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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 
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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 31.12.2020 CSS AMETYST poskytovalo sociálne služby  145  prijímateľom : 

 

Druh zariadenia počet prijímateľov z toho muži ženy 

Špecializované zariadenie                    72 26 46 

Domov sociálnych služieb                    57 44 13 

Zariadenie pre seniorov                          5 3 2 

Zariadenie podporovaného bývania      11 9 2 

Útulok 0 0 0 

 

V priebehu roka 2020 bolo do zariadenia celkovo prijímateľov :  

-  prijatých                                              22                         

-  odišli                                                  6 

-  preradení do iného zariadenia            1 

-  zomrelo                                               32 
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Štruktúra prijímateľov  podľa stupňa odkázanosti :  

stupeň ŠZ DSS ZpS ZPB 

II. 0 0 0 1 

III. 0 1 0 5 

IV. 0 1 4 2 

V. 6 10 1 1 

VI. 66 45 0 2 

Spolu 72 57 5 11 

 

Skladba prijímateľov podľa mobility : 

mobilita     ZpS DSS ŠZ ZPB Útulok 

mobilní 1 34 28 10 0 

čiastočne mobilní 1 13 19 1 0 

prevažne imobilní 1 3 10 0 0 

úplne imobilní 2 7 15 0 0 

 

Skladba prijímateľov podľa veku : 

Vekové zloženie prijímateľov  Počet prijímateľov 

do29  r. 3 

od 30 – 39 r. 4 

od 40 – 59 r.  33 

od 60 - 74 r. 63 

od 75 – 89r.  39 

nad 90  3 

Celkom 145 

 

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  : 

 Kaderníctvo 

 Pedikúra  

 Relaxačná masáž  
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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. 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 v r. 2020 

Druh stravy raňajky desiata obed olovrant večera II. večera 

racionálna 43 271 31 643 43 600 31 015 43 270 0 

diabetická 8 292 7 236 8 292 6 367 8 292 6 726 

bezlepková 366 0 366 0 366 0 

zamestnanci   15 248    

Covid-zamestnanci 239 244 269 269 255 0 

cudzí stravníci   2 384    

Spolu 52 168 39 123 70 159 37 651 52 183 6 726 

 

           Na základe našej žiadosti je rozhodnutím PSK od 01.01.2021 v CSS AMETYST 

navýšená stravná jednotka, t.j. hodnota potravín,  na 3,20 € na deň na prijímateľa.  V zmysle 

čl. 4 bodu 4,2. VZN č.72/2019 sa stravná jednotka zvyšuje o 25% na deň na prijímateľa, 

ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta 

a maximálne o 30% na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje bezlepková diéta. To 

znamená od 01.01.2021 : 

 strava racionálna     3,20 € (hodnota potravín),  

 strava diabetická, bezlepková   4,00 € (hodnota potravín).   

 

 

2.6  Aktivizácia a voľnočasové aktivity prijímateľov 

 
 Vzhľadom k tomu, že rok 2020 so sebou doniesol veľa obmedzení z dôvodu 

ochorenia covid – 19,  všetky aktivity boli obmedzené.  Skupinové spoločenské aktivity sme 

vylúčili, skôr sme sa zameriavali na individuálnu prácu s prijímateľom. V letných mesiacoch 

naši prijímatelia v hojnej miere trávili svoj voľný čas vonku v parku.  

Sociálni pracovníci a inštruktori sociálnej rehabilitácie sa podieľajú aj na organizovaní 

kultúrno-spoločenskych akcii pre prijímateľov a každý prijímateľ podľa svojich schopnosti, 

možností a záujmu rozhoduje o organizácii svojho voľného času sám. Denne  prijímateľom 

cez domový rozhlas, ale aj osobne ponúkame aktivity a podľa toho, ako sa prijímateľ 

rozhodne, trávi svoj voľný čas.   
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Na aktivizácií prijímateľov sa  najčastejšie podieľajú sociálni pracovníci a inštruktori 

sociálnej rehabilitácie.  Aktivity vedú prijímateľov k činnosti vhodnou a nenásilnou formou.  

Cieľom vhodne zvolených zmysluplných činnosti je dosiahnuť maximálny stupeň funkčnosti 

v aktivitách denného života. Odvádzajú prijímateľov od pasivity a pohodlnosti, zlepšujú ich 

kvalitu života, prispievajú k integrácii  prijímateľov do spoločnosti, podporujú vzájomné 

stretávanie sa. 

 

  

3 PREHĽAD   A  PLNENIE   ZDRAVOTNEJ  A   OŠETROVATEĽSKEJ    

   STAROSTLIVOST 

 
          CSS AMETYST poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej 

starostlivosti.  Ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa komplexnú starostlivosť o prijímateľa, 

ktorá zohľadňuje jeho potreby v súvislosti so špecifickými  chorobami. Vyznačuje sa  

diferencovaným,  komplexným, kontinuálnym a plánovaným prístupom, ako aj zameraním sa 

na prevenciu. 

          Túto starostlivosť zabezpečujeme  vlastnými sestrami  s vysokoškolským vzdelaním a 

 špecializáciou v príslušnom odbore. CSS disponuje veľkou  ošetrovňu, kam dvakrát 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 2020 bolo proti chrípke  zaočkovaných  64  prijímateľov, z toho :  

 DSS          13 prijímateľov 

 ŠZ            48 prijímateľov 

 ZpS               3 prijímatelia 

 

Prevenárom boli zaočkovaní 18 prijímateľov, z toho: 

 DSS          11 prijímateľov 

 ŠZ               6 prijímateľov 

 ZPS             1 prijímateľ 

 

              K 31.12.2020 odbornú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečovalo 

v CSS AMETYST  42 opatrovateliek, 8 sestier a 1 fyzioterapeut. 
 

