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 1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych sluţieb 

 

 1.1  Identifikačné údaje 

 

Názov:  Domov sociálnych sluţieb SYNNÓMIA  

Sídlo:   Moyzesova 27, 010 01 Ţilina 

IČO:   00647691  

DIČ:   2020689297 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ:  Ţilinský samosprávny kraj  

Zriaďovacia listina: s účinnosťou od 1.7.1998 

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych sluţieb: 23.11.2009 

vykonané zmeny:  11.06.2010 – zmena názvu 

10.10.2012 – zmena štatutára 

Pôvodne „Domov sociálnych sluţieb pre deti a dospelých“ bol na základe dodatku k 

zriaďovacej listine premenovaný na „Domov sociálnych sluţieb SYNNÓMIA“ s platnosťou 

od 01.06. 2010. 

Štatutárny zástupca:  Ing. Dagmar Rechtoríková 

 

 

 1.2  Vznik a stručná história DSS SYNNÓMIA 

 

Dňa 01.12. 1988 bol Okresným úradom Ţilina zriadený na 

Moyzesovej 27 v Ţiline Ústav sociálnej starostlivosti s 

kapacitou 21 miest. Starostlivosť v tomto zariadení sa 

poskytovala formou denného pobytu. Od svojho vzniku 

zariadenie prešlo viacerými zmenami. 

V roku 1991 bolo otvorené zariadenie pre mládeţ s denným 

pobytom na Sv. Gorazda 2 s kapacitou 28 klientov. Ku dňu 

01.02. 1995 bol zriadený Krajským úradom Ţilina na Moyzesovej ulici týţdenný a prechodný 

pobyt a od dňa 24.12. 1995 na Sv. Gorazda 3 denný pobyt.  

Od dňa 01.01.2002 bol Krajským úradom zriadený aj celoročný pobyt. Na základe tejto 

zmeny bol TP a CP presťahovaný na Sv. Gorazda 2 a časť DP na Moyzesovu 27.   
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 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 klientom poskytované v prostredí, ktoré zachováva ľudskú dôstojnosť, 

rešpektuje ich potreby v snahe vytvoriť klientom vhodné podmienky pre kvalitné vyuţitie 

pobytu v zariadení. 

 

 Domov sociálnych sluţieb spravuje 3 budovy: 

 

Moyzesova 27 – jednoposchodová budova 

s obývateľným podkrovím, nachádza sa v centre 

mesta, s vlastnou záhradou, kde klienti môţu 

tráviť svoj voľný čas.  

V roku 2013 sme vymenili podlahu v spoločenskej 

miestnosti, plastové okná a dvere, v rámci 

sponzorského daru sa vymenil nábytok. Vykurovanie budovy je zabezpečované vlastnou 

plynovou kotolňou, v roku 2013 boli pridelené ŢSK finančné prostriedky na nákup nového 

plynového kotla s príslušenstvom. 

V budove sú poskytované sociálne sluţby klientom s rôznym druhom postihnutia. V  

celoročnom pobyte je umiestnených 6 klientov, v týţdennom pobyte 4 klienti a  11 klientov v 

dennom pobyte.  

Priestorové vybavenie budovy Moyzesova 

 

  

 

Gorazda 3 – jednoposchodová budova je situovaná 

na sídlisku Vlčince. 

Na prízemí budovy sa nachádzajú dve spoločenské 

miestnosti pre klientov, telocvičňa  a rehabilitačná 

miestnosť s hydromasáţnou vaňou, perličkou, 

parafínom, termo – akupresúrnym masáţnym 

prístrojom, archív. Na poschodí sa nachádza 

spoločenská miestnosť pre klientov a ekonomický úsek. 

Interiér a exteriér  Počet 

1 - lôţkové izby 1 

2 – lôţkové izby  1 

3 – lôţkové izby 1 

4 -  lôţkové izby 1 

spoločenská miestnosť 2 

dielňa pracovných terapií 1 
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Na uľahčenie manipulácie s imobilnými klientmi sú  v  

spoločenských miestnostiach na  prízemí k dispozícii stropné 

prevesovacie systémy. Finančné prostriedky na ich zakúpenie  

sme získali v roku 2009 na základe Ţiadosti o poskytnutie 

dotácie na podporu rozvoja sociálnych sluţieb adresovanú 

MPSVaR SR. 

