia sociálnej služby. V celej obci Lemešany vládla
sviatočná atmosféra a rozvoniaval vianočný punč. Náš stánok navštívili mnohí návštevníci
trhov a podporili našich prijímateľov kúpou niektorého z našich výrobkov.
• Vianočné tímové stretnutia v CSS Clementia
Kúzlo tímových vianočných stretnutí je hlavne v tom, že prijímatelia spolu so
zamestnancami si v priebehu jedného predvianočného dňa spoločne pripravujú rôzne
vianočné maškrty, koláče, vianočný punč, kapustnicu a iné dobroty. Pripomínajú si tak
prípravy pred Vianocami a samotné Vianoce, ako keď ich kedysi trávili doma so svojou
rodinou. Vianočné menu je v každom tíme iné a závisí hlavne od želania a chute prijímateľov
sociálnej služby.
Sviatočný deň je rozdelený na dve časti, dopoludnia sa pripravujú dobroty a popoludní sa
celý tím stretne pri vianočnom stromčeku. Spievajú sa koledy, spomína sa na Vianoce v
detstve, na staré tradície a nechýbajú ani darčeky. Členovia tímu č. 1 si tentoraz zvolili
vychutnať vianočnú atmosféru na Vianočných trhoch v Prešove a užili si deň pri teplom
vianočnom punči a medovine. Ostatné tímy si vychutnali vianočnú atmosféru v priestoroch
CSS a počas týchto dní im prišli spríjemniť atmosféru rodinní príslušníci niektorých
prijímateľov.
2.7 Vyhodnotenie sťažností
V roku 2018 CSS nebola podaná žiadna sťažnosť.
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3. Prehľad zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
Lekárska starostlivosť:
• MUDr. Hvizdoš Mirón, Prešov – psychiater,
rozsah : raz týždenne v CSS Clementia a podľa potreby konzultácie a vyšetrenia na
ambulancii
• MUDr. Jaššová Mária (MUDr. Bičej Lukáš), Vranov n/Topľou – obvodný lekár
rozsah : raz týždenne alebo podľa potreby v CSS Clementia
• MUDr. MUDr. Bobinec Michal, Prešov – neurológ
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
• MUDr. Ryníková Eva, MUDr. Ryník Adrián, Prešov – neurológ
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
• MUDr. Kvokačková Gabriela, Prešov – internista
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
• MUDr. Surňáková Katarína, Prešov – dermatovenerológ
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
• MUDr. Čenčaríková Eva, Prešov – angiológ
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
• MUDr. Merčiaková Martina, Sabinov – diabetológ
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
• MUDr. Kulcsárová Iveta, Lemešany – stomatológ
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii, jedenkrát ročne v
CSS Clementia
• MUDr. Zahorjan Domician (MUDr. Čmarada Lukáš), Prešov – urológ
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
• MUDr. Frajtová Ľubica, Prešov – pneumológ
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii, pravidelne raz za
dva roky snímok pľúc
• MUDr. Hrabčáková Judita, Prešov – endokrinológ
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
• MUDr. Čenčariková Danica, Prešov – oftalmológia
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
• MUDr. Žolobaničová Zlatica a MUDr. Cina Marcel, Prešov – gastroentorológ
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
• MUDr. Olejár Daniel, MUDr. Paľová Bibiana – gynekológ
rozsah : raz ročne a podľa potreby, či ordinácie lekára na odbornej ambulancii
• MUDr. Varga, MUDr. Žofčák, MUDr. Hanudeľ, Prešov – chirurg
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
– lekárska starostlivosť poskytovaná v rámci kraja a mimo kraj na základe odporúčania
odborníkov – špecialistov
– psychiatrické liečebne na základe odporúčania psychiatra (Plešivec, Rožňava, Svidnik)
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Ošetrovateľská starostlivosť :
• sestry a praktické sestry :
- odborné výkony realizujú v CSS Clementia podľa potreby na základe ordinácie
jednotlivých špecialistov (aj denne),
- základná ošetrovateľská starostlivosť v CSS Clementia, denne a podľa potreby,
• ošetrovatelia : základná ošetrovateľská starostlivosť v CSS Clementia, denne a podľa
potreby,
• ADOS : odborné výkony realizuje na základe ordinácie obvodného lekára v CSS
Clementia podľa potreby.

