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 1. Sídlo, vznik, postavenie, vízia a poslanie poskytovateľa sociálnych sluţieb 

 

 1.1  Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia      

 

Názov:  Domov sociálnych sluţieb SYNNÓMIA  

Sídlo:   Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Ţilina 

IČO:   00647691  

DIČ:   2020689297 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ:  Ţilinský samosprávny kraj  

Zriaďovacia listina č. 98/07677-023 s účinnosťou od 1.7.1998 

s dodatkami č.1 – č.4. 

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych sluţieb:   23.11.2009 

Pod číslom:  57/2009/OSV 

Zmeny v registri:  -    01.06.2010 – zmena názvu  

- 09.05.2012 – zmena kapacity zariadenia 

-  10.10.2012 – zmena štatutárneho zástupcu  

- 01.07.2016 – zmena sídla   

Štatutárny zástupca:  Ing. Dagmar Rechtoriková 

1.2 Vznik a postavenie  poskytovateľa sociálnych sluţieb 

 

Vznik Domova sociálnych sluţieb SYNNÓMIA sa datuje ku dňu 01.12.1988, kedy 

bol Okresným národným výborom  v Ţiline zriadený na Moyzesovej ulici č. 27 v Ţiline Ústav 

sociálnej starostlivosti pre denný pobyt mentálne postihnutých detí a mládeţe  s kapacitou 

21 miest. Sociálna sluţba, vtedy ešte sociálna starostlivosť, sa poskytovala iba ambulantnou 

formou. Od svojho vzniku zariadenie prešlo viacerými zmenami.  

 

V roku 1991 bolo v  upravenej  budove  bývalých detských jaslí na ulici Sv. Gorazda 2 

otvorené zariadenie sociálnej starostlivosti pre denný pobyt mentálne postihnutých detí 

a mládeţe  s kapacitou 28 miest. Od tohto dňa aţ doteraz má organizácia v rámci mesta Ţilina 

dve pracoviská. 

 

Ku dňu 01.01.1995 bol v rámci DSS zriadený na Moyzesovej ulici týţdenný pobyt a 

od 24.12.1995 na pracovisku Sv. Gorazda 3 ambulantná forma sluţby.  

 

V súvislosti s novým zákonom o sociálnych sluţbách bol ku dňu 1.7.1998 Krajským 

úradom v Ţiline existujúci Ústav sociálnej starostlivosti  premenovaný na Domov sociálnych 

sluţieb pre deti a dospelých. 

 

 



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB SYNNÓMIA  
 

Copyright © Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA           

                            str. 4 

 

 

Od 01.01.2002  poskytuje Domov sociálnych sluţieb aj celoročnú pobytovú formu 

sociálnej sluţby. 

 

 Do roku 2012 sa začali na oboch pracoviskách organizácie poskytovať všetky formy 

sociálnej sluţby: ambulantná i pobytová (týţdenná a celoročná). 

 

Od 1.1.2004  DSS patrí do samosprávnej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja. 

Je rozpočtovou organizáciou, ktorá samostatne hospodári podľa schváleného rozpočtu 

s prostriedkami, ktoré mu schvaľuje a prideľuje  Ţilinský samosprávny kraj v rámci svojho 

rozpočtu a s prostriedkami prijatými od iných subjektov.  

1.3 Vízia DSS SYNNÓMIA 

Sprevádzať našich prijímateľov sociálnej sluţby v ich ţivote tak, aby sa kaţdý z nich s 

našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a 

vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného 

ţivota v spoločnosti. 

1.4 Poslanie DSS SYNNÓMIA 

  Mať vţdy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s prijímateľom 

sociálnej sluţby a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby 

mohli byť dosahované individuálne ciele práce s kaţdým PSS. 

 

2. Prevádzkové podmienky poskytovania  sociálnych sluţieb, outsourcing 

 

DSS SYNNÓMIA poskytuje sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu. 

Sociálne sluţby sú prijímateľom sociálnej sluţby poskytované v prostredí, ktoré zachováva 

ľudskú dôstojnosť, rešpektuje ich potreby v snahe vytvoriť im vhodné podmienky pre kvalitné 

vyuţitie pobytu v zariadení. 

 

DSS SYNNÓMIA  poskytuje sociálne sluţby na dvoch pracoviskách, v troch budovách:  

1. pracovisko v budove na ul. Moyzesova 912/27, 010 01  Ţilina 

2. pracovisko v dvoch budovách na ul. Sv. Gorazda 2977/ 2 a 2978/3, 010 08 Ţilina 

 

Celková kapacita zariadenia DSS SYNNÓMIA je 85 prijímateľov sociálnej sluţby 

/ďalej len PSS/, z toho:      
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2.1 Pracovisko Moyzesova  912/ 27 

  

Pracovisko Moyzesova  912/27 má 

kapacitu 20 prijímateľov sociálnej sluţby.  

Kapacita je nasledovná: 

 - 10 PSS v ambulantnej forme pobytu 

 - 10 PSS v pobytovej forme 

  

PSS sú rozdelení do menších skupín, za ktoré 

zodpovedá určený zamestnanec a sú im 

poskytované odborné, obsluţné činnosti a ďalšie činnosti a taktieţ záujmové, voľnočasové, 

oddychové, relaxačné a športové aktivity.  

                                                                                                                                                                                                                    

Jednopodlaţná účelovo zariadená budova s obývateľným podkrovím, s dielňou 

pracovných terapií a záhradou je situovaná v centre mesta Ţilina. V budove sú vymenené 

plávajúce podlahy vo všetkých miestnostiach, zmodernizované schodisko, potiahnuté 

kvalitným a bezpečným kobercom. Na prízemí je kompletne zrekonštruovaná nová kuchyňa – 

výmena starých, pôvodných obkladov, pôvodnej kuchynskej linky za novú modernú kuchyňu, 

vybavenú všetkými kuchynskými spotrebičmi. V roku 2017 sa vymenil nábytok v izbe 

prijímateľov sociálnych sluţieb. V suteréne sa nachádza vlastná plynová kotolňa, pomocou 

ktorej je zabezpečená teplota všetkých pouţívaných priestorov podľa platných predpisov. 

Teplota je automaticky riadená počítačovým systémom. Vedľajšiu miestnosť tvorí  práčovňa 

s práčkou a priestorom na sušenie a skladovací priestor. 
 

Prízemie: 

- šatňa PSS, 

- 1 izba - 4posteľová (spálňa chlapcov),  

/plocha spĺňajúca požiadavky vyplývajúce  z Vyhlášky  č. 259/2008 Z.z./ 

- 1 herňa,  

- 1 kuchynka, 

- 1 jedáleň, 

- 2 WC pre PSS, predsieň s umývadlom, 1 WC pre zamestnancov.   

/WC spĺňa normy na počet  ubytovacej kapacity/ 

Poschodie /podkrovie/: 

- 3 izby, z toho:  3- posteľová (spálňa dievčat), 

                          2- posteľová  (spálňa dievčat), 

               1- posteľová (chlapčenská spálňa), 

- 2 sprchovacie priestory,  

- 1 hygienický  priestor.  

/sprchovacie priestory a WC spĺňajú normy na počet  ubytovacej kapacity/ 
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2.2 Budova Sv. Gorazda 2977/ 2, Ţilina 
 

Pracovisko na ul.  Sv. Gorazda č. 2977/2 má kapacitu 31 prijímateľov sociálnej sluţby. 

Kapacita: - 10 PSS v ambulantnej forme pobytu 

               - 21 PSS v pobytovej forme  

 

V budove je poskytované ubytovanie v  jedno a  v dvojposteľových izbách 

s polohovateľnými posteľami. V prízemí budovy sú ubytovaní imobilní PSS, na zlepšenie 

manipulácie a k presunu  PSS slúţi stropný prevesovací systém. 

Budova je na prízemí spojená s pergolou so vstupom do dielenskej časti, rozdelenej na 

dve miestnosti, kde PSS majú moţnosť pracovať s hlinou, drevom a rôznymi inými 

prírodnými materiálmi a dostupnými moţnosťami v rámci pracovných terapií. 
 

Jednoposchodová účelovo zariadená budova s bezbariérovým prístupom, je situovaná 

na sídlisku Vlčince v meste Ţilina. Vstupné schodisko - kompletná povrchová úprava  stien je 

riešené nalepením špeciálnych plastových plátov Acrovyn. V roku 2017 boli v budove 

vykonané elektroinštalačné práce, oprava a výmena stropných svietidiel, prefázovanie 

rozvádzačov, inštalácia elektrickej prípojky. V kúpeľni na prízemí bol vymenený obklad 

a dlaţba, inštalovala sa nová výškovo nastaviteľná vaňa s integrovaným systémom 

perličkového kúpeľa a s dezinfekciou. V roku 2017 sme priebeţne pokračovali 

v debarierizácii priestorov, bola opravená terasa s novým bezbariérovým prístupom zo 

spoločenskej miestnosti na prízemí so vstupom do záhrady. 