V budove sú poskytované sociálne sluţby 

36 klientom s rôznym druhom postihnutia 

počas pracovných dní.  V spoločenských miestnostiach sa stretávajú 

klienti z ročného, týţdenného aj denného pobytu , trávia tu čas v denných 

hodinách počas pracovných dní. Spoločenské miestnosti sú vybavené 

televízormi, s umiestneným  premietacím plátnom. V roku 2013 sme 

spoločenské miestnosti, izby vybavili darovaným nábytkom. 

 

Priestorové vybavenie budovy Gorazda 3 

 

 

 

 

 

 

                                         

Gorazda 2 – jednoposchodová zrekonštruovaná budova 

situovaná na sídlisku Vlčince v bezprostrednej blízkosti 

budovy Gorazda 3. V budove sa na prízemí sa nachádzajú 

izby pre klientov, stravovacia prevádzka s príslušnými 

skladmi a jedálňou pre klientov a zamestnancov.  

V roku 2013 v budove prebehla rozsiahla 

rekonštrukcia: zateplenie, vonkajšie a vnútorné stavebné 

úpravy budovy, nová fasáda, rekonštrukcia vstupnej pergoly, 

zavedenie ústredného kúrenia v dielni, výmena plastových okien, úprava strechy a schodiska. 

Na prvom poschodí sú izby klientov a zrekonštruovaná kúpeľňa s toaletami, práčovňa. 

Budova je na prízemí spojená s pergolou so vstupom do 

drevárskej dielne, kde klienti pracujú s hlinou, drevom 

a inými prírodnými materiálmi. V izbách na prízemí sú 

elektrické polohovateľné postele s roomerom, ktorý slúţi na 

zlepšenie manipulácie a k presunu imobilných klientov, skrine 

pre uloţenie osobných vecí, kreslá.  

 

Poskytuje sa tu celoročný pobyt  16 klientom, týţdenný pobyt  5  klientom. 

 

 

Interiér a exteriér  Počet 

1 - lôţkové izby 0 

2 – lôţkové izby  0 

3 – lôţkové izby 0 

spoločenská miestnosť 3 

telocvičňa 1 
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Obe budovy sa nachádzajú na rozsiahlom oplotenom areáli, v 

prípade pekného počasia trávia klienti svoj voľný čas v záhrade, v 

altánku, pri krbe s posedením, snaţia si vytvoriť vzťah k rastlinám- 

v areáli DSS, kde sú vysadené ovocné stromy, pestujú bylinky a 

kvety. 

 

 

Priestorové vybavenie budovy Gorazda 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 3. Štruktúra prijímateľov sociálnych sluţieb 

 

 Kapacita zariadenia je 85 klientov. Jedná sa o klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc 

inej fyzickej osoby vzhľadom na ich ťaţké zdravotné postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav. 

 

K 31.12.2013 navštevovalo zariadenie: 78 klientov z toho: 

- ţien  28  (z toho  4 CP, 4 TP, 20 AP)   

- muţov 43 (z toho  17 CP, 5 TP, 21 AP) 

- dievčat  4 (z toho  1 CP, 0 TP, 3 AP) 

- chlapcov  3 (z toho  0 CP, 0 TP, 3 AP) 

 

Z celkového počtu klientov je umiestnených: 

celoročný pobyt 22 

týţdenný pobyt  9 

ambulantný pobyt 47 

 

Interiér a exteriér  Počet 

1 - lôţkové izby 2 

2 – lôţkové izby  10 

3 – lôţkové izby 0 

spoločenská miestnosť 2 

jedáleň 1 
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Obsadenosť zariadenia v jednotlivých druhoch pobytoch 

Celoročný pobyt

Týždenný pobyt

Ambulantný pobyt

 

nariadená ústavná starostlivosť: 1 dieťa 

pozbavených spôsobilosti na právne úkony:    34  (z toho 6 klientom je opatrovník DSS) 

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

imobilných klientov:   14  (z toho 5 muţi, 5 ţeny, 3 chlapci, 1 dievča) 

ďalší, vyţadujúci si pomoc inej osoby (pri chôdzi):  8 (z toho 3 muţi, 5 ţeny) 

v poradovníku čakateľov: 6  (do celoročného pobytu) 

počet klientov platiacich plnú úhradu: 

 ambulantný pobyt  45 

 týţdenný pobyt    6 

 celoročný pobyt  13 

 

počet klientov platiacich zníţenú úhradu: 

 ambulantný pobyt          - 

 týţdenný pobyt  2 

 celoročný pobyt  9 

počet klientov s odpustenou úhradou: 

 ambulantný pobyt 2 

 týţdenný pobyt  1 

 celoročný pobyt            - 

Veková štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

3% 5%

29%

63%

10-14 r.

