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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 cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitnej a komplexnej sociálnej služby
v kultúrnom prostredí vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti s aspektom
humánneho a etického prístupu 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) Naplniť prevádzkové podmienky a vybavenie v zmysle platnej legislatívy.
c) Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby a tie osobným
prístupom riešiť.
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d) Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby
a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.
e) Pravidelne monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných
príslušníkov a opatrovníkov so zameraním na odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
f) Pravidelné stretnutia malej komunity (jednotlivé tímy), veľkej komunity a Rady
obyvateľov a zapájať prijímateľov sociálnej služby do spolurozhodovania
a zároveň ich viesť k spoluzodpovednosti.
g) 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.
h) 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.).
i) Stanovovať, pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať strategické a ostatné ciele
Centra sociálnych služieb.
j) Pravidelne aktualizovať webovú stránku a propagovať činnosť zariadenia
prostredníctvom sociálnej siete facebook a prostredníctvom časopisu zariadenia
Clementia News.

2.2 Komplex centra sociálnych služieb
•

Ubytovacia časť, ktorá 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,
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- dielne (tkáčska, stolárska, tvorivá),

- telocvičňa,
- záhrada.

•

Administratívna časť

•

Kancelárie tímov a psychológa

•

Ošetrovňa

•

Stravovacia prevádzka

•

Práčovňa

•

Kotolňa
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2.3 Skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020
CSS Clementia poskytovalo k 31.12.2020 sociálnu službu 76 prijímateľom, z tohto
v časti DSS 23 prijímateľom a v časti ŠZ 53 prijímateľom.
Prijímatelia
Muži
Ženy
Spolu

DSS
19
4
23

Veková štruktúra prijímateľov
DSS
do 29 rokov
0
od 30 do 39 rokov
1
od 40 do 59 rokov
12
od 60 do 74 rokov
10
od 75 do 89 rokov
0
nad 90 rokov
0
Spolu
23

ŠZ
38
15
53

ŠZ
2
6
22
19
4
0
53

Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti
DSS
ŠZ
Stupeň III.
2
2
0
Stupeň IV.
4
0
Stupeň V.
0
1
Stupeň VI.
17
52
Spolu
23
53
Štruktúra prijímateľov podľa pozbavenia spôsobilosti na právne úkony
• časť DSS
Osoby spôsobilé na právne úkony
3
Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony

1

Osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony

19

Spolu

23

• časť ŠZ
Osoby spôsobilé na právne úkony
Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
Osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony
Spolu

13
3
37
53
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2.4 Prehľad pohybu prijímateľov sociálnej služby za r. 2020
DSS

ŠZ

Spolu

Stav k 31.12.2019:

27

53

80

Počet PSS, ktorým sa začalo poskytovanie SS :

0

5

Počet PSS, ktorým sa skončilo poskytovanie SS :

4

5

z toho :
•

zomrelí

3

4

•

zmena druhu služby

0

0

1
0
23

0
1
53

vrátenie k rodine
• do iného ZSS
Stav k 31.12.2020:
•

76

2.5 Poskytované sociálne služby
Odbornú starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb zabezpečoval úsek
starostlivosti o klienta, ktorého najväčšiu časť tvorilo šesť odborných tímov, ktoré
pracovali v zložení: sociálny pracovník, inštruktor sociálnej rehabilitácie, praktická sestra,
opatrovatelia, upratovačka. Šesť odborných tímov zabezpečovalo 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
rodinným príslušníkom. 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 z platných smerníc CSS.
Ubytovanie bolo prijímateľom sociálnych služieb poskytované na 1, 2 a 3
posteľových izbách a v bytovej jednotke, ktorá pozostáva z 1 jednoposteľovej a 2
dvojposteľových izieb.
Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb prebiehalo v jedálni, v miestnosti
sociálnej rehabilitácie, v dennej miestnosti a v bytovej jednotke. 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 13.00hod.
od 15.00 hod. do 16.00hod.
od 17.30 hod. do 18.30 hod. + večera pre diabetikov.
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Strava sa pripravovala podľa jedálneho lístka. Návrhy jedálnych lístkov predkladala
vedúca stravovacej prevádzky na pripomienkovanie stravovacej komisii v zložení z piatich
členov a predsedu stravovacej komisie. Jedným z členov bol aj zástupca z Rady obyvateľov,
ktorý prezentoval na zasadnutiach komisie a predkladal požiadavky prijímateľov sociálnych
služieb.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu ohľadom pandémie COVID 19 sa stravovacia
komisia v roku 2020 stretávala priebežne a požiadavky i návrhy na prerokovanie
konzultovali aj prostredníctvom telekomunikačných technológii.
Napriek situácii sa komisia zaoberala individuálnymi požiadavkami a inovatívnymi
návrhmi, s ktorými prichádzali zamestnanci, ale najmä prijímatelia sociálnych služieb
prostredníctvom svojho zástupcu. Do jedálneho lístka sa tak v priebehu roka dostalo mnoho
nových receptúr, potravín a návrhov, ako skvalitniť túto oblasť v poskytovaní sociálnych
služieb ako celku.
V rámci nových požiadaviek sa do jedálneho lístka dostali v roku 2020 napríklad
grilovaný encián s brusnicovým džemom a opekanými zemiakmi, ražniči na ihle, tekvicové
pyré ako príloha a ďalšie.