Prízemie: 

- vstupná chodba - šatňa PSS 

- 1 spoločenská miestnosť pre PSS so vstupom do záhrady 

- 3 izby, z toho:  2-posteľové (2x spálňa dievčat),  

 2-posteľové (chlapčenská spálňa) 

/plocha spĺňajúca požiadavky vyplývajúce  z Vyhlášky  č. 259/2008 Z.z./ 

- 1 šatňa pre zamestnancov 

- 1 sklad  (pre účely potrieb zariadenia)  

- 1 WC pre zamestnancov 

- 1 WC pre PSS, kúpeľňa s vaňou a umývadlom 

/WC spĺňa normy na počet  ubytovacej kapacity/ 

- stravovacia prevádzka – kuchyňa, jedáleň 

- 1 chránená dielňa  (2 miestnosti na pracovnú terapiu pre PSS) 

1. poschodie: 

- 8 izieb, z toho: 7x 2 - posteľové,  

 1 izba 1- posteľová, 
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- 1 spoločenská miestnosť pre PSS, 

- 2 WC pre PSS, sprchovací priestor, 

- 1 WC pre zamestnancov,  predsieň s umývadlom, 

/sprchovacie priestory a WC spĺňajú normy na počet  ubytovacej kapacity/ 
- kuchynka vybavená chladničkou, elektrickým sporákom, mikrovlnkou,  

- 1 izolačná miestnosť (miestnosť pre PSS počas karantény), 

- 3 miestnosti (administratíva, skladník, vodič, údrţbár), 

- 1 WC pre zamestnancov, predsieň s umývadlom,  

- 1 priestor práčovňa (delená na čistá, nečistá a predsieň) vybavená práčkami, ţehličkou. 

 

   

 

2.3 Budova Sv. Gorazda 2978/ 3, Ţilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoposchodová účelovo zariadená budova s bezbariérovým prístupom, je situovaná 

na sídlisku Vlčince v meste Ţilina, v bezprostrednej blízkosti budovy Sv. Gorazda č. 2977/2.  

Prízemie 1. časť budovy 

- 1 šatňa PSS 

- 1 herňa  

- 2 WC pre PSS,  

- 1 WC pre zamestnancov,  predsieň s umývadlom 

/WC spĺňa normy na počet  ubytovacej kapacity/ 

- 1 oddychová (relaxačná miestnosť) 

- 1 šatňa pre upratovačku 

- 1 šatňa pre zamestnancov 

- 1 kuchyňa vybavená chladničkou, elektrickým sporákom, umývačkou riadu, 

mikrovlnkou, 

- 1 WC pre zamestnancov, predsieň s umývadlom 

- 2 administratívne miestnosti 

Pracovisko na ul.  Sv. Gorazda č. 2978/3 má 

kapacitu 34 prijímateľov sociálnej sluţby. 

 

V spoločenských miestnostiach sa stretávajú 

PSS z celoročného, týţdenného aj ambulantného 

pobytu, trávia tu čas v denných hodinách počas 

pracovných dní. Spoločenské miestnosti sú vybavené 

televízormi so satelitom, s umiestneným premietacím 

plátnom, dataprojektorom, počítačové zostavy 

s pripojením na internet. 
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- 1 miestnosť fyzioterapie vybavená hydromasáţnou vaňou, perličkou, umývadlom, 

parafínovým prístrojom, termo – akupresúrnymi masáţnymi lavicami  

- 1 sklad pre fyzioterapiu (rehabilitačné prístroje, prádlo) 

- 1 šatňa pre zamestnancov, 1 šatňa pre študentov 

- 1 sklad  (pre účely potrieb zariadenia ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Prízemie 2. časť budovy: 

- 1 herňa  

- 3 WC pre PSS, sprchovacie priestory 

- 1 WC pre zamestnancov, predsieň s umývadlom 

/sprchovacie priestory a WC spĺňajú normy na počet  ubytovacej kapacity/ 
- 1 šatňa pre zamestnancov 

- 1 kuchynka vybavená chladničkou, elektrickým sporákom, mikrovlnkou,  

- zasadacia miestnosť 

- archív 

Na uľahčenie manipulácie s imobilnými PSS sú na prízemí v obidvoch budovách v herniach  

a fyzioterapeutickej miestnosti k dispozícii stropné prevesovacie systémy. 

1. poschodie: 

- 2 herne pre poskytovanie sociálnej sluţby 

- 3 WC pre PSS, sprchovací priestor 

- 1 WC pre zamestnancov, predsieň s umývadlom 

/sprchovacie priestory a WC spĺňajú normy na počet  ubytovacej kapacity/ 
- 1 kuchynka vybavená chladničkou, elektrickým sporákom, umývačkou riadu, 

mikrovlnkou,  

- 2 šatne pre PSS 

- 1 predsieň s umývadlom 

- 4 miestnosti (riaditeľka, ekonomický úsek, sociálny, personálno-mzdový) 

- 1 WC pre zamestnancov, predsieň s umývadlom  

- 1 kuchynka vybavená chladničkou, mikrovlnkou.  

 

K areálu zariadenia na ul. Sv. Gorazda  patria oddychové exteriérové zóny so záhradným 

altánkom a lavičkami, hojdačkou, ktoré slúţia najmä pre relaxáciu a pohyb prijímateľov 

sociálnej sluţby a na rôzne príleţitostné aktivity organizované vonku. Väčšiu časť tejto zóny 

pokrýva trávnatý porast, stromy, okrasné kríky a kvety. Časť vonkajších priestorov tvorí 

exteriérová bezbariérová zóna s upravenými chodníkmi zo zámkovej dlaţby, ktoré umoţňujú 

pohyb vonku aj osobám pohybujúcim sa na vozíku, resp. pomocou inej kompenzačnej 

pomôcky. V roku 2017 sa vybudovala spevnená plocha a dokúpili sa ďalšie záhradné lavičky 

a exteriérové stoly v rámci poskytnutého grantu „Dobudovanie  oddychovej zóny v DSS 

SYNNÓMIA“. 

Súčasťou areálu je multifunkčné ihrisko s betónovým povrchom a basketbalovým košom, 

vhodné na  floorbal, basketbal, bocciu, kolky ale aj na futbal, volejbal a exteriérový 

stolnotenisový stôl. 

   

 

 

 

 



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB SYNNÓMIA  
 

Copyright © Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA           

                            str. 9 

 

2.4 Prevádzka,  údrţba a autodoprava 

Dostatočné mnoţstvo pitnej tečúcej studenej a teplej vody,  ktorá kvalitou zodpovedá 

príslušným predpisom, pod dostatočným tlakom, s rozvodom, s dostatočnou ochranou pred 

kontamináciou je zabezpečované z verejného vodovodu. Dodávateľom je vodárenská 

spoločnosť SEVAK, a. s., kde sú zároveň likvidované odpadové vody. (Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Ţilina). 

V budovách Sv. Gorazda č. 2977/2 a Sv. Gorazda č. 2978/3  je nepretrţite 

zabezpečené vykurovanie a  stály a dostatočný zdroj pitnej studenej a teplej vody s teplotou 

50°C v celom rozvodovom systéme DSS. Dodávateľom  tepla je Bytterm a.s., Ţilina v zmysle 

zmlúv o dodávke tepla.  

Technický stav obytných budov je primeraný veku jednotlivých budov, beţná údrţba a 

opravy sú zabezpečované vlastnými pracovníkmi, v prípade väčších a odborných opráv sú 

zabezpečované dodávateľským spôsobom. Vzhľadom na vek budov, najmä budova na 

Moyzesovej 912/27, sa javí neustála potreba systematického udrţiavania a obnovovania 

našich objektov a úpravy prostredia, ako aj permanentná obnova hmotného majetku (postele, 

stoličky, skrine, kuchynské vybavenie).  Počas celého roka boli pravidelne ošetrované 

a udrţované trávniky a porasty v areáli. Zabezpečili sme pravidelné revízie a odborné 

prehliadky plynových zariadení, elektrických zariadení, bleskozvodov, komínov a ostatných 

vyhradených technických zariadení. 

 

Dôleţitou súčasťou v našej  organizácii je aj vozidlový park, ktorý zodpovedá 

potrebám prijímateľov sociálnej sluţby. Tvoria ho tri automobily, osobné auto Škoda Fábia, 

ktoré slúţi na prevoz stravy pre zariadenie na Moyzesovej 912/27 a na prepravu osôb, 5-

miestne vozidlo FIAT Doblo, ktoré sa vyuţíva na prepravu PSS a v decembri sme formou 

verejného  obstarávania zaobstarali 9-miestne motorové vozidlo Renault Traffic so špeciálnou 

úpravou na prepravu osôb s hydraulickou zdvíhacou plošinou pre invalidný vozík. 

 

  
 

 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych sluţieb 

 

Celková kapacita zariadenia DSS SYNNÓMIA je 85 prijímateľov sociálnej sluţby 

/ďalej len PSS/, z toho:                        

1 31 PSS pracovisko na ul.  Sv. Gorazda č. 2977/2  

2 34 PSS pracovisko na ul.  Sv. Gorazda č. 2978/3   

3 20 PSS pracovisko na ul.  Moyzesova  912/27    
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K 31.12.2017 zariadenie poskytovalo sociálnu sluţbu 87 prijímateľom sociálnej sluţby, 

z toho bolo 32 ţien a 55 muţov.  
 