15-18 r.

19-25 r.

26 a viac r.
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 4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa 

sociálnych sluţieb 

 

V roku 2013 odborné a prevádzkové činnosti DSS SYNNÓMIA zabezpečovalo 

celkovo 55 zamestnancov, ktorých pracovno-právne vzťahy sú upravené podľa zákona 

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

 

K 31.12.2013 bolo na rodičovskej dovolenke päť zamestnankýň. Voľné pracovné miesta sú 

obsadzované priebeţne v zmysle platných právnych úprav. Do pracovného  pomeru boli 

prijatí štyria zamestnanci. V priebehu roka 2013 bol skončený pracovný pomer s piatimi 

zamestnancami dohodou o skončení pracovného pomeru. 

 

 

 DSS SYNNÓMIA sa z hľadiska prevádzky člení na úseky a sekcie: 

 

 4.1  Úsek ekonomiky, prevádzky, údrţby a autodopravy 

 

 4.1.1  Sekcia ekonomiky a prevádzky 

 úsek zabezpečuje plánovaciu, finančnú, rozpočtovú a štatistickú, 

administratívnu agendu podľa platných predpisov, 

 sleduje plnenie, čerpanie rozpočtu, zabezpečuje kontrolu hospodárenia 

zariadenia, vykonáva predbeţnú a priebeţnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 

502/2001 Z.z.,  

 zabezpečuje likvidáciu mzdových nárokov zamestnancov, vrátane likvidácie 

dávok nemocenského poistenia, sociálneho poistenia a odvodov do jednotlivých 

druhov poisťovní, 

 vykonáva zúčtovanie finančných podkladov, úhrady s bankou, vedenie 

pokladničnej agendy, 

 spravuje zverený majetok zariadenia v zmysle Zásad o nakladaní a hospodárení 

s majetkom Ţilinského samosprávneho kraja a zabezpečuje jeho pravidelnú 

inventarizáciu, vykonáva vedenie operatívnej evidencie hmotného 

a nehmotného majetku, drobného hmotného a nehmotného majetku, 

materiálových zásob, cenín, vrátane pohľadávok a záväzkov, 

 eviduje došlú a odoslanú poštu vo Fabasofte, zabezpečuje odosielanie pošty, 

 a preberanie došlých zásielok, archiváciu dokumentov v zmysle platnej 

legislatívy, 

 manaţérstvo kvality. 
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 4.1.2  Sekciu údrţby a autoprevádzky 

 zabezpečuje pravidelnú údrţbu, opravu alebo modernizáciu budov zariadenia, 

účelné a komplexné vyuţívanie dopravných prostriedkov. 

 

 4.2  Úsek sociálnej práce, sociálnej terapie a výchovy 

 uzatvára zmluvy poskytovaní  sociálnych sluţieb, 

 zabezpečuje zúčtovanie platby za poskytované sluţby, vymáha pohľadávky za 

sluţby a v tejto súvislosti podľa potreby zabezpečuje aj účasť na súdnych 

konaniach, 

 zabezpečuje úschovu cenných vecí a finančných prostriedkov a vedie o tom 

príslušnú dokumentáciu, 

 zabezpečuje integráciu prijímateľov sociálnej sluţby do beţného spoločenského 

ţivota,  propagačnú, publikačnú, voľno časovú a spoločensko-kultúrnu činnosť, 

výchovu a vzdelávanie detí v DSS. 

 

Úsek sa odborným zameraním člení na: 

 4.2.1  Sekcia sociálnej práce  

 4.2.2  Sekcia sociálnej terapie 

 4.2.3  Sekcia výchovy  

 

 4.3  Úsek opatrovateľstva, ošetrovateľstva, rehabilitácie, pracovnej terapie a 

hygieny 

 úsek zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť, opatrovateľskú starostlivosť, 

fyzikálnu terapiu,  pracovnú terapiu a ostatné terapie, 

 voľno časové aktivity, 

 dezinfekciu, upratovanie a pranie. 

