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1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Názov organizácie : 

 

Centrum sociálnych služieb AMETYST 

 

Sídlo organizácie : 

 

094 01  Tovarné 117 

 

Kraj a okres : 

 

Prešovský, okres Vranov n/ Topľou 

 

Štatutárny zástupca : 

 

PhDr. Jozef Sabol 

 

IČO : 

 

00696374 

 

DIČ : 

 

2020635485 

 

Právna forma : 

 

rozpočtová organizácia 

 

Zriaďovateľ : 

 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) 

 

Forma sociálnej služby : 

 

celoročná pobytová 

 

Kapacita zariadenia : 

 

180 prijímateľov 

 

Prijímatelia : 
dospelí občania so zdravotným  

postihnutím 

Bankové spojenie : 

č. účtu / IBAN 

Štátna pokladnica 

7000511523/8180 

SK59 8180 0000 0070 051 1523 

Kontakt : 

Te l: 057 4495225, 

e-mail :  

riaditel@cssametyst-tovarne.vucpo.sk 

www.cssametyst.eu 

 

 

mailto:riaditel@cssametyst-tovarne.vucpo.sk
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2. PREHĽAD A PLNENIE POSKYTOVANÝCH  

     SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

2.1 Druh sociálnej služby  a cieľová skupina 
Centrum sociálnych služieb AMETYST (ďalej len CSS) je zariadením v pôsobnosti 

Prešovského samosprávneho kraja.  

V súčasnosti je CSS svojou kapacitou 180 prijímateľov najväčším zariadením v PSK a 

poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov. 

Poskytujeme päť druhov služieb :  

- Špecializované zariadenie  kapacita   100   miest          

- Domov sociálnych služieb                   50   miest 

- Zariadenie pre seniorov                         6   miest 

- Zariadenie podporovaného bývania     12  miest 

- Útulok                                                   12 miest 

Prijímatelia sú ubytovaní v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách. WC, kúpeľne sú 

spoločné pre prijímateľov bývajúcich na jednej chodbe. 

Vybavenie izby: lôžko, nočný stolík, kreslo, konferenčný stolík, skriňa. Prijímateľ má 

možnosť zariadiť si izbu vlastným nábytkom. 

 

2.2   Poslanie a cieľ 
Poslaním zariadenia je poskytovať služby pre určitú špecifickú skupinu občanov,  

ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 

Sociálne služby chceme projektovať na základe reálnych potrieb klienta  s dôrazom na 

humanizáciu prostredia, a to ako v oblasti personálnej, priestorovej i  materiálno – 

technickej / z dôvodu zmien zloženia prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa v zariadení 

sociálna služby poskytuje. 

 
2.3 Skladba prijímateľov sociálnej služby 

 

K 31.12.2019 CSS AMETYST poskytovalo sociálne služby  167 prijímateľom : 

 

Druh zariadenia počet prijímateľov z toho muži ženy 

Špecializované zariadenie                    89 34 55 

Domov sociálnych služieb                    61 48 13 

Zariadenie pre seniorov                          6 3 3 

Zariadenie podporovaného bývania      11 8 3 

Útulok 0 0 0 

 

V priebehu roka 2019 bolo do zariadenia celkovo :  

-  prijatých                                     31  prijímateľov  

-  odišli                                          4  prijímatelia 

-  preradení do iného zariadenia    1   prijímatelia 

-  zomrelo                                     22  prijímateľov 
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Štruktúra prijímateľov  podľa stupňa odkázanosti :  

stupeň ŠZ DSS ZpS ZPB 

II. 0 0 0 2 

III. 0 4 0 4 

IV. 0 1 0 2 

V. 9 10 5 1 

VI. 80 46 1 2 

Spolu 89 61 6 11 

 

Skladba prijímateľov podľa mobility : 

mobilita     ZpS DSS ŠZ ZPB Útulok 

mobilní 2 37 38 10 0 

čiastočne mobilní 3 11 19 1 0 

prevažne imobilní 0 3 13 0 0 

úplne imobilní 1 10 19 0 0 

 

Skladba prijímateľov podľa veku : 

Vekové zloženie prijímateľov  Počet prijímateľov 

do29  r. 3 

od 30 – 39 r. 5 

od 40 – 59 r.  41 

od 60 - 74 r. 58 

Od 75 – 89r.  56 

Nad 90  4 

Celkom 167 

 

2.4  Odborné, obslužné a ďalšie činnosti: 

 
CSS AMETYST poskytuje tieto odborné činností : 

   Základné sociálne poradenstvo  

   Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

    Ošetrovateľská  starostlivosť 

    Sociálna rehabilitácia 

 

Obslužné činnosti: 

 Stravovanie 

 Ubytovanie 

 Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 

 

ďalšie činnosti: 

         - utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, 

         - zabezpečenie záujmovej činnosti,  

         - zabezpečenie pracovnej terapie, 

         - poskytnutie nevyhnutného osobného vybavenia 

 

Iné činnosti  : 

o Kaderníctvo 

o Manikúra 
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o Pedikúra  

o Relaxačná masáž  

o  Kozmetika 

 

2.5  Stravovanie 

 
CSS sa poskytuje prijímateľom  racionálna, diabetickú alebo  bezlepkovú  stravu 

podľa odporúčania lekára. Jedlo sa pripravuje  v súlade so zásadami zdravej výživy.  

Poskytovali sme 5 druhov jedál - raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, pre diabetikov aj 

druhá večera. Prijímatelia majú možnosť si vybrať, koľko druhov  jedál budú odoberať.  

Podmienka však je, že musia  odobrať jedno  hlavné a jedno vedľajšie jedlo. 

 

Pri zostavovaní jedálneho lístka sa dbá na pestrosť stravy, ale aj na finančné možnosti. 

Jedálny lístok je prispôsobený ročnému obdobiu, cirkevnému kalendáru a miestnym 

tradičným jedlám. V zariadení sa dbá na dodržiavanie pitného režimu, ktorý je v staršom veku 

veľmi dôležitý. Pri príprave jedál sú volené šetriace spôsoby prípravy - varenie, dusenie 

a pečenie.                                                        

Na stravovanie (jedálny lístok, pestrosť stavy, veľkosť porcií ... ) dohliada stravovacia 

komisia, ktorej členmi sú zástupcovia CSS AMETYST i prijímateľov sociálnych služieb. 

Cena celodennej stravnej jednotky 

 Racionálna strava                   3,48 €     (z toho 2,90 € hodnota potravín) 

 Diabetická strava                   4,34 €     (z toho 3,62 € hodnota potravín) 

 Bezlepková diéta                   4,34 €          

 

Počet porcií odobranej stravy za r. 2019 

Druh stravy raňajky desiata obed olovrant večera II. večera 

racionálna 45748 35652 45747 35226 45507  

diabetická 8011 7432 8011 7004 8010 6804 

bezlepková 365  365  365  

zamestnanci   15124    

cudzí stravníci   1128    

Spolu: 54124 43084 70375 42230 53882 6804 

 

 

2.6  Aktivizácia a voľnočasové aktivity prijímateľov 

 
    Naši prijímatelia majú  možnosť aktívneho trávenia voľného času. Každý prijímateľ 

podľa svojich schopnosti, možností a záujmu si organizuje svoj voľný čas sám. Denne sú 

prijímateľom cez domový rozhlas ponúkané aktivity a podľa toho, ako sa prijímateľ 

rozhodne, trávi svoj voľný čas. Aktivity  sú ponúkané denne v dopoludňajších 

aj popoludňajších hodinách. Okrem rozhlasu sú prijímatelia pozývaní aj osobne. Na 

aktivizácií sa najčastejšie podieľajú sociálni pracovníci a inštruktori sociálnej rehabilitácie. 