Tabuľka 1 Pohyb PSS 2017 

Pohyb PSS ţena muţ spolu 

Stav k 01.01.2017 31 51 82 

Prijatí 4 5 9 

Odišli 3 1 4 

Stav k 31.12.2017 32 55 87 

 

 

 

Tabuľka 2 Štruktúra prijímateľov podľa veku 
 

Veková hranica ţena muţ spolu 

0-5 rokov 0 0 0 

6-13 rokov 0 1 1 

14-17 rokov 1 0 1 

18-25 rokov 7 16 23 

26-39 rokov 21 28 49 

40-49 rokov 2 7 9 

50-59 rokov 1 3 4 

59 a viac 0 0 0 

Spolu 32 55 87 
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nariadená ústavná starostlivosť:    1 dieťa  

pozbavených spôsobilosti na právne úkony:  40 (z toho 5 je opatrovník DSS)  

s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony:  1 (opatrovník mu je DSS) 

s generálnou plnou mocou :    2 PSS 

v stupni odkázanosti VI  je 82 prijímateľov z toho je 31 ţien a 51 muţov 

v stupni odkázanosti V je 5 prijímateľov z toho 4 muţi 1 ţena 

počet prijímateľov sociálnej sluţby platiacich plnú úhradu:   76 PSS 

počet prijímateľov sociálnej sluţby platiacich zníţenú úhradu: 11 PSS 
 

 
Tabuľka 3 PSS podľa zdravotného postihnutia 

Zdravotné postihnutie ţena Muţ 

Mentálna retardácia 32 55 

Duševné poruchy, schizofrénia, 

poruchy správania, autizmus 

11 21 

Morbus Down 1 5 

DMO 13 21 

Imobilita 7 10 

Zmyslové postihnutie 1 4 
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Tabuľka 4 Poradovník ţiadateľov o poskytovanie sociálnej sluţby k 31.12.2017 

Poradovník ţiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby 

Poradové 

číslo  
Číslo rozhodnutia 

ţiadateľa  
Forma sociálnej 

sluţby  
Dátum podania 

ţiadosti  

1. 2089/2009/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – muţ 
06. 07.2009 

2. 2401/2010/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – muţ 
15.03. 2012 

3. 3057/2010/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – ţena 
25.11.2014 

4. 4270/2014/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – muţ 
11.12.2014 

5. 8757/2010/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – muţ 
24.11.2015 

6. 5533/2013/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – ţena 
02.02.2016 

7. 5755/2010/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – muţ 
12.04.2016 

8. 7142/2010/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – muţ 
14.09.2016 

9. 2789/2011/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – muţ 
03.11.2016 

10. 5573/2016/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – muţ 
08.12.2016 

11. 2826/2011/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba- muţ 
26.01.2017 

12. 2546/2011/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – ţena 
30.05.2017 

13. 4521/2017/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – muţ 
21.08.2017 

14. 4937/2017/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – ţena 
28.09.2017 

15. 3981/2017/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – ţena 
03.10.2017 

16. 5028/2010/OSV-003 
pobytová celoročná 

soc. sluţba – ţena 
24.10.2017 
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Poradovník ţiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby 

Poradové 

číslo 
Číslo rozhodnutia 

ţiadateľa 
Forma sociálnej 

sluţby 
Dátum podania 

ţiadosti 

1. 8260/2010/OSV-003 
pobytová týţdenná soc. 

sluţba – muţ 
05.05.2014 

2. 5273/2011/OSV-003 
pobytová týţdenná soc. 

sluţba – muţ 
04.02.2016 

3. 7138/2010/OSV-003 
pobytová týţdenná soc. 

sluţba – ţena 
22.02.2016 

4. 7126/2010/OSV-003 
pobytová týţdenná soc. 

sluţba – muţ 
05.09.2016 

5. 1848/2015/OSV-003 
pobytová týţdenná soc. 

sluţba – muţ 
20.09.2016 

6. 4614/2016/OSV-003 
pobytová týţdenná soc. 

sluţba – muţ 
30.09.2016 

7. 2546/2011/OSV-003 
pobytová týţdenná soc. 

sluţba – ţena 
30.05.2017 

8. 3981/2017/OSV-003 
pobytová týţdenná soc. 

sluţba – ţena 
03.10.2017 

9. 5573/2016/OSV-003 
pobytová týţdenná soc. 

sluţba – muţ 
26.10.2017 
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4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych 

sluţieb 

 

V roku 2017 odborné a prevádzkové činnosti DSS SYNNÓMIA zabezpečovalo 

celkovo 53 zamestnancov, z toho 46 ţien a 7 muţov, ktorých pracovno-právne vzťahy sú 

upravené podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

K 31.12.2017 boli na rodičovskej dovolenke tri zamestnankyne a jedna 

zamestnankyňa na materskej dovolenke. V priebehu roka 2017 bol skončený pracovný pomer 

celkovo s piatimi zamestnancami a to nasledovným spôsobom: traja zamestnanci ukončili 

pracovný pomer dohodou, jeden zamestnanec bol zamestnaný na dobu určitú a v skúšobnej 

dobe odišiel jeden zamestnanec. Do pracovného pomeru sa počas roka prijalo sedem nových 

zamestnancov. Voľné pracovné miesta boli obsadzované priebeţne v zmysle platných 

právnych úprav.  

V roku 2016,  v júni sme zrealizovali dohodu o spolupráci na poskytnutie príspevkov 

na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu 

nezamestnanosti“. Účelom tejto dohody bolo vytvorenie pracovných miest pre dlhodobo 

evidovaných občanov. Obsadili sme pracovné miesto opatrovateľka jedným novým 

zamestnancom do 27.10. 2017. 

Vnútorne je organizácia rozčlenená podľa odborných činností na 4 úseky, ktoré riadia 

vedúci úsekov k 31.12.2017: 

 Úsek ekonomiky, prevádzky, údrţby a autodopravy 

 Úsek sociálnej práce, sociálnej rehabilitácie a výchovy 

 Úsek opatrovateľstva, ošetrovateľstva, rehabilitácie, pracovnej terapie a 

hygieny 

 Úsek stravovania 

 

Vedenie zariadenia: 

 riaditeľka 

 

Pod priame vedenie riaditeľky patria: 

 vedúca Úseku ekonomiky, prevádzky, údrţby a autodopravy (1) 

 vedúci Úseku sociálnej práce, sociálnej rehabilitácie a výchovy (1) 

 vedúca Úseku opatrovateľstva, ošetrovateľstva, rehabilitácie, pracovnej terapie 

a hygieny (1) 

 vedúca Úseku stravovania (1) 

 odborný mzdový účtovník, personalista (1) 

 

Pod priame vedenie vedúcej Úseku ekonomiky, prevádzky, údrţby a autodopravy 

 ekonóm (1) 

 referent správy majetku, pokladník (1) 

 vodič, údrţbár (2) 

 sociálny pracovník administrátor (1) 

 asistent sociálnej práce (1) 

 upratovačka (2,5) 

 

Pod priame vedenie vedúceho Úseku sociálnej práce, sociálnej rehabilitácie a výchovy 

 sociálny terapeut (3) 

 ergoterapeut (4) 
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Pod priame vedenie vedúcej Úseku opatrovateľstva, ošetrovateľstva, rehabilitácie, 

pracovnej terapie a hygieny 

 sestra (2) 

 zdravotnícky asistent (4) 

 opatrovateľ (9) 

 ergoterapeut (10) 

 fyzioterapeut (1) 

Pod priame vedenie vedúcej Úseku stravovania 

 kuchár (2) 

 pomocný kuchár (2,5) 

 
 

4.1 Vzdelávanie zamestnancov 

Za účelom zvýšenia profesionality práce a kvality poskytovanej sociálnej sluţby,  

zamestnávateľ zabezpečuje rôzne školenia, semináre, kurzy. Zdravotnícki zamestnanci sa 

zúčastňujú akreditovaných vzdelávacích programov  v rámci sústavného vzdelávania a 

dopĺňajú si svoje odborné vedomosti formou  špecializačného štúdia. 

 
 

Tabuľka 5 Prehľad o absolvovaných vzdelávacích aktivitách za rok 2017 

Názov, miesto, mesiac  školenia Počet 

zúčastnených 

„Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roku 2016 a legislatívne zmeny 

k 1.1.2017“, Ţilina, 16.1.2017 

1 

„Novela zákona o sociálnych sluţbách, Vyhláška č. 210/2016 a vybrané 

implementačné a aplikačné problémy zákona o sociálnych sluţbách“, Ţilina, 

17.1.2017 

1 

„Sociálne sluţby ako verejný záujem 2017“, Ţilina ŢSK, 9.2.2017 2 

„Ročné zúčtovanie dane + legislatívne zmeny v roku 2017“, Ţilina, 13.2.2017 1 

„Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové organizácie zriadené VÚC 

v roku 2017“, Martin, 22.2.2017 

1 

„Ošetrovateľský proces v zariadeniach sociálnych sluţieb“, Ţilina ŢSK, 

21.03.2017 

1 

„Sexualita prijímateľov sociálnej sluţby“, Ţilina, 28.03.2017 15 

„Správa registratúry a správa dokumentov v roku 2017, e – Goverment“, Ţilina 

ŢSK, 4.4.2017 

1 

„Nástroje e – Govermentu a elektronické schránky v praxi“, Ţilina, 26.4.2017 1 

„Polročné pracovné stretnutie ekonómov v RO zriadených VÚC“, Podbanské, 

3.-4.5.2017 

1 
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„Supervízia v multisenzorickom prostredí Snoezellen“,  2 

„Mzdy pre začiatočníkov“, Bratislava, 27.-28.6.2017 1 

„Elektronická správa dokumentov a elektronický výkon verejnej moci 

v organizáciach verejnej správy v zmysle poslednej novely zákona o e-

Govermente“,  

1 

„Mzdy pre pokročilých“, Bratislava, 19.-20.9.2017 1 

Polročné pracovné stretnutie ekonómov v RO zriadených VÚC“, Podbanské, 

26.-27.9.2017 

1 

„Mimoriadny seminár Magma HCM“, Ţilina, 17.10.2017 1 

„Mzdová účtovníčka v IV.Q. 2017“, Ţilina, 18.10.2017 1 

Školenie „poučená osoba podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. § 20“, Ţilina DSS 

SYNNÓMIA, 18.-19.10.2017 

45 

„Nová úprava ochrany osobných údajov v praxi škôl a ŠZ od roku 2018“, Ţilina, 

10.11.2017 

1 

„Účtovná závierka v RO k 31.12.2017“, Martin, 6.12.2017 1 

„Novela zákona o sociálnych sluţbách“, Ţilina, 12.12.2017 2 

„Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2018“, Ţilina, 14.12.2017 1 

„Arteterapeutické techniky“ ,Ţilina DSS SYNNÓMIA, 15.12.2017 13 

„Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov“, Ţilina, 15.12.2017 1 

 

 

 4.1.1 Supervízia v sociálnej práci 
 

  Predstavuje významný zdroj profesionálnej podpory pre zamestnancov DSS 

SYNNÓMIA, ktorý napomáha nielen profesionálnemu rozvoju spôsobilostí, verifikovaniu 

správnosti postupov, hľadaniu alternatív, ale aj ochrane pomáhajúceho profesionála voči 

syndrómu vyhorenia, udrţaniu a zvyšovaniu statusu profesie, k ochrane PSS pred 

poškodením, či aţ zneuţitím a zároveň k efektívnejšiemu výkonu sociálnej práce. V priebehu 

roka sa uskutočnila v našej organizácii externá supervízia v troch termínoch  a zúčastnilo sa 

jej 26 zamestnancov. 