Úsek sa odborným zameraním člení na: 

 4.3.1  Sekcia opatrovateľstva, ošetrovateľstva a rehabilitácie 

 4.3.2  Sekcia pracovnej terapie  

 4.3.3  Sekcia hygieny  

 

 4.4  Úsek stravovania 

 úsek zabezpečuje celodennú stravu,  

 prevádzku kuchyne, 

 odhlasovanie a prihlasovanie klientov na stravu, 

 tvorbu jedálneho lístka, objednávanie potravín a surovín na prípravu stravy, 

 kontrola dochádzky klientov. 
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Riaditeľka DSS 

 Riaditeľka je štatutárnym orgánom DSS. Zabezpečuje: 

 manaţment činností, poskytovaných a zabezpečovaných zariadením DSS, 

vrátane manaţmentu ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť kvalitu 

poskytovaných sluţieb občanom, 

 koordinovanie a usmerňovanie psychologickej starostlivosti, výchovnej činnosti 

a sociálnej práce s cieľom uplatňovania diferencovaných výchovno-

vzdelávacích a sociálno – dynamizujúce činnosti zamerané na individuálny, 

osobnostný a sociálny rozvoj občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť 

v zariadení, 

 zabezpečuje hospodárenie a efektívne vyuţívanie zvereného majetku v zmysle 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Ţilinského samosprávneho kraja, 

ktorého je správcom. 

Príloha č.1 Organizačná štruktúra 

 

 5. Poskytovanie sociálnych sluţieb 

 

Druh sociálnej sluţby: 

V DSS pre deti a dospelých sa podľa zákona 448/2008 poskytujú sociálne sluţby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 

 

Forma sociálnej sluţby (§ 13 Zákona 448/2008) 

Sociálna sluţba sa v zariadení poskytuje formou:  ambulantnou formou a pobytovou formou. 

Pobytová forma sa poskytuje ako týţdenná pobytová forma a celoročná pobytová forma 

 

Sociálnu sluţbu poskytujeme fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe 

a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo 

prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.  

Rozsah poskytovania sociálnej sluţby je: 

- poskytovanie sociálnej sluţby na určitý čas a neurčitý čas. K dnešnému dňu máme všetkých 

klientov prijatých na neurčitý čas. 

 

V našom zariadení poskytujeme: odborné činnosti, ktorými sú: 

 základné sociálne poradenstvo 

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

 pomoc pri uplatňovaní prác a právom chránených záujmov,  

 sociálna rehabilitácia- začleňovanie klientov do spoločnosti, 

 ošetrovateľská starostlivosť, 
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 pracovná terapia,  

obsluţné činnosti, ktorými sú: 

 ubytovanie,  

 stravovanie – sa poskytovalo podľa stanovených stravných jednotiek s 

prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov 

 upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva 

ďalšie činnosti, ktorými sú: 

a) utváranie podmienok na 

 úschova cenných vecí, 

 vzdelávanie, 

 záujmovú činnosť (je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a 

rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa 

sociálnej sluţby) 

b) poskytovanie 

 osobného vybavenia (to je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné 

veci osobnej potreby, ktoré sa poskytujú fyzickej osobe umiestnenej v celoročnej 

forme pobytu a táto fyzická osoba si osobné vybavenie nemôţe zabezpečiť sama) 

 zabezpečenie záujmovej činnosti 

 

Športové a kultúrno-spoločenské akcie a podujatia za rok 2013 

Domov sociálnych sluţieb  podporuje oblasť voľno 

časových aktivít pre klientov s postihnutím – aktívnou 

účasťou na kultúrnych, športových či vzdelávacích 

podujatiach, rozvíjajúcich samostatnosť a sebestačnosť 

klienta nácvikom zručností vedúcich k zaradeniu do 

spoločenského prostredia a aby sa minimalizovali priame 

a nepriame dôsledky dlhodobého postihnutia. 