Každý z nich má vypracovaný svoj plán aktivít a prijímateľ si tak môže vybrať spomedzi 

viacerých aktivít tú, ktorá je pre neho najzaujímavejšia. Činnosti sú zamerane hlavne na 

ergoterapiu, kulinoterapiu, biblioterapiu, tréning pamäte, pohybovo-relaxačne cvičenia a pod. 

Aktivity vedú prijímateľov k činnosti vhodnou a nenásilnou formou. Cieľom vhodne 

zvolených zmysluplných činnosti je dosiahnuť maximálny stupeň funkčnosti v aktivitách 

denného života. Pomáhajú udržiavať pravidelný denný režim, čo je pre prijímateľov s 

Alzheimerovou chorobou a demenciou veľmi dôležité. Odvádzajú prijímateľov od pasivity a 
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pohodlnosti, zlepšujú ich kvalitu života, prispievajú k integrácii  prijímateľov do spoločnosti, 

podporujú vzájomné stretávanie sa. 

    Nezabúdame ani na individuálne aktivity u imobilných prijímateľov, ktoré 

vykonávame priamo na izbách. V práci s imobilnými prijímateľmi okrem iného využívame 

techniky biblioterapie (čítanie kníh), ďalšie aktivity zamerané na kognitívnu rehabilitáciu 

(tréningy pamäte, rozhovory... ) a pod. 

     Z voľnočasových aktivít, ktoré zariadenie  prijímateľom umožňuje je najviac, hlavne 

u žien, obľúbený klub ručných prác, muži radi prichádzajú do drevárskej dielne. V zimnom 

období spoločne hrajú spoločenské hry, spievajú náboženské piesne, čítajú  knihy, premietajú 

si filmy. Populárne sú aj vedomostne súťaže, hádanky, krížovky a pod. V letnom období 

prijímatelia svoj voľný čas trávia prechádzkami v prírode, posedeniami pod altánkom, kde je 

možnosť zahrať spoločenské hry ako kolky, stolný tenis, ale aj karty.  

Prijímateľom je k dispozícii aj knižnica s beletriou, náučnou, náboženskou, či inou literatúrou. 

     Nezabúdame ani na duchovný život našich prijímateľov. Tí majú možnosť prijať 

sviatosť zmierenia, zúčastniť sa sv. omše alebo modlenia sv. ruženca, krížovej cesty priamo v 

kaplnke zariadenia. Svätá omša sa slúži každú sobotu. Do zaradenia prichádzajú rímsko-

katolícky kňaz, grécko- katolícky kňaz, pravoslávny kňaz, evanjelická farárka. 

    V zariadení aktívne pracuje výbor obyvateľov, ktorí sa pravidelne schádza 1x za 

štvrťrok a podľa potreby. 

Sociálni pracovníci a inštruktori sociálnej rehabilitácie  sa podieľajú aj na 

organizovaní kultúrno-spoločenskych akcii pre prijímateľov, ktorých bolo tento rok bolo viac 

ako dosť. Kultúrno-spoločenská činnosť je zameraná na záujmové, spoločenské, športove a 

kultúrne aktivity, ktoré sa organizujú počas celého roka, súvisia so spoločenskými 

udalosťami, či aktuálnymi sviatkami, ktoré v tom čase prebiehajú. 

 

Prehľad aktivít realizovaných v roku 2019 
 

Celodomový turnaj v spoločenských hrách    

Realizujeme ho vždy v mesiaci január pre  prijímateľov, ktorí radi súťažia, chcú si overiť 

svoje schopnosti a príjemne stráviť voľný čas. Súťažia v disciplínach ako je šach, karty, 

človeče nehnevaj sa, lúštenie krížoviek. Víťazi jednotlivých disciplín sú vždy odmenení.  
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Medzinárodný deň žien .  

Dňa 8. marca 2019 sme si v našom zariadení CSS AMETYST spoločne s našimi ženami 

pripomenuli Medzinárodný deň žien. 

Pri tejto príležitosti sme usporiadali sviatočné posedenie. Všetkým ženám zablahoželali k ich 

sviatku muži – prijímatelia sociálnych služieb. Ako darček si pre nich pripravili piesne 

v doprovode hudby. 

 

 
 

Veľkonočné výstavné trhy 

Dňa 3. apríla 2019 sa naše zariadenie zúčastnilo Veľkonočných výstavných trhov v Centre 

sociálnych služieb Vita Vitalis na Volgogradskej v Prešove. Prezentovali sme sa výrobkami, 

ktoré vyrobili naši prijímatelia v rámci klubov. Výstava bola spojená s kultúrnym programom. 

Tejto výstavy sa pravidelne každý rok zúčastňujeme.  
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Krížová cesta 

Veľká noc spolu s Vianocami patria medzi najkrajšie sviatky roka. Dni veľkonočných 

sviatkov sú veľmi úzko späté s náboženskými tradíciami. Veriaci trávia veľa času 

v modlitbách, aby sa poďakovali svojmu Spasiteľovi. 

Aj naši prijímatelia sa počas pôstneho obdobia raz týždenne schádzali v kaplnke, aby sa 

spoločne pomodlili krížovú cestu. Vyvrcholením pôstneho obdobia bola  krížová cesta, ktorú 

sme spoločne absolvovali vonku pri jednotlivých zastaveniach, kde sme sa modlili, meditovali 

a spievali, a tak si uctili ukrižovaného Ježiša. 

 

 
 

 
 

V rámci duchovnej prípravy na Veľkú noc mali prijímatelia možnosť priamo v našej kaplnke 

prijať sviatosť zmierenia, o ktorú sa postaralo šesť kňazov, ktorí za týmto účelom navštívili 

CSS AMETYST. 
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Na Bielu sobotu sa v zariadení každoročne posväcujú jedlá ako šunka, paska, hrudka, klobása 

a ďalšie jedlá, ktoré už tradične patria k obdobiu Veľkej noci. Tieto sa potom podávajú 

prijímateľom v rámci stravnej jednotky a aj takto im sprítomníme a spríjemníme tieto 

sviatočné dni. 

 

Stavanie mája spojené s opekačkou.  

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. „Máj“ 

staval obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal, a ich stavanie bolo rozšírené na 

celom území Slovenska. Ako máje slúžili najmä vysoké rovné stromy najčastejšie jedle, 

smreky, brezy. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Máje sa stavali v noci a 

nasledujúcu nedeľu mládenci obchádzali domy, pri ktorých stál máj, a vyberali „poplatky“ na 

nadchádzajúcu zábavu – majáles. 

Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden 

ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. Vztýčený ostáva spravidla počas 

celého mája. 

Aj my s našimi prijímateľmi sa snažíme tieto tradície uchovávať. Deň pred prvým májom 

prijímatelia pripravili a ozdobili farebnými stuhami „máj“, ktorý za spevu obľúbených 

ľudových piesní v sprievode doniesli pred hlavnú budovu a upevnili ho. A pod „májom“ 

následne opäť nechýbala hudba ani tanec. 

 
 

Senior  olympiáda v ZSS Dotyk v Medzilaborciach  

Piati naši prijímatelia sociálnych služieb sa zúčastnili SENIOR OLYMPIÁDY v ZSS Dotyk. 

Súťažilo sa v šiestich disciplínach: streľba zo vzduchovky, hod šípkami na terč, streľba loptou 

na bránku, hod loptou na plechovky, hod kruhom na cieľ, kolky. 

