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

2.2 Komplex centra sociálnych služieb
•

Ubytovacia časť pozostáva z:
- 10 jednoposteľových izieb,
- 19 dvojposteľových izieb,
- 9 trojposteľových izieb,
- 1 bytovej jednotky s kapacitou pre 5 prijímateľov sociálnej služby.
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•

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 31.12.2019

K 31.12.2019 CSS poskytovalo sociálne služby 80 prijímateľom, a to v špecializovanom
zariadení 53 prijímateľom a v domove sociálnych služieb 27 prijímateľom.

Stupeň
odkázanosti
ŠZ
(počet prijímateľov)

DSS
(počet prijímateľov)

III.

IV.

V.

VI.

0

0

1

52

53

2

4

0

21

27

Veková skladba
prijímateľov sociálnych
služieb
do 29 rokov

Spolu

DSS

ŠZ

(počet prijímateľov)

(počet prijímateľov)

0

4

30 – 39 rokov

3

4

40 – 59 rokov

14

21

60 – 74 rokov

10

18

75 – 89 rokov

0

6

nad 90 rokov

0

0

DSS

ŠZ

(počet prijímateľov)

(počet prijímateľov)

Ženy

4

12

Muži

23

41

Skladba prijímateľov
sociálnych služieb podľa
pohlavia
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2.4 Prehľad pohybu prijímateľov sociálnych služieb v roku 2019
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

6
5
1
2
1
1

2.5 Poskytované sociálne služby
Odbornú starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb zabezpečoval úsek
starostlivosti o klienta, ktorého prevažnú časť tvorilo šesť odborných tímov, v zložení sociálny pracovník, inštruktor sociálnej rehabilitácie, ergoterapeut, praktická sestra,
opatrovatelia, upratovačka. Jeden odborný tím zabezpečoval služby 10 – 14 prijímateľom
sociálnych služieb. Ďalšiu odbornú starostlivosť na úseku zabezpečovali psychológ,
fyzioterapeut, denná sestra a sociálny pracovník, ktorý prevažne zabezpečoval poradenstvo pre
prijímateľov sociálnych služieb, záujemcov o sociálnu službu, alebo ich príbuzným.
Zamestnanci v závislosti od charakteru vykonávaných pracovných pozícii 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 1-3 posteľových
izbách a v bytovej jednotke, ktorá pozostáva z troch 1-2 posteľových izieb.
Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb prebiehalo v jedálni, v miestnosti sociálnej
rehabilitácie, 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 schvaľovala stravovacia komisia,
zložená z piatich členov, ktorej členom bol aj člen Rady obyvateľov, ktorý zastupoval
prijímateľov sociálnych služieb a na zasadnutiach komisie predkladal ich požiadavky.
Návrh jedálneho lístka predkladala stravovacej komisii vedúca stravovacej prevádzky
na osem týždňov vopred. Predmetným návrhom sa ďalej zaoberala stravovacia komisia, ktorá
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spravidla zasadala jedenkrát za šesť týždňov. 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. Taktiež sa zaoberala individuálnymi potrebami a požiadavkami
prijímateľov sociálnych služieb a novými alternatívami zdravého stravovania, čím sa zaradili
do jedálneho lístka nové komodity. Zároveň stravovacia komisia spolupracovala na realizácii
rôznych tematických dní v rámci stravovania ako napr. Zabíjačkové hody, Fašiangy, Guľáš
v záhrade, Deň zdravej výživy, Kačacie hody.
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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 („ďalej len KLK“)
▪ Počítačovo – fotografický klub.