 

4.1.2 Odborná prax 

 

DSS SYNNÓMIA dlhodobo spolupracuje s edukačnými inštitúciami a organizáciami 

a umoţňuje ich ţiakom a študentom vykonávať na našich pracoviskách odbornú prax. Prax je 
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vykonávaná ţiakmi a študentmi, ktorí študujú sociálne, humanitné a zdravotnícke študijné 

odbory. Naša organizácia spolupracuje so strednými i vysokými školami, pričom dlhodobá 

spolupráca prebieha najmä s týmito organizáciami: 

 Stredné školy: 

- Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Ţilina: prax je vykonávaná v odbore 

masér 

- Spojená škola internátna, Fatranská 22, Ţilina: prax je vykonávaná v odbore asistent 

opatrovateľa 

 Vysoké školy: 

- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety: prax je vykonávaná v 

odbore sociálna práca 

- Ţilinská univerzita: prax je vykonávaná v odbore sociálna pedagogika 

- Katolícka univerzita: prax je vykonávaná v odbore sociálna práca 

 

Pri odbornej praxi (najmä vysokoškolskej) kladieme dôraz na nasledovne aspekty: 

- spoznanie úlohy a miesta sociálneho pracovníka v organizácii v oblasti sociálnej práce  

- spoznanie nášho typu PSS 

- rozvinúť schopnosť sebareflexie vlastnej odbornej práce  

- vytvoriť priestor pre prepojenie teórie a praxe  

- rozvoj profesijnej identity  

- vytvoriť priestor pre rozvoj kompetencie v práci s PSS v našej oblasti sociálnej práce  

 

5. Poskytovanie sociálnych sluţieb 

 

V zmysle § 38 ods.2 zákona č. 448/2008 Z. z.  DSS  poskytuje : 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

- sociálne poradenstvo 

- sociálnu rehabilitáciu 

- ubytovanie 

- stravovanie 

- upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva 

- osobné vybavenie. 

V DSS zabezpečujeme záujmovú činnosť, utvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu 

cenných vecí. 

Sociálna sluţba sa v zariadení poskytuje formou -   ambulantnou  

- pobytovou /týţdenná, celoročná/ 

Rozsah poskytovania sociálnej sluţby je na určitú a neurčitú dobu. K dnešnému dňu máme 

všetkých PSS prijatých na neurčitú dobu. 
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5.1 Poskytované sluţby 

 

Odborné činnosti, ktorými sú:    

 základné sociálne poradenstvo  

 pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,  

 pomoc pri uplatňovaní prác a právom chránených záujmov,  

 sociálna rehabilitácia- začleňovanie PSS do spoločnosti,  

 ošetrovateľská starostlivosť,  

 pracovná terapia,  

Obsluţné činnosti, ktorými sú:  

 ubytovanie,  

 stravovanie – sa poskytovalo podľa stanovených stravných jednotiek s prihliadnutím 

na vek a zdravotný stav PSS  

 upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva     

Terapie a činnosti realizované s prijímateľmi sociálnej sluţby:  

Kvalifikované terapie:  

 Ergoterapia – v DSS SYNNÓMIA sa realizuje na všetkých oddeleniach ako 

komplexná odborná činnosť, zameraná na celkovú stimuláciu schopností a rozvoj 

nielen manuálnych zručností prijímateľov sociálnej sluţby, ale i tréningom 

konkrétnych činností v zmysle kompletnej sociálnej rehabilitácie (hygiena, obliekanie 

a pod.) 

 Sociálna terapia – odborná činnosť zameraná na obnovenie, ozdravenie, zmiernenie 

alebo zlepšenie určitého sociálneho javu v ktorom sa PSS nachádza. Sociálni terapeuti 

v DSS SYNNÓMIA trénujú s prijímateľmi sociálnej sluţby najmä praktické zručnosti 

ako sú orientácia v sociálnom prostredí, vybavovanie úradných záleţitostí a pod. 

 Snoezelen - multifunkčná metóda realizovaná v príjemnom a upravenom prostredí 

pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je 

vyvolanie zmyslových pocitov. Cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale 

aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti, vnímanie, 

emocionalitu, komunikáciu alebo motoriku. Ďalšími cieľmi môţe byť napríklad 

redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie motivácie, iniciatívy a zlepšenie 

vzťahu medzi prijímateľom sociálnej sluţby a terapeutom. V DSS SYNNÓMIA sa 

táto terapia vykonáva v špecializovanej miestnosti ako plne kvalifikovaná terapia. 

 

  
  

http://synnomia.dsszsk.sk/ergoterapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/socialna-terapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/snoezelen.html
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 Muzikoterapia – terapia hudbou sa v DSS SYNNÓMIA realizuje jedenkrát za týţdeň 

kvalifikovaným muzikoterapeutom a je pravidelne súčasťou aj dramatoterapie. 

 Dramatoterapia – predstavuje terapeutické postupy realizované prostredníctvom 

účelne zameraných techník dramatického umenia – náš divadelný súbor IBANAŠI 

celoročne nacvičuje nasledovné divadelné ţánre: činohra, spevohra, pantomíma 

a tanec. Divadelný súbor sprevádza hudobne vţdy naša muzikoterapeutka. 

S natrénovanými predstaveniami naši prijímatelia sociálnej sluţby vystupujú 

celoročne pri rôznych príleţitostiach – napr. v rámci kaţdoročnej súťaţe Ţilinský 

Oskar, ale realizujeme aj pravidelné vystúpenia pre seniorov v pobytových 

zariadeniach sociálnych sluţieb. 

 Animoterapia  

 Fyzikálna terapia a Fyzioterapia – ide o metódu, ktorá vyuţíva celú škálu fyzikálnych, 

ale i chemických energií. V DSS SYNNÓMIA sa aktuálne najčastejšie realizujú tieto 

oblasti a metódy fyzikálnej terapie: hydroterapia – perličkový kúpeľ (s nasledujúcim 

zábalom a relaxáciou), balneoterapia – parafín, fototerapia – bioptron, mechanoterapia 

– klasická a reflexná masáţ, lymfodrenáţ, liečebná telesná výchova. 

 Farmakoterapia 

 Bazálna stimulácia: koncepcia, ktorá podporuje v najzákladnejšej (bazálnej) rovine 

ľudské vnímanie a komunikáciu, orientuje sa na všetky oblasti ľudských potrieb. 

Bazálne stimulujúca starostlivosť sa prispôsobuje veku a stavu prijímateľa sociálnej 

sluţby. Na základe resupervízie zo dňa 24.5.2017 bol udelený DSS SYNNÓMIA 

certifikát „Pracovisko Bazálnej stimulácie“, platný do 9.6.2022 (Príloha č.2). 

 

  

  

Ďalšie terapie poskytované v rámci vyššie uvedených:  

 Činnostná terapia  

 Pracovná terapia  

 Gardenterapia 

 Arteterapia  

 Canisterapia  

 Biblioterapia  

 Hydroterapia  

 Termoterapia  

 Aromaterapia 

 Reminisenčná terapia  
 

http://synnomia.dsszsk.sk/muzikoterapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/animoterapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/fyzikalna-terapia-a-fyzioterapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/farmakoterapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/bazalna-stimulacia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/cinnostna-terapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/pracovna-terapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/gardenterapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/arteterapia
http://synnomia.dsszsk.sk/canisterapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/biblioterapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/hydroterapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/termoterapia.html
http://synnomia.dsszsk.sk/reminiscencna-terapia.html
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Akcie a aktivity zariadenia: organizovanie výstav výsledkov práce PSS:  

 návštevy kina, divadla, galérie, múzea, výstav; účasť na kultúrno-spoločenských 

podujatiach; pravidelné výlety, pobyty pre PSS; pravidelné akcie organizované DSS; 

oslavy narodenín a menín PSS;  

 Na organizácii akcií a aktivít sa výraznou mierou podieľa OZ Darujme si slnko, ktoré 

z nadobudnutých  finančných prostriedkov prispieva nielen na uvedené akcie 

a aktivity, ale tieţ na potrebné materiálne vybavenie. 

 

Dobrovoľníctvo v DSS SYNNÓMIA: 

  

Dobrovoľníctvo v DSS SYNNÓMIA je realizované ako altruistická aktivita na 

podporu dobra a zlepšovania ţivota našich prijímateľov sociálnej sluţby. Recipročne, táto 

činnosť môţe u dobrovoľníka vytvárať vedomie vlastnej hodnoty a rešpektu. Dobrovoľník 

nemá pri vykonávaní dobrovoľníctva ţiadny finančný zisk.  

V roku 2017 vykonávalo v DSS SYNNÓMIA dobrovoľnícku činnosť 21 aktívnych 

dobrovoľníkov. Ich činnosť spočívala najmä v asistencii a pomoci odborným zamestnancom 

pri poskytovaní sociálnej sluţby jej prijímateľom (výlety, starostlivosť o PSS), manuálnych 

prácach v rámci údrţby areálu DSS, vybrané administratívne práce. 