Okrem obedov sa riešila pestrosť aj ďalších jedál a najväčšími úspechmi boli
olovrantové domáce kysnuté koláče s ovocím a domáca huspenina.
Počas roka sa do praxe uviedla aj možnosť výberu jedla v piatky. Táto možnosť
ponúkla stravníkom priestor pre vlastnú voľbu. Stravovacia komisia iniciovala a zároveň
participovala na návrhoch a realizácií rôznych tematických dní v rámci stravovania. A tak
sme v priebehu roka mali Zabíjačkové hody, Fašiangy, Guľáš v záhrade, Kačacie hody
a Deň jablka.
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Záujmová a pracovná činnosť sa v CSS počas celého roka realizovala
prostredníctvom fungujúcich klubov, ale aj pravidelne sa opakujúcimi a obľúbenými
podujatiami v CSS ale aj mimo neho, bohužiaľ pre pandémiu v obmedzenom množstve. Na
dennej báze sa v CSS realizovali činnosti, ktorých sa zúčasťňovali prijímatelia sociálnych
služieb na základe vlastného výberu a preferencie. CSS ponúkala možnosť trávenia voľného
času aj 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 prijímateľov sociálnych služieb
• Novoročné posedenie
Príchod nového roka sme spoločne a veselo oslávili dodatočne v piatok 3. januára 2020 na
novoročnom posedení a potom aj na mini diskotéke, ktorú si pripravili naši prijímatelia
s pomocou zamestnancov úseku starostlivosti o klienta. Hudba, tanec a pripravené
občerstvenie členmi KLK spríjemnili voľné chvíle piatkového popoludnia a následne aj
večera niektorým prijímateľom, ktorí zatúžili po spoločnosti iných.
• Tradície na tanieri
Prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci nášho CSS si 5. februára 2020 počas obeda
pochutnali na tradičných zabíjačkových špecialitách. Všetko, čo predchádza tradičnej
zabíjačke na dedine sa nekonalo, no suroviny od dodávateľov pripravili šikovné
kuchárky tak, aby sa čo najviac priblížilo slovenskej tradícii zabíjačkových hodov, čo bolo
zámerom tejto spoločnej akcie. Zabíjačkové hody neboli jediným špeciálnym dňom
pripraveným stravovacou prevádzkou, pretože v minulosti sme mohli ochutnať aj viaceré
svetové kuchyne.
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• Fašiangy v Clementii
Po roku sa všetci spoločne zišli na fašiangovej zábave dňa 20. februára 2020. Táto oslava
Fašiangového sviatku bola spojená s veselicou a typickým fašiangovým jedlom – šiškami
s džemom, ktoré pripravili šikovné kuchárky. Tento deň sme spoločne odštartovali
fašiangovými zvykmi, vinšmi, spevom a tancom. Krátky kultúrny program pripravili
členovia Hudobno - dramatického súboru „Radosť“. Deň bol spestrený aj rôznymi súťažami,
pričom sme zašli tak trochu do hádankového, literárneho a rozprávkového sveta a vyskúšali
sme si aj pohybovú zdatnosť, čomu sa venovali a pripravili členovia Športového klubu.
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• Varenie „EinTopf“
Po určitom čase sa členovia KLK rozhodli piatkové varenie zrealizovať trocha inak. Bolo to
aj vďaka hosťovi, ktorý prijal pozvanie na toto piatkové varenie ešte začiatkom januára,
kedy sa pripravoval plán aktivít klubu. Hosťom a zároveň šéfkuchárom piatok 21.februára
2020 bola vedúca úseku SOK, ktorá zvolila rýchlosť a jednoduchosť, čo bolo zámerom tohto
varenia. Podarilo sa uvariť veľmi chutné jedlo iba z jedného hrnca, alebo inak stew, Eintopf,
či paella, teda pokrmy pripravené v jednom hrnci, ktoré sú populárne takmer všade vo svete
a bola to chutná hustá fazuľová polievka s údeninou.

• Fašiangová veselica v obci
Dňa 22.februára 2020 sa konal v kultúrnom dome v Ličartovciach II. ročník Fašiangovej
veselice, na ktorý boli pozvaní aj členovia Hudobno-dramatického súboru „RADOSŤ“.
S úspechom a vrúcnym prijatím obecnej komunity sa prezentovali svojim vystúpením
pod názvom „Na valaľe vešelo“. Bezprostredne po vystúpení oslovil súbor pán učiteľ zo
Základnej školy v Lemešanoch a vyslovil uznanie prijímateľom, ktorí aj napriek svojim
osobitostiam dokážu nacvičiť, predniesť a zaujať svojim prejavom, individualitou,
jednoduchosťou a úprimnosťou. Práve aj takýmto spôsobom búrame bariéry
a vykoreňujeme predsudky mnohých ľudí a tým začleňujeme našich prijímateľov
do sociálnej komunity našej obce.
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• Rúška
Mesiac marec nepriniesol veru veľa radosti do životov našich prijímateľov a zamestnancov.
Na Slovensko udrela prvá vlna pandémie koronavírusu, ktorá so sebou priniesla strach a
obavy z nepoznaného. Odborníci odporúčali občanom chrániť si dýchacie cesty obyčajným
rúškom. A keďže rúšok bolo na trhu nedostatok, tak sa do šitia rúšok zapojili zamestnanci
CSS. V tkáčskej dielni sa vytvoril skvelý tím, ktorý začal šiť rúška pre svojich kolegov
a hlavne našich prijímateľov. Nosením rúšok sa tak prijímatelia a zamestnanci cítili omnoho
bezpečnejšie. Celá jar sa niesla v znamení zháňania látok a ďalšieho materiálu potrebného
na výrobu rúšok.