4. Prehľad a plnenie personálnych štandardov
4.1 Počet a prehľad zamestnancov
Prehľad zamestnancov podľa druhu sociálnej služby na jednotlivých úsekoch:
DSS
Úsek starostlivosti o klienta:
Úsek stravovacej prevádzky:
Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky:
Spolu:

14
3
4,5
21,5 zamestnancov
z toho 13 odborných

ŠZ
Úsek starostlivosti o klienta:
Úsek stravovacej prevádzky:
Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky:
Spolu:

29
4
5,5
38,5 zamestnancov
z toho 26 odborných

SPOLU CSS:
Riaditeľ CSS:
Úsek starostlivosti o klienta:
Úsek stravovacej prevádzky:
Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky:
Spolu:
z toho

1
43
7
10
61 zamestnancov
39 odborných

Plnenie počtu zamestnancov a podiel odborných zamestnancov:
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Domov sociálnych služieb

Počet prijímateľov soc.
služby na jedného
zamestnanca
1,25
1,44

Percentuálny podiel odborných
zamestnancov
67,5 %
60%
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4.2 Organizačná štruktúra CSS

Riaditeľ

Úsek starostlivosti o klienta

Úsek stravovacej prevádzky

Úsek ekonomiky a vnútornej prevázky

Vedúci úseku starostlivosti o klienta - sociálny terapeut

Vedúci úseku stravovacej
prevádzky

Vedúci úseku ekonomiky a vnútornej
prevádzky - ekonóm

1. tím
sociálny pracovník - ISR
ergoterapeut
zdravotnícky asistent
opatrovateľ

4. tím
sociálny pracovník - ISR
ergoterapeut
zdravotnícky asistent
opatrovateľ
upratovačka

Kuchár

Referent - VO,
sklad. hosp.

správa majetku,

Pomocná sila v kuchyni
Referent - účtovníctvo
Skladník
Referent - personalistika, mzdy

2. tím
sociálny pracovník - ISR
ergoterapeut
zdravotnícky asistent
opatrovateľ
upratovačka

3. tím
sociálny pracovník - ISR
ergoterapeut
sestra
opatrovateľ
upratovačka

5. tím
sociálny pracovník - ISR
ergoterapeut
pracovný terapeut
zdravotnícky asistent
opatrovateľ
upratovačka

Vodič
Udržbár - kurič
Pracovník v práčovni

6. tím
sociálny pracovník
psychológ
fyzioterapeut
sestra
sociálny terapeut

4.3 Vývoj priemernej mzdy zamestnancov
Platy zamestnancom boli vyplácané v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Priemerná mzda (hrubá) na jedného zamestnanca v roku 2018 dosiahla 741,49 € a v roku
2017 predstavovala objem 720,56 €. V porovnaní s rokom 2017 došlo k nárastu o 20,93 €, čo
bol nárast o 2,90 %.
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4.4 Vzdelávanie zamestnancov

Typ vzdelávania

Počet
účastníkov

Objem hodín,
dní

Akreditovaný kurz „Manažér kvality v sociálnych
službách“

2 zamestnanci

10,0 dní

Seminár „Špecifiká modernej správy registratúry“

2 zamestnanci

5,5 hodín

Teamforming camp – formovanie mutidisciplinárnych
tímov

8 zamestnancov

3,0 dni

Seminár „Ochrana osobných údajov“

3 zamestnanci

6,0 hodín

Školenie „Mzdová agenda IFOsoft“

1 zamestnanec

6,0 hodín

Kurz prvej pomoci

2 zamestnanci

5,0 hodín

Akreditovaný kurz „Inštruktor sociálnej rehabilitácie“

5 zamestnancov

9,0 dní

Školenie užívateľa MAGMA „Personálna
administratíva“

2 zamestnanci

5,0 hodín

Školenie pracovníkov na obsluhu tlakových nádob
stabilných

3 zamestnanci

3,0 hodiny

Školenie iSPIN

2 zamestnanci

3,0 hodiny

Školenie užívateľa MAGMA „Výpočet miezd a
odmeňovanie“

2 zamestnanci

5,0 hodín

Školenie IS MAGMA HCM

1 zamestnanec

5,0 hodín

Preškolenie pracovníkov pre prevádzku, údržbu
a opravy vozidiel

4 zamestnanci

4,0 hodín
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Seminár „Aktuality vo verejnom obstarávaní“