CSS má taktiež plne vybavenú rehabilitáciu.  Rehabilitačné pracovníčky zabezpečujú liečebnú 

rehabilitáciu s cieľom udržať čo najväčšiu mobilitu a sebestačnosť klientov. Poskytujeme : 

 LTV – skupinová, individuálna  -  muzikoterapia, nácvik chôdze, polohovanie 

 vodoliečba           - vírivý kúpeľ, perličkový kúpeľ 

 svetloliečba           - biopron 

 elektroliečba           - diadynamické prúdy, magnetoperapia 

                  elektrostimulácia, hydrogalvan 

 mechanoterapia        -  ultrazvuk, klasická masáž 

 psychorelaxačná miestnosť Snoezelen - vybavená hudobnou vodnou posteľou.  

Pomocou svetelných, zvukových, čuchových podnetov, dotykov dochádza k stimulácii 

vonkajších zmyslov (zrak, sluch, čuch, hmat) a aktivizácii utlmených návykov. 

 

 

 



 
 

8 

 

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 31.12.2020 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 31.12.2020 platila v CSS AMETYST organizačná štruktúra s počtom 102 

zamestnancov. Vzhľadom na nedostatočný počet odborných zamestnancov (zdravotných 

sestier – kvôli vstupu do siete poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti) bola so súhlasom 

zriaďovateľa organizačná  štruktúra upravená s platnosťou od 01.01.2021 na 103 

zamestnancov, z toho 68 odborných. 
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Vývoj počtu zamestnancov v jednotlivých rokoch :  

 

plán počtu pracovníkov podľa platnej organizačnej štruktúry  k  

01.01.2020                                                               

102 

skutočný počet pracovníkov k 31.12.2017 98 

skutočný počet pracovníkov k 31.12.2018 97 

skutočný počet pracovníkov k 31.12.2019 103 

skutočný počet pracovníkov k 31.03.2020 103 

skutočný počet pracovníkov k 30.06.2020 102 

skutočný počet pracovníkov k 30.09.2020 101 

skutočný počet pracovníkov k 31.12.2020 102 

schválený rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2020 v €                                   1 008 994 € 

upravený rozpočet mzd. prostriedkov na rok 2020 v € /vrátane FP z 

UPSVaR 

1 183 544 € 

čerpanie mzdových prostriedkov za 01-12/2020 1 171 979,01 

 

            V priebehu roka sme požiadali o zmenu organizačnej štruktúry – navýšenie odborných 

zamestnancov o 1 sestru. Zmena bola U PSK schválená a od 01.01.2021 predpokladá 103 

zamestnancov. 

        CSS AMETYST sa v spolupráci s UPSVaR vo Vranove n.T. zapojil do projektu 

zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o prácu, evidovaných viac ako 1 mesiac. 

V rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ sme zamestnali dve opatrovateľky, na ich mzdu 

a odvody po dobu 9 mesiacov, t.j. do 7/2021  UPSVaR vyčlenil 14 376,42 €.  Z tejto čiastky 

bolo v r.2020 vyplatené na mzdy a odvody týchto opatrovateliek vyplatených 2 811,45 €. 

 

 Vývoj priemernej mzdy všetkých zamestnancov zariadenia v roku 2020 v € : 

 

1q2020 2q2020 3q2020 4q2020 1-12/2020 

805,01 990,90 815,03 1 210,49 950,35 

 

Navyšovanie priemerného platu v priebehu rokov v € : 

 

1-12/2015 1-12/2016 1-12/2017 1-12/2018 1-12/2019 1-12/2020 

579,58 601,46 643,08 686,73 763,50 950,35 

 

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. Vzhľadom na už uvedené obmedzenia z dôvodu ochorenia covid- 19 boli aj 

vzdelávacie aktivity obmedzené.  

          Zo sociálnej oblasti sa vzdelávania zúčastnili iba dve odborné zamestnankyne. 

Distančného vzdelávania sa zúčastnili dve pracovníčky EaVP – VO a Mzdy a odvody. 

 

4.3 Zamestnávanie zdravotne postihnutých v organizácii  
 

         CSS AMETYST sa nevyhýba zamestnávaniu zdravotne postihnutých, na rôznych 

pracovných pozíciách ich k 31.12.2020 v CSS AMETYST pracovalo 15 pracovníkov so 

zmenenou pracovnou schopnosťou. 
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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 Sociálny fond, prehľad čerpania sociálneho fondu 
 

4.5.1 Účet sociálneho fondu  
 

          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 2020 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 01.01.2020  v  € 2 312,67 

Skutočný odvod financií na účet SF za 12/2019 - 11/2020 +10 776,50 

Príspevok na stravu zamestnancov 12/2019 - 11/2020        -3 884,50 

Zostatok finančných prostriedkov SF k 31.12.2020 v € 9 204,67 

 

 

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 2020 bolo na tento účel vyplatených 510,00 € pre 6 zamestnancov. 
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5 EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 
 