V štyroch disciplínach sme boli úspešní a naši prijímatelia si odniesli diplomy za prvé, druhé 

a tretie miesto. Celý deň sa niesol v športovom duchu, ale aj zábavy. Odmenou bol chutný 

guľáš, klobáska a ďalšie iné dobrôtky.  
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Celodenný výlet prijímateľov   na Domaši 
Dňa 19.06.2019 sa prijímatelia sociálnych služieb spolu so zamestnancami CSS AMETYST vybrali na 

celodenný výlet do neďalekej rekreačnej oblasti Domaša. Strávili príjemný deň plný hudby, tanca a dobrej 

zábavy. 

 

 
 

 
 

 

Krídla túžby – regionálne kolo 

Dňa 28.08.2019 sa v CSS AMETYST konal „Festival kultúrnych činností prijímateľov 

sociálnych služieb v PSK“ – 9. ročník, organizovaný pod záštitou predsedu PSK, PaedDr. 

Milana Majerského. 

Tohto regionálneho koncertu sa zúčastnilo celkovo 15 kolektívov prijímateľov sociálnych 

služieb z okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad 

Topľou. Svojou prítomnosťou nás poctili aj zástupcovia Úradu PSK a pán Stanislav Obický, 

honorárny konzul Ukrajiny a poslanec PSK. 

Účinkujúci sa prezentovali kultúrnym programom rôzneho žánru. Odborná porota zložená zo 

zástupcov Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK, ocenila dvoch účinkujúcich, a to 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, ktoré sa 

prezentovalo programom „Tieňové divadlo“ a Dievčenský spevácky zbor Faustínky z Domu 

sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku (Gréckokatolícka charita Prešov), ktorý sa 

predstavil spevom náboženských i ľudových rusínskych a rómskych skladieb. Ocenení sa so 
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svojim programom predstavia na slávnostnom odovzdávaní ocenení „Krídla túžby 2019“ 

v Prešove. 

Nádherné slnečné počasie, dobrá nálada, krásne pripravené vystúpenia, skvelá hudba a chutné 

jedlá, to všetko prispelo k úspešnému priebehu celej akcie.  
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 Športový deň prijímateľov CSS AMETYST  

Naši prijímatelia strávili príjemný deň vzájomnými súťažami v areáli zariadenia.  

 

 
 

        

Oslava životného jubilea 100 rokov 

Dňa 22. 11. 2019 sa naša prijímateľka sociálnych služieb, pani Anna Topoľančínová, 

dožila  krásneho životného jubilea  100 rokov života.  

 

 
  

 

Vianočné výstavné trhy        

Pred Vianocami sa prijímatelia za pomoci ergoterapeutov prezentovali svojimi 

výrobkami na vianočných výstavných trhoch v blízkom okresnom meste vo Vranove n/T. 
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Stretnutie s Mikulášom a Vianočná akadémia 
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Kúzlo Vianoc nikdy nekončí a jeho najväčšími darmi sú rodina a priatelia, preto sa každý rok 

snažíme pripraviť  stretnutie prijímateľov a ich rodinných príslušníkov, priateľov a známych  

prostredníctvom vianočnej akadémie. 

 

Klubová činnosť, terapie, voľnočasové aktivity 
Prijímatelia sa denne stretávajú na aktivitách v rámci  klubových činnosti, terapii 

a voľnočasových aktivít.  

 

Klub ručných prác:  

 

...strihanie molitanu, výroba vankúšov, kobercov, štrikovanie ...  

 

            
                                                                            ... príprava jednoduchých jedál  

                                                                                                               podľa vlastnej chutí 

 

 

 
 ........ zážitkové pečenie .......... 
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     ......psychomotorické cvičenie... 

 

 

Drevárska dielňa 

                                              ....výrobky našich prijímateľov.... 
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Aktívne trávenie voľného času na izbách a spoločenských priestoroch 

 

      
 

 

2.7 Spokojnosť s našimi službami 
 

Sťažnosti 

CSS AMETYST neeviduje žiadne sťažnosti zo strany prijímateľov, príbuzných ani 

zamestnancov. 

 

Ďakovné listy 

Aj tento rok sme dostali  viacero ďakovných listov od príbuzných našich prijímateľov, ktorí 

takouto cestou ocenili našu snahu a starostlivosť o ich blízkych. Takéto uznania nás veľmi 

tešia a motivujú k ďalšej práci. 

 

Dotazníky spokojnosti 

          Každý rok CSS hodnotí spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných 

príslušníkov s kvalitou poskytovaných sociálnych služieb. Podkladom pre hodnotenie je 

Dotazník spokojností prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov,  ktorý  je  

anonymný.  

Hodnotí  sa kvalita poskytovaných sociálnych služieb z pohľadu prijímateľov a ich 

rodinných príslušníkov.  Názor našich  prijímateľov je pre nás veľmi dôležitý,  nakoľko sa 

snažíme poskytovať služby šité na mieru.  Z dôvodu ochorenia COVID-19 v tomto roku 

rodinní príslušníci nehodnotili poskytované služby.  

CSS na základe získaných informácii pozitívne hodnotí poskytovanie sociálnych 

služieb. Našou snahou je vytvoriť optimálne a dôstojné podmienky pre život prijímateľov 

v zariadení a dosiahnuť  ich maximálnu spokojnosť s  poskytovanými službami 

prostredníctvom profesionálneho, citlivého, ale hlavne ľudského prístupu zamestnancov.   
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3 Prehľad a plnenie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 

 
CSS AMETYST sa snaží poskytnúť svojim prijímateľom  kvalitnú starostlivosť 

 humánnym a etickým prístupom v súlade s ochranou a rešpektovaním ľudskej dôstojností, 

ľudských práv a základných slobôd. 

 Ku každému prijímateľovi pristupujme individuálne, citlivo a profesionálne. 

Zabezpečujeme im nielen základné fyziologické potreby, ale aj pocit istoty, bezpečia, 

príjemnej atmosféry, domova a  to hlavne prístupom zamestnancov a zmysluplným 

napĺňaním dňa. 

 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 

 
V roku 2019 naše zariadenie vstúpilo do siete poskytovateľov  ošetrovateľskej  

starostlivosť. Túto starostlivosť zabezpečuje CSS vlastnými sestrami  s vysokoškolským 

vzdelaním a  špecializáciou v príslušnom odbore. CSS má svoju ošetrovňu, kam 2x týždenne 

prichádza obvodný lekár, ktorý navštevuje pacientov v odpoludňajších hodinách od 14.00 do 

16.00 hod, podľa potreby aj dlhšie.  Dvakrát mesačne  za prijímateľmi prichádzajú  dvaja 

psychiatri, kožný lekár a neurológ.  

Ak si to zdravotný stav vyžiada, prijímatelia sú odvážaní na odborné lekárske vyšetrenia do 

blízkeho mesta. 

V roku 2019 bolo proti chrípke  zaočkovaných   100  prijímateľov z toho :  

- DSS       32 prijímateľov 

- ŠZ         64 prijímateľov 

- ZpS         4 prijímatelia 

  

  K 31.12.2019 odbornú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečovalo v CSS 

AMETYST     41 opatrovateliek, 6 zdravotných sestier a 1 fyzioterapeut. 
 