• V záhrade nášho CSS
Opatrenia pre pandémiu COVID-19 zasiahli aj do života nášho CSS a ako mávnutím
čarovného prútika sa zrazu zmenil doterajší život našim prijímateľom. Nesmeli opustiť areál
nášho zariadenia, žiadne vychádzky, zrušili sa výlety a plánované akcie. Najviac bolelo, že
sa nemohli stretnúť s rodinou a prežiť Veľkonočné sviatky, tak ako počas predchádzajúcich
rokov. Každého potešili prvé jarné lúče slnka, ktoré im ponúkli možnosť vychutnať si trochu
zábavy a športu v záhrade CSS takmer každý deň.
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• Testovanie v CSS
V rámci prevencie a v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 sa v rámci SR začalo s
celoplošným testovaním zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach.
Prvé testovanie prebehlo v dňoch 7. – 8. mája 2020 a vykonávali ho naše sestry. Testovaniu
predchádzalo školenie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch PSK. Všetky testy prijímateľov aj
zamestnancov zariadenia boli vtedy negatívne, čo každého veľmi potešilo.
• Šachový turnaj
Dňa 21.mája 2020 bol Športovým klubom zrealizovaný šachový turnaj, na ktorom sa
zúčastnili najlepšie hlavičky nášho CSS. V príjemnej atmosfére sa vylosovali jednotlivé
zápasy a systémom každý proti každému sa súťažiaci pustili do hry. Súťažilo sa v priateľskej
atmosfére, ale aj s dávkou zdravého súperenia medzi favoritmi. Svoju dominanciu obhájil
vynikajúci hráč nášho CSS, ktorý vyhráva všetky šachové turnaje realizované v CSS.
• Záhradný guľáš : Niet nad guľáš a Pri guľášu vešelo...
Zámerom spoločného varenia guľášu v našej záhrade je každoročne utužovať medziľudské
vzťahy a kolektív. Porozprávať sa, zašportovať si, zaspievať a dobre sa najesť je pre všetkých
zúčastnených balzamom na dušu aj telo. Účelom tohtoročného varenia, ktoré sa konalo 24.
júna 2020 bola aj možnosť porovnať chute tohto obľúbeného jedla. Už po štvrtýkrát sa stretli
v dueli zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb nášho CSS, aby pripravili túto tradičnú
a obľúbenú pochúťku. Tento ročník „Záhradného guľášu“ sa konal v spolupráci so
Športovým klubom, ktorý si pripravil zaujímavé súťaže a hry. Spolupracovali aj členovia
KLK, ktorí boli nápomocní a vopred nakrájali mäso, rozložili oheň pod kotlíky a potom sa
pustili do varenia. Spestriť tento deň pomohli aj členovia súboru „Radosť“, s ktorými sme si
spoločne zaspievali a zabávali sa až do neskorého večera. Túto vydarenú a obľúbenú akciu
sme zakončili opekaním špekáčikov a posedením pri hviezdnej oblohe pri dohasínajúcom
ohníku.
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• Kreatívne tričko 2020
Dňa 13. augusta 2020 sme v záhrade CSS pripravili pre našich prijímateľov
aktivitu „Kreatívne tričko“. Pri tvorivej práci všetkých zúčastnených zohrievali teplé
slnečné lúče. Popustiť uzdu svojej fantázii a hlava plná nápadov bolo krédom tejto
zaujímavej akcii. Každý mal po ruke štetce, farby, šablóny, spreje a s pomocou šikovnosti
inštruktorov sa podarili krásne dielka. Tričká hýrili pestrými farbami a zaujímavými
obrázkami, či nápismi. Táto aktivita zaujala a rozveselila všetkých. Zaujímavosťou dňa bola
aj výstavka namaľovaných tričiek a fotografií z predošlého ročníka, ktorá poslúžila ako
inšpirácia. Následne prebehla módna prehliadka, ktorá vyčarila úsmevy a spokojnosť
na našich tvárach.

• Netradičné bio varenie v prírode v prekrásnom prostredí Obišovského hradu
Podľa plánu KLK sa jeho členovia rozhodli zrealizovať netradičné bio varenie v prírode,
ktoré sa uskutočnilo dňa 10. septembra 2020 v nádhernom okolí Obišovského hradu.
Členovia klubu pre všetkých ugrilovali encián, ktorý sa podával s brusnicovým džemom
a grilovanou zeleninou. Počasie bolo ako vymaľované, nálada vynikajúca a jedlo báječné.
O vydarenej akcii svedčia fotografie. K netradičnému vareniu prijali pozvanie klubu pani
riaditeľka, vedúca úseku starostlivosti o klienta a vedúca úseku stravovacej prevádzky CSS.
Zámerom varenia v prírode bolo pripomenúť si časy dávno minulé a spôsob prípravy jedál
našich predkov, kedy sa jedlo pripravovalo na otvorenom ohni a varilo sa bez hrncov.
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• Clementínske kolo biblickej súťaže
V priebehu Roka Božieho slova sme mu venovali väčšiu pozornosť a bol vítanou
príležitosťou
prehlbovať
náš
záujem
o Sväté
písmo.
Na pravidelných
pondelkových stretnutiach duchovného spoločenstva „Cesta“ v CSS prijímatelia svoj čas
venovali modlitbe, meditácii, brali do ruky Bibliu, ponárali sa do jej sveta s cieľom nájsť
v sebe to božské. Hľadali relax pre dušu i telo. Rozhodli sa získané vedomosti a skúsenosti
dňa 10. septembra 2020 zužitkovať a zorganizovali 10. ročník Biblickej olympiády. Otázky
v testoch boli zamerané na múdrosti a pravdy z Biblie, ale aj na kresťanské aktuality.
Atmosféra súťaže bola príjemná a vedomosťami súťažiaci sršali. Cieľom olympiády bolo,
aby dotyk Božieho slova ešte dlho zostal v srdciach súťažiacich.