5.1 Príjmy / úpravy rozpočtu v € 

Dátum Text Príjmy 

1.1.2020 Schválený rozpočet príjmov CSS AMETYST na rok 2020 480 000,00 € 

13.1.2020 RO č. 162/1/S/BV/2020 FP VšZP navýšenie príjmov i BV 2 805,00 € 

13.2.2020 RO č. 483/3/S/BV/2020 FP VšZP  2 961,00 € 

2.3.2020 RO č. 599/5/S/BV/2020 sponzorské prostriedky 5 000,00 € 

9.3.2020 RO č. 632/6/S/BV/2020 FP VšZP 1/2020 3 197,00 € 

24.3.2020 RO č. 730/9/S/BV/2020 FP od VšZP  2 993,00 € 

20.4.2020 RO č. 806/11/S/BV/2020 doplatok VšZP 2/2020  96,00 € 

20.4.2020 RO č. 809/11/S/BV/2020 stravné zam.1q2020 4 254,00 € 

4.5.2020 RO č. 850/13/S/BV/2020 FP od VšZP 3/2020 3 303,00 € 

10.6.2020 RO č. 1254/18/S/BV/2020FP VšZP 4/2020 3 155,00 € 

10.6.2020 RO č. 1251/18/S/BV/2020 sponz. 72a  500,00 € 

7.7.2020 RO č. 1401/21/S/BV/2020 FP VšZP 5/2020 3 129,00 € 

15.7.2020 RO č. 1421/22/S/BV/2020 stravné zam.2q2020 3 877,00 € 

3.8.2020 RO č. 1595/24/S/BV/2020 nadácia EPH 3 500,00 € 

17.8.2020 RO č. 1736/25/S/BV/2020 FP od VšZP 6/2020 3 286,00 € 

21.9.2020 RO č. 1984/28/S/BV/2020 FP od VšZP 7/2020 3 967,00 € 

22.10.2020  RO č. 2416/32/S/BV/2020 stravné zam. 3q2020 3 557,00 € 

22.10.2020 RO č. 2418/32/S/BV/2020 FP od VšZP 8/2020 3 696,00 € 

7.12.2020 RO č. 3243/40/S/BV/2020 FP od VšZP 9+10/2020 7 069,00 € 

16.12.2020 RO č. 3448/43/S/BV/2020 stravné zam.4q2020 2 791,00 € 

16.12.2020 RO č. 3445/43/S/BV/2020 UPSVaR Pracuj, zmeň svoj život 14 376,00 € 

21.12.2020 RO č. 3509/44/S/BV/2020 doplatok od VšZP 33,00 € 

 
Úpravy spolu 77 545,00 € 

Upravený rozpočet príjmov CSS AMETYST k 31.12.2020  557 545,00 € 

 

5.2. Plnenie príjmov v zmysle ekonomickej klasifikácie v € 

  DSS ŠZ ZpS ZPB U spolu 
212003 Z prenajatých priestorov 51,91     51,91 

223001 Za služby soc. 

starostlivosti 
177113,24 308911,57 21169,25 30499,57 68,00 537761,63 

223001 Za ostatné posk.služby 171,89   20,22  192,11 

223003 Za stravné ost.    4532,99  4532,99 

223003 Za stravné od 

zamestnancov 
5394,10 7949,20 567,80 425,85 141,95 14478,90 

292 plnenie poisťovne       

292 Iné príjmy (z min.rokov) 304,00     304,00 

312011 VšZP tuzem.transfery 

zf11H 
39689,10     39689,10 

221311 Sponzorské prostriedky 

72a 
5500,00     5500,00 

221311 Granty – nadácia EPH 72c  3500,00     3500,00 

221312 Prostriedky z UPSVaR 

72h 
14376,42     14376,42 

 spolu 246100,66 316860,77 21737,05 35478,63 209,95 620387,06 

 

               Na účet PSK bolo za rok 2020 odvedených  620 387,06 € - o 84 767,95 € viac, ako 

v rovnakom období minulého roku. Najpodstatnejšiu položku v príjmovej časti tvoria príjmy 

za služby sociálnej starostlivosti vo výške 537 761,63 € (112,03 % pôvodne predpokladaných 

príjmov za služby sociálnej starostlivosti). 
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5.3.   VÝDAVKY / Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu roka 2020 

 