 

4 PREHĽAD A PLNENIE PERSONÁLNYCH ŠTANDARDOV 
 

     Personálne podmienky súvisiace s procesom výberu zamestnancov, ich zaškoľovania 

a adaptácie sa v našej organizácii riadia  smernicou  upravujúcou prijímanie a zaškoľovanie 

pracovníkov v CSS AMETYST.   K 31.12.2019 pracovalo v zariadení  103 zamestnancov, 

z toho odborní zamestnanci :   

 Koordinátor, garant zdravotnej starostlivosti 1 

 Koordinátor, garant sociálnej práce 1 

 Zdravotná sestra 6 

 Fyzioterapeut 1 

 Sociálny pracovník 7  

 Ergoterapeut 5 

 Inštruktor sociálnej rehabilitácie 2 

 Opatrovateľ 41 

 

 

4.1 Organizačná štruktúra 

 
 K 31.1.2019 platila v CSS AMETYST organizačná štruktúra s počtom 100 

zamestnancov. Vzhľadom na nedostatočný počet odborných zamestnancov (zdravotných 
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sestier – kvôli vstupu do siete poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti) bola so súhlasom 

zriaďovateľa org. štruktúra upravená s platnosťou od 1.2.2019 na 101 zamestnancov, z toho 

68 odborných. V priebehu roka 2019 sme opäť požiadali zriaďovateľa o navýšenie počtu 

zdravotných sestier o 1 (opäť kvôli poskytovaniu ošetrovateľských výkonov) a od 1.1.2020 

bude organizačná štruktúra CSS AMETYST upravená na 102 zamestnancov. 

 

 
 

 
Vývoj počtu zamestnancov v jednotlivých rokoch :  

skutočný počet pracovníkov k 31.12.2013                                                                          

 

85 

skutočný počet pracovníkov k 31.12.2014                                                                           85 

skutočný počet pracovníkov k 31.12.2015                                                                           89 

skutočný počet pracovníkov k 31.12.2016 91 

skutočný počet pracovníkov k 31.12.2017 98 

skutočný počet pracovníkov k 31.12.2018 97 

skutočný počet pracovníkov k 31.12.2019 103 

 

 Vývoj priemernej mzdy všetkých zamestnancov zariadenia v roku 2019 

 
1q 2019 2q 2019 3q 2019 4q 2019 rok 2019 

679,33 699,81 771,08 903,76 763,50 

 

Navyšovanie priemerného platu v priebehu rokov 

 
rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

535,40 538,07 579,58 601,46 643,08 686,73 763,50 
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4.2 Vzdelávanie zamestnancov  
      CSS podporuje zamestnancov vo vzdelávaní v oblastiach, ktoré pomôžu pri 

skvalitňovaní poskytovaných služieb pre prijímateľov formou externých a interných školení 

v rámci CSS.  

 

Prehľad vzdelávacích aktivít a počet ich účastníkov za rok 2019 : 

 

Názov vzdelávacej aktivity Počet účastníkov                                                    

Supervízia I. polrok   zamestnanci priamej práce s PSS  

  

Supervízia  II. polrok zamestnanci priamej práce s PSS 

  

Školenie: Téma:  Hygiena a dezinfekcia rúk 
Sestry, opatrovateľky, 

Fyzioterapeutky 

   

Seminár- Koncepcia rozvoja SS PSK 
Sociálni pracovníci, riaditeľ, 

koordinátorky 

  

Školenie  sestry – komora sestier 
4 sestry pravidelne každý mesiac 

  

o. z. Lučenec 
  

Zásady správnej výrobnej praxe HACCP zamestnanci stravovacej prevádzky 

 
V CSS bolo v roku 2019 uskutočnené  tri skupinové  supervízne  stretnutia. 

Supervidovaní boli pracovníci priamej práce s prijímateľom sociálnej služby. Supervízia bola 

realizovaná podľa tímov dvakrát v mesiaci júl  a jedenkrát v mesiaci september 2019. 

Supervízne stretnutia boli na tému „Emocionálna inteligencia“. 

V roku 2019 sa v zariadení úspešne pokračovalo k etablovaniu a rozvoju tímovej práce 

v zariadení. Za týmto účelom bola aktívne využívaná aj supervízia ako efektívny nástroj 

posúvania kvality poskytovanej sociálnej práce aj na individuálnej úrovni. 

Supervízia bola realizovaná externým supervízorom podľa plánu supervízie.  

 

Ostatné školenia – správa registratúry a archivácia 5/2019,VO 5/2019 a nové úpravy 

v mzdovom účtovníctve 5/2019. 

 

4.3 Zamestnávanie ZP v organizácii  
CSS AMETYST sa nevyhýba zamestnávaniu zdravotne postihnutých, na rôznych pracovných 

pozíciách ich k 31.12.2019 v CSS pracovalo 13. 
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4.4 Starostlivosť o zamestnancov  
Starostlivosť o zamestnancov sa realizuje viacerými spôsobmi – 

- zabezpečovanie bezpečného pracovného prostredia 

- zabezpečovanie zodpovedajúcich pracovných odevov a ochranných pracovných pomôcok 

- príspevkom zamestnávateľa na stravné zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení   

  čiastkou 1,08 € na jeden zamestnanecký obed 

- psychorelaxačné aktivity zamestnancov  

 

4.5 SF,  prehľad čerpania SF 
Účet sociálneho fondu – samostatný bankový účet, tvorený príspevkami vo výške 1,05% z 

hrubých miezd zamestnancov a používaný v súlade so Zákonníkom práce, Vyššou 

kolektívnou zmluvou a Kolektívnou zmluvou CSS AMETYST na rok 2019 v rámci sociálnej 

politiky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ich účasť na kultúrnych a športových 

podujatiach , či na služby na regeneráciu pracovných síl zamestnancov zariadenia.  

PS k 1.1.2019  v  € 1 312,99 

Skutočný odvod financií na účet SF za 12/2018 - 11/2019 8 505,09 

Použitie :   

Príspevok na stravu zamestnancov 12/2018 – 11/2019 3 764,50 

Kult.podujatie – Alexandrovci v Humennom / 40 lístkov 1 080,00 

Relaxačný pobyt Zempl.šírava 6.-7.9.2019 / 46 zamestnancov 2 660,91 

Spolu použité 7 505,41 

Zostatok fin.prostriedkov k 31.12.2019 v € 2 312,67 

  

4.6 Výročné odmeny pri príležitosti  
Pri dovŕšení 50, alebo 60 rokov života má zamestnanec nárok na odmenu zo mzdových 

prostriedkov vo výške 83,- €. Odmenu na základe návrhu vedúceho úseku schvaľuje riaditeľ 

CSS s prihliadnutím na roky odpracované v organizácii a celkovú pracovnú angažovanosť. 

V roku 2019 bolo na tento účel vyplatených 166,00 € pre 2 zamestnancov. 

 

 

5 EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 
 

5.1 PRÍJMY / úpravy rozpočtu v € 

 
schválený rozpočet CSS AMETYST na rok 2019 v € / RO 85/SR/2019 400 000,00 

11.2. RO 449/1/S/BV/2019 / sponzorské prostriedky +8 000,00 

9.4. RO 742/7/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 2/2019 +2 122,00 

2.5. RO 810/11/S/BV/2019 / stravné 1q2019 + 4 046,00 

13.5. RO 884/12/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 3/2019 + 2 571,00 

6.6. RO 1050/15/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 4/2019 + 2 614,00 

16.7. RO 1398/19/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 5/2019 + 2 373,00 

26.7. RO 1570/20/S/BV/2019 / Krídla túžby  + 1 528,00 

6.8. RO 1589/21/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 6/2019 + 2 250,00 

7.8. RO 1596/22/S/BV/2019 / stravné 2q2019 + 3 680,00 

26.8. RO 1786/23/S/BV/2019 / Krídla túžby  + 92,00 
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2.9. RO 1872/24/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 7/2019 + 2 647,00 