• Deň jabĺk
21. október je všeobecne známy ako Medzinárodný deň jabĺk. Určite si jabĺčka takýto deň
zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Podľa organizátorov podstatná
myšlienka tohto dňa spočívala v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje
symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. V našom zariadení sme si „Deň jabĺk“
pripravili už 1. októbra, nakoľko jabĺčka v našom ovocnom sade dozreli tento rok skôr. Celé
dopoludnie sme si spoločne pripravovali dobroty z jabĺk a popoludní sme sa hostili
pri skvelej zábave. Všetci zúčastnení boli týmto dňom nadšení, pretože pochopili, že
maškrtiť sa dá aj zdravo.
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• Kačacie hody
Kačacie hody sú jesennou udalosťou, na ktorú sa po zvyšok roka tešia všetci milovníci
dobrého jedla. Naši prijímatelia určite patria medzi labužníkov, ktorí si to nikdy
nenechajú ujsť a naše kuchárky nám každoročne nachystajú túto skvelú pochúťku. Super
atmosféru sme si vytvorili spoločne v jeden krásny jesenný deň a to v stredu 14. októbra
2020. V tento skvelý deň nám chutné jedlo, hudba a posedenie pri kávičke spríjemnilo život
a hlavne pomohlo všetkým pri zvládaní tak neľahkého obdobia, ktorým sme práve
prechádzali.

• Jesenná hubačka
Niekoľkokrát ročne je zvykom členov klubu Bylinkárium zavítať do neďalekého lesa.
A keďže mesiac október je na zber húb ako stvorený, tak sme si počkali na teplejšie počasie
a vybrali sme sa do lesa nazberať plody prírody. Najviac sme sa tešili na zber jesenných húb.
Tentokrát sme mali šťastie a našli plný košík húb, z ktorých mali naši hubári veľkú radosť.
Po návrate z lesa si naši šikovní hubári huby očistili a spoločne si pripravili skvelú pochúťku,
a to vyprážané jedle-bedle.

• Pamiatka zosnulých
Dňa 2. novembra 2020 sme si spoločne s prijímateľmi pripomenuli Pamiatku zosnulých,
ľudovo nazývanú dušičky. Každoročne navštevujeme spoločne miestny cintorín, na ktorom
sú pochovaní aj naši nebohí prijímatelia. Tento rok sme pre pandémiu nemali možnosť
spoločne navštíviť hroby zomrelých prijímateľov a príbuzných, a tak sme všetkým
zosnulým venovali modlitbu a tichú spomienku v našom CSS. V rámci Klubu zelených
každoročne v tomto období pripravujú jeho členovia venčeky, ktorými ozdobujú hroby
zosnulých prijímateľov.
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• Voľby 2020
Dňa 27. októbra 2020 sa v našom Centre sociálnych služieb, tak ako po iné roky, uskutočnili
voľby do Rady obyvateľov, pri ktorých si prijímatelia sociálnej služby zvolili svojich
zástupcov, ktorí počas svojho funkčného obdobia budú hájiť záujmy všetkých prijímateľov.
Voľby prebehli v súlade s pravidlami a bez akýchkoľvek nezrovnalostí. Funkčné obdobie
novozvolenej rady sa začalo dňa 01.11.2020 a skončí sa dňa 31.10.2021.

• Novembrový Sparťan race
V tento deň si v rámci činnosti Športového klubu jeho členovia pripravili pre súťažiacich
prekážkovú dráhu, ktorú bolo potrebné zdolať v čo najkratšom časovom limite. Na tejto
športovej akcii asistovali zamestnanci, ktorí počas zdolávania prekážkovej dráhy istili
súťažiacich v prípade nečakaného pádu z fit lopty a príkladne ich motivovali. Vzhľadom k
sychravému jesennému počasiu a zhoršenej pandemickej situácii sa meranie síl uskutočnilo
vo vnútorných priestoroch CSS. Sťažené podmienky však neubrali nikomu chuť zasúťažiť
si, čo dosvedčujú momentky zachytené fotoaparátom, ktoré vyjadrujú pocity súťažiacich pri
prežívaní radosti z výhry a preberaní diplomu s odmenou. Pravidelný pohyb prispieva k
správnemu fungovaniu imunitného systému a prináša ďalšie zdravotné výhody pre
organizmus, čo bolo aj hlavnou myšlienkou tohto podujatia.
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• Koľko lásky......
V závere roka, ktorý bol celý poznačený koronavírusom sme chceli našich prijímateľov ešte
nejako potešiť a tak nám prišlo vhod, že sa môžeme zapojiť do skvelého projektu „Koľko
lásky sa zmestí do krabice od topánok?“. O projekte sme počuli aj od našich
školopovinných detí, ale aj známych a keďže tohto roku sa mohli do projektu prihlásiť aj
zariadenia sociálnych služieb, tak sme sa zapojili. Dňa 16. decembra do nášho zariadenia
bolo dopravených 76 farebných krabíc od topánok, v ktorých boli darčeky a prekvapenie pre
našich prijímateľov. Krabičky sme uložili pod stromček a v piatok 18. decembra si každý
prijímateľ vybral pre seba jednu krabicu. Zámerom zapojenia sa do projektu bola jeho hlavná
idea a to, že darček vyskladaný z maličkostí, ako sprchový gél alebo šálik, či sladkosť nech
obdarovaných zahreje pri srdci a spríjemní Vianoce. Podarilo sa....
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2.7 Vyhodnotenie sťažností
V roku 2020 CSS zaregistrovalo jednu sťažnosť od matky prijímateľa sociálnej
služby, v ktorej sa matka sťažovala na viacero vecí, od vedenia účtu, zvýšenej úhrady za
sociálnu službu až po nevhodné ubytovanie svojho syna. Táto sťažnosť bola riadne
prešetrená a bola posúdená ako neopodstatnená. O záveroch šetrenia predmetnej sťažnosti
bola vyhotovená zápisnica, ktorú podpísali všetky zúčastnené osoby, ktoré sa na šetrení
zúčastnili. Zároveň bola sťažovateľke zaslaná písomná odpoveď, ktorá obsahovala závery
z prešetrenia jednotlivých námietok.