 návštevy kultúrnych a spoločenských organizácií a 

inštitúcií – návštevy výstav          a prezentačných 

akcií v galériách a múzeách – Krajské kultúrne 

stredisko Ţilina, Povaţská galéria, Povaţské múzeum, 

Slovenské národné múzeum v Ţiline, Čadci, Radoli, 

Martine, Veľkom Rovnom, Krásne nad Kysucou, 

návštevy predstavení            v Bábkovom divadle a 

Mestskom divadle Ţilina, návštevy kín v Ţiline,  Dom 

umenia Fatra (váţna hudba)), účasť na Staromestských 

slávnostiach v Ţiline, Fašiangovom festivale v meste 

Ţilina a pod., návštevy bohosluţieb v Ţiline, návštevy 

kniţníc v Ţiline (Krajská kniţnica v Ţiline)  

 návštevy v zariadeniach sociálnych sluţieb – návšteva 

DSS a ŠZ Straník, návšteva DD a DSS sv. Lazara v 

Ţiline  
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 organizovanie celodenných výletov - výlety do 

blízkeho okolia Ţilina – Dubeň, výlet na chatu do 

Lietavskej Svinnej, MiniZOO Oškerda, Rajeckých 

Teplíc, výlet do Strečna, výlet na Šútovské vodopády, 

výlet do Novej Bane, výlet na Agrofarmu           v 

Papradne, výlet do Terchovej, výlet do Kysuckého 

Nového Mesta, výlet do Bytče spojený s prehliadkou 

Sobášneho paláca, výlet do skanzenu v Martine, výlet 

do Dunajova, výlet na chatu do Veľkého Rovného, výlet do psieho útulku v Mojšovej 

Lúčke, výlet do Radole, výlet na Lietavský hrad, výlet do Ruţomberka – Vlkolínca, 

výlet do Banskej Bystrice, výlet do Oravskej Lesnej na 

súťaţ psích záprahov, rekondičný pobyt v Taliansku, 

rekreačný pobyt v Makove Fran a rekreačný pobyt        v 

Agropenzióne Grunt v Papradne, výlet do adventnej 

Budapešti 

 

 

 

 sprievod klientom na športových hrách - športové hry v 

Terchovej – Vŕškoch, šachový turnaj na Úrade ŢSK, 

Športové hry – BOCCIA – Ţilina 

 realizácia terapeutických a záujmových aktivít klientov - 

nácvik a tréning: úkony sebaobsluhy (hygiena, 

stravovanie, dodrţiavanie pitného reţimu, dodrţiavanie 

liečebného reţimu, vyprázdňovanie močového mechúra a 

hrubého čreva, obliekanie, vyzliekanie, mobilita a motorika), úkony starostlivosti o 

svoju domácnosť – nácvik prác v domácnosti, základné sociálne aktivity a sociálne 

vzťahy (sprievod - tréning aktivít vykonávaných klientom so sprievodom, predčítanie, 

sociálne vzťahy a pravidlá správania, sociálne aktivity) nácvik pouţívania pomôcky, 

nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, precvičovanie čítania 

Braillovho písma, sociálna komunikácia 

 organizovanie kultúrnych a spoločenských 

aktivít s klientmi - vystúpenie klientov      v DD a 

DSS sv. Lazára v Ţiline, vystúpenie klientov DSS 

na akcii canisterapeutky      v meste Ţilina – 

„Zmysel ţivota“, účasť na karnevale DSS a ŠZ 

Straník, karneval 2013 v DSS SYNNÓMIA, 

oslava MDD 2013 v DSS, Valentínsky deň 2013 

v DSS, pripomenutie si Dňa matiek, Dňa otcov a 

MDŢ v DSS, divadelné vystúpenia v rámci 

projektu Dr. Klaun, prednáška Polície SR v rámci prevencie sociálnopatologických 

javov na polícii v Ţiline, Deň sv. Mikuláša 2013, prednáška Bratislavského 

regionálneho ochranárskeho zdruţenia BROZ v DSS SYNNÓMIA, koncoročný 

večierok v DSS SYNNÓMIA s hudobným hosťom – hudobnou skupinou CAPIELKA, 

koncert Tomáša Bezdedu v DSS k MDD; Vystúpenie FS Rozsutec v DSS, 

organizovanie exkurzií v PaSa Čadca a na Ţilinskú univerzitu, koncertu detí ZUŠ L. 