2.10. RO 2048/28/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 8/2019 +2 366,00 

4.11. RO 2496/33/S/BV/2019 stravné 3q2019 +3 359,00 

13.11. RO 2746/34/S/BV/2019 ošetr.star.9/2019 +2 745,00 

5.12. RO 3239/39/S/BV/2019 ošetr.starostlivosť 10/2019 +2 696,00 

13.12.2019 RO 3448/40/S/BV/2019 stravné 4q2019 +3 440,00 

upravený  rozpočet CSS AMETYST na rok 2019 celkom k 31.12.2019 v € 445 529,00 

 

Plnenie príjmov v zmysle ekonomickej klasifikácie v € 

  DSS ŠZ ZpS ZPB U Spolu 

212003 Z prenajatých priestorov 613,16     613,16 

223001 Za služby soc.starostlivosti 174950,35 272027,83 18819,02 19200,28 695,17 485692,65 

223001 Za ostatné posk.služby 257,38     257,38 

223003 Za stravné ost.    2383,22  2383,22 

223003 Za stravné od zamestnancov 5781,76 7897,03 423,06 282,04 141,02 14524,90 

292  Iné príjmy 143,90     143,90 

311 Sponzorské prostriedky 8000,00     8000,00 

312 Krídla túžby 1620,00     1620,00 

312 Za ošetrovateľské výkony 22383,90     22383,90 

 spolu 213750,45 279924,86 19242,08 21865,54 836,19 535619,11 

 

Na účet PSK bolo k 31.12.2019 odvedených 485 692,65 € / príjmy za služby sociálnej 

starostlivosti od prijímateľov (121,42  % pôvodne predpokladaných príjmov). 

 

5.2 VÝDAVKY / Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu roka 2019 

 
schválený rozpočet výdavkov na rok 2019  v € / RO 85/SR/2019 1 421 301,00 

4.2.2019 KV  RO 310/1/S/KV/2019 / rekonštrukcia budovy ZPB + 60 000,00 

4.2.2019 KV  RO 310/1/S/KV/2019 / nákup konvektomatu + 10 000,00 

11.2. RO 449/1/S/BV/2019 / sponzorské prostriedky + 8 000,00 

27.2. RO 587/3/S/BV/2019 / hav.oprava pohonu trojcest. ventilu, práčovňa + 2 559,00 

26.3. RO 678/5/S/BV/2019 / mzda a odvody 1 zdravotnej sestry + 12 202,00 

26.3. RO 678/5/S/BV/2019 / financie na bežný chod zariadenia + 62 000,00 

9.4.   RO 742/7/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 2/2019 + 2 122,00 

11.4. RO 751/8/S/BV/2019 / rekreačné 1q2019 + 346,00 

2.5. RO 810/11/S/BV/2019 / stravné 1q2019 + 4 046,00 

13.5. RO 884/12/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 3/2019 + 2 571,00 

6.6. RO 1050/15/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 4/2019 + 2 614,00 

25.6. RO 1195/16/S/BV/2019 / mzdy a odvody + 36 450,00 

12.7. RO 1379/18/S/BV/2019 / rekreačný príspevok 2q2019 + 997,00 

16.7. RO 1398/19/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 5/2019 + 2 373,00 

26.7. RO 1570/20/S/BV/2019 / Krídla túžby  + 1 528,00 

6.8. RO 1589/21/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 6/2019 + 2 250,00 

7.8. RO 1596/22/S/BV/2019 / stravné 2q2019 + 3 680,00 

26.8. RO 1786/23/S/BV/2019 / Krídla túžby  + 92,00 

26.8. RO 1791/5/S/KV/2019 dofinancovanie rekonštrukcie ZPB +142 130,00 

2.9. RO 1872/24/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 7/2019 + 2 647,00 

2.10. RO 2048/28/S/BV/2019 / ošetr.starostlivosť 8/2019 +2 366,00 

4.10. RO 2163/6/S/KV/2019 rekonštrukcia kúpeľne (dotácia MPSVaR) +8 395,00 

17.10. RO 2277/31/s/BV/2019 rekreačné 3q2019 +1 403,00 
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24.10. RO 2413/32/S/BV/2019 defibrilátor +1 500,00 

4.11. RO 2496/33/S/BV/2019 stravné 3q2019 +3 359,00 

13.11. RO 2746/34/S/BV/2019 ošetr.star.9/2019 +2 745,00 

18.11. RO 2789/35/S/BV/2019 dofinancovanie nákupov +19 515,00 

25.11. RO 3025/36/S/BV/2019 odmeny a odvody +61 587,00 

3.12. RO 3186/38/S/BV/2019 prísp.na rekreáciu 10-11/2019 +1 502,00 

5.12. RO 3239/39/S/BV/2019 ošetr.star.10/2019 +2 696,00 

13.12.2019 RO 3448/40/S/BV/2019 stravné 4q2019 +3 440,00 

17.12. RO 3497/41/S/BV/2019  rekreačné 12/2019 +347,00 

upravený  rozpočet CSS AMETYST k 31.12. 2019 celkom v € 1 888 763,00 

 

Čerpanie výdavkov k 31.12.2019 podľa jednotlivých položiek v  € 

 

položka názov schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 
čerpanie 

 

% 

z UR 

610 mzdové prostriedky 892 207 932 661 932 660,97 100,00 

620 poistné, príspevky SP a ZP 311 826 316  945 316 946,17 100,00 

630 tovary a služby 217 268 410 309 410 307,39 100,00 

v tom 631        cestovné 0 234 233,97 100,00 

632        energia, voda, plyn, telekomunikácie   48 290 83 360 83 360,45 100,00 

633       materiál a dodávky 166 191 271 678 271 676,75 100,00 

634       dopravné 0 4 041 4 040,13 100,00 

635       údržba 400 14 408 14 408,10 100,00 

636       nájomné 0 351 350,46 99,90 

637       služby 2 387 36 237 36 237,53 100,00 

640 bežné transfery 0 8 323 8 322,94 100,00 

6 Bežné výdavky  1 421 301 1 668 238 1 668 237,47 100,00 

711 Nákup konvektomatu 0 10 000 8 406,00 84,06 

717 Rekonštrukcia bytového domu 0 202 130 7 760,00 3,84 

717 Rekonštrukcia kúpeľne ŠZ/MPSVaR 0 7 400 7 400,00 100,00 

717 Rekonštrukcia kúpeľne ŠZ / PSK 0 995 994,36 99,95 

7 Kapitálové výdavky  0 220 525 24 560,36 11,14 

 ROZPOĆET CELKOM 1 421 301 1 888 763 1 692 797,83 89,62 

 

5.3 Kapitálové výdavky  
 

Na začiatku roka 2019 neboli CSS AMETYST pri schvaľovaní rozpočtu pridelené 

žiadne kapitálové prostriedky. V priebehu uplynulých mesiacov bol rozpočet KV zariadenia 

upravený nasledovne : 
 

kategória 
kapitálové výdavky schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

čerpanie % 

711 Nákup konvektomatu 0 10 000 8 406,00 84,06 

717 Rekonštrukcia bytového domu 0 202 130 7 760,00 3,84 

717 Rekonštrukcia kúpeľne ŠZ/dotácia MPSVaR 0 7 400 7 400,00 100,00 

717 Rekonštrukcia kúpeľne ŠZ/spoluúčasť PSK 0 995 994,36 99,95 

7 Kapitálové výdavky  0 220 525 24 560,36 11,14 

 

1. Nový konvektomat pre kuchyňu zariadenia bol zakúpený v  4/2019. 

2. Na akciu Rekonštrukcia bytového domu prebehol v 1.polroku výber projektanta na 

 projektovú dokumentáciu. Verejnú súťaž realizovali zamestnanci U PSK. Na akciu bola po 
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obhliadke objektu vybraným projektantom vypracovaná projektová dokumentácia, z ktorej 

vyplynulo, že na požadovanú rekonštrukciu objektu je potrebná čiastka 194 369,17 €.  