2 zamestnanci

5,0 hodín

Seminár „Zákon o finančnej kontrole“

2 zamestnanci

6,0 hodín

4.5 Zamestnávanie zdravotne postihnutých
Naša organizácia v roku 2018 zamestnávala jedného zamestnanca so zdravotným
postihnutím na pracovnej pozícii sestra. Tým sme splnili povinnosť zamestnávať občanov so
zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.6 Starostlivosť o zamestnancov
V rámci starostlivosti o zamestnancov CSS Clementia využívalo finančné prostriedky
sociálneho fondu vedenom na osobitnom bankovom účte, v súlade so zákonom NR SR
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení a schválenými Zásadami tvorby
a použitia sociálneho fondu. Počiatočný stav účtu sociálneho fondu k 1.1.2018 bol 1 463,54 €.
Celkový prídel do sociálneho fondu bol tvorený v objeme 1,05 % zo súhrnu hrubých platov
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok a sumy potrebnej na poskytnutie
príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom v sume
5 227,53 €. Sociálny fond v roku 2018 bol použitý v objeme 4 935,83 €. Zostatok sociálneho
fondu ku koncu sledovaného obdobia, t. j. k 31. 12. 2018, predstavoval objem 1 755,24 €.
Prehľad (čerpania) poskytnutých príspevkov pre zamestnancov zo sociálneho fondu
Príspevok na stravovanie zamestnancov
- príspevok CSS Clementia v hodnote 0,35 € na jedno hlavné jedlo
Príspevok na dopravu do zamestnania a späť
Príspevok na účasť na kultúrnych a športových podujatiach
z toho:
- za prenájom bowlingových dráh, 189,00 €,
- za športové hry zamestnancov, 780,50 €.
Príspevok na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti
o zamestnancov
z toho:
- odmena pri životnom jubileu zamestnancov, 120,00 €,
- koncoročné posedenie pre zamestnancov, 1 012,00 €.
SPOLU

2 680,65 €
153,68 €
969,50 €

1 132,00 €

4 935,83 €
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5. Ekonomické ukazovatele poskytovania sociálnych služieb
Základným nástrojom finančného hospodárenia CSS Clementia bol rozpočet na rok
2018, ktorý bol schválený uznesením č. 592/2017 na 29. zasadnutí Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja. Počas roka bol upravovaný. Účtovná jednotka účtuje v
sústave podvojného účtovníctva v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, automatizovaným spôsobom, prostredníctvom
softvéru iSPIN, certifikovaného firmou Asseco Solutions, a. s. Bratislava. Účtovným
obdobím je kalendárny rok a účtovníctvo vedie v mene EURO.
5.1 Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov financovania
Kapitálové výdavky v roku 2018 naša organizácia nečerpala.
5.2 Prehľad bežných výdavkov podľa zdrojov financovania
Zdroj 41 – finančné prostriedky, dotácie od zriaďovateľa
Bežné výdavky
Mzdy, platy

Zdroj
Schválený Upravený Čerpanie
financovania rozpočet € rozpočet € rozpočtu €
41 502 999,00 548 286,00 548 285,41

Poistné a príspevok do poisťovní
(odvody)
Cestovné náhrady

41 175 798,00 190 898,00 190 898,39
41

350,00

815,00

814,55

Materiál

41

0

2 478,00

2 408,80

Dopravné

41

2 522,00

2 063,00

2 063,67

Údržba a opravy

41

40 300,00

27 847,00

27 846,24

Nájom

41

763,00

1 292,00

1 291,82

Služby

41

23 588,00

31 887,00

31 887,25

Transfery

41

3 565,00

3 563,00

3 563,11

Bežné výdavky spolu za zdroj 41

749 885,00 809 129,00 809 059,24

Zdroj 46 – finančné prostriedky z vlastných príjmov
Bežné výdavky

Energie

Zdroj
Schválený Upravený Čerpanie
financovania rozpočet € rozpočet € rozpočtu €
46