2.6 Aktivizácia a voľnočasové aktivity PSS
JANUÁR :
✓ KLK a super strávený deň
V piatok 18.1.2019 si členovia klubu spoločne s hosťom a hlavným kuchárom, ktorým bola
tentokrát riaditeľka CSS, varili "Pirohy s hríbkovou omáčkou". Uvarené pirohy ochutnali aj
nečlenovia klubu. Všetci členovia si zlepšili zručnosť pri varení, konkrétne pri "lipkaní"
pirohov, čo bolo cieľom pozvaného hosťa. Počas tohto dopoludnia sa všetci zúčastnení
navzájom naučili opäť niečo nové.
FEBRUÁR :
✓ Bowling v Prešove
Dňa 24.1.2019 sme pripravili pre našich PSS bowlingový turnaj. V úvode boli vysvetlené
pravidlá spolu s názornou ukážkou. Hru si všetci zúčastnení veľmi užili aj napriek tomu, že
niektorí hrali po prvý krát v živote. Po vyčerpávajúcom výkone nechýbalo ani malé
občerstvenie. Cieľom turnaja bolo zlepšenie kondície a vyskúšanie nových možností v oblasti
športu.
✓ Hľadanie inšpirácií
Dňa 7.2.2019 sme sa zúčastnili prehliadky Šarišskej galérie v Prešove, v ktorej vystavovala
svoje diela východoslovenská výtvarníčka, akademická maliarka Anna Hausová. Výstava mala
názov RETROSPEKTÍVA a demonštrovala individuálny príbeh umeleckého zrenia
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v obdobiach života autorky. Výstavy sa zúčastnili prevažne prijímatelia sociálnej služby, ktorí
aktívne tvorili v kreatívnej dielni CSS. Výstava bola pre nich veľmi podnetná a inšpiratívna. Jej
cieľom bolo inšpirovať členov Kreatívneho klubu k ďalšej práci a taktiež získať mnoho dojmov
a umeleckých zážitkov.
✓ Zabíjačkové hody
Fašiangové obdobie je spojené s množstvom tradícií, ktoré sa dodržiavajú aj v dnešnej
modernej dobe. Jednou z tradícií charakteristických pre fašiangové obdobie, plné veselíc a
dobrého jedla je aj tradičná zabíjačka a s ňou spojené zabíjačkové hody. V našom CSS
Clementia sa dňa 11.02.2019 uskutočnili „Zabíjačkové hody“, ktoré do života nášho zariadenia
vniesli voňavú a chutnú fašiangovú atmosféru. Všetci si mali možnosť pochutiť na tradičných
jedlách a cieľom tohto dňa bolo pripomenúť všetkým zážitky spojené s detstvom, či
mladosťou.
✓ Fašiangy
Fašiangy – najveselšie obdobie z celého roka, obdobie od Troch kráľov až po Popolcovú
stredu, ktoré sú zároveň aj prechodným obdobím medzi zimou a jarou. Toto obdobie sme
prežívali aj v CSS a dňa 25.2.2019 členovia hudobno-dramatického klubu „Radosť“ pripravili
fašiangový program. Zámerom tohto programu bolo priblíženie čara týchto nádherných dní
svojimi vinšmi, piesňami, spevom a folklórnym tancom. Následne program pokračoval
fašiangovou diskotékou, ktorá trvala až do večera.
MAREC :
✓ Fašiangová veselica v obci
Fašiangová slávnosť, ktorú organizovala obec Ličartovce dňa 2.3.2019 sa začínala fašiangovým
sprievodom plným masiek, ktorého súčasťou sme boli aj my z CSS Clementia. Vyvrcholením
Fašiangovej slávnosti boli vystúpenia detí, ale aj dospelých, na ktorom sa prezentovali aj
členovia klubu "Radosť", ktorí svojim programom pod názvom „Juro hľadá nevestu“
rozosmiali tváre hlavne malých, ale i veľkých divákov v hľadisku, čo bolo cieľom účasti nášho
CSS v rámci realizácie akcie v širšej komunite. Tento deň bol zároveň zakončením
fašiangového obdobia.
APRÍL :
✓ Výstava modelov kamiónov a vláčikov
Dňa 5. apríla sme sa zúčastnili unikátnej výstavy modelov kamiónov a vláčikov, ktorá sa
konala v Mestskej športovej hale v Prešove a pre zintenzívnenie zážitku sa cestovalo vlakom.
Súbežne s touto výstavou sa v Mestskej hale a na priľahlom parkovisku konal aj veľtrh
stavebníctva a záhradníctva. Zámerom tejto aktivity mimo CSS bolo využiť svoj čas aj
v prostredí inom ako v bežné dni.
✓ Veľkonočné trhy v Lemešanoch
V nedeľu 7. apríla za príjemného jarného počasia sa konali Veľkonočné trhy v susednej dedine
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Lemešany, kde sme prezentovali výrobky vychádzajúce z tvorivých dielní nášho CSS. Cieľom
účasti na trhoch bolo práve ukázať a predstaviť šikovnosť a nápaditosť prijímateľov sociálnych
služieb fungujúcich v Kreatívnom klube, ktorí s pomocou zamestnancov dokážu vytvoriť
zaujímavé veci, ktorými si vyzdobili svoje domovy počas Veľkonočných sviatkov návštevníci
týchto trhov. Aj takýmto spôsobom podporili chuť a elán do ďalšej našej tvorivej činnosti.
✓ Bowling v Prešove
Januárový turnaj v Bowlingu sa osvedčil, preto po spoločnej komunikácii sme si takýto turnaj
zopakovali ešte raz 16.4.2019. Aj priestory sme využili tie isté a hru si znova všetci zúčastnení
užili naplno. Po vyčerpávajúcom výkone nechýbalo ani malé občerstvenie. Opäť cieľom tohto
turnaja bolo zlepšenie kondície, vytrvalosti a obratnosti, teda zlepšenie sa v oblasti športu.
✓ Rybačka na Šariši
V aprílový štvrtok 25.4.2019 členovia filmového, športového a fotografického klubu spoločne
navštívili tri Šarišské rybníky. Po príchode na miesto sa nazbieralo suché drevo, rozložil sa
oheň a každý z prítomných si opiekol špekáčik podľa vlastného gusta. Popri opekaní sme sa
venovali rybárčeniu, chytili sme množstvo pekných kapríkov, niektorých sme si vyfotili a
potom pustili do vody. Následne sme využili potenciál nádhernej prírody a v závere absolvovali
krátku prechádzku po okolí. Cieľom aktivity bolo spojenie športu, rybolovu, relaxu v prírode a
zlepšenie kondície, čo má vplyv na zlepšenie celkového stavu človeka.
MÁJ:
✓ Úsmevy pre Košice
Tento rok sme už po desiatykrát prijali pozvanie na spoluúčinkovanie v programe 11. ročníka
Úsmevy pre Košice, konaného v rámci 24. ročníka osláv Dňa mesta Košice 2019. Do tejto
prehliadky dramatickej tvorivosti „ inak obdarovaných“ a ich priateľov prispeli dňa 3.5.2019
členovia klubu „Radosť“ svojim divadelno-tanečným pásmom „Juro hľadá nevestu.“ Týmto
predstavením sme umožnili našim prijímateľom sociálnych služieb stretnúť sa so svojimi
priateľmi z predchádzajúceho ročníka a hlavne takýmto spôsobom rozdávať radosť tým, ktorí
ju najviac potrebujú.
JÚN:
✓ Varenie gulášu v záhrade
Už tretí rok po sebe sa nám podarila zaujímavá spoločná akcia prijímateľov sociálnej služby a
zamestnancov nášho zariadenia. Dňa 20.6.2019 si zmerali sily členovia Klubu labužníkov a
kulinárov (KLK) s kolektívom stravovacej prevádzky, kto uvarí lepší kotlíkový guláš v záhrade
zariadenia. Guláš, ktorý uvarili členovia KLK, bol ohodnotený ochutnávačmi na jednotku s
hviezdičkou a guľáš profesionálov na jednotku. Cieľom bolo poukázať na to, že aj amatérske
varenie so srdcom môže vyhrať nad profesionalitou a táto vydarená akcia sa stala v CSS
tradíciou.
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✓ Dobrý festival
Dňa 14.6.2019 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb zúčastnili na Dobrom
festivale, ktorý je najväčší hudobno – umelecký festival na východe Slovenska. Filozofiou
Dobrého festivalu je ponúknuť na jednom mieste hudbu a umenie rôznych žánrov a zanechať
v srdci krásnu spomienku na príjemne strávený deň. Akcia sa konala na prírodnom kúpalisku
Delňa v Prešove a vystúpili tu známe kapely. Prijímatelia sa najviac tešili na Kandráčovcov
a IMT Smile, ktorí urobili super náladu. Festival prináša každoročne kvalitné vystúpenia a
bohaté sprievodné akcie pre návštevníkov a vďaka Občianskemu združeniu Milana
Štefánika podporujú aj zdravotne znevýhodnených ľudí, čo bolo zámerom účasti našich
prijímateľov na tomto festivale.
✓ Výstava „Môj svet“
V jeden letný deň 21.06.2019 naše kroky smerovali na predajnú výstavu malieb a digitálnych
malieb prešovských výtvarníkov. Na túto výstavu umenia bez bariér nás pozvalo Občianske
združenie ľudí so zdravotným postihnutím ZOM Prešov do galérie Abilympiáda. Autormi
malieb pod názvom „Môj svet“ bola zamestnankyňa CSS Lucia Vicová so svojim mladším
bratom Jakubom Vicom. Prezentovala asi 40 maľovaných obrazov, ktoré zachytávali
romantiku, prírodu, portréty, krajinky s nádychom fantázie, lyrizmu a symbolizmu. Zaujímavá
bola aj tvorba jej brata Jakuba, ktorý vytvára diela digitálnou, počítačovou technikou. Výstavy
sa zúčastnili členovia Kreatívneho klubu, pre ktorých bola umeleckým zážitkom a cieľom
účasti na tejto výstave bolo vidieť aj inú tvorbu.
✓ Guľáš Cup 2019
V piatok 28.6.2019 sme sa zúčastnili už na 15. ročníku súťaže vo varení guľášu“ Guľáš Cup
2019“, ktorý pravidelne organizuje DRC n. o. Demjata. Členovia KLK v spolupráci so
stravovacou prevádzkou celé dopoludnie varili v kotlíku labužnícky guľáš. Náš guľáš síce
nezvíťazil, ale aj tak sme si domov odnášali pekné 7 miesto. Trojčlenná porota pri hodnotení
zohľadňovala hygienu procesu varenia, technológiu, bezpečnosť a chuť výsledného diela. Ako
každý rok aj teraz bolo všetko organizačne dobre pripravené, atmosféra bola výborná. Členovia
KLK sa opäť zdokonalili vo varení, čo bol účel ich účasti na tohtoročnej súťaži.
JÚL:
✓ Šírava
Spoznávať blízke, či vzdialené okolie našej obce, no hlavne krásy Slovenska sa rozhodli
niektorí prijímatelia sociálnych služieb CSS začiatkom júla, konkrétne v týždni 8.7.12.7.2019. Zúčastnili sa psycho - rehabilitačného pobytu pri jednej z nádrží východného
Slovenska na Zemplínskej Šírave, ktorá ponúka okrem iných vecí aj príležitosť k rekreácii. To
bolo aj zámerom týždňového pobytu plného hier, oddychu, prechádzok a príjemných zážitkov
spojených s vodou, či slnkom, ktorého bolo v tomto období dosť málo. Komfort ubytovania
poskytol Hotel Energetik, ktorý ponúkol aj priestory k večerným posedeniam pri ohni a
možnosti športového vyžitia.
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AUGUST:
✓ Športové hry 2019
Siedmy august 2019 bol pre niekoho deň ako každý iný, no pre CSS Clementia sa tento deň
niesol v znamení športu, súťaže a fyzickej aktivity. Členovia fungujúci v športovom klube v
spolupráci s ďalšími kolegami zorganizovali pre prijímateľov sociálnych služieb CSS športové
hry. Súťažilo sa v 4 rôznych disciplínach a to šípky, beh na 150 metrov, kop na bránu a hod
granátom. Všetci súťažiaci tak dostali príležitosť otestovať svoju kondíciu, presnosť a
trpezlivosť, čo bolo cieľom celého podujatia. Motto tohto dňa bolo "V zdravom tele zdravý
duch".
✓ 8. div sveta
Za 8. div sveta označujú odborníci Terakotovú armádu, ktorú v roku 1974 šťastnou „náhodou“
objavili neďaleko mestečka Xi’an. Filmový klub v spolupráci s Fotografickým klubom,
pripravili v piatok 9. augusta 2019 pre svojich členov možnosť obdivovať a nahliadnuť
do hrobky prvého cisára Čchin Š chuang-ti v rámci Expozície v Poprade. Cieľom našej
návštevy bolo obohatiť kultúrny život prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia, priblížiť
históriu Číny a možnosť obdivovať časť zbierky hlinených sôch vojakov označovaných aj ako
ôsmy div sveta.
✓ Biblické stretnutie
Duchovné spoločenstvo „Cesta“ pripravilo
v piatok 23.8.2019 v priestoroch knižnice
popoludnie plné duchovného programu, ktorý bol prepojený s hudbou, slovom povzbudenia,
tvorivým ateliérom – kresbou a výstavkou biblických kníh, časopisov a hlavne súťažením.
Pozvaní boli všetci, ktorí chceli prispieť dobrou náladou, chuťou si zasúťažiť, či získať nový
duchovný zážitok. V priateľskej a sústredenej atmosfére si členovia duchovného spoločenstva
„Cesta“, ale aj ostatní záujemcovia mohli formou dotazníkov a obrázkov vzájomne otestovať
svoje vedomosti na 9. ročníku Biblickej olympiády, čo bolo jadrom tohto stretnutia.
✓ Domaša
Dňa 27.08.2019 sme zámerne zorganizovali netradičný výlet spojený s náučnou vyhliadkovou
plavbou loďou po Domaši. Počas viac ako hodinovej plavby sme spoznali krásy Domaše
a dozvedeli sme sa zaujímavosti prostredníctvom zvukového dokumentu s názvom "Míľniky
histórie vodného diela v kontexte doby". Plavba sa všetkým zúčastneným veľmi páčila a pre
mnohých to bol obohacujúci a v celku nezabudnuteľný zážitok.
SEPTEMBER:
✓ Krídla túžby v Sabinove
V krásnom areáli DSS Sabinov sme dňa 4.9.2019 strávili spoločný deň na 9. ročníku
regionálnej súťaže tvorivosti v sociálnych službách „Krídla túžby“. Na prehliadke kultúrnych
programov sa členovia nášho divadelného súboru „Radosť“ prezentovali humorným pásmom
s názvom „Juro hľadá nevestu“. Účelom každoročnej účasti našich prijímateľov na tejto akcii
je sprostredkovať im stretnutia so svojimi kamarátmi a priateľmi, ktorých poznajú z
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predchádzajúcich ročníkov. A to sa aj podarilo. Okrem toho členovia súboru vyčarili úsmev
na tvárach divákov a priniesli im trocha radosti. Veď nie nadarmo sa divadelný súbor volá
"RADOSŤ".
✓ Púť na Mariánsku Horu do Levoče
V piatok ráno 13.9.2019 sme sa spoločne vybrali na najstaršie pútnické miesto na Mariánsku
Horu do Levoče. Prijali sme pozvanie na tradičnú, už devätnástu púť zariadení sociálnych
služieb do Baziliky Navštívenia Panny Márie. Toto duchovné podujatie oslovilo
predovšetkým členov nášho duchovného spoločenstva "Cesta". Pripravený bol pre nás pekný
duchovný program, mali sme možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, spoločne sme sa
pomodlili svätý ruženec a prežili slávnostnú svätú omšu. Na tomto mieste sme našli pokoj,
stratenú nádej, načerpali duchovné sily a vyjadrili úctu Panne Márii, čo bolo aj cieľom tejto
septembrovej púte.