Projektant pri podrobnej prehliadke zistil havarijný stav strechy (podmoknutie existujúcej 

strešnej krytiny) i nevyhovujúci stav rozvodov elektriny (staré hliníkové rozvody) i rozvodov 

vody a teplovodných rozvodov - pri otvorení jednotlivých stupačiek a ich detailnej prehliadke 

bola zistená ich výrazná korózia. 

Naša žiadosť o dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu 

zariadenia podporovaného bývania bola v Zastupiteľstve PSK úspešná a v súčasnosti prebieha 

pracovníkmi Odboru investícií a majetku U PSK výber dodávateľa inv.akcie – realizátora 

stavby. Vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie a náročnosť exteriérových prác na budove 

ZPB sme požiadali o presun pridelených finančných prostriedkov a samotnú realizáciu stavby 

do roku 2020 . 

3. CSS AMETYST koncom roku 2018 požiadal o inv. dotáciu v kompetencii MPSVaR  

na kompletnú rekonštrukciu kúpeľne na prízemí ŠZ. Zariadeniu bola zo stany MPSVaR 

pridelená dotácia vo výške 7 400, - €. Prebehlo verejné obstarávanie dodávateľa, akcia bola 

realizovaná v priebehu novembra 2019 . Úhrada fakturovanej čiastky vo výške 8 394,34 € 

prebehla v decembri 2019, pričom 7 400,- € bolo z dotácie MPSVaR a zvyšok 994,36 € 

doplatil PSK. 

 

5.4  Účelové prostriedky 
 

1. rozp.opatrenie č. 310/1/S/KV/2019 - kapitálové výdavky na nákup konvektomatu 

a rekonštrukciu bytového domu (pozri kapitálové výdavky) 

2. rozp.opatrenie č.587/3/S/BV/2019 – havarijná oprava pohonu trojcestného ventilu 

v práčovni zariadenia – 2 559,00 € - oprava okamžite riešená, ukončená 14.3.2019. 

3. rozp.opatrenie č.678/5/S/BV/2019 – navýšenie finančných prostriedkov na bežné 

výdavky zariadenia o 74 202,00 €  (mzda a odvody 1 zdravotnej sestry 12 202,- € + 

financie na bežný chod zariadenia 62 000,- €) – ich čerpanie bolo priebežne celý rok 

4. podaná žiadosť o podporu a dofinancovanie žiadosti o dotáciu v kompetencii MF SR 

vo výške 1 997,00 € / rekonštrukcia chodby na 1.poschodí DSS v hlavnej budove, 

predpokladané náklady 16 997,- €. Žiadosť bola neúspešná.  

5. rozp.opatrenie č. 1195/16/S/BV/2019 – navýšenie miezd a odvodov na obdobie 7-

12/2019 o čiastku 36 450,- €, prioritne na dofinancovanie navýšených príplatkov. Ich 

čerpanie sa realizovalo priebežne celý druhý polrok 2019.   

6. rozp.opatrenie č. 1570/20/S/BV/2019 a 1786/23/S/BV/2019 spolu vo výške 1 620,- € - 

regionálne kolo prehliadky Krídla túžby – akcia bola úspešne zrealizovaná 

28.8.2019 a dve najúspešnejšie vystúpenia postúpili do Prešova. 

7. rozp.opatrenie 1791/5/S/KV/2019 dofinancovanie rekonštrukcie ZPB vo výške 

142 130,- € - akcia v realizácii / pozri časť KV, bod 2). 

8. rozp.opatrenie č. 2163/6/S/KV/2019 vytváranie bezbariérového prostredia  - 

Rekonštrukcia  kúpeľne ŠZ na prízemí CSS AMETYST na bezbariérovú – cieľom 

bola úplná debarierizácia danej kúpeľne a zabezpečenie prijímateľom, ktorí obývajú 

túto časť budovy, bezpečné a komfortné sociálne zariadenie s potrebným vybavením. 

Akcia bola úspešne zrealizovaná v 11/2019 s finančným krytím dotácie MPSVaR 

a PSK (pozri Kap.výdavky, bod 3).  

9.  RO 2413/32/S/BV/2019 – 1 500, € - financie na zakúpenie defibrilátora. Kúpený 

Save one pad automat od firmy Meduihum v cene 1 550,- €. 

10. RO 2789/35/S/BV/2019 na dofinancovanie potrebných nákupov, nekrytých 

rozpočtom vo výške 19 515,- €. V rámci tohto balíka zariadenie zakúpilo : 

 pracovné odevy všetkým zamestnancom 
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 2 chladničky a 2 mraziace boxy 

 Kalibrované teplomery a vlhkomery do chladničiek a potravinových skladov 

 Stoličky do jedálne pre prijímateľov i stoličky do zasadačky 

 Plynový sporák do kuchyne 

 Policové servírovacie stolíky 

 Kosačku na údržbu areálu a nožnice na živý plot 

 Letné pneumatiky na služobné motorové vozidlo OPEL 

 Skrine do izieb prijímateľov a šatníkové skrine do šatne zamestnancov 

 Posteľné oblečenie a napínacie plachty pre prijímateľov 

11. RO 3025/36/S/BV/2019 – hmotná zainteresovanosť a odvody vo výške 61 587,- € -  

na odmeny a odvody z nich bolo v 11 a 12/2019 vyplatené celkom 67 321,16 € (odmeny, 

vyplatené nad pridelené rozpočtové prostriedky, boli z ušetrených mzdových prostriedkov). 

12. RO 751/8/S/BV/2019, RO 1379/18/S/BV/2019, RO 2277/31/S/BV/2019, RO  

3186/38/S/BV/2019 a RO 3497/41/S/BV/2019 sa týkali príspevku na rekreáciu 

zamestnancov. Upravený rozpočet predpokladal výdavky vo výške 4 595,- €, vyplatených 

bolo 4 594,67 € dvadsiatim desiatim zamestnancom, ktorí sa s rodinnými príslušníkmi 

rekreovali na Slovensku. 
 

5.5  Samostatné rozpočtové prostriedky 

 
sponzorské prostriedky  

sponzor dátum prijatia fin. prostriedkov € 

HARTMANN-RICO, spol.s r.o. 3.1.2019 3 000,00 

UNAMED, s.r.o. Prešov 15.1.2019 1 500,00 

Medpartner s r.o. Prešov 18.1.2019 3 500,00 

 Poukázané SPOLU 8 000,-€ 

Použitie Interiérové vybavenie 711,40 

 Všeobecný materiál 1 614,49 

 Opravy priestorov 5 303,11 

 Všeobecné služby  371,00 

                           Použité SPOLU  8 000,00 € 

Zostatok nevyčerpaných sponz.prostriedkov  0,00 € 

 

stravné od zamestnancov  

1q2019 /  navýšenie limitu bež.výdavkov  4 045,25  

2q2019/ navýšenie limitu bež.výdavkov 3 679,90 

3q2019/ navýšenie limitu bež.výdavkov 3 359,55 

4q2019/ navýšenie limitu bež.výdavkov 3 440,20 

 Čerpanie k 31.12.2019 – všetky prostriedky boli použité na úhradu 

nákupu potravín pre zamestnancov 
14 524,90 € 

 

ošetrovateľská starostlivosť / financie od VšZP za ošetr.výkony 

Financie od VšZP za poskytnuté ošetrovateľské výkony € 

2-12/2019  22 383,90  
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spolu 22 383,90 
Použitie : odmeny zdravotným sestrám, poskytujúcim výkony, nákup materiálu 

na ošetr.činnosť (zdrav.materiál, dezinfekčné, hygienické a čistiace prostriedky, 

paravány, nevyhnutný kancelársky materiál na dokumentáciu, pracovné odevy 

sestier), oprava sterilizátora, nákup šatníkovej skrine pre novú zdravotnú sestru, 

30 ks polohovateľných postelí  ... 