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 , Vranov n/Topľou – obvodný lekár
rozsah : raz týždenne alebo podľa potreby v CSS Clementia
• 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
• 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. 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
•
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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, MUDr. Timko – chirurg
rozsah : podľa potreby a ordinácie lekára na odbornej ambulancii
•

•
•

lekárska starostlivosť je poskytovaná v rámci kraja, ale aj mimo kraj na základe
odporúčania odborníkov – špecialistov,
psychiatrické liečebne mimo okres na základe odporúčania odborníka – psychiatra
(Plešivec, Svidník, Bardejov).

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
Prehľad zamestnancov podľa druhu sociálnej služby na jednotlivých úsekoch:
DSS
Riaditeľ
Úsek starostlivosti o klienta:
Úsek stravovacej prevádzky:
Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky:
Spolu:

0,5
8
2
2,5
13 zamestnancov
z toho 8 odborných

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

0,5
35
5
7,5
48 zamestnancov
z toho 32 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
40 odborných

Plnenie počtu zamestnancov a podiel odborných zamestnancov:
Počet prijímateľov soc. služby
na jedného zamestnanca

Percentuálny podiel
odborných zamestnancov

Špecializované zariadenie

1,1

66,7 %

Domov sociálnych služieb

2

61,5%

Druh sociálnej služby
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4.2 Organizačná štruktúra CSS

Riaditeľ
Vedúci úseku starostlivosti
o klienta
Koordinátor sociálnej
rehabilitácie

1. tím
Sociálny pracovník
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Praktická sestra
Opatrovateľ

4. tím
Sociálny pracovník
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Praktická sestra
Opatrovateľ
Upratovačka

Psychológ

2. tím
Sociálny pracovník
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Praktická sestra
Opatrovateľ
Upratovačka

5. tím
Sociálny pracovník
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Praktická sestra
Opatrovateľ
Upratovačka

Sociálny
pracovník

3. tím
Sociálny pracovník
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Sestra
Opatrovateľ
Upratovačka

6. tím
Sociálny pracovník
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Fyzioterapeut
Opatrovateľ

Sestra

Vedúci úseku stravovacej
prevádzky

Vedúci úseku ekonomiky a
vnútornej prevádzky

Referent stravovacej
prevádzky a skladového
hospodárstva potravín

Ekonóm

Skladník

Referent – personalistika,
mzdy

Kuchár

Referent - účtovníctvo

Pomocná sila v
kuchyni

Referent - VO, správa
majetku, skladové
hospodárstvo

Vodič

Údržbár - kurič

Pracovník v práčovni

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 2020
predstavovala objem 1 008,25 €. V porovnaní s rokom 2019 došlo k nárastu o 172,39 €, čo
bol nárast o 20,62 %.
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Porovnanie nárastu mzdy
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4.4 Vzdelávanie zamestnancov
Typ vzdelávania

Počet
účastníkov

Objem hodín,
dní

Verejné obstarávanie - Zákazky s nízkou hodnotou

1 zamestnanec

Mzdová agenda

1 zamestnanec

5,0
hodín
10,0 hodín

Stravovanie a jeho význam pre ľudí s demenciou

2 zamestnanci

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

5 zamestnanci

Ľudské práva v sociálnych službách a kvalita
v sociálnych službách
Základné ovládanie IS iSPIN

3 zamestnanci
1 zamestnanec

6,0
hodín
750,0
hodín
5,0
hodín
8,0
hodín

4.5 Supervízia
Hlavným cieľom „Programu supervízie“ bolo zvyšovanie profesionality odborných
pracovníkov, ich osobný rast, sebareflexia a zároveň prevencia pred syndrómom vyhorenia,
ako prostriedkov a impulzov pre plnenie cieľov zariadenia.
Čiastkové ciele:
➢ Rozvoj tímov a spolupráce v jednotlivých tímoch,
➢ Štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb – zavádzanie v praxi.
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Stretnutia v roku 2020
Dátum
supervízie
14.07.2020

Forma supervízie

14.07.2020

Supervízia, individuálna – skupinová
(vedúci pracovníci a tím lídri)
Supervízia, individuálna – skupinová,
tím č. 3
Supervízia, individuálna – skupinová,
tím č. 6
Supervízia, individuálna – skupinová,
tím č.5
Supervízia, individuálna – skupinová,
tím č. 2
Supervízia, individuálna – skupinová,
tím č. 1
Supervízia, individuálna – skupinová,
tím č. 4

09.09.2020
09.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
29.09.2020
29.09.2020

Supervízia, individuálna (manažérska)

Supervidovaní Doba
trvania
1
1,0
hodina
11
2,0
hodiny
7
1,5
hodiny
5
1,5
hodiny
7
1,5
hodiny
7
1,5
hodiny
6
1,5
hodiny
7
1,5
hodiny

4.6 Zamestnávanie zdravotne postihnutých
Naša organizácia v roku 2020 zamestnávala dvoch zamestnancov so zdravotným
postihnutím na pracovných pozíciách, sestra a opatrovateľka. Týmto 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.
4.7 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.