Árvaya v DSS, oslavy narodenín a menín klientov, účasť na krajskej súťaţi 

dramatického umenia Ţilinský Oskar 2013, návšteva na súťaţi dramatického umenia 

Detská divadelná Ţilina 2013 
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 organizovanie a príprava výstav produktov práce pracovno-terapeutických dielní -

účasť na všetkých tematických výstavách prác klientov zariadení sociálnych sluţieb 

na Úrade ŢSK počas roka 2013 – Veľkonočná výstava, Za oknami našich zariadení, 

Vianočná výstava; tematické výstavy prác klientov v DSS SYNNÓMIA (Veľkonočná 

výstava, Vianočná výstava) 

 Miesto poskytovania sociálnej sluţby: 

o Moyzesova 27, Ţilina 

o Sv. Gorazda 2, Ţilina 

o Sv. Gorazda 3, Ţilina 

 

 

 

 6. Financovanie sociálnych sluţieb a úhrady za poskytovanú sociálnu 

sluţbu 

 

 6.1  Rozpočet príjmov 

Skutočné dosiahnuté príjmy roku 2013 boli vo výške 110 804,21 €, čo je o 12 731,09 € 

viac ako skutočné príjmy roku 2012 a o 10 079,23 € viac ako v roku 2011. Na vyššom plnení 

príjmov sa výrazne podieľali príjmy z finančných prostriedkov z grantov.  

 

Tabuľka č.1:  Porovnanie skutočných príjmov za rok  2011 aţ 2013 

 

Názov rozpočtovej poloţky Suma v Eur 

2011 

Suma Eur 

2012 

Suma Eur 

2013 

Porovnanie 

príjmov 

2013/2012 

Administratívne poplatky a iné poplatky 

a platby /220/ 

93 592,54 94 714,71 94 793,80 79,09 

Úroky z tuzemských  úverov, pôţičiek 

a vkladov /240/ 

72,21 109,71 66,32 -43,39 

Iné nedaňové príjmy  (z poist.  plnenia, 

dobropisov) /290/ 

4 687,34 3 008,70 4 009,79 1 001,09 

Granty a transfery /300/ 2 372,89 240,00 11 934,30 11 694,30 

Celkom 100 724,98 98 073,12 110 804,21 12 731,09 

 

 6.2  Rozpočet beţných výdavkov 

 

V porovnaní s rokom 2012 bol rozpočet beţných výdavkov roku 2013 niţší o 34 596,00 

€, čo je medziročný pokles o 4,98% a oproti roku 2011 o 33 015,00 € čo je pokles o 4,76%. 
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Tabuľka č.2  Porovnanie beţných výdavkov za rok  2011 aţ 2013 

 

Názov rozpočtovej poloţky Upravený 

rozpočet v € 

2011 

Upravený 

rozpočet v 

€ 2012 

Upravený 

rozpočet v 

€ 2013 

Porovnanie 

výdavkov 

2013/2012 

Mzdy a platy /610/ 387 382,00 380 870,00 359 072,00 -21 798,00 

Poistné /620/ 141 692,00 137 006,00 129 004,00 -8 002,00 

Tovary a sluţby /630/ 160 846,00 172 257,00 169 476,00 -2 781,00 

z  toho:     

Cestovné náhrady /631/ 251,00 1 812,00 931,00 -881,00 

Energie, voda, komunikácie /632/ 57 790,00 53 191,00 50 219,00 -2 972,00 

Materiál /633/ 63 028,00 74 727,00 59 087,00 -15 640,00 

Dopravné /634/ 2 658,00 3 042,00 3 755,00 713,00 

Rutinná a štandardná údrţba /635/ 20 571,00 16 965,00 31 558,00 14 593,00 

Nájomné za nájom /636/ 0,00 31,00 0,00 -31,00 

Sluţby /637/ 16 548,00 22 489,00 23 926,00 1 437,00 

Beţné transfery /640/ 3 149,00 4 517,00 2 502,00 -2 015,00 

Celkom  693 069,00 694 650,00 660 054,00 -34 596,00 

 

 6.3  Rozpočet kapitálových výdavkov 

 

Tabuľka č.3:  Porovnanie kapitálových výdavkov za rok  2011 aţ 2013 

Názov rozpočtovej poloţky Upravený 

rozpočet v € 

2011 

Upravený 

rozpočet v 

€ 2012 

Upravený 

rozpočet v 

€ 2013 

Porovnanie 

výdavkov 

2013/2012 

Nákup stroj., prístr., zar. /713/ 0,00 0,00 2 481,00 2 481,00 

Nákup osobných automobilov /714/ 0,00 5 415,00 5 000,00 -415,00 

Rekonštrukcia a modernizácia /717/ 4 500,00 0,00 110 000,00 110 000,00 

Celkom 4 500,00 5 415,00 117 481,00 112 066,00 



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB SYNNÓMIA  
 

Výročná správa 2013                         15 

 