48 902,00

48 215,00

48 215,20
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Materiál

46 139 500,00 136 997,00 136 997,11

Dopravné

46

1 598,00

1 716,00

1 715,14

Údržba a opravy

46

0

3 072,00

3 072,55

Bežné výdavky spolu za zdroj 46

190 000,00 190 000,00 190 000,00

Zdroj 72f – finančné prostriedky zo stravovania
Bežné výdavky

Zdroj
Schválený Upravený Čerpanie
financovania rozpočet € rozpočet € rozpočtu €

Materiál - potraviny

72f

Bežné výdavky spolu za zdroj 72f

0

7 758,00

7 757,80

0

7 758,00

7 757,80

Rozpočet bežných výdavkov bol za rok 2018 vyčerpaný na 99,99 %.

5.3 Prehľad príjmov podľa zdrojov financovania
Zdroj
Schválený Upravený Plnenie
financovania rozpočet € rozpočet € príjmov €
Za poskytnuté služby
46 190 000,00 190 000,00 206 340,62
Príjmy

Z dobropisov

46

0

0

23,40
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Z vrátiek

46

0

0

8 445,39

Za stravovanie

46

0

0

611,76

Za stravovanie

72f

0

7 758,00

7 757,80

Príjmy spolu

190 000,00 197 758,00 223 178,97

Plnenie rozpočtu príjmov k 31. decembru 2018 bolo na 112,85 %.

5.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov
AKTÍVA
NEOBEŽNÝ MAJETOK
Stav neobežného majetku bol k 31.12.2018 v celkovej hodnote 1 807 293,38 €, z toho
dlhodobý hmotný majetok (ďalej len DHM) bol v objeme 1 807 293,38 €. Porovnaním
DHM so stavom na začiatku účtovného obdobia, došlo k zmene stavu znížením celkom
o 28 375,46 €. DHM je obsiahlejšie popísaný v bode 6. hospodárenie a nakladanie
s majetkom - stav hmotného majetku.
OBEŽNÝ MAJETOK:
Stav obežného majetku k 31.12.2018 predstavoval hodnotu 96 267,58 €.
Druh

Stav k 1.1.2018 Prírastky

Úbytky

v€

Zásoby - materiál

Stav k 31.12.2018
v€

12 283,22 147 958,55 152 729,13

7 512,64
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Krátkodobé pohľadávky

20 122,86 225 057,01 228 154,95

17 024,92

Finančné účty

57 475,78

71 730,02

75 202,31

60 948,07

Stav zásob – materiálu pozostával zo zásob skladov pohonných hmôt pre malotraktor (7,52 €)
a pre motorové vozidlá (219,45 €), čistiacich a hygienických potrieb (911,42 €),
kancelárskeho materiálu (807,72 €), odevov, obuvi, OPP (199,86 €) a potravín (5 366,67 €).
Krátkodobé pohľadávky sú podrobnejšie sú rozpísané v časti pohľadávky.
Bankové účty – predstavujú zostatok účtu Sociálneho fondu v objeme 1 755,24 € a účtu
depozitného so zostatkom 69 974,78 €, ako finančné prostriedky na mzdy a odvody do
zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne za december 2018. Účty sú vedené v Štátnej
pokladnici.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Názov

Stav k 1.1.2018 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2018
v€

Náklady budúcich období

v€

692,45

1 026,77

692,45

1 026,77

Náklady budúcich období predstavujú náklady, ktoré sa týkajú roku 2019:
- Komunálna poisťovňa, a. s. Bratislava poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorových vozidiel Škoda Fábia, Opel Vivaro a Kia Carens – 369,30 €,
- Generali Poisťovňa, a. s. Bratislava, poistenie majetku – 317,52 €,
- Komunálna poisťovňa, a. s. Bratislava, poistenie zodpovednosti za škodu právnických
a fyzických osôb – 16,03 €,
- Galileo Corporatin s.r.o. Čierna Voda, licenčný poplatok za internetovú doménu –
126,00 €,
- Galileo Corporatin s.r.o. Čierna Voda, šifrovanie prenosu dáta zabezpečenie internetovej
domény – 70,00 €,
- UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava, havarijné poistenie mototorých vozidiel Opel Vivaro
a Kia Carens – 127,92 €.
PASÍVA
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU
Názov