OKTÓBER:
✓ Grilovanie na Obišovskom hrade
Členom Klubu labužníkov a kulinárov sa zapáčila myšlienka navštíviť Obišovský hrad a spojiť
tento výstup s netradičným varením v prírode. Podľa predpovede počasia podmienky na výlet
boli priaznivé a tak sme dňa 2.10.2019 zorganizovali túto akciu. Vzdialenosť od nášho Centra
sociálnych služieb k hradu je približne 2,2 km a cesta nám trvala približné 30 minút. Na tomto
netradičnom varení v prírode sa okrem členov KLK zúčastnila aj riaditeľka Mgr. Agáta
Nirodová a vedúca úseku SoK Mgr. Danka Lenártová. Našim zámerom bolo spojiť pobyt v
prírode s partiou báječných ľudí a varenie len na otvorenom ohni, dokonca steakov, ktoré boli
pripravené s láskou v srdci.
✓ Úžasná planéta zem a naše majestátne Tatry
Dňa 4.10.2019 sa členovia športovo - turistického klubu vybrali na celodennú túru do ich už
obľúbených veľhôr Tatier. Prvou zastávkou bola návšteva digitálnej galérie v Tatranskej
Polianke, kde mali možnosť vidieť a zažiť prepojenie umenia s modernými technológiami.
Ďalej pokračovali smer Štrbské Pleso - Jazierka Lásky. Čistý vzduch, trocha zrýchlený tep
dosiahnutý pohybom prebudili všetky ich zmysly, čo bolo zámerom tohto turistického dňa. Oči
začali vidieť všetku tú farebnú nádheru a všetci sa snažili upokojiť myšlienky a dušu v tomto
nádhernom prostredí.
✓ Za históriou lietania
Na podnet Filmového klubu, ktorý v novembri mal osláviť 10 rokov svojho pôsobenia v CSS
Clementia, sa vo štvrtok 10.10.2019 uskutočnil výlet do Múzea letectva v Košiciach. Múzeum
letectva a leteckej techniky je koncipované do historických etáp. V interiéri i exteriéri je viac
ako 30 historických strojov, letecké motory, navigačné a iné prístroje používané v lietadlách.
Takéto veľmi zaujímavé predpoludnie plné zaujímavých zážitkov pripravené Filmovým
a Počítačovo - fotografickým klubom malo svoje opodstatnenie, keďže všetkým prítomným
bolo umožnené fotiť a filmovať v takomto atraktívnom prostredí „lietajúcich strojov.“
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✓ Kačacie hody
Okrem toho, že jeseň sú zmeny počasia, denného rytmu, tak jeseň je aj časom pre všetkých
gurmánov. V tomto jesennom období sa tešia na tradičné kačacie alebo husacie hody. V Centre
sociálnych služieb Clementia sú kačacie hody už niekoľkoročnou tradíciou. Stravovacia
prevádzka ich pripravuje od roku 2012 a bolo tomu tak aj 15. októbra 2019. Obedové menu
tvorila kačacia polievka s pečeňovými knedličkami, pečené kačacie stehno s červenou kapustou
a domácou knedľou. A ako to už pri správnych hodoch býva, na záver nechýbal ani zákusok
v podobe jablkovej štrúdle. Úsek starostlivosti o klienta sa postaral o výzdobu s jesennou
tematikou, čím pripomenul každému toto ročné obdobie.
✓ Hmatom za pamiatkami Spiša
Dňa 21.10.2019 sme zašli do Spišského regiónu na poznávaciu aktivitu v rámci projektu
„Hmatom za pamiatkami Spiša“, ktorého organizátorom bol Krajský Euroregión Slovensko.
Zabezpečili nám prehliadku Spišskej Kapituly a jej okolia. V Európskom dome Spišská
Kapitula - Slovenskom Vatikáne nás privítal riaditeľ Združenia FEMAN, ktorý nás sprevádzal
pri prehliadke. Podal nám bohaté informácie o histórii s možnosťou prehliadky Spišskej
Kapituly, Európskeho domu a Katedrály sv. Martina. Dozvedeli sme sa aj niečo o seminári
Sv. Jána Vojtaššáka. Okrem turistiky, spoznávania regiónu Spiš sme putovali za ďalšími
historickými pamiatkami, ktoré sa tiež nachádzajú v susedstve Spišského hradu, a to do
Hodkovského Kaštieľa, v ktorom sídli DSS Domovina.
✓ Voľby novej Rady obyvateľov
V CSS Clementia sa dňa 25.10.2019 uskutočnili už šieste voľby, pri ktorých si prijímatelia
sociálnych služieb mohli zvoliť svojich nových zástupcov za členov do Rady obyvateľov.
Funkčné obdobie novozvolenej rady sa začalo dňa 01.11.2019 a skončí sa dňa 31.10.2020.
Prijímatelia sociálnych služieb CSS Clementia si aj tento rok mohli vybrať svojich zástupcov
a zvoliť z nich piatich členov rady, ktorí budú po celý rok hájiť ich záujmy, zaoberať sa ich
požiadavkami a návrhmi na zlepšenie života v našom zariadení. Účasť na voľbách do Rady
obyvateľov bola slušná a signalizuje, že o voľby je z roka na rok čoraz väčší záujem.
Prijímatelia si mali možnosť vybrať z desiatich záujemcov, ktorí sa rozhodli kandidovať.