Dátum Text Výdavky 

1.1.2020 schválený rozpočet výdavkov CSS AMETYST na rok 2020  1  729  862,00 € 

13.1.2020 RO č. 162/1/S/BV/2020 FP VšZP navýšenie príjmov i BV 2 805,00 € 

10.2.2020 RO č. 316/1/S/KV/2020 Rekonšt.fasády a interiérov ZPB 194 370,00 € 

13.2.2020 RO č. 483/3/S/BV/2020 FP VšZP  2 961,00 € 

2.3.2020 RO č. 599/5/S/BV/2020 sponzorské prostriedky 5 000,00 € 

9.3.2020 RO č. 632/6/S/BV/2020 FP VšZP 1/2020 3 197,00 € 

24.3.2020 RO č. 730/9/S/BV/2020 FP od VšZP  2 993,00 € 

14.4.2020 RO č. 765/10/S/BV/2020 prísp. na rekreáciu  530,00 € 

20.4.2020 RO č. 806/11/S/BV/2020 doplatok VšZP 2/2020  96,00 € 

20.4.2020 RO č. 809/11/S/BV/2020 stravné zam.1q2020 4 254,00 € 

27.4.2020 RO č. 836/99/S/BV/2020 presun medzi kategóriami 61 a 64  0,00 € 

4.5.2020 RO č. 850/13/S/BV/2020 FP od VšZP 3/2020 3 303,00 € 

25.5.2020 RO č. 1044/2/S/KV/2020 Rekonštr.fasády a interiérov ZPB -194 370,00 € 

28.5.2020 RO č. 1133/99/S/BV/2020 presun medzi kategóriami 61 a 64  0,00 € 

10.6.2020 RO č. 1254/18/S/BV/2020 FP VšZP 4/2020 3 155,00 € 

10.6.2020 RO č. 1251/18/S/BV/2020 sponz. 72a  500,00 € 

1.7.2020 RO č. 1359/20/SZ/BV/2020 HZ 68150_FK1070 68 150,00 € 

2.7.2020 RO č. 1373/20/SZ/BV/2020 HZ presun z FK1070 na FK 1012  0,00 € 

7.7.2020 RO č. 1401/21/S/BV/2020 FP VšZP 5/2020 3 129,00 € 

15.7.2020 RO č. 1421/22/S/BV/2020 stravné zam.2q2020 3 877,00 € 

22.7.2020 RO č. 1438/23/S/BV/2020 príspevok na rekr.2q2020  377,00 € 

3.8.2020 RO č. 1595/24/S/BV/2020 nadácia EPH 3 500,00 € 

17.8.2020 RO č. 1736/25/S/BV/2020 FP od VšZP 6/2020 3 286,00 € 

24.8.2020 RO č. 1789/3/S/KV/2020 Rekonštr. fasády a interiérov ZPB 194 370,00 € 

21.9.2020 RO č. 1984/28/S/BV/2020 FP od VšZP 7/2020 3 967,00 € 

14.10.2020 RO č. 2253/30/S/BV/2020 príspevok na rekr.3q202 1 681,00 € 

14.10.2020 RO č. 2261/30/S/BV/2020 FP na búracie práce / hosp.budova 13 608,00 € 

22.10.2020  RO č. 2416/32/S/BV/2020 stravné zam. 3q2020 3 557,00 € 

22.10.2020 RO č. 2418/32/S/BV/2020 FP od VšZP 8/2020 3 696,00 € 

12.11.2020 RO č. 2253/34/S/BV/2020 VO na búracie práce / hosp.budov 570,00 € 

12.11.2020 RO č. 2566/34/S/BV/2020 HZ MPSVaR covid-19 zf 111 76 428,00 € 

13.11.2020 RO č. 2711/35/S/BV/2020 bezdotykové meranie teploty 1 536,00 € 

2.12.2020 RO č. 3137/3//S/BV/2020 BV súvisiace s pandémiou 7 000,00 € 

3.12.2020 RO č. 3176/39/S/BV/2020 HZ 2.polrok 2020 31 866,00 € 

7.12.2020 RO č. 3276/41/S/BV/2020 výživové doplnky od MPSVaR 5 240,00 € 

16.12.2020 RO č. 3448/43/S/BV/2020 stravné zam.4q2020 2 791,00 € 

16.12.2020 RO č. 3445/43/S/BV/2020 UPSVaR Pracuj, zmeň svoj život 14 376,00 € 

21.12.2020 RO č. 3509/44/S/BV/2020 doplatok od VšZP 33,00 € 

31.12.2020 RO č. 3657/6/S/KV/2020 dotácia MPSVaR kúpeľňa ŠZ 15 484,00 € 

 

Úpravy spolu 494 385,00 € 

   upravený  rozpočet CSS AMETYST k 31.12.2020 2 224 247,00 € 

    

5.4.Čerpanie výdavkov k 31.12.2020 podľa jednotlivých položiek v  € 

 
položka názov schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 
čerpanie 

 

% 

z UR 

610 mzdové prostriedky 1  008 994 1 183 544 1 171 979,01 99,02 

620 poistné, príspevky SP a ZP 352 643 400 133 400 132,45 100,00 

630 tovary a služby 368 225 423 416 418 873,34 98,93 



 
 

13 

v tom 631        cestovné 225 232 231,90 99,96 

632        energia, voda, plyn, telekomunikácie   96 922 73 987 73 986,76 100,00 

633       materiál a dodávky 214 078 281 659 281 660,95 100,00 

634       dopravné 4 300 2 638 2 637,74 99,99 

635       Údržba 12 000 14 394 13 716,47 95,29 

636       Nájomné 300 196 196,17 100,09 

637       Služby 40 400 50 310 46 443,35 92,31 

640 bežné transfery 0 7 300 7 299,72 100,00 

6 Bežné výdavky  1  729 862 2 014 393 1 998 284,52 99,20 

717 Rekonštrukcia ZPB 0 194 370 46 795,04 24,08 

717 Rekonštrukcia kúpeľne ŠZ, 1. posch  15 484 0,00 0,00 

7 Kapitálové výdavky  0 209 854 46 795,04 22,30 

 ROZPOĆET CELKOM 1  729 862 2 224 247 2 045 079,56 91,95 

 

5.5 Kapitálové výdavky  

 

            Na začiatku roka 2020 neboli CSS AMETYST pri schvaľovaní rozpočtu pridelené 

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

AMETYST upravený nasledovne : 

Dátum Text Výdavky 

01.01.2020 schválený rozpočet KV CSS AMETYST na rok 2020  0,00 € 

10.2.2020 RO č. 316/1/S/KV/2020 Rekonštr.fasády a interiérov objektu ZPB 194 370,00 € 

25.5.2020 RO č. 1044/2/S/KV/2020 Rekonštr.fasády a interiérov objektu ZPB -194 370,00 € 

24.8.2020 RO č. 1789/3/S/KV/2020 Rekonštr. fasády a interiérov objektu ZPB 194 370,00 € 

 

Rekonštrukcia kúpeľne ŠZ 1.posch.,krídlo, dotácia MPSVaR, plus 

spolufinancovanie PSK 15 484,00 € 

 31.12.2020  upravený  rozpočet KV CSS AMETYST k 31.12. 2020 209 854,00€ 

 

1. Na akciu Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu ZPB sme začiatkom roka 2020 

podali žiadosť Prešovskému samosprávnemu kraju o vykonanie verejnej súťaže – výber 

dodávateľa a stavebného dozora. Dňa 24.4.2020 sme dostali súhlas – poverenie na vykonanie 

výberu stavebného dozora priamym zadaním. Dňa 25.05.2020 na základe uznesenia 

č.461/2020 z 20.zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol zariadeniu upravený rozpočet KV a bolo 

nám doručené zrušenie súhlasu na začatie obstarávania investičnej akcie. Predmetná akcia 

bola zrušená a jej realizácia bola presunutá na neskoršie obdobie. V auguste sa situácia zasa 

zmenila, 24.08.2020 nám boli opätovne pridelené kapitálové prostriedky na 

rekonštrukciu.  Na našu žiadosť Odbor investícií a majetku PSK vykonal VO stavebného 

dozora (Michal Dzugas – DO-Mi-STAV, Prešov / vysúťažená odmena 2 850,- €) i dodávateľa 

stavebných prác (Podielnické družstvo  ONDAVA Stropkov /  vysúťažená cena 

rekonštrukčných prác 177 175,32 €). Dňa 19.10.2020 bolo vykonané odovzdanie a prevzatie 

staveniska, predpokladaný čas realizácie akcie je 6 mesiacov. 

Ku koncu roka bolo preinvestovaných  45 595,03 € a na PSK bola zaslaná žiadosť na presun 

KV na Rekonštrukcie fasády a interiérov ZPB do roku 2021 vo výške 131 580,29 €. 

 

Ku koncu roka  sme dostali rozpočtové opatrenie na : 

2. Debarierizáciu prostredia, rekonštrukciu kúpeľne ŠZ, 1.posch, krídlo – ide o našu 

žiadosť o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR z roku 2019, ktorá bola „vďaka“ covidu-19 

schválená až na konci roka 2020 – pre krátkosť času nemohla byť v roku 2020 realizovaná. 