Stav

Prírastky Úbytky Stav

k 1.1.2018
v€

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov

-8 683,95 14 764,80

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

14 764,80

k 31.12.2018
v€

0

6 080,95
- 5 611,56
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Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov:
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -8 683,85 €,
- výsledok hospodárenia r. 2017 +14 764,80 €.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie :
- výnosy 1 296 834,94 €,
- náklady 1 302 446,50 €.
CUDZIE ZDROJE
Názov

Prírastky

Stav

Úbytky

k 1.1.2018
v€

Ostatné krátkodobé rezervy
Zúčtovanie odvodov príjmov
rozpočtových organizácií do
rozpočtu zriaďovateľa
Zúčtovanie transferov rozpočtu
obce a VÚC

1 000,00

Stav
k 31.12.2018
v€

1 445,00

1 000,00

1 445,00

12 773,31 222 409,47 227 742,71

7 440,07

1 102 169,62

0

70 330,72

1 031 838,90

Dlhodobé záväzky – zo SF

1 258,09

5 227,53

4 933,73

1 551,89

Krátkodobé záväzky - dodávatelia

4 754,36 248 523,06 247 823,66

5 453,76

Krátkodobé záväzky – iné záväzky

2 183,08

26 115,49

2 355,24

31 540,93 562 023,43 554 751,17

38 813,19

Krátkodobé záväzky zamestnanci
Krátkodobé záväzky – ostatné
záväzky voči zamestnancom
Krátkodobé záväzky – zúčtovanie
s orgánmi sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia
Krátkodobé záväzky – ostatné
priame dane

205,45

26 287,65

2 954,33

203,35

20 289,49 267 077,32 262 071,79

25 295,02

3 135,50

2 952,23

48 455,32

46 911,53

4 679,29

Ostatné krátkodobé rezervy – ich finančný objem bol tvorený na:
- vodné, stočné od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Košice – 1 000,00 €,
- odvoz a likvidáciu odpadu od Fúry s.r.o. Rozhanovce – 400,00 €,
- zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od Fúry s.r.o.
Rozhanovce – 45,00 €.
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Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa ako :
- pohľadávky z poskytovaných služieb (prijímateľov sociálnej služby) – 15 702,74 €,
- opravné položky k pohľadávkam boli tvorené k pohľadávkam za poskytované sociálne
služby - - 9 584,85 €,
- ostatné pohľadávky, preplatok za dodávku elektriny a zemného plynu – 7 440,07 €.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC, predstavujú zostatkovú účtovnú cenu majetku
obstaraného z prostriedkov zriaďovateľa – 1 031 838,90 €.
Dlhodobé záväzky – zo SF, Krátkodobé záväzky – dodávatelia, – sú bližšie rozpísané v časti
Záväzky.
Krátkodobé záväzky – iné záväzky v evidencii ako :
- zrážky z miezd zamestnancov za mesiac december 2018 v objeme 1 187,28 €,
- zaplatené a nevyčerpané finančné prostriedky za sociálnu službu od prijímateľov v sume
1 167,96 €.
Krátkodobé záväzky – zamestnanci, mzdy zamestnancov za december 2018.
Krátkodobé záväzky – ostatné záväzky voči zamestnancom (203,35 €) bližšie sú rozpísané
v časti Záväzky.
Krátkodobé záväzky – zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia –
sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov za december 2018.
Krátkodobé záväzky – ostatné priame dane, daň z miezd zamestnancov za december 2018.