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. V novembri 2019 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.
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✓ Deň PSK 2019 v CSS Clementia
Prešovský samosprávny kraj zorganizoval aj tento rok "Deň Prešovského samosprávneho
kraja 2019", ktorý sa konal dňa 12.11.2019 a tematicky bol zameraný na 30. výročie Nežnej
revolúcie. V tento slávnostný deň sa otvorili brány všetkých inštitúcií, ktorých zriaďovateľom
je Prešovský samosprávny kraj. Aj v CSS Clementia Ličartovce sa v tento deň otvorili dvere
širokej verejnosti a privítali sme viacerých návštevníkov. Program "Dňa PSK 2019" v CSS
Clementia začal svätou omšou, pokračoval príhovor riaditeľky a zároveň sme sa prezentovali
kultúrnym programom “Potešme srdce spevom.” Potom nasledovalo premietanie krátkeho
dokumentu, ktorým sme si zaspomínali a pripomenuli udalosti Nežnej revolúcie.
Po premietnutí dokumentu nasledovala prehliadka CSS, ktorá bola spojená s prezentáciou
záujmových klubov a tvorivých dielní. Osobitnú pozornosť našich hostí si vyslúžila galéria
čierno-bielych fotografií z Nežnej revolúcie na chodbe prízemia CSS.
✓ Benefičný koncert „VEĽA LÁSKY„
Dňa 27. novembra 2019 sme prijali pozvanie na benefičné podujatie s názvom „Veľa lásky“
pre osoby s mentálnym a zdravotným znevýhodnením z rôznych DSS. Zmysluplné podujatie
sa toho roku konalo v dome kultúry v obci Štós, kde sme stretli mnoho umelcov, spevákov,
hudobníkov, ktorí sa postarali o dobrú zábavu a veselú náladu. Organizátorom podujatia bolo
Občianske združenie Milana Štefánika z Kráľovej pri Senci. Cieľom takýchto podujatí je
zažiť veľa zábavy, nájsť si kamarátov a prežiť deň v krásnom prostredí.
✓ KLK trocha inak
Počas roka sa členovia klubu neustále snažili vyvárať, vypekať a doslova kúzliť v „našej
kuchynke“ nielen pre seba, ale aj pre ostatných prijímateľov dobroty rôznych kuchýň sveta.
V piatok 29.11.2019 však strávili tento deň úplne inak ako to obvykle býva. Tentokrát boli
konzumentami oni a dali sa obslúžiť personálom miestnej reštaurácie LICARDI, ktorú
navštívili a objednali si tam obedňajšie menu. Aj keď ponuka bola široká, prianím každého
jedného bolo jediné.... dať si na obed tak žiadaný „Vyprážaný syr s hranolkami a tatárskou
omáčkou“. Toto je cieľom a opakovaným prianím každého člena KLK, každým rokom pri
tvorbe plánu, ktorý sme teda aj splnili.