 

22 383,90 

Zostatok k 31.12.2019 0,00 € 

 

5.6  Pohľadávky 

 
položka čiastka v € 

pohľadávky za služby sociálnej starostlivosti                                                        29 592,44 

pohľ.za poskytované služby -  strava ZPB 131,95 

pohľadávky za iné poskytované služby - pohrebné   672,- 

spolu 30 396,39 

  

 Pohľadávky po lehote splatnosti : k 31.12.2019 má CSS pohľadávky po lehote splatnosti  

v celkovej výške  29 592,44 € . Ide o pohľadávky za služby sociálnej starostlivosti  u 

prijímateľov s nízkym dôchodkom. Ich výška sa od 1.7.2019 dramaticky zvýšila, pretože od 

1.7.2019 je v platnosti nové VZN PSK o výške úhrad za poskytované sociálne služby.   

 Situácia sa rieši komunikáciou s konkrétnymi prijímateľmi, rodinou. Pohľadávky sú podľa 

konkrétnych možností aspoň čiastočne splácané postupnými úhradami (Dudáš, Hurajtová, 

Krajňáková ...) podľa aktuálnych finančných možností každého dlžného prijímateľa.   

  

5.7   Záväzky 
 

 K 31.12.2019 zariadenie evidovalo neuhradené krátkodobé záväzky voči dodávateľom vo 

výške 1 443,70 €. Všetky záväzky sú do lehoty splatnosti. Prehľad neuhradených výdavkov 

podľa položiek rozpočtu : 

položka čiastka v € poznámka 

Pol.632 – energie a komunikácie 185,98 Slovak Telekom a Orange 12019 

Pol.633 - tovary  

1 052,72 

Potraviny – PPaC HN/ chlieb a pečivo, M.Mikula 

MARKO/ovocie a zelenina 

Pol. 635 – servis, opravy 180,00 MS výťahy/servis výťahu  

Pol.637 - služby 25,- EM-SA Vranov/odvoz kuch.odpadu 

Spolu 1 443,70  

 

 

6  HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM 
 

 CSS AMETYST spravuje majetok PSK (pozemky, stavby, stroje, dopravné 

prostriedky) v zostatkovej hodnote 1 188 303,42 €. V rámci tohto majetku CSS AMETYST 

má v evidencii tri bytové budovy, administratívno-spoločenskú budovu, samostatne stojacu 

kotolňu, garáže, altánok a bývalú hospodársku budovu. Spravujeme 2 ks motorových vozidiel 

– 9-miestny OPEL VIVARO a 9-miestny Citroen JUMPER s hydraulickou zdvíhacou 

plošinou na prevoz invalidných vozíkov. 
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Prírastok majetku v roku 2019  :  

- v 1q2019 nedošlo k nákupu nového inv.majetku, ani k tech.zhodnoteniu existujúceho 

- v 2q2019 bol zakúpený a nainštalovaný nový konvektomat v hodnote 8 406,- € 

- na položke obstaranie dlhodobého hmotného majetku bola zaúčtovaná hodnota 

projekt. dokumentácie akcie Rekonštrukcia fasády a interiéru objektu ZPB 7 760,- € 

- v decembri bola technicky zhodnotená hlavná budova rekonštrukciou kúpeľne ŠZ vo 

výške 8 394,36 €. 

Úbytok :  

1. v 1-6/2019 nedošlo k úbytku inv.majetku v správe CSS AMETYST 

2. v 12/2018 bola schválená naša žiadosť o vyradenie z majetku PSK a povolenie 

zbúrať nefunkčnú hospodársku budovu, bývalú ošipáreň, ktorá svojim stavom 

ohrozuje okoloidúcich. Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu zariadenie 

momentálne nedisponuje financiami, potrebnými na vykonanie búracích prác. 

 

Prírastok vo výške 36 007,83, € bol zaznamenaný v rámci drobného hmotného majetku v 

operatívnej evidencii na podsúvahových účtoch. Boli zakúpené 2 kartotékové skrine do 

ambulancie, šatníková skriňa, 4 paravány, 7 rýchlovarné konvice, 2 sušiaky na bielizeň, 30 ks 

polohovateľné postele, notebook na ambulanciu, 20 ks skrine do izieb prijímateľov, plynový 

sporák, motorová kosačka, nožnice na živý plot, 2 skladacie rebríky, stoličky do jedálne pre 

klientov i do zasadačky a pod.. Na základe darovacích zmlúv sme bezplatne nadobudli 2 ks 

PC s príslušenstvom a tlačiarňou v hodnote 650,- € a 10 ks bezplatne darovaných obrazov 

akademického maliara Z.Nagya. 

V r 2019 bol vyradený drobný hmotný majetok v hodnote 13 378,55 € (poškodené válandy, 

stolíky, komody, garniže, kreslá, skladacie schodíky, nefunkčné dvojplatničky, polámané 

sušiaky bielizne, CD prehrávač, rehabilitačná vaňa na nohy a pod.) .  

  

Pozemky okolo CSS v AMETYST majú celkovú rozlohu 74 611 m
2
, z toho 3 605 m

2
 je 

zastavaná plocha. Hlavná budova a dva bytové domy zaberajú 1 446 m
2
, kuchyňa, 

hospodárska budova, adm.-kultúrna budova, garáž a kotolňa 2 159 m
2
. Ostatná plocha je 

klasifikovaná ako nádvoria, ovocné sady a ostatné plochy. Ide o priestranstvo s parkovou 

úpravou, ktoré slúži na relaxáciu, spríjemnenie a skvalitnenie života prijímateľov soc.služby.  

Časť nebytových priestorov zariadenie prenajímalo – časť samostatného objektu bývalej 

vrátnice, rozloha 43,3 m
2
 – prenajímaná Božene Michalčovej, Mlynská 1337/124, Vranov nad 

Topľou / predaj základného potravinového tovaru. Od 1.6.2011 bola uzavretá zmluva na dobu 

neurčitú, p. Michalčová  podala k 31.1.2020 výpoveď  tejto nájomnej zmluvy. 

 

 



 
 

29 

7 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

7.1 Vyhodnotenie kontrolnej činnosti, realizovanej v roku 2019 
 

Priama práca s prijímateľom sociálnej služby 

 

1. Kontrola efektivity využívania pracích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 

v práčovni. 

2. Kontrola evidencie  ošatenia a osobných vecí u prijímateľov pozbavených spôsobilosti 

na právne úkony  vedených na osobných kartách. 
3. Dodržiavanie pracovnej doby - všetci zamestnanci PPsPSS. 

4. Kontrola vedenia evidencie  nákupov u prijímateľov pozbavených spôsobilosti na 

právne úkony, kde je ustanovený osobitný príjemca dávky a u prijímateľov, ktorí zo 

zdravotných dôvodov sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. 

5. Kontrola tvorby a realizácie IP, vedenie spisovej dokumentácie. (sociálne 

pracovníčky) 

6. Kontrola zabezpečovania pitného režimu vrátane záznamov u úplne imobilných 

prijímateľov SS. 

7. Kontrola dodržiavania zákazu užívania alkoholických nápojov na pracovisku. (náhodne 

vybraní zamestnanci PPsPSS)  

8. Kontrola čistoty a poriadku priestorov zverených na upratovanie vrátane plnenia 

špecifických prác určených na popoludnie. (upratovačky) 

9. Kontrola evidencie pohľadávok a nakladanie s pohľadávkami. 

10. Kontrola plnenia harmonogramu práce fyzioterapeutov. 

 

Bez zistených nedostatkov. 