 

5.6  Účelové prostriedky 

 

 RO č. 316/1/S/KV/2020 Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu zariadenia 

podporovaného bývania (ZPB), čiastka 194 370,00 - presun finančných prostriedkov 

z minulého roku. Boli  určené na samotnú realizáciu akcie a odmenu stavebnému 
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dozorovi. Táto akcia bola zrušená a RO č. 1044/2/S/KV/2020 z 25.5.2020 boli  

zrušené aj finančné prostriedky. 

 RO č. 1789/3/S/KV/2020 z 24.8.2020 na 194 370,- € akcia Rekonštrukcia fasády a 

interiérov ZPB pokračuje, v 10/2020 začali stavebné práce.  

 Účelová dotácia na rekreačné poukazy – zasielaná vo výške žiadostí za jednotlivé 

štvrťroky. Do 31.12.2020 bolo zamestnancom vyplatených 3 137,79 € za rekreáciu 

(víkendové pobyty) na Slovensku. 

 RO č. 1359/20/S/BV/2020 zo dňa 1.7.2020 sme dostali účelové finančné prostriedky 

vo výške 68 150,- € na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov. Finančné 

prostriedky boli vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac jún - v júli 2020 vrátane 

odvodov do Sociálnej poisťovne i zdravotných poisťovní. 

 RO č. 2253/30/S/BV/2020 – 13 608,- € na búracie práce na hospodárskej budove. 

Budova bola zlikvidovaná za 9 442,79 usporené financie vrátené na účet PSK. 

 RO č. 2553/34/SZ/BV/2020 – 570,- € - na VO búracích prác / hosp.budova. VO bolo 

uskutočnené a uhradené. 

 RO č. 2566/34/SZ/BV/2020 - 76 428,- € - HZ z MPSVaR , covid-19, financie boli 

vyplatené v plnej výške na odmenách a odvodoch k týmto odmenám zamestnancom 

zariadenia v výplatnom termíne za mesiac november 2020. 

 RO č. 2711/35/S/BV/2020 – 1 536,- € - na nákup bezdotykového terminálu na 

meranie telesnej teploty. Terminál je v uvedenej hodnote zakúpený, inštalovaný 

a funkčný. 

 RO č3137/38/S/BV/2020 -  7 000,00 € - BV súvisiace s pandémiou – v plnej výške 

boli nakúpené dezinfekčné prostriedky a OOP pre zamestnancov. 

 RO č. 3176/39/S/BV/2020 – 31 866,00 € - HZ za 2.polrok 2020 – financie boli 

vyplatené v plnej výške vo forme odmien a odvodov k odmenám vo výplatnom 

termíne za mesiac november 2020 

 RO č. 3276/41/S/BV/2020 – 5 240,00 € – nákup výživových doplnkov pre 

zamestnancov a prijímateľov v plnej výške 

 RO č. 3657/6/S/KV/2020 – 15 484,00 € - KV na realizáciu inv.akcie Debarierizácia 

prostredia – rekonštrukcia kúpeľne ŠZ, pre krátkosť času akcia preložená na rok 2021. 

 

5.7  Samostatné rozpočtové prostriedky 

 

Dátum Text Suma  
9.1.2020 Sponzor HARTMANN-RICO, spol.s r.o. BA 3 500,00 € 

14.1.2020 Sponzor UNAMED, s.r.o. Prešov 1 500,00 € 

29.5.2020 Sponzor Ing. Ján Družbacký,  Gelnica  500,00 € 

20.7.2020 Projekt-Nadácia EPH/Umývam si ruky, chránim seba i teba ... 3 500,00 € 

3.8.2020 dedičstvo Hanko Magdalyne, Uznesenie o dedičstve č. 

5D/159/2020, Dnot 108/2020-BM, IČS: 8820201155 zo dňa 

20.7.2020, JUDr.M.Breznoščáková, PhD., notárka ako súdna 

komisárka 

1 500,79 € 

5.8.2020 51,68 € 

7.8.2020 4,31 € 

17.8.2020 3 304,36 € 

  hodnota zdedeného majetku 4 883,- € mínus poplatky 4 861,14 € 

21.8.2020 Sponzor Snowball Communications s.r.o. (Dobrá duša) BA  400,00 € 

  suma darovaných a projektových financií v roku 2020 14 261,14  € 

  POUŽITIE v roku 2020 : 

   oprava časti chodby DSS 1.posch pri spojovačke 4 187,60 € 

  benzínový vysávač lístia 323,00 € 

  televízor na opravovanú chodbu 289,00 € 

  nadácia EPH - dávkovače 2 658,10 € 

  nadácia EPH - dezinfekcia 864,58 € 

  Použité v roku 2020 spolu 8 322,28 € 

  Darované financie na použitie  v roku 2021 5 938,86 € 
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stravné od zamestnancov (zf 72f) 
1q2020 navýšenie limitu bež.výdavkov 4  253,15 € 

2q2020 navýšenie limitu bež.výdavkov 3 877,70 € 

3q2020 navýšenie limitu bež.výdavkov 3 556,80 € 

4q2020 navýšenie limitu bež.výdavkov 2 791,25 € 

Spolu 14 478,90 € 

Čerpanie na stravu zamestnancov k 31.12.2020 14 478,90 € 

 

ošetrovateľská starostlivosť / financie VšZP (zf 11H) 

Financie od VšZP za poskytnuté ošetrovateľské výkony € 

1-12/2020  39 689,10 

spolu 39 689,10 

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), nákup notebookov, aktualizácia programu ADOS  ... 

 

39 689,10 

Zostatok nepoužitých FP k 31.12.2020 0,00 

 

5.8  Pohľadávky 

 

položka čiastka v € 

pohľadávky za služby sociálnej starostlivosti                                                        65 566,92 

pohľ.za poskytované služby -  strava ZPB 564,34 

pohľadávky za iné poskytované služby /pohrebné p.Budaj, uznané Milanom 

Budajom, spl.kalendár  

520,00 

Nájom defibrilátor 2021 / mesto Vranov n.T. 1,00 

Spolu: 66 652,26 

  

            Pohľadávky po lehote splatnosti : k 31.12.2020 má CSS pohľadávky po lehote 

splatnosti  v celkovej výške  65 566,92 €.  Ide o pohľadávky za služby sociálnej starostlivosti  

u prijímateľov s nízkym dôchodkom, resp. voči prijímateľom, ktorí majú iné finančné 

problémy (exekúcie, zablokovaný účet a pod.). Pohľadávky voči prijímateľom výrazne 

vzrástli po 01.07.2019, po úprave výšky úhrad v zariadeniach soc. starostlivosti / VZN PSK 

72/2019 z 01.07.2019 (k 30.9.2019 boli tieto pohľadávky v celkovej výške  22 843,86 €, 

k 31.12.2019 už 29 592,44 €). 