Čerpanie poskytnutých príspevkov pre zamestnancov zo sociálneho fondu
Príspevok na stravovanie zamestnancov
3 912,50 €
- príspevok CSS Clementia v hodnote 0,50 € na jedno hlavné jedlo.
Príspevok na dopravu do zamestnania a späť.
6 880,00 €
Príspevok na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti
starostlivosti o zamestnancov
- odmena pri životnom a pracovnom jubileu zamestnancov.
SPOLU

160,00 €
10 952,50 €
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5 Ekonomické ukazovatele poskytovania sociálnych služieb
5.1 Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov financovania
Zdroj 41 – dotácie od zriaďovateľa
Kapitálové výdavky

Zdroj
Schválený Upravený Čerpanie
financovania rozpočet
rozpočet
rozpočtu
€
€
€
Nákup telekomunikačnej techniky
41
0
3 343,00
3 240,00
Nákup prevádzkových strojov,
41
0 14 000,00 12 891,60
prístrojov, zariadení, techniky a
náradia
Rekonštrukcia a modernizácia
41
0
7 366,00
6 925,50
Kapitálové výdavky spolu za
41
0 24 709,00 23 057,10
zdroj 41
Rozpočet kapitálových výdavkov bol vyčerpaný na 93,31 % so zaznamenanou úsporou
v súvislosti s výkonom verejného obstarávania.

5.2 Prehľad bežných výdavkov podľa zdrojov financovania
Zdroj 41 - dotácie od zriaďovateľa
Bežné výdavky

Mzdy, platy
Poistné a príspevok do
poisťovní
(odvody)
Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Údržba a opravy
Nájom
Služby
Transfery
Bežné výdavky spolu za zdroj
41

Zdroj
Schválený Upravený
financovania rozpočet € rozpočet €

Čerpanie
rozpočtu
€
41 425 384,00 472 971,00 472 971,10
41 244 751,00 259 545,00 259 545,72

41
440,00
65,00
65,10
41 46 850,00 45 016,00 45 016,10
41 137 201,00 153 956,00 153 955,01
41
4 470,00
3 262,00
3 262,31
41 18 600,00 12 701,00 12 701,32
41
63,00
63,00
62,37
41 32 200,00 33 654,00 33 653,55
41
4 513,00
4 506,00
4 505,96
914 472,00 985 739,00 985 738,54
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Zdroj 46 - vlastné príjmy
Bežné výdavky

Mzdy, platy

Zdroj
Schválený Upravený
financovania rozpočet € rozpočet €

Čerpanie
rozpočtu
€
46 237 000,00 237 000,00 237 000,00

Bežné výdavky spolu za zdroj
46

237 000,00 237 000,00 237 000,00

Zdroj 111 – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
Bežné výdavky

Mzdy, platy
Poistné a príspevok do poisťovní
(odvody)
Materiál

Zdroj
Schválený Upravený Čerpanie
financovania rozpočet
rozpočet
rozpočtu
€
€
€
111
0 33 999,00 33 999,40
111

0

11 549,00

11 548,60

111

0

2 780,00

2 732,40

0

48 328,00

48 280,40

Bežné výdavky spolu za zdroj
111

Zdroj 72f – finančné prostriedky zo stravovania
Bežné výdavky
Materiál – potraviny
Bežné výdavky spolu za zdroj
72f

Zdroj
Schválený Upravený Čerpanie
financovania rozpočet
rozpočet
rozpočtu
€
€
€
72f
0
6 702,00
6 701,42
0

6 702,00

6 701,42

Rozpočet bežných výdavkov bol za rok 2020 vyčerpaný na 100,00 %.
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Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov r. 2020
1%
20%

58%
21%

Mzdy, platy

Poistné a príspevok do poisťovní (odvody)

Tovary a služby

Bežné transfery

5.3 Prehľad príjmov podľa zdrojov financovania
Príjmy

Zdroj
Schválený Upravený Plnenie
financovania rozpočet € rozpočet € príjmov €
Za poskytnuté služby
46 237 000,00 237 000,00 299 998,81
Z vrátiek
46
0
0
43,72
Za stravovanie
46
0
0
577,72
Za stravovanie
72f
0
6 702,00
6 701,42
Príjmy spolu
237 000,00 243 702,00 307 321,67
zdroj 46 - vlastné príjmy, zdroj 72f – finančné prostriedky zo stravovania
Plnenie príjmov k 31. decembru 2020 bolo na 126,11 %.
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Plnenie príjmov r. 2020

2%

98%

Za poskytnuté služby

Z dobropisov

Z vrátiek

Za stravovanie

5.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov
AKTÍVA
NEOBEŽNÝ MAJETOK
Stav neobežného majetku bol k 31.12.2020 v celkovej hodnote 1 823 409,22 €, z toho
dlhodobý hmotný majetok (ďalej len DHM) bol v objeme 1 823 409,22 €. DHM popis
v časti 6 Hospodárenie a nakladanie s majetkom - stav hmotného majetku.
OBEŽNÝ MAJETOK:
Stav obežného majetku k 31.12.2020 predstavoval hodnotu 151 856,49 €.
Názov

Stav k 31.12.2020
v€

-

Zásoby - materiál

10 711,44

Krátkodobé pohľadávky

32 250,41

Finančné účty

108 894,64

Zásoby – materiál, pozostávali zo zásob materiálu na sklade.
Krátkodobé pohľadávky – podrobnejší rozpis v časti 5.6 Pohľadávky.
Finančné účty – predstavujú zostatok bankových účtov sociálneho fondu,
depozitného a z účtu darov a grantov.

účtu
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ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Názov

Stav k 31.12.2020
v€

Náklady budúcich období
-

1 590,33

Náklady budúcich období predstavujú náklady, ktoré sa týkajú roku 2021, za poistené
služby a za zabezpečenie internetovej domény.