DECEMBER:
✓ Vianočné trhy
Každoročne sa zúčastňujeme vianočných trhov, ktoré sú organizované v blízkom okolí
a rovnako to bolo aj v závere roka 2019. Prijali sme pozvanie a zúčastnili sme sa vianočných
trhov, ktoré sa konali 05.12.2019 v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis v Prešove. Počas
celého dopoludnia sme prezentovali výrobky prijímateľov sociálnych služieb, ktoré v
spolupráci so zamestnancami vyrobili v tkáčskej, stolárskej a kreatívnej dielni.
✓ BENEFIČNÝ KONCERT „Tmavomodrý svet 2019“
V rámci projektu Sociálna inklúzia v Kultúre sa dňa 10.12.2019 uskutočnil v Košiciach
benefičný koncert pod názvom „Tmavomodrý svet 2019“, na ktorom sa mali možnosť
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zúčastniť a realizovať aj členovia nášho dramatického klubu RADOSŤ. Prezentovali sa
vianočným programom. Zaujala nás aj výstava diel z tvorivých dielní projektu BIELE
PLACHTY a Vianočný BAZÁR - DOBREJ DUŠE. Organizátorom podujatia bolo OZ Feman
a na tomto podujatí sme spoznali množstvo úžasných ľudí, ktorí ukázali svoj talent a chuť do
života, a to aj napriek svojmu hendikepu. To je aj hlavnou myšlienkou tohto podujatia.
✓ Vianočný deň
Každoročne si najkrajšie sviatky roka Vianoce pripomíname spoločne s prijímateľmi
sociálnych služieb, ale vždy trochu inak. Tohto roku sme zvolili spoločne strávené chvíle pri
stromčeku v jeden deň. Stalo sa tak 17.12.2019 a cieľom bolo hlavne to, aby každý tím sa
pripravil vopred a prispel niečím svojim na tento slávnostný vianočný deň. K slávnostnejšej
atmosfére prispeli aj členovia dramatického súboru "Radosť“ a aj toho roku pripravili pre
ostatných krásne vianočné pásmo. Kúzlo Vianoc našli takmer všetci aj tohto roku v žiare
rozžiareného stromčeka, voňavých medovníkov, či koláčik, v horúcom punči a v tónoch
znejúcich vianočných kolied. Samozrejme, že okrem tohto dňa sa konala aj klasická Štedrá
večera 24.12, ktorej atmosféra bola trocha nostalgická a tých, ktorí trávili Vianoce v CSS v
spomienkach vrátila do ich domovov.

2.7 Vyhodnotenie sťažností
V roku 2019 CSS zaregistrovalo jednu sťažnosť od prijímateľa sociálnej služby, v ktorej
uviedol podozrenie na zlomyseľné správanie prijímateľky sociálnej služby. Predmetná sťažnosť
bola riešená formou rozhovoru s prijímateľmi sociálnej služby, kedy sa zároveň vysvetlili
a objasnili nezhody a súčasne potvrdili, že sťažnosť je neopodstatnená. Z riešenia sťažnosti bol
spísaný záznam, ktorý bol podpísaný prijímateľmi sociálnej služby a sociálnym pracovníkom,
ktorý sťažnosť riešil a viedol rozhovory.

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 – 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. Štofčíková Mária, Prešov – neurológ
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
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• 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. 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, MUDr. Timko, 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 (Košice – spánkové centrum, Bratislava – onkologický
ústav),
– psychiatrické liečebne na základe odporúčania psychiatra (Plešivec, Rožňava, Svidník).

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.
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4. Prehľad a plnenie personálnych štandardov
4.1 Počet a prehľad zamestnancov na úsekoch
Riaditeľ CSS:
Úsek starostlivosti o klienta:
Úsek stravovacej prevádzky:
Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky:
Spolu:

1
43
7
10
61 zamestnancov

4.2 Organizačná štruktúra CSS

Riaditeľ

Úsek starostlivosti o klienta

Úsek stravovacej prevádzky

Úsek ekonomiky a vnútornej prevázky

Vedúci úseku starostlivosti o klienta - koordinátor sociálnej rehabilitácie

Vedúci úseku stravovacej
prevádzky - referent SP a sklad.
hospodárstva potravín

Vedúci úseku ekonomiky a vnútornej
prevádzky - ekonóm

sociálny pracovník

psychológ

sestra

1. tím

4. tím

sociálny pracovník

sociálny pracovník

inštruktor sociálnej rehabilitácie

inštruktor sociálnej rehabilitácie

ergoterapeut

ergoterapeut

praktická sestra

praktická sestra

opatrovateľ

opatrovateľ

Kuchár

Referent - personalistika, mzdy

Pomocná sila v kuchyni

Referent - účtovníctvo

Skladník

Referent - VO,
sklad. hosp.

správa majetku,

upratovačka
Vodič
2. tím
sociálny pracovník

5. tím

inštruktor sociálnej rehabilitácie

sociálny pracovník

ergoterapeut

inštruktor sociálnej rehabilitácie

praktická sestra

pracovný terapeut

opatrovateľ

praktická sestra

upratovačka

opatrovateľ

Udržbár - kurič
Pracovník v práčovni

upratovačka
3. tím
sociálny pracovník

6. tím

inštruktor sociálnej rehabilitácie

sociálny pracovník

ergoterapeut

ergoterapeut

sestra

fyzioterapeut

opatrovateľ

opatrovateľ

upratovačka
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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 na jedného zamestnanca v roku 2019 dosiahla výšku 835,86 € a v roku 2018
predstavovala objem 741,49 €. V porovnaní s rokom 2018 došlo k nárastu o 94,37 €, čo bol
nárast o 12,73 %.