           Situácia sa rieši komunikáciou s rodinou, exekútormi a súdom. Pohľadávky sú 

splácané postupnými čiastočnými úhradami (Durkáč, Tejbus, Gonda, Budaj ...) podľa 

aktuálnych finančných možností každého dlžného prijímateľa, či jeho príbuzného.   

  

5.9   Záväzky 

 

 K 31.12.2020 zariadenie evidovalo neuhradené záväzky vo výške 1 927,27 € (minulý rok 

k 31.12.2019/ 1 443,70 €). Všetky záväzky sú do lehoty splatnosti. Prehľad neuhradených 

výdavkov podľa položiek rozpočtu : 

 

položka 
 

suma poznámka 

pol.632  energie a telek.popl. 202,904 €  Slovak Telekom a.s. a Orange 12/2020  

pol.633  potraviny 
 

1 573,37 € 

PPaC HN/chlieb a pečivo, Martin Mikula 

MARKO/ovocie a zelenina 

  materiál x 

pol.635  opravy,údržba, servis 0,00 € 
 

pol.637  služby 151,000 € EM-SA / odvoz kuch.odpadu, Fúra / odvoz plienok,  

 
SPOLU 1 927,27 € 
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6  HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM 
 

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

prostriedky) v celkovej hodnote 1 183 610,44 €. V rámci tohto majetku CSS AMETYST má 

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

kotolňu, garáže a altánok. Spravujeme dve 9-miestne motorové vozidlá – OPEL VIVARO a 

Citroen JUMPER s hydraulickou zdvíhacou plošinou na prevoz invalidných vozíkov. 

Prírastok majetku v 01-12/2020 : 

 -    za uvedené obdobie nedošlo k nákupu nového inv.majetku  

- tech.zhodnotenie – na účte 042/obstaranie inv.majetku sú evidované prvé platby za 

projekt.dokumentáciu a začiatok rekonštr.prác v ZPB vo výške 54 555,04 € 

Úbytok :  

1. v 1-3q2020 nedošlo k úbytku inv.majetku v správe CSS AMETYST 

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

nefunkčnú hospodársku budovu, bývalú ošipáreň, ktorá svojim stavom ohrozovala 

okoloidúcich. Na realizáciu akcie sme v roku 2020 dostali finančné prostriedky a 

hospodárska budova v hodnote 1 740,00 € je zlikvidovaná a odstránená. 

 

           Prírastok vo výške 35 858,47 € bol zaznamenaný v rámci drobného hmotného 

majetku v operatívnej evidencii na podsúvahových účtoch (10 paravánov, teleskopické 

závesy 6 ks, regály do skladov, 5 odpadových nádob, sušiak, detektor spalín, 3 ks germicídne 

žiariče – 1 zakúpený, 2 od zriaďovateľa, 5 ks termoboxy, pulzné oximetre, kartotéka na 

ambulanciu, 2 regále do šatní, 3 polohovateľné postele, benzínový vysávač lístia, televízor pre 

prijímateľov, PC a notebook na ambulanciu, varné konvice, ďalší PC + 3 laserové tlačiarne, 

motorová kosačka, kancelárske stoličky ...)..  

Od začiatku roka bol vyradený drobný hmotný majetok v nadobúdacej hodnote 

2 335,28 €. Nefunkčný, pokazený a vzhľadom na vek aj morálne zastaraný a nevyhovujúci 

drobný hmotný majetok (stoličky, stolíky, rebrík, varné konvice, tlačiareň, písaci stroj 

Olivetti, ponorný mixer ...) svojim stavom ohrozoval zdravie prijímateľov sociálnej služby i 

zamestnancov zariadenia. Oprava jednotlivých fyzicky poškodených kusov by bola 

ekonomicky jednoznačne nevýhodná a drahšia, ako zakúpenie prípadného nového kusa. 

  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, administratívno-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 

sociálnej služby.  

 Časť nebytových priestorov (bývalá vrátnica, rozloha 43,3 m
2)

 zariadenie v minulosti 

prenajímalo Božene Michalčovej, Mlynská 1337/124, Vranov nad Topľou na predaj 

základného potravinového tovaru.  K 31.1.2020 prenajímateľka na vlastnú žiadosť prenájom a 

teda aj prevádzku predajne ukončila. Zariadenie nepredpokladá ďalšie prenajímanie daného 

objektu. Z dlhodobého hľadiska je reálny predpoklad rekonštrukcia budovy na Objekt prvého 

kontaktu. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu je pripravená (sponzorský dar 

Ing.arch.Dzurca) a máme i súhlas na stavebné úpravy od OU Tovarné. 
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7 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 
7.1 Vyhodnotenie kontrolnej činnosti, realizovanej v roku 2020 

 

Priama práca s prijímateľom sociálnej služby 

 Kontrola evidencie  ošatenia a osobných vecí u prijímateľov pozbavených 

spôsobilosti na právne úkony  vedených na osobných kartách.  

 Kontrola zameraná na priebeh rannej toalety  

 Kontrola zameraná na požitie alkoholu na pracovisku v odpoludňajšej službe a nástup 

do nočnej služby   

 Kontrola zameraná na plnenie harmonogramu práce počas víkendu v dennej službe 

 6. Kontrola zameraná na plnenie harmonogramu práce upratovačiek 

 7. Kontrola zúčtovania  a vedenia evidencie  nákupov u prijímateľov, ktorí sú 

pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzení spôsobilosti nakladania 

s finančnými prostriedkami a u prijímateľov, ktorí zo zdravotných dôvodov sú 

odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. 