DSS SYNNÓMIA spolupracuje v rámci vlastného dobrovoľníckeho programu s 

jednotlivcami i s organizáciami. Medzi najvýznamnejších firemných dobrovoľníkov v roku 

2017 patrili tieto organizácie: 

• Reštaurácia DESIRE v Ţiline 

• Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci 

• KIA Motors Slovakia 

• DM drogerie markt 

• Poisťovňa Kooperatíva 
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5.1.1 Stravovanie 
 

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje vedúca 

kuchyne. Pri  zostavovaní jedálneho lístka sa kladie dôraz na pestrosť a biologickú hodnotu, 

ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcu veku a 

zdravotnému stavu PSS. V DSS SYNNÓMIA je poskytovaná strava pre prijímateľov 

sociálnej sluţby 5 x denne celodenná racionálna strava a 1 PSS má celiakiu. Mobilní PSS sa 

stravujú v spoločnej jedálni, ktorá sa nachádza v budove Gorazda 2. Imobilní a ťaţko mobilní 

PSS sa stravujú priamo na svojich oddeleniach.   

Kvalitu poskytovania stravy priebeţne hodnotí stravovacia komisia zloţená zo 

zamestnancov. PSS vyjadrujú svoju spokojnosť a prípadné poţiadavky týkajúce sa stravy aj 

na zasadnutiach Rady klientov. Rada klientov je zloţená zo zástupcov PSS, ktorí sa stretávajú 

s vedením DSS SYNNÓMIA jedenkrát za tri mesiace. Na stretnutiach spoločne komunikujú 

o svojich predstavách a poţiadavkách týkajúcich sa ţivota v DSS a celkovej kvality 

poskytovanej sociálnej sluţby s cieľom nájsť riešenia jednotlivých problémov a dosiahnuť 

v rámci moţností čo najvyššiu spokojnosť PSS. 

Okrem kaţdodennej prípravy stravy pre zamestnancov a prijímateľov sociálnej sluţby, 

zamestnanci kuchyne sa podieľajú na príprave občerstvenia pri kultúrno – spoločenských 

akciách DSS SYNNÓMIA. 

 Prijímatelia sociálnej sluţby platia stravné mesačne, kde túto sumu tvoria prevádzkové 

náklady a náklady na pouţité suroviny. Suma reţijných nákladov  pre racionálnu stravu a aj 

pre diabetickú diétu, bielkovinovú diétu a výţivnú diétu je 1,56 € na deň.                                                             

 Zamestnanec uhradí skutočné náklady za potraviny podľa počtu odobratých jedál v 

mesiaci, mínus 55% z výdavkového účtu, mínus príspevok zo sociálneho fondu. 

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie na kaţdé jedlo do výšky 55% z 

hodnoty jedla a poskytne zamestnancom príspevok podľa osobitného predpisu zákon č. 

152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 152 ods.3 Zákonníka práce o stravovaní zamestnancov máme formou 

stravných poukáţok zabezpečené stravovanie pre zamestnancov na nočnej zmene a 

zamestnancov, ktorých zdravotný stav si na základe dokladu od odborného lekára vyţaduje 

špecifický stravovací reţim. DSS neposkytuje stravné lístky zamestnancom, ktorých 
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zdravotný stav si vyţaduje bezlepkovú alebo diabetickú diétu, nakoľko vie takéto stravovanie 

zabezpečiť vo vlastnej réţii. Zamestnancovi sa bude vydávať 1 stravná poukáţka za kaţdú 

zmenu, v ktorej odpracuje minimálny počet hodín potrebných na vznik nároku na stravu. 
 

 

5.1.2 Upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva 

 

DSS poskytuje čistú posteľnú bielizeň a prevádzkovú bielizeň  (uteráky, osušky). 

Výmena pouţitej posteľnej bielizne sa vykonáva 1x za 2 týţdne a podľa potreby. Výmena 

prevádzkovej bielizne sa vykonáva 1x za týţdeň a podľa potreby. Pouţitá osobná bielizeň 

PSS a prevádzková bielizeň sa perie vo vlastnej práčovni, ktorá sa nachádza v budove DSS na 

ulici sv. Gorazda 2977/2,  posteľná  bielizeň sa perie  v zmluvne zabezpečenej práčovni. 

Na upratovanie sa pouţívajú roztoky syntetických čistiacich prípravkov v 

koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú podľa návodu - v teplej vode, 

alebo syntetické čistiace prípravky s dezinfekčným účinkom. Pri upratovaní sa pouţívajú 

klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje a stroje. Všetky pomôcky a prístroje sa 

udrţiavajú v čistote. Pouţité pomôcky na upratovanie sa po skončení práce dezinfikujú a 

usušia. 

Upratovanie vonkajších priestorov sa vykonáva najmenej 1 x za týţdeň, miestnosti na osobnú 

hygienu, WC –1 krát denne a pri kaţdom znečistení. Izby PSS sa upratujú denne. 

 

6. Financovanie sociálnych sluţieb a úhrady za poskytovanú sociálnu sluţbu 

6.1 Rozpočet v roku 2017 

Skutočné dosiahnuté príjmy roku 2017 boli vo výške 125 848,24 €, čo je o 223,99 € 

menej ako skutočné príjmy roku 2016 vo výške 126 072,23 €.  

 

Tabuľka 6 Plnenie príjmov k 31.12.2017 

Názov rozpočtovej poloţky Upravený rozpočet 

v Eur 

Plnenie príjmov v Eur  

Administratívne poplatky a iné poplatky 

a platby /220/  

Z toho: úhrady PSS 

133 315 114 574,73 

 

106 629,32 

Iné nedaňové príjmy  (z dobropisov) 

/290/ 

1 211 4 090,18 

Granty a transfery /300/ 0 7 183,33 

Celkom 134 526 125 848,24 
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Tabuľka 7 Zdroje financovania príjmov 

Zdroje financovania k 31.12.2017 

Plnenie príjmov celkom: 

Plnenie príjmov z vlastných zdrojov  (KZ 46): 

Plnenie príjmov zo zdrojov ŢSK (KZ 41): 

Z mimorozpočtových (KZ 72c, 72f, 72h): 

72c – granty 

72f – za stravné (réţia) 

72h – od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

125 848,24 € 

110 557,46 € 

162,04 € 

15 128,74 € 

1000,- € 

7 945,41 € 

6 183,33 € 

72c – granty  72f – za stravné (réţia)  72h ÚPSVaR 

 

Rozpočet beţných výdavkov 

V porovnaní s rokom 2016 (773 670,20 € ) bolo čerpanie beţných výdavkov v roku 

2017 vyššie o 106 842,58 €. 

 

Tabuľka 8 Porovnanie beţných výdavkov za rok  2017 

Názov rozpočtovej poloţky 
 

Upravený rozpočet 

v Eur 

 

Čerpanie v Eur 

Mzdy a platy /610/ 509 797 520 979,41 

Poistné /620/ 185 105 188 051,33 

Tovary a sluţby /630/ 167 743 168 732,04 

z  toho:   

Cestovné náhrady /631/ 996 996,03 

Energie, voda, komunikácie /632/ 48 270 48 270,01 

Materiál /633/ 68 803 69 802,31 

Dopravné /634/ 3 206 3 206,70 

Rutinná a štandardná údrţba /635/ 15 358 15 358,52 

Nájomné za nájom /636/ 0 0 

Sluţby /637/ 31 110 31 098,47 



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB SYNNÓMIA  
 

Copyright © Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA           

                            str. 24 

 

Beţné transfery /640/ 2 750 2 750 

Celkom  865 395 880 512,78 

Rozpočet kapitálových výdavkov 

 

Tabuľka 9 Porovnanie kapitálových výdavkov za rok  2017 

Názov rozpočtovej poloţky Upravený rozpočet 

v Eur 

Čerpanie v Eur 

Nákup stroj., prístr., zar. /713/ 8 855 8 050 

Rekonštrukcia a modernizácia /717/ 100 000 0 

Celkom 108 855 8 050 

 

 Plánovaná realizácia prístavby a nadstavby, zateplenie obvodového plášťa budovy Sv. 

Gorazda 2978/3 bola v roku 2017 pozastavená z dôvodu nevydania stavebného povolenia. 

Prípravný proces realizácie prác bol oneskorený aj s dôvodu vysporiadania vlastníckych práv 

k pozemku pod plánovaný objektový výťah v budove Sv. Gorazda 2978/3, ktorý vlastnilo 

Mesto Ţilina.  

 

Tabuľka 10 Zdroje financovania výdavkov 

Zdroje financovania k 31.12.2017 

Čerpanie finančných prostriedkov celkom: 

Čerpanie zo zdrojov ŢSK (KZ 41): 

Z vlastných zdrojov (KZ 46): 

Z mimorozpočtových (KZ 72a, 72e, 72f): 

72c – granty 

72f – za stravné (réţia) 

72h – od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

111 – zo Štátneho rozpočtu 

888 562,78 € 

731 663,04 € 

134 526,00 € 

22 373,74 € 

1 000,00 € 

7 945,41 € 

6 183,33 € 

7 245,00 € 

72c- granty 72f – za stravné (réţia) 72h- ÚPSVaR 111- ŠR 
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6.2 Ekonomicky oprávnené náklady k 31.12. 2017 

 

Vyčíslené na základe Zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov,§ 72 Úhrada za sociálnu sluţbu, odsek č.5. 