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Názov
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

Stav k 1.1.2018 Prírastky Úbytky

Stav k 31.12.2018

v€

v€

3,60
19 860,22

3,30

3,60

3,30

1 500,94 1 920,34

19 440,82

Výdavky budúcich období – evidujeme za poplatky hotovostných bankových služieb
(12/2018).
Výnosy budúcich období – predstavujú zostatkovú hodnotu majetku zo štátneho rozpočtu,
so zdrojom financovania 111.
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5.5 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018
Forma
poskytovanej
sociálnej služby

Priemerné EON na 1 mesiac/1 miesto v
€

Domov sociálnych
služieb

celoročná pobytová

985,24

Špecializované zariadenie

celoročná pobytová

1 061,15

Druh poskytovanej
sociálnej služby

5.6 Pohľadávky
Registrované v účtovnej evidencii k 31.12.2018 sme mali krátkodobé pohľadávky
v objeme 17 024,92 € €.
Druh
pohľadávky
Ostatné
pohľadávky

Pohľadávky
z nedaňových
príjmov

Výška
pohľadávky
v€

Komentár

Pohľadávky z dodávateľských vzťahov, ako preplatky
1 322,18 odberu plynu a el. energie maloodber za rok 2018 od SPP
a. s. Bratislava. Pohľadávky budú vysporiadané úhradou
od dodávateľov v januári 2019.
Pohľadávky za poskytnuté sociálne služby od
15 702,74 prijímateľov, ktoré sú zapríčinené nedostatkom
finančných prostriedkov t. j. nízkym príjmom, vzhľadom
k tomu, že poberajú nízky dôchodok, alebo len dávku
v hmotnej núdzi. Pohľadávky sa priebežne ponižujú
z úspor PSS, avšak minimálne, podľa finančných
možností dlžníkov. Mnoho PSS nemá príbuzných, ktorí
by prispievali k úhrade. CSS Clementia predpokladá, že
môže nastať riziko nesplatenia časti pohľadávok. Za týmto
účelom boli vytvorené opravné položky.

Pohľadávkami sa pravidelne zaoberáme a riešime ich. Všetky postupy pri evidencii, správe
a vymáhaní pohľadávok sú v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
V roku 2018 sme neodpísali žiadne pohľadávky.
Dlhodobé pohľadávky k 31.12.2018 sme neevidovali.
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5.7 Záväzky
K 31. 12. 2018 naša organizácia evidovala krátkodobé záväzky v objeme 76 799,85 €.
Druh záväzku

Výška
Komentár
záväzku v
€
Mzdy, poistné
69 974,78 Záväzky budú uhradené zamestnancom CSS
a príspevky
do
Clementia, zdravotným poisťovniam a Sociálnej
zdravotných poisťovní
poisťovni z depozitného účtu v januári 2019 (mzdy
a do
Sociálnej
za december 2018).
poisťovne za december
2018.
Prevzaté a neuhradené
5 453,76 Záväzky boli prechodného rázu a v lehote splatnosti.
dodávky.
Vysporiadané budú v januári 2019 z výdavkového
účtu jednotlivým dodávateľom za nákup potravín, za
výkon technika BOZP, PO, PZP – IV. štvrťrok 2018,
za telefónne služby a VUC net – poplatky Slovak
Telekom a O2, za odber elektriny, za medziobdobnú
prehliadku, odbornú prehliadku a mazanie výťahov.
Finančné prostriedky
1 167,96 Záväzky budú vysporiadané v januári 2019, úhradou
za pobyt prijímateľov
na účty prijímateľom sociálnej služby.
sociálnej služby mimo
CSS Clementia.
Refundácia
stravy
203,35 Predpis príspevku za stravu zamestnancov zo soc.
zamestnancov
zo
fondu za 12/2018, vysporiadaný bude v januári 2019.
sociálneho fondu za
mesiac december 2018.

Dlhodobé záväzky (zo sociálneho fondu) v objeme 1 551,89 € pre následne použitie na
realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
Po lehote splatnosti do 60 dní, do 90 dní a nad 90 dní sme neevidovali žiadne záväzky.
5.8 Dary
CSS Clementia bol poskytnutý nepeňažný dar od občianskeho združenia „Ľudia podpory“ v
Ličartovciach na vybavenie miestnosti Snoezelen v hodnote 1 500,94 €.
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6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom
CSS Clementia je správcom majetku, ktorého vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj.
6.1 Stav hmotného majetku (DHM)
Druh hmotného
majetku

Stav majetku
k 1.1.2018
v€

Prírastky
Úbytky
Stav majetku
k 31.12.2018 k 31.12.2018 k 31.12.2018
v€
v €
zistený
inventarizáciou
v €

Budovy, stavby
Stroje, prístroje,
zariadenia, inventár
Dopravné
prostriedky
Pozemky