 Kontrola zameraná na priebeh rannej toalety v V. tíme špecializovaného zariadenia 

 Kontrola zameraná na prípravu stravy k obedu prijímateľov sociálnych služieb I. 

a IV. tímu. 

  Výsledok realizovaných kontrol : bez zistených závažných nedostatkov 

 

Ekonomika 

V oblasti ekonomiky a vnútornej prevádzky boli v  období 1-12/2020 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 materiálových zásob / bez nedostatkov 

 kontrola zameraná na mzdovú oblasť - kontrola spracovania miezd zamestnancov za 

predchádzajúci mesiac / 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 

 2x kontrola používania OOP pracovníkmi údržby / bez nedostatkov 

 kontrola používania alkoholu zamestnancov údržby EaVP / žiadne preukázanie 

používanie alkoholu počas pracovnej doby 

 dodržiavanie limitu pokladničnej hotovosti / koniec roka / bez nedostatkov 

 

Stravovacia prevádzka  

Na stravovacej prevádzke boli vedúcou stravovacej prevádzky CSS AMETYST 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 
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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 

 

CSS AMETYST sa v roku 2020 zapojil do projektu Nadácie EPH. Projekt s názvom 

„Umývam si ruky, chránim seba i teba ... „  Zariadenie bolo úspešné a získali sme 3 500,00 € 

na nákup 19 ks stojanových dávkovačov dezinfekcie rúk a 180 l dezinfekcie rúk, so zložením, 

ktoré odporúča i WHO na ochranu pred vírusom COVID-19. 

 

Pokračujeme v úspešnej  práci v sieti 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. 

 

8.2. Zabezpečenie zariadenia v rámci pandémie COVID-19 

 

 Zariadenie maximálne dbalo a dbá na ochranu prijímateľov i zamestnancov pred 

nákazou covid-19 a preto boli v zariadení prijaté všetky nevyhnutné opatrenia. 

 V zariadení bol zriadený krízový štáb, ktorý priebežne monitoroval a monitoruje 

situáciu a pripravuje adekvátne rozhodnutia. 

 Máme vypracovaný krízový plán pre prípad podozrenia na nákazu, resp. pre prípad 

reálneho vypuknutia nákazy vírusom COVID-19 v zariadení. 

 Máme stále pripravené tzv. „červené“ priestory pre prípad nákazy medzi prijímateľmi 

i premyslené ubytovanie obslužných pracovníkov nakazených prijímateľov. 

 Priebežne sledujeme a berieme na vedomie usmernenia vlády, hlavného hygienika, 

príkazné listy PSK i predsedu PSK. V plnej miere ich rešpektujeme a riadime sa nimi. 
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Každý zamestnanec má pred nástupom na zmenu premeranú telesnú teplotu, z dotácie 

PSK sme zabezpečili stacionárny stojanový merač teploty, ktorý nahradil meranie teploty 

sestrami. Je umiestnený pri elektronickej evidencii dochádzky, takže každý zamestnanec 

ihneď vie, či môže pokračovať v ceste na svoje pracovisko. 

Dodávatelia musia byť chránení rúškom a rukavicami, nevstupujú priamo do zariadenia, 

preberanie tovaru prebieha bezkontaktne v areáli zariadenia – vyložia tovar na určené miesto 

a bez priameho styku so zamestnancami či prijímateľmi opustia areál. V prípade nutného 

kontaktu (podpis dodacieho listu a pod. ..) sú zamestnanci chránení ochrannými prostriedkami 

(rúško, rukavice, vlastné pero, odstup od cudzieho pracovníka). 

     Pri prvých informáciách o možnej nákaze bolo zariadenie uzavreté, t.j. zakázané 

návštevy z vonkajšieho prostredia, obmedzený pohyb prijímateľov len na areál zariadenia, 

nosenie ochranných prostriedkov (rúška), zvýšený hygienicko-epidemiologický režim – 

dezinfekcia rúk zamestnancov i prijímateľov, zvýšená úroveň dezinfekcie priestorov 

zariadenia a pod. …  Aj kvôli tomu sme sa zapojili do projektu Nadácie EPH a v rámci 

projektu „Umývam si ruky, chránim seba i teba ...“ sme zabezpečili pre zariadenie 19 

stojanových dávkovačov dezinfekcie na ruky so senzorom a automatickým dávkovačom a 180 

l alkoholového dezinfekčného roztoku.  

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie boli v júni opäť povolené návštevy 

prijímateľov, ale za prísnych bezpečnostných podmienok – len v exteriéri, prijímateľ i jeho 

návšteva (max. dve osoby) boli chránení ochranným oblekom a rúškom, museli použiť 

dezinfekciu rúk a sledovalo sa dodržiavanie 2 m odstupu. Návštevy boli evidované a presne 

plánované na určitý čas, aby sme predišli väčšiemu zhromaždeniu osôb. Keďže sa 

epidemiologická situácia opäť zmenila, rozhodnutím RUVZ so sídlom vo Vranove nad 

Topľou zo dňa 12.08.2020 bolo zariadeniu uložené opatrenie : zákaz návštev v CSS 

AMETYST do odvolania. 

    Aj napriek nášmu maximálnemu úsiliu sme sa nákaze covid-19 nevyhli. Sklamali nás 

AG testy, ktoré sme používali. V čase 1.a 2.celoplošného testovania (31.10.2020 a 7.11.2020) 

sme pretestovali všetkých prijímateľov a zamestnancov (okrem dovolenkujúcich) AG testami 

s negatívnym výsledkom. Pozitivitu sme mali hlásenú len u rodinných príslušníkov 

dovolenkujúcich zamestnancov a zamestnancov na PN.  