PASÍVA
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU
Názov

Stav k 31.12.2020
v€

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-2 338,35
4 246,92

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie :
- výnosy 1 673 033,94 €,
- náklady 1 668 787,02 €.
CUDZIE ZDROJE
Názov

Stav
k 31.12.2020
v€

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

1 150,00
17 139,96
964 441,67

Dlhodobé záväzky – zo SF
Krátkodobé záväzky - dodávatelia

2 543,17
7 318,44

Krátkodobé záväzky – iné záväzky

1 471,11

Krátkodobé záväzky - zamestnanci

57 227,31

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

220,50
38 843,42
8 378,29
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Krátkodobé záväzky - transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami
mimo verejnej správy
-

-

500,00

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 zemného plynu.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC - predstavuje zostatkovú účtovnú cenu
majetku obstaraného z fin. prostriedkov zriaďovateľa.
Dlhodobé záväzky – zo SF pre následne použitie pre zamestnancov.
Krátkodobé záväzky – dodávatelia, neuhradené faktúry v lehote splatnosti.
Krátkodobé záväzky – iné záväzky v evidencii, ako zrážky z miezd zamestnancov za
mesiac december 2020 a za uhradenú a neprevzatú sociálnu službu.
Krátkodobé záväzky – zamestnanci, mzdy zamestnancov za december 2020.
Krátkodobé záväzky – ostatné záväzky voči zamestnancom, bližšie sú rozpísané v časti
5.7 Záväzky.
Krátkodobé záväzky – zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
poistenia – sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov za december 2020.
Krátkodobé záväzky – ostatné priame dane, daň z miezd a dohôd za december 2020.
Krátkodobé záväzky – transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej
správy - finančný dar.

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Názov

Stav k 31.12.2020
v€

-

Výdavky budúcich období

0

Výnosy budúcich období

20 237,62

Výnosy budúcich období – predstavujú zostatkovú hodnotu majetku zo štátneho
rozpočtu a zostatkovú hodnotu zásob so zdrojom financovania 111.
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5.5 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Druh poskytovanej
sociálnej služby

Forma
poskytovanej
sociálnej služby

Priemerné EON na 1 mesiac/1
miesto v €

Domov sociálnych
služieb

celoročná pobytová

876,42

Špecializované
zariadenie

celoročná pobytová

1 363,55

5.6 Pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky:
Druh
pohľadávky
Ostatné
pohľadávky
Pohľadávky
z nedaňových
príjmov

Výška
pohľadávky
v€
1 096,25
31 154,16

Komentár
Pohľadávky z dodávateľských vzťahov, ako
preplatky odberu zemného plynu za rok 2020.
Pohľadávky za poskytnuté sociálne služby od
prijímateľov, sú zapríčinené nízkou výškou príjmu
(dôchodku, alebo DHN) na úhradu za poskytované
sociálne služby. Boli oslovení opatrovníci
k podpísaniu dohody o doplácaní časti úhrady.

Dlhodobé pohľadávky sme k 31.12.2020 sme neevidovali.
5.7 Záväzky
Krátkodobé záväzky:
Druh záväzku
Mzdy,
príspevky
do
poisťovní
a daňovému úradu,
dohody zamestnancov.
Prevzaté
a neuhradené
dodávky.

Výška
záväzku v €
105 630,97

7 318,44

Komentár
Záväzky budú vysporiadané
v mesiaci januári 2021.
Záväzky boli prechodného rázu a v lehote
splatnosti. Realizácia úhrad dodávateľom
bude vykonaná v mesiaci januári 2021.
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Iné záväzky
Ostatné záväzky
zamestnancom.

289,16
voči

220,50

Transfery
a ostatné
zúčtovanie so subjektmi
mimo verejnej správy

500,00

Záväzky budú vysporiadané v mesiaci
januári 2021, úhradou na účty
prijímateľom sociálnej služby.
Predpis príspevku za stravu zamestnancov
zo sociálneho fondu za mesiac december
2020, vysporiadaný bude v mesiaci
januári 2021.
Finančný dar pre ďalšie použitie.

Dlhodobé záväzky tvorili záväzky zo sociálneho fondu v objeme 2 543,17 € pre následne
použitie v ďalšom období.
Po lehote splatnosti do 60 dní, do 90 dní a nad 90 dní sme neevidovali žiadne záväzky.
5.8 Dary
CSS Clementia bol v roku 2020, poskytnutý finančný dar od darcu HARTMANN-RICO
spol. s r. o., Bratislava v hodnote 500,00 €, na nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok
pre prijímateľov sociálnej služby.

6 Hospodárenie a nakladanie s majetkom
CSS Clementia spravuje majetku, ktorého vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj.
6.1 Stav hmotného majetku (DHM)