Porovnanie nárastu priemernej mzdy
860,00 €
840,00 €
820,00 €
800,00 €
780,00 €
760,00 €
740,00 €
720,00 €
700,00 €
680,00 €
2018

2019

4.4 Vzdelávanie zamestnancov

Typ vzdelávania

Počet
účastníkov

Objem
hodín,
dní

Školenie „Nové trendy v stravovaní“

1
zamestnanec

5,0
hodín

Seminár “Správa registratúry – komplexne a efektívne“

1
zamestnanec

5,5
hodiny

Seminár „Správa registratúry pre zariadenia sociálnych služieb“

1
zamestnanec

6,0
hodín

Seminár „Mzdová účtovníčka v IV. štvrťroku 2019“

1
zamestnanec

5,0
hodín
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Kurz „Riadenie rizík v zariadeniach sociálnych služieb – Manažér
rizík“
Workschop „Zavedenie prvkov paliatívnej starostlivosti
v pobytových zariadeniach sociálnych služieb“
Workschop „Nové sociálne služby komunitného typu v ČR“
Kurz „Prezentačný kurz varenia v konvektomate novou metódou“
Vzdelávacie podujatie „Zvládanie agresívneho správania
u klientov s psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách“
Seminár „Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 a legislatívne
zmeny r. 2019“
Seminár „Poznatky z monitoringov v zariadeniach sociálnych
služieb a strategické plánovanie a riadenie zmien v sociálnych
službách“
Konferencia „II. Medzinárodná odborná konferencia pre
odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb,
v zariadeniach na liečbu dlhodobo chorých a psychiatrických
liečební“
Seminár „Účtovná závierka v rozpočtových organizáciách VÚC
k 31.12.2019“
Školenie „Právne predpisy týkajúce sa odmeňovania
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“
Seminár „Zmeny vo verejnom obstarávaní“

3 zamestnanci 2
dni
3 zamestnanci 6,0
hodín
1
8,0
zamestnanec
hodín
1
5,5
zamestnanec
hodiny
3 zamestnanci 6,0
hodín
1
5,0
zamestnanec
hodín
4 zamestnanci 5,0
hodín
2 zamestnanci

2,0
dni

2 zamestnanci 5,0
hodín
2 zamestnanci 4,0
hodiny
1
5,0
zamestnanec
hodín

4.5 Zamestnávanie zdravotne postihnutých
Naša organizácia v roku 2019 zamestnávala dvoch zamestnancov so zdravotným
postihnutím, na pracovných pozíciách, sestra a opatrovateľka. 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. Celkový prídel do sociálneho fondu bol tvorený v objeme 1,5 % zo súhrnu
hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Sociálny fond bol
v roku 2019 použitý v objeme 6 143,25 €.
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Prehľad (čerpania) poskytnutých príspevkov pre zamestnancov zo sociálneho fondu
Príspevok na stravovanie zamestnancov
- príspevok CSS Clementia v hodnote 0,50 € na jedno hlavné jedlo.
Príspevok na dopravu do zamestnania a späť.
Príspevok na účasť na kultúrnych a športových podujatiach
- za športový deň zamestnancov.
Príspevok na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti
o zamestnancov
- odmena pri životnom a pracovnom jubileu zamestnancov, 235,00 €,
- koncoročné posedenie pre zamestnancov, 710,40 €.
SPOLU

3 951,45 €
10,49 €
1 235,91 €
945,40 €

6 143,25 €

5. Ekonomické ukazovatele poskytovania sociálnych služieb
Základným nástrojom finančného hospodárenia CSS Clementia bol rozpočet na rok
2019, ktorý bol schválený uznesením č. 132/2018 na 10. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského
samosprávneho kraja. Počas roka bol upravovaný. Účtovná jednotka účtuje v sústave
podvojného účtovníctva v súlade so zákonom 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
Zdroj 41
Kapitálové výdavky

Zdroj
Schválený Upravený
financovania rozpočet € rozpočet €

Čerpanie
rozpočtu
€

Realizácia nových stavieb

41

0 200 000,00

Rekonštrukcia a modernizácia

41

0

8 196,00

7 996,00

Kapitálové výdavky spolu za zdroj
41

41

0 208 196,00

7 996,00

0

Rozpočet kapitálových výdavkov bol za rok 2019 vyčerpaný na 3,84 %. Nevyčerpané finančné
prostriedky v objeme 200 000 € boli presunuté na rok 2020.
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5.2 Prehľad bežných výdavkov podľa zdrojov financovania
Zdroj 41
Bežné výdavky
Mzdy, platy

Zdroj
Schválený Upravený Čerpanie
financovania rozpočet € rozpočet € rozpočtu €
41 582 909,00 625 890,00 625 890,17

Poistné a príspevok do poisťovní
(odvody)
Cestovné náhrady

41 203 727,00 217 679,00 217 678,74
41

400,00

434,00

434,10

Materiál

41

0

4 780,00

4 780,00

Dopravné

41

41,00

0

0

Údržba a opravy

41

22 800,00

23 248,00

23 247,31

Nájom

41

163,00

942,00

942,37

Služby

41

28 362,00

35 682,00

35 682,09

Transfery

41

6 719,00

3 217,00

3 217,15

Bežné výdavky spolu za zdroj 41

845 121,00 911 872,00 911 871,93

Zdroj 46
Bežné výdavky

Zdroj
Schválený Upravený Čerpanie
financovania rozpočet € rozpočet € rozpočtu €

Energie

46

Materiál

46 134 805,00 139 522,00 139 522,64

Dopravné

46

4 279,00

3 984,00

3 983,45

Údržba a opravy

46

0

4 620,00

4 619,95

Bežné výdavky spolu za zdroj 46

50 916,00

41 874,00

41 873,96

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

Zdroj 72f
Bežné výdavky

Zdroj
Schválený Upravený Čerpanie
financovania rozpočet € rozpočet € rozpočtu €
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Materiál - potraviny

72f

Bežné výdavky spolu za zdroj 72f

0

7 200,00

7 199,44

0

7 200,00

7 199,44

Rozpočet bežných výdavkov bol za rok 2019 vyčerpaný na 100,00 %.

5.3 Prehľad príjmov podľa zdrojov financovania

Zdroj
Schválený Upravený Plnenie
financovania rozpočet € rozpočet € príjmov €
Za poskytnuté služby
46 190 000,00 190 000,00 262 212,15
Príjmy

Z vratiek

46

0

0

1 322,18

Za stravovanie

46

0

0

636,45

Za stravovanie

72f

0

7 200,00

7 199,44

Príjmy spolu

190 000,00 197 200,00 271 370,22

Plnenie rozpočtu príjmov k 31. decembru 2019 bolo na 137,61 %.
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5.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov
AKTÍVA
NEOBEŽNÝ MAJETOK
Stav neobežného majetku bol k 31.12.2019 v celkovej hodnote 1 815 289,38 €, z toho
dlhodobý hmotný majetok (ďalej len DHM) bol v objeme 1 815 289,38 €. DHM je popísaný
v bode 6. hospodárenie a nakladanie s majetkom - stav hmotného majetku.
OBEŽNÝ MAJETOK:
Stav obežného majetku k 31.12.2019 predstavoval hodnotu 120 967,57 €.
Druh