Keďže nám od začiatku pandémie výsledky testovania vždy ukazovali negativitu, aj negatívne 

výsledky  oboch celoplošných kôl AG testov nás uspokojili. Žiaľ, hneď 11.11.2020 nás 

kontaktoval RUVZ s tým, že jeden náš hospitalizovaný klient bol pozitívne testovaný PCR 

testom vo Vranovskej nemocnici. Okamžite 12.11.2020 sme opäť pretestovali AG testami 

(ktoré sme jediné mali k dispozícii) všetkých klientov i zamestnancov, a opäť s negatívnym 

výsledkom u všetkých testovaných. Tento výsledok nás znepokojil, pozitívny hospitalizovaný 

klient bol výrazným varovaním, preto zariadenie okamžite hľadalo možnosti pretestovania 

klientov i zamestnancov presnejšími PCR testami. Oslovili sme PSK (neúspešne) i  súkromný 

sektor – firmu Medirex, s.r.o. v Košiciach, ktorá nám vyšla v ústrety a do 24 hodín sme 

zabezpečili pretestovanie všetkých prijímateľov aj zamestnancov PCR testami. Výsledky PCR 

testov zo dňa 14.11.2020 : 113 pozitívnych prijímateľov, 54 pozitívnych zamestnancov. 

   Okamžite, už počas priebežného internetového doručovania výsledkov, sme 

zabezpečovali oddelenie nakazených a nenakazených prijímateľov i rozdelenie služieb 

v oboch oddelených zónach. Okolo 25 zamestnancov, nakazených, ale s miernym priebehom 

ochorenia (vrátane riaditeľa, garanta sociálnej práce i garanta zdravotnej starostlivosti), ostalo 

v karanténe v zariadení, aby sa starali o rovnako nakazených prijímateľov (z prijímateľov 

vyše 50 bolo úplne bezpríznakových). Vďaka obetavosti a ochote našich zamestnancov sme 

kritickú situáciu zvládli, chvíľu nám pomohol intervenčný tím – 2 študenti medicíny, ktorí 

prišli opakovane, ale najväčšia záťaž bola na pleciach našich opatrovateľov, sestier 

i ostatného personálu. Výrazne nám pomohol kyslíkový koncentrátor, ktorý sme si operatívne 

prenajali a neskôr zakúpili, či naše sestry, ktoré v rámci ošetrovateľských výkonov 

poskytovali klientom rádovo lepšiu starostlivosť, ako boli v tom čase schopné poskytovať 
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okolité nemocnice – po konzultácii s ošetrujúcim lekárom a na jeho predpis podávanie infúzií, 

injekčných liečiv a prípravkov na podporu pľúc, dýchania, činnosti srdca a pod. ... 

   Je pravda, že v zariadení počas prudkého nástupu covidu zomrelo 10 prijímateľov, ale 

u všetkých bolo primárnou príčinou úmrtia zhoršenie chronickej diagnózy (onkopacienti, 

CHOCHP, chronické choroby srdca i iných orgánov ...),  náhla mozgová či srdcová príhoda 

a pod. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že sme zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby 

seniorom s vysokým vekom a osobám s rôznym telesným i netelesným postihnutím, 

s Alzheimerom i inými druhmi nešpecifických degeneratívnych postihnutí a  demencií.  

Po opakovanom PCR testovaní firmou Medirex s.r.o. 24.11.2020 sme objavili ešte 11 

pozitívnych prijímateľov a 1 pozitívneho zamestnanca, ďalšie PCR testovanie 03.12.2020 

ukázalo, že situácia z CSS AMETYST sa upokojuje, pozitívni boli len 1 prijímateľ a 1 

zamestnanec, po testovaní 17.12.2020 dokonca len 1 prijímateľ. Zamestnanci už boli všetci 

negatívni.  

            Po mimoriadne ťažkých týždňoch pre prijímateľov i zamestnancov sme mohli 

pomerne spokojne osláviť Vianoce, pretože okrem jedného, všetci ostatní prijímatelia 

a nakazení zamestnanci boli vyliečení a hlavne neboli infekční. Aj napriek určitým 

obmedzeniam sme sa snažili a stále sa snažíme zachovávať denný režim chodu zariadenia, 

opäť sa začali rozbiehať aktivity pre prijímateľov - len v našich priestoroch a všetci 

prijímatelia i zamestnanci v maximálnej miere dodržujú hygienické opatrenia.  

  
8.3 Inovácie - akcia Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu ZPB 

 

          Na akciu Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu ZPB sme začiatkom roka 2020 

podali žiadosť Prešovskému samosprávnemu kraju o vykonanie verejnej súťaže – výber 

dodávateľa a stavebného dozora. Dňa 24.4.2020 sme dostali súhlas – poverenie na vykonanie 

výberu stavebného dozora priamym zadaním. Dňa 25.5.2020 na základe uznesenia 

č.461/2020 z 20.zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol zariadeniu upravený rozpočet KV a bolo 

nám doručené zrušenie súhlasu na začatie obstarávania investičnej akcie. Predmetná akcia 

bola zrušená a jej realizácia bola presunutá na neskoršie obdobie. V auguste sa situácia zasa 

zmenila, 24.08.2020 nám boli opätovne pridelené kapitálové prostriedky na rekonštrukciu.  

Na našu žiadosť Odbor investícií a majetku PSK vykonal VO stavebného dozora (Michal 

Dzugas – DO-Mi-STAV, Prešov / vysúťažená odmena 2 850,- €) i dodávateľa stavebných 

prác (Podielnické družstvo  ONDAVA Stropkov /  vysúťažená cena rekonštrukčných prác 

177 175,32 €). Dňa 19.10.2020 bolo vykonané odovzdanie a prevzatie staveniska, 

predpokladaný čas realizácie akcie je 6 mesiacov. 

          Ku koncu roka bolo preinvestovaných  45 595,03 € a so súhlasom PSK boli finančné 

prostriedky/KV na Rekonštrukcie fasády a interiérov ZPB vo výške 131 580,29 € presunuté 

do roku 2021 na dokončenie investičnej akcie. 
 

8.4 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“.  

Túto víziu sa snažíme napĺňať, o čom svedčí aj to, že o naše služby je vždy veľký 

záujem,  nakoľko v roku 2020  sme do zariadenia prijali 22 prijímateľov.  

                      

 

 

 

Vypracoval : kolektív vedúcich zamestnancov CSS AMETYST 

  

V Tovarnom dňa  26.04.2021 