 6.4  Ekonomicky oprávnené náklady k 31.12. 2013 

 

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 č. 4:  Ekonomicky oprávnené náklady ročné vzhľadom na kapacitu 

Ekonomicky oprávnené náklady k 31.12.2013 654 100,33 € 

a/ Mzdy a platy: 

b/ Poistné: 

c/ Cestovné náhrady: 

d/ Energie, voda: 

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: 

359 072,00 €                                        

129 004,00 €                                                        

440,94 €                                                                                   

  50 218,11 € 

  59 087,57 €                                                        

    2 454,11 €                                                                                                                                                 

9 254,14 € 

0,00 € 

23 878,92 € 

 

0,00 € 

    0,00 € 

353,70 € 

2 148,30 € 

18 188,54 € 

Priemerný počet prijímateľov soc. sluţieb za r.2013:  85 klientov 

z toho:  AP – 54  

            TP –   9   

            CP – 22  

Ekonomicky oprávnené náklady ročné na 1 PSS k  31.12.2013:      7 695,30 € 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 PSS mesačne za rok 2013 :  641,27 €      

 

Tabuľka č. 5:  Ekonomicky oprávnené náklady mesačné 

Ekonomicky oprávnené náklady mesačné k 31.12.2013:  

Ambulantný pobyt:   

Týţdenný pobyt: 

Celoročný pobyt:       

444,97 € 

667,45 € 

1112,42 € 
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 6.5  Priemerná mesačná úhrada 

 

Tabuľka č. 6:  Priemerná mesačná úhrada 

Priemerná mesačná úhrada k 31.12.2013  

Ambulantný pobyt do 20 hod. týţdenne: 

Ambulantný pobyt nad 20 hod. týţdenne: 

Týţdenný pobyt: 

Celoročný pobyt: 

50,28 € 

70,71 € 

170,48 € 

240,02 € 

 

 6.6  Zdroje financovania pouţité v roku 2013 

 

Tabuľka č. 7:  Zdroje financovania 

Zdroje financovania k 31.12.2013  

Čerpanie finančných prostriedkov celkom: 

Čerpanie zo zdrojov ŢSK (KZ 41): 

Čerpanie zo zdrojov ŢSK peň. fondu (KZ 41P): 

Z vlastných zdrojov (KZ 46): 

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

798 539,31 € 

581 321,57 € 

109 996,18 € 

86 064,00 € 

21 157,56 € 

72a – sponzorské dary 

72e – z poistného plnenia 

72f – za stravné (réţia) 
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 7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych sluţieb 

      za rok 2013 

  DSS SYNNÓMIA má tieto vízie, priority, ciele v poskytovaní sociálnych sluţieb: 

 úspešná realizácia certifikácie systému manaţérstva kvality podľa STN EN ISO 

9001:2009 – v auguste 2012 DSS SYNNÓMIA získal Certifikát systému 

manaţérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 

 zabezpečiť integráciu detí a dospelých do spoločenského ţivota - trvalo sa 

orientovať na vytváranie pozitívneho a motivujúceho prostredia, aktivizujúceho 

k posilneniu sebestačnosti a ľudskej dôstojnosti, zabraňovať sociálnemu vylúčeniu 