1 659 924,78

0

24 299,45

1 635 625,33

0

100 734,13

0

3 999,00

96 735,13

0

67 925,68
7 084,25

0
0

0
77,01

67 925,68
7 007,24

0
0

Inv.
rozdiel
+prebytok
- manko
v€

V mesiaci novembri 2018 CSS Clementia vyradilo majetok (stroje, prístroje,
zariadenia, inventár) - plynový varný kotol, typ KG-85-O, 85 litr. pod inventárnym číslom
45419104 v obstarávacej cene 3 999,00 € z dôvodu poruchy (prasklina na tlakovej časti
kotla, ďalšie používanie kotla by bolo rizikové a oprava nákladná). Vyradenie z evidencie
vykonala vyraďovacia komisia pri CSS Clementia na základe vypracovaného odborného
posudku oprávnenou osobou a v súlade s rozhodnutím Krajskej inventarizačnej komisie
Ú PSK, zo dňa 06.11.2018.
Účtovná jednotka protokolárne odovzdala nehnuteľný majetok (pozemky, budovy,
stavby) vo vlastníctve PSK a v správe CSS Clementia v súlade s uznesením Zastupiteľstva
PSK č. 96/2018 zo dňa 27.08.2018 a na základe „Kúpnej zmluvy č. 807/2018/DSM“ uzavretej
dňa 13.09.2018 medzi PSK a kupujúcim a to:
- pozemok v správe CSS Clementia, zapísaného na LV č. 302, k. ú. Ličartovce,
novovzniknuté parcelné číslo 7/11 – záhrada o výmere 116 m2 v hodnote 77,01 €,
- príslušenstvo k vyššie uvedenému pozemku – plot a spevnená plocha v obstarávacej cene
9 743,70 € so zostatkovou účtovnou cenou 6 703,39 €.
Na základe súhlasného stanoviska Ú PSK, Odboru sociálnych vecí a rodiny v zmysle
uznesenia č. 3/2018 zo dňa 01.06.2018 z 3. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri
Zastupiteľstve PSK bola zlikvidovaná a vyradená z evidencie majetku správcu časť oplotenia
(budovy, stavby) v obstarávacej cene 14 555,75 € so zostatkovou účtovnou cenou 8 267,14 €.
Prírastky investičných akcií v roku 2018 neboli zaznamenané.
6.2 Stav nehmotného majetku
CSS Clementia nie je správcom nehmotného majetku.
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7. Kontrolná činnosť
7.1 Interná kontrolná činnosť
V rámci internej kontrolnej činnosti boli vykonané kontroly riaditeľkou CSS, vedúcou
úseku starostlivosti o klienta, vedúcou úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky, vedúcou
stravovacej prevádzky.
Kontroly realizované riaditeľkou CSS:
▪ Počet vykonaných kontrol: 9
▪ Zameranie a predmet kontrolnej činnosti:
- kontrola poriadku, čistoty a hygieny,
- kontrola rozpočtu,
- kontrola dodržiavania pracovnej doby,
- kontrola vedenia rozpočtovej pokladne,
- kontrola platového zaradenia zamestnancov CSS,
- kontrola skladov stravovacej prevádzky so zameraním na záručné lehoty
potravín a hygieny mraziacich a chladiacich zariadení,
- kontrola vedenia pokladnice PSS,
- kontrola práčovne.
▪ Zistené nedostatky: 2
Kontroly realizované vedúcou úseku starostlivosti o klienta:
▪ Počet vykonaných kontrol: 17
▪ Zameranie a predmet kontrolnej činnosti:
- kontrola poriadku, čistoty a hygieny,
- kontrola pomoci pri sebaobslužných úkonoch,
- kontrola priebehu záujmovej činnosti,
- kontrola osobných dôchodcovských účtov PSS,
- kontrola vedenia pokladnice prostriedkov PSS,
- kontrola priebehu sociálnej rehabilitácie,
- kontrola estetizácie prostredia,
- kontrola ošetrovateľských procesov,
- kontrola činnosti fyzioterapeuta,
- kontrola činnosti psychológa,
- kontrola aktualizácie web stránky,
- kontrola IP (vrátane realizácie a hodnotenia),
- kontrola dodržiavania pracovnej doby.
▪ Zistené nedostatky: 4
Kontroly realizované vedúcou úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky:
▪ Počet vykonaných kontrol: 15
▪ Zameranie a predmet kontrolnej činnosti:
- kontrola hygieny v práčovni, kontrola teploty vody pri praní a kontrola používania
prostriedky SAVO,
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- kontrola stavu zásob na sklade kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov,
- kontrola vedenia rozpočtovej pokladne – odkontrolovanie zostatku pokladničnej
hotovosti,
- kontrola autoprevádzky – kontrola vykazovaného skutočného stavu kilometrov
s evidenciou autoprevádzky na mot. vozidle Opel Vivaro a upratanie jeho interiéru,
- kontrola poriadku na údržbe,
- kontrola autoprevádzky – kontrola vykazovaného skutočného stavu kilometrov
s evidenciou autoprevádzky mot. vozidla Kia Carens,
- dodržiavanie pracovnej doby zamestnancov úseku EaVP,
- kontrola správnosti zúčtovania mzdových nárokov zamestnancov CSS Clementia
s porovnaním na oznámenie o plate (programové vybavenie IFOSOFT),
- kontrola správnosti zúčtovania bežných výdavkov (rozpočtová skladba) –
dodávateľské faktúry,
- kontrola platového zaradenia zamestnancov.
▪ Zistené nedostatky: 0
Kontroly realizované vedúcou stravovacej prevádzky:
▪ Počet vykonaných kontrol: 10
▪ Zameranie a predmet kontrolnej činnosti:
- kontroly vybraných oblastí HACCP,
- kontrola zásob na sklade,
- kontrola dodržiavania pracovnej doby.
▪ Zistené nedostatky: 0