Stav k 31.12.2019
v€

Zásoby - materiál

7 386,40

Krátkodobé pohľadávky

18 890,54

Finančné účty

94 690,63

Stav zásob – materiálu pozostával zo zásob skladov pohonných hmôt, čistiacich a hygienických
potrieb, kancelárskeho materiálu, odevov, obuvi, OPP a potravín.
Krátkodobé pohľadávky sú podrobnejšie rozpísané v časti pohľadávky.
Bankové účty – predstavujú zostatok účtu Sociálneho fondu a účtu depozitného. Účty sú
vedené v Štátnej pokladnici.
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ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Názov

Stav k 31.12.2019
v€

Náklady budúcich období

901,87

Náklady budúcich období predstavujú náklady, ktoré sa týkajú roku 2020, za poistenie majetku,
za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, za poistenie
zodpovednosti za škodu právnických a fyzických osôb, za licenčný poplatok pre používanie
internetovej domény, za šifrovanie prenosu dáta zabezpečenia internetovej domény a za
havarijné poistenie motorových vozidiel Opel Vivaro a Kia Carens.
PASÍVA
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU

Názov

Stav k 31.12.2019
v€

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

1 902,26
- 4 240,61

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie :
- výnosy 1 444 745,17 €,
- náklady 1 448 985,78 €.
CUDZIE ZDROJE
Názov

Stav
k 31.12.2019
v€

Ostatné krátkodobé rezervy
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC
Dlhodobé záväzky – zo SF
Krátkodobé záväzky - dodávatelia
Nevyfakturované dodávky - dodávatelia

650,00
10 708,63
989 341,82
3 464,43
9 143,03
24,00
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Krátkodobé záväzky – iné záväzky

1 978,18

Krátkodobé záväzky - zamestnanci

50 343,83

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

308,50
32 373,35
7 028,33

Ostatné krátkodobé rezervy – ich finančný objem bol tvorený za vodné, stočné.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa za
pohľadávky z poskytovaných služieb (prijímateľov sociálnej služby), za opravné položky
k pohľadávkam, ktoré boli tvorené k pohľadávkam za poskytované sociálne služby a za ostatné
pohľadávky, preplatok za dodávku elektriny.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC, predstavuje zostatkovú účtovnú cenu majetku
obstaraného z prostriedkov zriaďovateľa.
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 2019 a za zaplatené a nevyčerpané finančné prostriedky za sociálnu službu od
prijímateľov v sume 1 167,96 €.
Krátkodobé záväzky – zamestnanci, mzdy zamestnancov za december 2019.
Krátkodobé záväzky – ostatné záväzky voči zamestnancom (308,50 €) bližšie sú rozpísané
v časti Záväzky.
Krátkodobé záväzky – zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia –
sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov za december 2019.
Krátkodobé záväzky – ostatné priame dane, daň z miezd zamestnancov za december 2019.

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Názov

Stav k 31.12.2019
v€

Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

3,60
19 021,42
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Výdavky budúcich období – evidujeme za poplatky hotovostných bankových služieb
(12/2019).
Výnosy budúcich období – predstavujú zostatkovú hodnotu majetku zo štátneho rozpočtu, zdroj
financovania 111.

5.5 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Druh poskytovanej
sociálnej služby

Forma
poskytovanej
sociálnej služby

Priemerné EON na 1 mesiac/1 miesto v
€

Domov sociálnych
služieb

celoročná pobytová

1065,89

Špecializované zariadenie

celoročná pobytová

1178,54

5.6 Pohľadávky
Registrované v účtovnej evidencii k 31.12.2019 sme mali krátkodobé pohľadávky
v objeme 18 890,54 €.
Druh
pohľadávky
Ostatné
pohľadávky

Pohľadávky
z nedaňových
príjmov

Výška
pohľadávky
v€

Komentár

Pohľadávky z dodávateľských vzťahov, ako preplatky
43,72 odberu el. energie maloodber za rok 2019 od SPP a. s.
Bratislava. Pohľadávky budú vysporiadané úhradou od
dodávateľov v januári 2020.
Pohľadávky za poskytnuté sociálne služby od prijímateľov,
18 846,82 sú zapríčinené nízkou výškou príjmu (dôchodku, alebo
dávky v hmotnej núdzi) na úhradu za poskytované sociálne
služby. Boli oslovení opatrovníci k podpísaniu dohody
o doplácaní časti úhrady. Väčšina z nich pristúpila
k podpisu dohody. Za týmto účelom boli vytvorené opravné
položky.

V roku 2019 došlo k zníženiu celkovej sumy pohľadávok, a to odpísaním čiastkových
pohľadávok po nebohom prijímateľovi sociálnej služby, v celkovom finančnom objeme
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1 432,87 €. Pohľadávky boli odpísané na základe Rozhodnutia predsedu PSK o upustení od
trvalého vymáhania pohľadávok.
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.
Dlhodobé pohľadávky k 31.12.2019 sme neevidovali.

5.7 Záväzky

K 31.12.2019 naša organizácia evidovala krátkodobé záväzky v objeme 101 199,22 €.
Druh záväzku

Výška
Komentár
záväzku v
€
Mzdy, poistné a príspevky do 90 931,43 Záväzky budú uhradené zamestnancom CSS
zdravotných poisťovní a do
Clementia,
zdravotným
poisťovniam
Sociálnej
poisťovne
za
a Sociálnej poisťovni
z depozitného účtu
december 2019.
v januári 2020 (mzdy za december 2019).
Prevzaté a neuhradené dodávky.
9 143,03 Záväzky boli prechodného rázu a v lehote
splatnosti. Vysporiadané budú v januári 2020
z výdavkového
účtu
jednotlivým
dodávateľom.
Nevyfakturované dodávky
24,00
Nevyfakturovaná
služba
–
vývoz
reštauračného a kuchynského odpadu, ktorej
realizácia bude vykonaná v mesiaci januári
2020.
Finančné prostriedky za pobyt
792,26
Záväzky budú vysporiadané v januári 2020,
prijímateľov sociálnej služby
úhradou na účty prijímateľom sociálnej
mimo CSS Clementia.
služby.
Refundácia stravy zamestnancov
308,50 Predpis príspevku za stravu zamestnancov zo
zo sociálneho fondu za mesiac
soc. fondu za 12/2019, vysporiadaný bude
december 2019.
v januári 2020.
Dlhodobé záväzky (zo sociálneho fondu) v objeme 3 464,43 € 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.