Tabuľka 11 Ekonomicky oprávnené náklady ročné vzhľadom na kapacitu 

Ekonomicky oprávnené náklady k 31.12.2017 765 855,87 € 

a/ Mzdy a platy: 

b/ Poistné: 

c/ Cestovné náhrady: 

d/ Energie, voda, komunikácie: 

e/ Materiál: 

f/ Dopravné:  

g/ Rutinná a štandardná údrţba:       

h/ Nájomné a prenájom: 

i/ Sluţby: 

j/ Beţné transfery: 

- odstupné: 

- odchodné: 

- vreckové: 

- náhrada príjmu pri dočasnej PN: 

k/ Odpisy hmotného a nehmotného majetku: 

427 752,18 €                                        

157 560,98 €                                                        

337,95 €                                                                                   

  46 791,41 € 

  68 802,31 €                                                        

    3 044,50 €                                                                                                                                                 

6 691,32 € 

0,00 € 

29 407,32 € 

 

0,00 € 

    0,00 € 

349,98 € 

2 039,33 € 

23 078,59 € 

 

Poznámka: - do EON neboli zahrnuté:  -  mimorozpočtové zdroje a to KZ: 72f, 72h, 72c 

   (7 945,41 €, 6 183,33 €, 1 000,- € = 15 128,74 €) 

 1-rázová údrţba (KZ 41: 8 667,20 €) 

 prenájom dopr. prostr. (KZ 41: 162,20 €) 

 zahraničné cestovné náhrady (KZ41: 541,82 €) 

 mzdy ekon. úseku (odvody, tvorba SF, PN, odchodné, 111 049,34 €) 

 školenia, CN, SL ekon. úseku (KZ41: 2 186,20 €) 

 

 Kapacita PSS za r.2017: 85  

 

Ekonomicky oprávnené náklady ročné na 1 PSS k  31.12.2017:  9 010,07 €  
765 855,87 : 85 = 9 010,07 € 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 PSS mesačne :    750,84 €                        
9 010,07 : 12 =  750,84 € 
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Tabuľka 12 Ekonomicky oprávnené náklady mesačné 

Ekonomicky oprávnené náklady mesačné k 31.12.2017: 

Ambulantný pobyt: 496,66  € 

Týţdenný pobyt: 745,00 € 

Celoročný pobyt:       1 241,66  € 

 

6.3 Verejné obstarávanie 2017 

 

EVOSERVIS 

 Hydromasáţna vaňa 

Prieskum trhu 

 úprava stien a maľovanie - kuchyňa, sklady 

 búracie práce, úprava vstupu, maľovanie - odd. prac. terapie 

 oprava vonkajšej terasy 

 príprava plochy - zámková dlaţba pod sedenie v záhrade 

 zariadenie do chlapčenskej izby - skriňa, stôl, stoličky, komoda, poličky 

 vývoz lístia 

 

6.4 Darovacie zmluvy 

V roku 2017 boli prijaté na základe darovacích zmlúv: 

 vecné dary v hodnote  2 693,26 €  

 finančné dary v hodnote  540,- € 

 

  
 

ţivota a integrácia do spoločnosti. Zdruţenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich s 

postihnutými. Svoje aktivity tieţ rozvíja informačnou a publikačnou činnosťou. V priebehu 

roka 2017 občianske zdruţenie finančne podporilo: organizovanie Valentínskeho plesu DSS 

SYNNÓMIA, MDD 2017, výlety do Chorvátska a Bojníc. 

 

6.5 Granty 

V roku 2017 sme získali finančnú podporu na projekty, vďaka realizácii ktorých bolo 

umoţnené našim prijímateľom sociálnej sluţby skvalitniť ţivot v DSS:  

 „Dobudovanie oddychovej zóny v DSS SYNNÓMIA“  - Nadácia Kia Motors Slovakia  

– 1000,- € 

 

Dôleţitým finančným podporovateľom DSS SYNNÓMIA je Občianske 

zdruţenie „Darujme si slnko“ , je to nezisková organizácia zdruţujúca ľudí, 

ktorí sa usilujú o realizáciu nasledujúcich cieľov: cieľom zdruţenia je pomoc 

a poradenstvo rodinám s postihnutými deťmi, vyvíjanie aktivít a podpora 

spoločensko-kultúrnych akcii pre postihnutých, ako aj rekreačných 

a športových činností. Snahou zdruţenia je zviditeľnenie týchto ľudí, ich  
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Dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: 
 Výškovo nastaviteľná vaňa s integrovaným systémom perličkového kúpeľa 

s dezinfekciou Classic Line – 8 050,- € /z toho dotácia MPSVaR: 7 245,- €/ 
 

 
 

 

 

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych sluţieb 

      za rok 2017 

  

DSS SYNNÓMIA prirodzene podporuje aktivity realizované z vlastnej vôle človeka, 

kde motivácia nie je zaloţená na peňaţných hodnotách, ale je zaloţená na vedomí hodnoty 

prospechu aj ostatných ľudí v komunite. Naša organizácia realizuje dobrovoľnícku sluţbu ako 

cielenú vedomú činnosť vyplývajúcu z nezištného konania v prospech našich zdravotne 

postihnutých prijímateľov sociálnej sluţby. 

DSS v rámci svojich cieľov, priorít zabezpečuje integráciu detí a dospelých do 

spoločenského ţivota, trvalo sa orientuje na vytváranie pozitívneho a motivujúceho 

prostredia, aktivizujúceho k posilneniu sebestačnosti a ľudskej dôstojnosti, zabraňuje 

sociálnemu vylúčeniu a podporuje k začleneniu do spoločnosti 
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Strategické ciele 2017 - 2022 
 

Hlavným strategickým cieľom  je zlepšiť kvalitu ţivota prijímateľov a zvýšiť 

kvalitu poskytovaných sluţieb vybudovaním moderného, otvoreného zariadenia  

poskytujúceho kvalitné, dostupné  a progresívne sociálne sluţby rešpektujúce individuálne 

potreby prijímateľov. 

 
Krátkodobé úsekové ciele 2017 

 

 rekonštrukcia  a modernizácia  nehnuteľnosti (Sv. Gorazda 2978/3, Sv. Gorazda 

2977/2 a Moyzesova 912/27) v súlade  s  európskymi  štandardami priestorových  

podmienok,  modernizácia  technologických  a prevádzkových  celkov  a  zniţovanie 

energetickej náročnosti zariadenia, 

 zabezpečenie viaczdrojového financovania sociálnych sluţieb - z podnikateľského 

sektora (sponzorstvo), z fondov EU (príprava a implementácia projektov), z nadácií  

a iných zdrojov 

 

Udrţanie  a ďalší rozvoj kvality  sociálnych sluţieb, vychádzajúci z potrieb prijímateľa 

 DSS SYNNÓMIA v rámci skvalitňovania svojich sluţieb etabluje a reálne zavedie do 

praxe novú sociálnu sluţbu: sluţba pre rodiny 

 organizovanie záujmových činnosti, ponúkať pestrosť aktivít pre PSS - participácia 

PSS na výbere aktivít, otvorená komunikácia – s PSS a jeho rodinou  

 

Zvýšenie odbornosti zamestnancov – prostredníctvom investície do ľudského kapitálu 

(vzdelávanie) získaním vyššej odbornej úrovne zamestnancov zariadenia a ich uplatnením pri 

pracovných činnostiach prispejú k zvyšovaniu kvality poskytovaných sluţieb. 

  poskytovanie liečebnej rehabilitácie a jej priebeţné skvalitňovanie vzdelávaním 

zamestnancov a získavaním certifikátov pre uvedenú odbornú činnosť  /viď. Tabuľka 5 

Prehľad o absolvovaných vzdelávacích aktivitách za rok 2017/ 
 

Neustále skvalitňovanie poskytovaných  sluţieb súvisiacich s prípravou a vydávaním jedál 

 počas jarných mesiacov (máj, jún) – zabezpečenie varenia kotlíkového gulášu v DSS 

pre prijímateľov sociálnej sluţby, rodičov, priateľov a zamestnancov 

 na jeseň, pri odhrabávaní lístia a úpravy okolia  príprava občerstvenia 

 Vianočný večierok  

 

Zhodnotenie plnenia krátkodobých úsekových cieľov 2017 

 

  plánovaná realizácia prístavby a nadstavby, zateplenie obvodového plášťa budovy Sv.  

 Gorazda 2978/3 bola v roku 2017 pozastavená z dôvodu nevydania stavebného   

 povolenia. Zámena pozemku pod plánovaný objektový výťah bola s Mestom Ţilina 

 odsúhlasená a dňa 22.12.2017 nám bol pozemok (parcela KN-C č. 7616/3 o výmere 

 45m2) zverený do správy Ţilinským samosprávnym krajom. Našou prioritou je v roku 

 2018 pokračovať v stavebnom konaní a následne aj v procese verejného obstarávania, 
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  prehľad získaných viaczdrojových financií formou darov, grantov a od OZ Darujme si 

  slnko je uvedený v kap. 6, /6.3 Dary a granty/, 

 počas roka sme zaviedli do praxe - sluţba pre rodiny –  poskytovanie SS vrátane 

 ubytovania pre PSS na základe ţiadosti v prípade voľnej ubytovacej kapacity, 

         podrobný prehľad organizovania záujmových, voľnočasových, kultúrnych, športových 

 a rekreačno - rekondičných aktivít realizovaných s prijímateľmi sociálnej sluţby v 

 DSS  SYNNÓMIA v r. 2017 je uvedený  od str. 29 

 v mesiaci jún - zorganizovanie MDD pre PSS, rodičov, zamestnancov, priateľov  

 formou súťaţných disciplín pre PSS, varením kotlíkového gulášu, dobrou 

 muzikou,  čapovaním osvieţujúcich malinoviek, maľovaním na tvár a inými 

 zaujímavými aktivitami 

  zabezpečenie občerstvenia na Vianočný večierok 

 

Priority v poskytovaní sociálnych sluţieb 
 

 zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie  sociálnej  sluţby so zohľadnením   

ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na  rešpektovanie ľudskej 

dôstojnosti; 

 zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných 

sociálnych sluţieb: v roku 2017 nám boli externou firmou vypracované poradensko – 

konzultačné postupy pre plnenie podmienok kvality sociálnych sluţieb; 

 plniť a zabezpečovať legislatívne, právne a iné normatívne poţiadavky vzťahujúce sa 

k činnosti zariadenia; 

 permanentne sledovať odborné poznatky a trendy v oblasti sociálnych sluţieb a tie 

vhodne implementovať na podmienky DSS; 

 permanentne vytvárať dlhodobé a pozitívne väzby medzi prijímateľmi sociálnej sluţby 

a vonkajším prostredím; 

 neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej sluţby a ich zákonných 

zástupcov s poskytovaním sociálnej sluţby; 

 v diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať pozitívny 

sociálny vývin, spokojnosť a motivovanosť PSS; 

 podporovať vzájomnú dôveru, zodpovednosť, celkovú motiváciu a tímovú spoluprácu 

v DSS. 