 

Ekonomika 

V oblasti ekonomiky a vnútornej prevádzky boli v  období 1-12/2019 vykonávané kontroly : 

 kontrola dochádzky a evidencie dochádzky / bez nedostatkov, elektronická evidencia 

systémom CERBERUS 

 2x dodržiavanie pracovného času pracovníkmi ekonomiky a vnútornej prevádzky / 

príchod, efektívne využívanie prac. času, odchod / bez nedostatkov, kontrolovaní 

zamestnanci vykonávali zadané pracovné povinnosti 

 2x kontrola zameraná na materiálové zásoby, evidenciu, príjem a výdaj jednotlivých 

druhov mat.zásob / bez nedostatkov 

 kontrola zameraná na mzdovú oblasť - kontrola spracovania miezd zamestnancov za 

predchádzajúci mesiac / bez nedostatkov 

 kontrola zameraná na evidenciu a likvidáciu energetických faktúr – voda, elektrina, 

plyn / bez nedostatkov 

 kontrola dodržiavania hospodárnosti, opodstatnenosť používania materiálu a fyzická 

kontrola jeho použitia / bez nedostatkov 

 kontrola zameraná na písomnú agendu a kontrola archivácie dokladov / upozornenie 

na dôslednejšiu kontrolu archivovaného materiálu, úplnosť zápisov, všetky podpisy 

 kontrola dodržiavania  limitu pokladničnej hotovosti / bez nedostatkov, v pokladni na 

bežné výdavky i v depozitnej pokladni financií prijímateľov je limit hotovosti vo 

výške 1000,- € priebežne dodržiavaný 

 2x kontrola používania OOP pracovníkmi údržby / bez nedostatkov 

 kontrola používania alkoholu zamestnancov údržby EaVP / u žiadneho 
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z kontrolovaných zamestnancov nebolo preukázané používanie alkoholu počas 

pracovnej doby 

 kontrola náhodne vybratých spisov pracovníkov a kontrola prihlášok a odhlášok 

zamestnancov do SP a zdravotných poisťovní  / bez nedostatkov 

  dodržiavanie limitu pokladničnej hotovosti / koniec roka / bez nedostatkov 

 

Stravovacia prevádzka  

Na stravovacej prevádzke boli vedúcou stravovacej prevádzky CSS AMETYST p. Katinovou 

vykonané nasledovné kontroly : 

 2 x vykonaná kontrola pri prijímaní potravín do skladu – faktúra, dodací list i skutočne 

prijímané množstvo  potravín boli zhodné, neboli zistené nedostatky 

 2 x vykonaná kontrola skladovania potravín - záručné doby, skladovanie potravín, pri 

kontrole neboli zistené nedostatky a keď boli potraviny krátko pred dobou spotreby, 

okamžite boli zaradené do jedálneho lístka        

 2 x vykonaná kontrola výdaja potravín zo skladu do kuchyne – zhoda so žiadankou na 

daný deň, neboli zistené nedostatky  

 2 x vykonaná kontrola výdaja stravy na oddelenia – dodržiavanie harmonogramu výdaja 

stravy, čistota prepravných vozíkov a riadov - neboli zistené nedostatky 

 2 x vykonaná kontrola  pracovnej doby na úseku stravovania - neboli zistené nedostatky 

 kontroly monitorovania systému HACCP –  

 kontrola teploty chladničiek a mrazničiek-- denne 

 kontrola osobnej a prevádzkovej hygieny – denne 

 kontrola teploty pri vydávaní pokrmov – denne 

 kontrola teploty mäsa pri prijme 

 kontrola  teploty a relatívnej vlhkosti v suchom sklade 

 kontrola teploty a relatívnej vlhkosti v chladnom sklade 

 kontrola sanitácie po skončení zmeny 

  kontrola teplôt pri tepelnej príprave pokrmov – bez nedostatkov 

 6 x vykonaná kontrola tašiek u pracovníčok stravovacej prevádzky po skončení pracovnej 

zmeny  - pri týchto kontrolách neboli zistené nedostatky 

 denná kontrola  hmotnosti jedál pri raňajkách a pri obede, z toho 18 x prevedený záznam 

kontrole – pri kontrolách neboli zistené nedostatky v hmotnosti jednotlivých porcií  

 36 x vykonaná kontrola odberu vzoriek v kuchyni - pri týchto kontrolách neboli zistené 

nedostatky 

 36 x vykonaná kontrola  technologického postupu pri príprave jedál – technologické 

postupy sú dodržiavané a pri kontrolách neboli zistené nedostatky 

 

8  ÚSPECHY ZARIADENIA, INOVÁCIE A VÍZIA 

 

8.1 úspechy 
V roku 2019 sme úspešne vstúpili do siete poskytovateľov ošetrovateľskej 

starostlivosti, ktorú našim prijímateľom poskytujú kvalifikované zdravotné sestry. Výsledným 

efektom je nielen pravidelná a efektívna starostlivosť sestrami, ktoré poznajú jednotlivých 

prijímateľov, vedia, ako ku komu  individuálne pristupovať, ale i finančné ohodnotenie 

vykonaných ošetrovateľských výkonov. Financie boli následne použité na ďalšie skvalitnenie 

poskytovaných služieb nákupom nevyhnutných pomôcok a ošetrovateľských a dezinfekčných 

materiálov 
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8.2 Inovácie 
 CSS úspešne vstúpilo do siete poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti. Od 

01.02.2019 poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť našimi kvalifikovanými 

sestrami. 

 

 Centrum sociálnych služieb AMETYST disponujeme dvoma samostatnými obytnými 

domami. V jednom bytovom dome sa poskytujú sociálne služby v zariadení 

podporovaného bývania s kapacitou 12 miest a v druhom sa poskytujú sociálne služby 

v útulku s kapacitou 12 miest.  

 

Vzhľadom na zvýšený záujem zo strany žiadateľov o sociálnu službu v zariadení 

podporovaného bývania, cieľom projektu je  rozšíriť jeho kapacity o 12 miest.  

Tieto miesta by sme získali v priestoroch bytového domu, kde sa poskytuje sociálna služba 

v útulku. Útulok je v súčasnosti nerentabilný, pretože naše zariadenie sa nachádza mimo 

okresného mesta, čo mimoriadne sťažuje klientom ich nepriaznivú situáciu a to v tom, že 

klienti sú mnohokrát odkázaní na priamy kontakt s úradmi, lekármi, čo si vyžaduje zvýšené 

finančné náklady na ich prepravu. Väčšina týchto klientov  poberá len dávku v hmotnej núdzi, 

alebo iba rodičovský príspevok, ktorý im slúži na základné prežitie.  Vzdialenosť od 

kontaktných centier a nedostatok finančných prostriedkov sťažuje klientom útulku ich 

začlenenie do spoločnosti pri hľadaní riešení a východísk z ich nepriaznivej sociálnej situácie 

v ktorej sa momentálne ocitli. 

 

8.3 Vízia 
 

Naše zariadenia si do budúcnosti stanovilo víziu „byť najvyhľadávanejším 

zariadením poskytujúcim sociálne služby pre určitú špecifickú skupinu občanov 

s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou a demenciou rôzneho typu  etiológie 

s využitím najnovších metód práce“. 

                      

 

 

 

 

Vypracoval : kolektív vedúcich zamestnancov CSS AMETYST 

  

V Tovarnom dňa  26.4.2020 