Druh hmotného majetku

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

Pozemky

Stav majetku
k 31.12.2020
zistený
inventarizáciou
v €

Inv. rozdiel
+prebytok
- manko
v€

1 650 546,83

0

112 866,73

0

52 988,42

0

7 007,24

0
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V júni 2020 bolo z evidencie majetku vyraďovacou komisiou, vyradené motorové vozidlo Š
Fábia combi v hodnote 14 937,26 €. Uvedený majetok bol
bez zostatkovej
hodnoty. Vyradenie bolo vykonané na základe rozhodnutia Krajskej inventarizačnej
komisie, ktorá na svojom 20. zasadnutí, zo dňa 11.06.2020 rozhodla o vyradení predmetného
majetku a jeho fyzickej likvidácii v súlade so súhlasom predsedu PSK.
Do evidencie majetku bol v mesiaci júli 2020 zaradený kamerový systém v hodnote 3 240,00
€ a v auguste 2020 konvektomat RATIONAL v hodnote 12 891,60 €.
V mesiaci novembri 2020 CSS Clementia zrealizovalo technické zhodnotenie drevenej
terasy so zábradlím v objeme 6 925,50 €. K zhodnoteniu majetku došlo realizáciou
zastrešením terasy.
6.2 Stav nehmotného majetku
CSS Clementia nespravuje nehmotný majetok.
Na základe interného príkazu riaditeľky CSS Clementia č. 8/2020 zo dňa
14.12.2020, bola vykonaná riadna dokladová inventarizácia k 31.12.2020. Z dôvodu
pandemickej situácie Covid-19 a na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove sa dočasne
pozastavila v CSS Clementia z dôvodu nariadenej karantény fyzická inventarizácia majetku
a to do skončenia karantény a následnej záverečnej ohniskovej dezinfekcie. Druhým
interným príkazom č. 11/2021 zo dňa 12.02.2021, bola vykonaná riadna fyzická
inventarizácia k 28.02.2021. Riadne inventarizácie boli vykonané v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Boli menované Centrálne
inventarizačné komisie a dielčie inventarizačné komisie. Inventarizačné práce boli
vykonané v zmysle vypracovaných harmonogramov so zameraním na kontrolu stavu
majetku, neupotrebiteľnosť, prebytočnosť, poškodenie, funkčnosť a pod.. Centrálna
inventarizačná komisia vychádzajúc z jednotlivých inventarizačných zápisov nezistila
inventarizačné rozdiely a neboli jej oznámené udalosti, ktoré by akýmkoľvek spôsobom
ovplyvnili výkony členov dielčích inventarizačných komisií.
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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: 11
▪ Zameranie a predmet kontrolnej činnosti:
- kontrola poriadku, čistoty a hygieny v priestoroch CSS,
- kontrola dodržiavania preventívnych opatrení COVID-19,
- 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 web stránky CSS (www.cssclementia.sk).
▪ Zistené nedostatky: 2
Vzhľadom na kontrolou zistené nedostatky, boli prijaté opatrenia. Následnou kontrolou
prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky.
Kontroly realizované vedúcou úseku starostlivosti o klienta:
▪ Počet vykonaných kontrol: 18
▪ Zameranie a predmet kontrolnej činnosti:
- kontrola poriadku, čistoty a hygieny,
- kontrola dodržiavania preventívnych opatrení COVID-19,
- kontrola procesu nákupov pre prijímateľov,
- kontrola osobných dôchodcovských účtov PSS,
- kontrola vedenia pokladnice prostriedkov PSS,
- kontrola priebehu sociálnej rehabilitácie,
- kontrola ošetrovateľských procesov,
- kontrola činnosti fyzioterapeuta,
- kontrola aktualizácie web stránky,
- kontrola IP (vrátane realizácie a hodnotenia),
- kontrola dodržiavania pracovnej doby.
▪ Zistené nedostatky: 4
Vzhľadom na kontrolou zistené nedostatky, boli prijaté opatrenia. Následnou kontrolou
prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontroly realizované vedúcou úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky:
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▪
▪

▪

Počet vykonaných kontrol: 13
Zameranie a predmet kontrolnej činnosti:
- kontrola poriadku na údržbe,
- kontrola stavu zásob na sklade čistiacich prostriedkov,
- dodržiavanie pracovnej doby zamestnancov úseku EaVP – príchod na
pracovnú zmenu,
- kontrola vedenia rozpočtovej pokladne – odkontrolovanie zostatku
pokladničnej hotovosti,
- kontrola hygieny v práčovni,
- kontrola autoprevádzky – kontrola vykazovaného skutočného stavu
kilometrov s evidenciou autoprevádzky motorového vozidla Kia Carens,
doplnenie PHM a čistota tohto motorového vozidla,
- kontrola stavu zásob na sklade kancelárskeho materiálu,
- kontrola platového zaradenia zamestnancov,
- kontrola správnosti zúčtovania mzdových nárokov zamestnancov CSS
Clementia s porovnaním na oznámení o plate (programové vybavenie
MAGMA),
- kontrola správnosti zúčtovania bežných výdavkov (rozpočtová skladba) –
dodávateľské faktúry,
- kontrola autoprevádzky – kontrola vykazovaného skutočného stavu
kilometrov s evidenciou autoprevádzky na motorovom vozidle Opel Vivaro,
doplnenie PHM a čistota tohto motorového vozidla.
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 zistený nedostatok, boli prijaté opatrenia. Následnou kontrolou
prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky.

7.2 Externá kontrolná činnosť
V rámci externej kontrolnej činnosti neboli vykonané žiadne kontroly.
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8 Záverečné hodnotenie
CSS Clementia každoročne realizuje aktivity a úlohy, ktorých prvoplánový atribút je
orientovaný na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Táto úloha bola
v roku 2020 veľmi zložitá vzhľadom na pandemickú situáciu a následné preventívne
opatrenia súvisiacich s ochorením COVID-19.
Napriek situácii a zvýšeným výdavkom na materiál v súvislosti s predchádzaním
šírenia ochorenia COVID 19 sa nám podarilo realizovať taktiež inovácie ďalších izieb, či už
vo vybavení izby alebo modernizácii nábytkom. Maľovanie izieb spojené s opravami stien
realizovali zamestnanci údržby.
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. Práve časopis, v etape opatrení zákazu návštev, pomohol
v informovanosti príbuzných o dianí v CSS, keďže značnú časť časopisu dotvárali práve
fotografie. Samozrejme v tomto období bola zintenzívnená spolupráca s rodinou a blízkymi
prijímateľov sociálnych služieb aj v rámci videohovorov.
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 Clementia je poskytovať sociálne služby, ktoré sú flexibilné,
v kultúrnom prostredí vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a maximálne
orientované na prijímateľa. Orientovať sa predovšetkým na zmysluplné prežívanie a
trávenie voľného času prijímateľov a zvyšovanie kvality ich života prostredníctvom
individuálneho plánovania, krátkodobých a dlhodobých cieľov.
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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