 

V priebehu roka 2017 sme realizovali: 

 nákup nábytku v budove Moyzesova 

 nákup polohovacej postele a matracov, hliníkových paravánov, váhy pre 

imobilných 

 elektroinštalačné práce, oprava a výmena stropných svietidiel, prefázovanie 

rozvádzačov a inštalácia elektrickej prípojky, kúrenárske práce v budove Sv. 

Gorazda 2977/2 

 oprava priemyselnej práčky v budove Sv. Gorazda 2977/2 

 oprava terasy pri budove Sv. Gorazda 2977/2  
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 vybudovanie spevnenej exteriérovej plochy a nákup záhradných lavičiek 

a stolov 

 stavebné úpravy v šatni v budove Sv. Gorazda 2978/2 

 

Prehľad vybraných záujmových, voľnočasových, kultúrnych, športových a rekreačno-

rekondičných aktivít realizovaných s prijímateľmi sociálnej sluţby  

v DSS SYNNÓMIA  v r. 2017 

 

 

 

JANUÁR 

- 3.-5.1. Rekreačný pobyt v Rajeckých Tepliciach 

- 11.1. Dramatické vystúpenie pre PSS Zariadenia pre seniorov – Dome sv. Lazara v Ţiline 

- 13.1. Novoročný punč v DSS SYNNÓMIA 

- 18.1.  Návšteva predstavenia v Mestskom divadle Ţilina 

- 24.-25.1. Úprava vlasov a účesov PSS v centre mesta Ţilina v rámci kaderníckeho kurzu 

- 26.1. Karneval v DSS –  fašiangová zábava  

  
 

FEBRUÁR 

- 1.2. Návšteva v Rosenfeldovom paláci v Ţiline 

- 10.2. Novoročná kapustnica v DSS 
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- 20.2. AMFO 2017 – návšteva výstavy fototvorby v Krajskom kultúrnom stredisku v Ţiline 

- 22.2. Hvezdáreň v Ţiline – návšteva pracoviska hvezdárne v Makovického dome v Ţiline 

- 24.2. Návšteva predstavenia v Mestskom divadle Ţilina 

- 24.2. 3. Valentínsky ples DSS SYNNÓMIA 

 

MAREC 

- 10.3. Nordic walking na Vodnom diele Ţilina 

- 10.3. Návšteva Ţilinskej kniţnice 

- 23.3. Návšteva soľnej terapeutickej jaskyne v Povaţskom Chlmci v Ţiline 

- 27.3. Návšteva Veľkonočnej výstavy na Úrade ŢSK 

- 29.3. Dramatické vystúpenie pre prijímateľov sociálnej sluţby CSS Letokruhy v Ţiline 

- 28.3. Vystúpenie Dr. Klauna v DSS SYNNÓMIA 

 

APRÍL 

- 1.4. Záhradná grilovačka  

- 11.4. Návšteva výstavy krojovaných miniatúr OC Mirage Ţilina 

- 11.4. Návšteva dramatického festivalu Detský divadelný medveď 2017 v Ţiline 

- 11.4. Spoločné maľovanie kraslíc s prijímateľmi sociálnej sluţby CSS Letokruhy v Ţiline 

- 12.4. Návšteva ZŠ na ulici sv. Gorazda v Ţiline a odovzdanie maľovaného plagátu ako 

   výzdoby 

  

 

MÁJ 

- 1.-9.5. Moravany nad Váhom – integračný tábor Down Up 

- 10.5. Oslava Dňa matiek vystúpením PSS v ZpS – Dome sv. Lazara v Ţiline 

- 12.5. Jarná krása – návšteva výstavy kvetov v Budatínskom hrade v Ţiline 

- 12.5. Aktívna účasť na speváckej prehliadke v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke 

- 18.5. Výlet do Štrbského plesa v Tatrách 

- 19.5. Duo Jamaha + Black Band – návšteva koncertu v Dome odborov v Ţiline 

- 23.5. Exkurzia a výlet do Pivovaru Pardubice v ČR 

- 23.5. Štátny komorný orchester v Ţiline – návšteva predstavenia 

- 23.5. Účasť na Biblickej olympiáde v Turí 

- 30.5. Výlet do Martina a Turčianskeho múzea A. Kmeťa 

- 26.5. Návšteva Staromestských slávností v Ţiline 

- 26.5. Parádny deň 9 – aktívna účasť na integračnom športovom dni v Ţiline 

- 30.5. Návšteva ZŠ na ulici sv. Gorazda v Ţiline spojená s tanečným vystúpením ţiakov 
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JÚN 

- 1.6. Medzinárodný deň detí v DSS SYNNÓMIA 

- 7.6. Integračná aktivita so ţiakmi Obchodnej akadémie D.M.J z Čadce v DSS SYNNÓMIA 

- 14.-15.6. Športové hry v Terchovej - Vŕškoch 

- 19.-23.6. Rekreačný tábor s CSS Eden a CSS Fantázia v Súľove 

- 22.6. Výlet do Nezbudskej Lúčky a na Kolibu Panoráma 

 

  
 

JÚL 

- 6.7. Výlet na vrch Dubeň a do Tepličky nad Váhom 

- 11.7. Výlet do Trnavy  

- 13.7. Návšteva Turzovky - Ţivčákovej 

- 26.7. Výlet do Papradna do Agropenziónu Grunt  

 

AUGUST 

- 2.8. Návšteva historického Legiovlaku československých légií 

- 4.8. Návšteva Slovenského národného múzea v Martine 

- 9.8. Návšteva výstavy fotografií v Makovického dome v Ţiline 

- 18.8. Záhradná grilovačka imobilných a ťaţko mobilných PSS v DSS SYNNÓMIA 

- 11.-20.8. Rekreačno-rekondičný pobyt  v chorvátskom letovisku Vodice - Srima 

 

SEPTEMBER 

- 2.9. Návšteva medzinárodnej výstavy mačiek v Ţiline 

- 11.9. Návšteva výstavy 13. Komnata v Makovického dome v Ţiline 

- 12.9. Vystúpenie Dr. Klauna v DSS SYNNÓMIA 

- 29.9. Jesenná hubačka pri obci Povina na Kysuciach 

- 29.9. Návšteva kaviarne v centre mesta Ţilina 

 

OKTÓBER 

- 4.10. Ţilinský Oskar 2017 – aktívna účasť na súťaţnej prehliadke dramatického umenia 

   v  Ruţomberku 

- 13.10. Charitatívno - darcovský deň Poisťovne Kooperatíva v DSS SYNNÓMIA 

- 19.10. Poďakovanie za úrodu – návšteva výstavy v Dunajove na Kysuciach 
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NOVEMBER 

- 10.11. „Keď vzájomná rozdielnosť tvorí súlad“ 3 – integračná akcia so ţiakmi Obchodnej 

  akadémie D.M.J. v Čadci 

- 14.11. Vystúpenie Dr. Klauna v DSS SYNNÓMIA 

- 15.11. Dom umenia Fatra v Ţiline – návšteva hudobného predstavenia 

- 24.-26.11. Rekreačný pobyt v Rajeckých Tepliciach 

 

DECEMBER 

- 1.12. Mikulášsky stolnotenisový turnaj v Medvedzí na Orave 

- 12.12. Návšteva predstavenia v Bábkovom divadle v Ţiline 

- 14.12. Predvianočný a koncoročný večierok v DSS SYNNÓMIA 

- 16.12. Výlet do Bojníc a Valaskej Belej 

- 16.12. Návšteva výstavy v Povaţskej galérii umenia v Ţiline 

- 27.12. Wellness v Central parku v Ţiline 

 

Počet zorganizovaných spoločenských a športových podujatí za 1. polrok 2017: 59 

 počet zúčastnených PSS na spoločenských a športových podujatiach za 1. polrok 

2017:  470 

 počet zorganizovaných táborov a rekreácií za 1. polrok 2017: 4 

 počet PSS zúčastnených na zorganizovaných táboroch a rekreáciách za 1. polrok: 42 

Počet zorganizovaných spoločenských a športových podujatí za 2. polrok 2017: 63 

 počet zúčastnených PSS na spoločenských a športových podujatiach za 2. polrok 

2017: 489 

 počet zorganizovaných táborov a rekreácií za 2. polrok 2017: 2 

 počet PSS zúčastnených na zorganizovaných táboroch a rekreáciách za 2. polrok: 29 

 

 

Spokojnosť prijímateľov sociálnej sluţby, rodičov a zamestnancov                         

DSS SYNNÓMIA 
 

V rámci zisťovania spokojnosti u našich prijímateľov sociálnej sluţby, rodičov a 

zamestnancov sme  v roku 2017 robili dotazníkový prieskum spokojnosti a vyhodnocovali 

sme z 47 odovzdaných dotazníkov u prijímateľov sociálnej sluţby, z 37 odovzdaných 

dotazníkov od rodičov a z 45 odovzdaných dotazníkov od zamestnancov.  