29

6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom
CSS Clementia je správcom majetku, ktorého vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj.
Druh hmotného majetku

Stav majetku
k 31.12.2019
zistený
inventarizáciou
v €

Inv. rozdiel
+prebytok
- manko
v€

1 643 621,33

0

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár

96 735,13

0

Dopravné prostriedky
Pozemky

67 925,68
7 007,24

0
0

Budovy, stavby

V mesiaci apríli 2019 CSS Clementia vykonalo technické zhodnotenie budovy v objeme
7 996,00 €, so zdrojom financovania 41. K zhodnoteniu došlo realizáciou rekonštrukcie
interiéru pre splnenie Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016 Z. z..
Úbytky (vyradenie) majetku v roku 2019 nebolo zaznamenané.
CSS Clementia nemá v správe nehmotný majetok.
Na základe interného príkazu riaditeľky CSS Clementia č. 15/2019 zo dňa 13.12.2019,
bola vykonaná riadna fyzická a dokladová inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2019 v
súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súčasne bola
menovaná Centrálna inventarizačná komisia. Inventarizačné práce boli vykonané v zmysle
vypracovaného harmonogramu so zameraním na kontrolu stavu majetku, neupotrebiteľnosť,
prebytočnosť, poškodenie, funkčnosť a pod.. Centrálna inventarizačná komisia vychádzajúc
z jednotlivých inventarizačných zápisov zistila inventarizačné rozdiely na skladoch, ktoré
vznikli ako cenové rozdiely tým, že v logistike sa v niektorých prípadoch zadávajú hodnoty na
tri desatinné miesta a výstupné zostavy uvádzajú údaje len na dve desatinné miesta
(zaokrúhlene). Tieto rozdiely boli zúčtované v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov. Pri výkone jednotlivých inventarizácii bol zistený
neupotrebiteľný majetok a to motorové vozidlo Škoda Fábia com. a poškodený majetok –
strešná krytina na budove. Centrálna inventarizačná komisia nezaznamenala a tiež jej neboli
oznámené udalosti, ktoré by akýmkoľvek spôsobom ovplyvnili výkony členov dielčích
inventarizačných komisií.
V roku 2019 naša organizácia vykonala túto investičnú akciu:
- rekonštrukcia interiéru pre splnenie VMZ č. 210/2016, pre potrebu plnenia podmienok
určených vyhláškou MZ SR č. 210/2016 Z. z. vo finančnom objeme 7 996,00 €.
Vykonanou rekonštrukciou sme sa m2 priblížili k plneniu ubytovacej plochy na prijímateľa
sociálnej služby.
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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: 10
▪ Zameranie a predmet kontrolnej činnosti:
- kontrola poriadku, čistoty a hygieny ubytovacej časti CSS
- kontrola rozpočtu,
- kontrola dodržiavania pracovnej doby,
- kontrola platového zaradenia zamestnancov CSS,
- kontroly skladov stravovacej prevádzky so zameraním na záručné lehoty
potravín a hygieny mraziacich a chladiacich zariadení,
- kontrola práčovne,
- kontrola web stránky CSS (www.cssclementia.sk).
▪ Zistené nedostatky: 2
Kontroly realizované vedúcou úseku starostlivosti o klienta:
▪ Počet vykonaných kontrol: 18
▪ 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 a kontrola používania prostriedku 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, doplnenie PHM
a čistota tohto motorového vozidla,
- kontrola poriadku na údržbe,
- kontrola autoprevádzky – kontrola vykazovaného skutočného stavu kilometrov
s evidenciou autoprevádzky motorového vozidla Kia Carens, doplnenie PHM
a čistota tohto motorového vozidla,
- dodržiavanie pracovnej doby zamestnancov úseku EaVP – dochádzka do
zamestnania,
- kontrola správnosti zúčtovania mzdových nárokov zamestnancov CSS
Clementia s porovnaním na oznámenie o plate (programové vybavenie
MAGMA),
- kontrola správnosti zúčtovania bežných výdavkov (rozpočtová skladba) –
dodávateľské faktúry,
- kontrola platového zaradenia zamestnancov.
▪ Zistené nedostatky: 0
-

Kontroly realizované vedúcou stravovacej prevádzky:
▪ Počet vykonaných kontrol: 12
▪ Zameranie a predmet kontrolnej činnosti:
- kontroly vybraných oblastí HACCP,
- kontrola zásob na sklade,
- kontrola dodržiavania pracovnej doby.
▪ Zistené nedostatky: 1
Vzhľadom na kontrolou zistené nedostatky, boli prijaté opatrenia. Následnou kontrolou
prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky.

7.2 Externá kontrolná činnosť
V rámci externej kontrolnej činnosti boli vykonané kontroly RÚVZ so sídlom
v Prešove.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove vykonal dňa 24.1.2019
a 24.10.2019 kontroly 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.
V rámci obidvoch kontrol neboli zistené žiadne nedostatky.
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8. Záverečné hodnotenie
CSS Clementia každoročne pracuje na dielčích úlohách, ktoré zvyšujú kvalitu
sociálnych služieb, a tak to bolo aj v roku 2019.
Tento rok môžeme vyhodnotiť pozitívne hlavne v zvýšení kvality ubytovania
prijímateľov sociálnych služieb. Čiastočnou rekonštrukciou interiéru sme vytvorili dve nové
jednoposteľové izby z pôvodnej tkáčskej dielne, ktorú sme presťahovali a zároveň
zrekonštruovali v spojení s dennou miestnosťou. Následne prebehli inovácie viacerých izieb, či
už vo vybavení izby alebo modernizácii nábytkom.
Zároveň rok 2019 môžeme hodnotiť pozitívne hlavne v rozvíjajúcej sa spolupráci
s prijímateľmi sociálnych služieb a ich rodinami, spolupráce vedenia s Radou obyvateľov
CSS, spolupráce v multidisciplinárnych tímoch CSS, s obcou Ličartovce a nekonečnej rade aj
s Občianskym združením Ľudia podpory. Upevnenie vzťahov a spolupráce mám prinieslo
vysoké hodnotenia pri zisťovaní spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb s poskytovanými
službami a zvýšenú návštevnosť rodinných príslušníkov a známych prijímateľov sociálnych
služieb.
Ako ďalší pozitívny aspekt v rámci zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych
služieb, ktorý vyplynul z faktorov zintenzívnenia povedomia verejnosti o práci a živote v CSS,
narušenie predsudkov a budovanie pozitívneho imidžu CSS, bol nepochybne časopis Clementia
News. Prvé číslo tohto časopisu vyšlo v októbri 2019 a druhé v decembri 2019. Už prvé čísla
štvrťročníka vyvolali pozitívne ohlasy. Časopis sme distribuovali opatrovníkom a príbuzným,
na OcÚ Ličartovce, dodávateľským firmám a spolupracujúcim subjektom. Našim cieľom je aj
rozšírenie o externých prispievateľov do Clementia News. V roku 2019 prispievali vo väčšej
miere zamestnanci CSS a potom prijímatelia sociálnych služieb.
Naďalej 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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