7.2 Externá kontrolná činnosť
V rámci externej kontrolnej činnosti boli vykonané kontroly RÚVZ so sídlom
v Prešove a Útvarom hlavného kontrolóra PSK.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove vykonal dňa 22.1.2018
kontrolu v zmysle § 18, § 20 a § 23 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov a podľa § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Útvar hlavného kontrolóra PSK vykonal dňa 26.6.2018 overenie plnenia prijatých
opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku pri finančnej kontrole
zameranej na kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na príjmy,
výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom PSK, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy
vykonanej v roku 2017.
Kontrolou plnenia troch prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky.

30

8. Záverečné hodnotenie
CSS Clementia každoročne pracuje na dielčích úlohách, ktoré zvyšujú kvalitu
sociálnych služieb, a tak to bolo aj v roku 2018.
Tento rok môžeme hodnotiť pozitívne hlavne v oblastiach spolupráce s prijímateľmi
sociálnych služieb a ich rodinami, spolupráce vedenia s Radou obyvateľov CSS a spolupráce
v multidisciplinárnych tímoch CSS. Upevnenie vzťahov a spolupráce mám prinieslo prvý rok
bez sťažností, vysoké hodnotenia pri zisťovaní spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb
s poskytovanými službami a zvýšenú návštevnosť rodinných príslušníkov.
Pozitívne môžeme zhodnotiť spoluprácu s Obcou Ličartovce a začatú spoluprácu
s Obcou Lemešany. Rok 2018 bol prelomový v tejto spolupráci hlavne tým, že viaceré akcie
CSS podporili občania Obce Ličartovce aktívne svojou návštevou a dohodli sme sa na
intenzívnej spolupráci a pomoci vo viacerých oblastiach.
Ako prínos kvality hodnotíme bývanie prijímateľov sociálnej služby v samostatne
vytvorenej bytovej jednotke, a to hlavne z dôvodu ich zvýšenej aktivity pri sebaobslužných
úkonoch a úkonoch starostlivosti o domácnosť.
Taktiež v ďalšom období chceme zvyšovať kvalitu sociálnych služieb, a to hlavne
v oblasti bývania prijímateľov sociálnych služieb (100% plnenie Vyhlášky č. 259/2008
Z. z. MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia). Víziou CSS je aj
rozšírenie druhov a foriem sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktorých zdravotné
postihnutie je schizofrénia v takej miere, aby si každý občan mohol vybrať službu, ktorú
potrebuje a chce.
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