V dotazníkoch boli nastavené otázky pre jednotlivé skupiny respondentov, kde sme 

zisťovali spokojnosť PSS s prístupom našich zamestnancov k plneniu ich kaţdodenných 

poţiadaviek, s kaţdodenným  programom a aktivitami, s poskytovanými sluţbami ako 

stravovanie, úroveň ubytovania, vybavenia izby.  

U rodičov boli otázky zamerané na  kvalitu a úroveň poskytovanej sluţby a odborných 

činností, prístup a ochota zamestnancov pri vybavovaní akýchkoľvek poţiadaviek, poskytnuté 

odborné vedomosti zo strany zamestnancov, rýchlosť a operatívnosť vybavenia ich 

poţiadaviek a úroveň a materiálno-technické vybavenie našich priestorov, kde sa poskytuje 

sluţba PSS. 

 Pri zamestnancoch nás zaujímalo aká je ich spokojnosť s ústretovosťou organizácie 

k zamestnancom, s komunikáciou medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich stotoţnením 

s aktuálnymi úlohami, cieľmi, poslaním a víziou organizácie, vzdelávanie, pracovné 

podmienky, stravovanie. 
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Tabuľka 13 Vyhodnotenie odpovedí prijímateľov sociálnej sluţby 

 
% PSS, ktorí označili príslušnú moţnosť 

1 2 3 4 5 

 Spokojnosť Úplne Veľmi Priemerne Čiastočne Vôbec 

1. 

Ste spokojný(á) s prístupom 

zamestnancov DSS k plneniu 

Vašich kaţdodenných 

poţiadaviek, prianí, ţelaní a 

celkovo ku Vám osobne? 

72% 25,53% 0 2,13% 0 

34 12 0 1 0 

2. 

Ste spokojný (-á) s 

kaţdodenným  programom a 

aktivitami, ktoré Vám naši 

terapeuti kaţdý deň pripravia? 

68,09

% 
29,79% 0 2,13% 0 

32 14 0 1 0 

3. Ste spokojný(á) so stravou ? 
50% 30,43% 15,22% 4,35% 0 

23 14 7 2 0 

4. 
Ste spokojný (-á) s úrovňou 

bývania a vybavenosťou svojej 

izby? 

36% 40% 8% 12% 4% 

9 10 2 3 1 

 

Tabuľka 14 Vyhodnotenie odpovedí rodičov 

 
Percento rodičov, ktorí označili príslušnú moţnosť 

1 2 3 4 5 

 Spokojnosť 
Veľmi 

spokojný 
Spokojný 

Neviem sa 

vyjadriť 
Nespokojný 

Veľmi 

nespokojný 

1. 

Celková kvalita a 

úroveň poskytovanej 

sluţby a činností s PSS 

59,46% 35,14% 5,41% 0 0 

22 13 2 0 0 

2. 
Ochota zamestnancov 

pri vybavovaní Vašich 

poţiadaviek 

72,97% 27,03% 0 0 0 

27 10 0 0 0 

3. 

Odbornosť a 

profesionalita 

zamestnancov pri 

vybavovaní Vašich 

poţiadaviek 

62,16% 35,14% 2,70% 0 0 

23 13 1 0 0 

4. 
Rýchlosť a 

operatívnosť vybavenia 

Vašich poţiadaviek 

62,16% 35,14% 2,70% 0 0 

23 13 1 0 0 

5. 

Úroveň a materiálno-

technické vybavenie 

našich priestorov, kde 

sa poskytuje sluţba PSS 

35,14% 45,95% 16,22% 2,70% 0 

13 17 6 1 0 
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Tabuľka 15 Vyhodnotenie odpovedí zamestnancov 

 %  zamestnancov, ktorí označili príslušnú moţnosť 

1 2 3 4 5 

 Spokojnosť Úplne Veľmi Priemerne Čiastočne Vôbec 

1.  

 

Je podľa Vás podniková 

politika vo vašej 

organizácii ústretová k 

zamestnancom? 

18,00% 46,67% 35,56% 0 0 

8 21 16 0 0 

2.  

Povaţujete komunikáciu 

medzi zamestnávateľom a 

zamestnancami za 

vyhovujúcu? 

37,78% 37,78% 22,22% 2,22% 0 

17 17 10 1 0 

3.  

Ste ako zamestnanec 

stotoţnený s aktuálnymi 

úlohami, cieľmi, poslaním 

a víziou organizácie ? 

35,56% 40,00% 24,44% 0 0 

16 18 11 0 0 

4.  

Máte podľa vášho názoru 

na pracovisku 

zabezpečené primerané 

pracovné podmienky? 

31,11% 24,44% 40,00% 4,44% 0 

14 11 18 2 0 

 

 

 

8. Plán financovania sociálnych sluţieb na rok 2018 

  

DSS SYNNÓMIA bude pri financovaní sociálnych sluţieb vychádzať zo schváleného 

rozpočtu Ţilinského samosprávneho kraja na rok 2018, ktoré schválilo zastupiteľstvo ŢSK 

dňa 29.01.2018. 

 

Tabuľka 16 Záväzné ukazovatele a limity rozpočtu podľa zdroja rozpočtovej klasifikácie platnej na 

rok 2018 

Príjmy celkom/46/       134 178 € 

v tom: príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /210/ 0 € 

           administratívne poplatky a iné poplatky a platby /220/  133 315 € 

           iné nedaňové príjmy /290/   863 € 
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 Výdavky celkom     1 457 587 € 

v tom: Beţné výdavky /41/  773 409 € 

           Beţné výdavky /46/ 134 178 € 

           z toho: 610 mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV   

                       620 poistné a príspevok do poisťovní  

                       630 tovary a sluţby  

                       640 beţné transfery 

537 382 € 

199 116 € 

166 852 € 

                  4 237 € 

           Kapitálové výdavky /41/ 

           Zateplenie obvodového plášťa Sv. Gorazda 2978/3 

             550 000 € 

 

 Finančné prostriedky v roku 2018 nám budú poukazované mesačne na beţné výdavky. 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, rozpočtové prostriedky je moţné pouţiť len na účely, 

na ktoré boli v rozpočte ŢSK schválené, pri čerpaní prostriedkov budeme zachovávať 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich pouţitia. 

 Okrem získaných finančných prostriedkov z rozpočtu prideleného Ţilinským 

samosprávnym krajom, sa budeme snaţiť získať financie v rámci: 

- sponzorských darov a príspevkov od fyzických osôb 

- projektov, dotácií, grantov od podnikateľských subjektov, inštitúcií 

- štátneho rozpočtu – ţiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych 

sluţieb v zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR 

 

9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych sluţieb 

 

Tabuľka 17 Kontakty na poskytovateľa sociálnych sluţieb 

Telefónne kontakty 

Riaditeľka DSS SYNNÓMIA 0905 200 577 

Ekonomický úsek 0905 847 335 

041/ 565 17 45 

Týţdenný a celoročný pobyt Sv. Gorazda 

2977/2 

0905 200 578 

Denný, týţdenný, celoročný pobyt 

Moyzesova 912/27 

0905 847 334 
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Úsek stravovacej prevádzky 0905 668 226 

Úsek údrţby a autoprevádzky 0905 668 246 

Elektronické kontakty 

E mail dsszagorazda@vuczilina.sk 

dsszagorazda.riaditelka@vuczilina.sk 

dsszagorazda.pam@vuczilina.sk 

dsszagorazda.socialne@vuczilina.sk 

Web http://synnomia.dsszsk.sk/ 

http://www.synnomia.sk/dss-synnomia/ 

Facebook SYNNÓMIA DSS 

 

Spracovateľ výročnej správy 2017:       Bc. Miroslava Mičundová, ekonómka 

Schvaľovateľ výročnej správy 2017:    Ing. Dagmar Rechtoriková, riaditeľka DSS SYNNÓMIA 
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Príloha 1 Organizačná štruktúra  

  

Legenda:

Ergoterapeut 1 - v jednozmenej prevádzke

Ergoterapeut 2,3 - v dvojzmennej a trojzmennej prevádzke

Ve dúci Úseku 
o patroavteľstva, 

o šetrovateľstva, rehabilitácie, 

p racovnej terapie    
a  hygieny

Ve dúci Úseku sociálnej 
p ráce, sociálnej rehabilitácie 

a  výchovy - koordinátor
Ve dúci Úseku stravovania

Riaditeľka

Od borný mzdový 
účtovník, 

p e rsonalista

So ciálny pracovník
a d ministrátor

Se stra

Zd ravotnícky 
a s istent

Ekonóm

vo dič 
úd ržbár

Op atrovateľ

Ergoterapeut
2,3

Up ratovačka

So ciálny
te rapeut

Ergoterapeut
1

Kuchár

Po mocný 
kuchár

2,5

2

5

5

11

1

2

3

4

9

2,5

8,5

1

1

Asistent sociálnej 
p ráce

1

1

Ve dúci Úseku ekonomiky, 
p revádzky, údržby 

a a utodopravy
1

Re ferent 
re gistratúry a 
sk ladového 

ho spodárstva

0, 5

1

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB SYNNÓMIA  
 

Copyright © Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA           

                            str. 39 

 

   Príloha 2 Certifikát Bazálnej stimulácie 
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Príloha 3 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017 
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Príloha 4 Ročný prehľad o stave a pohybe majetku 
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