a podporovať začleneniu do spoločnosti – v priebehu roka 2013 sa zorganizovali 

rôzne aktivity pre deti a dospelých v rámci Slovenska i zahraničia 

 zabezpečiť bezbariérový prístup v budovách- v budove Moyzesova 27 sa 

zrenovovala kúpeľňa, zlepšil sa bezbariérový prístup k toalete 

 implementácia konceptu Bazálnej stimulácie na pracovisku - účasť zamestnancov 

na akreditovanom kurze „Bazálna stimulácia- seminár sa uskutočnil 9.- 10.06.2012 

a zúčastnilo sa ho 19 zamestnancov 

 získať pre zariadenie certifikát „Pracovisko pracujúce s konceptom BS“- 

zariadenie spĺňa podmienky pre vykonanie auditu Inštitútom bazálnej stimulácie, 

ktorý je oprávnený vydať certifikát bazálnej stimulácie 

 optimalizovať náklady na prevádzku zariadenia- odstraňovanie úniku tepla 

výmenou plastových okien v izbách klientov, pouţívanie nízkoenergetických 

ţiaričov- úsporných ţiariviek, efektívne vyuţívanie vodného zdroja – kontrola 

vodovodných inštalácií a postupná výmena vodovodných batérií, zníţenie 

nákladov na zemný plyn prostredníctvom výmeny plynového kotla 

 dlhoročnou prioritou DSS bolo vysporiadanie 

vlastníckych vzťahov k budove Gorazda 2 

a pozemkom s inţinierskymi sieťami, ktoré boli 

vyuţívané na základe zmluvného vzťahu s Mestom 

Ţilina – v auguste 2013 Ţilinský samosprávny kraj 

na základe vzájomných rokovaní s Mestom Ţilina 

vysporiadal vlasnícke vzťahy a zveril DSS 

SYNNÓMIA predmetné nehnuteľnosti do správy 

 rekonštrukcia a modernizácia budovy Gorazda 2 – 

po zverení majetku do správy, boli zariadeniu 

pridelené finančné prostriedky. Predmetom 

rekonštrukcie budovy bola výmena plastových okien 

a dverí, vybúranie nefunkčnej výťahovej šachty 

a dobetónovanie stropných dosiek, zateplenie, nová 

fasáda, rekonštrukcia vstupnej pergoly, zateplenie 

strechy, zavedenie ústredného kúrenia v dielni, 

stavebné úpravy schodiska a nový bleskozvod 
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 vybavenie priestorov v budovách: Gorazda 2,3, 

Moyzesova  darovaným nábytkom v počte 444 kusov 

od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel 

 

 aktívne sa zúčastňovať projektovej činnosti a zapájť 

sa do grantových programov, v roku 2013 finálne 

ukončenie projektu:  

zakúpenie 7 – miestneho osobného motorového 

vozidla na CNG pohon od nadačného fondu SPP 

EkoFond na základe projektu: č. 557/PG05/2011 A: 

„Ekonomicky a ekologicky – bliţšie k vám...“  

 odstraňovanie alebo zmierňovanie porúch správania 

a výchovných problémov: pokračovať v 

komplexnom a profesionálnom riešení a prístupe 

k problematike sexuality klientov (pravidelné odborné poradenstvo a vzdelávanie 

v tejto oblasti) 

 rozvoj jemnej a hrubej motoriky- zvyšovať odbornosť 1 aţ 2 ergoterapeutov 

v novej oblasti pracovných terapií – šperkárstvo v blízkej budúcnosti 

 odstraňovanie alebo zmierňovanie psychického napätia a fóbií – našou hlavnou 

prioritou je pomôcť klientom skvalitniť a udrţať fyzickú a psychickú pohodu 

 rozvíjanie komunikácie, tvorivosti, fantázie, realizácia relaxačných, oddychových 

a voľnočasových aktivít s klientmi –  

muzikoterapia – liečba relaxačnou hudbou, tancom, spevom 

arteterapia- liečba pomocou výtvarných techník (kresba, maľba, aranţmá) 

aromaterapia- liečba vôňou 

canisterapia- pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka 

terapia hrou- stimuluje sociálny vývin klienta 

dramatoterapia- rozvíja vyjadrovacie schopnosti 

fyzioterapia- liečba masáţou, cvičením 

   

 spolupráca so Špeciálnou základnou školou 

 nadviazanie spolupráce s dobrovoľníkmi- v roku 2013 spolupracovalo so 

zariadením 5 dobrovoľníkov, tu je potrebné vyzdvihnúť aktívny a citový prístup 

bývalej zamestnankyne ku klientom celoročného pobytu, ktorá aj po odchode na 

starobný dôchodok, klientov navštevuje a sprevádza ich na rôznych kultúrnych 

aktivitách  
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 pokračovať v spolupráci s agentúrou VAV Servis Slovakia a umoţniť realizovať 

prax v zariadení účastníkom kurzu v odbore opatrovateľ 

 

 klienti reprezentovali zariadenie i v roku 2013 na 

Ţilinskom Oskarovi 2013 s predstavením „Biely 

sen“ 

 

 

 

 

 8. Plán financovania sociálnych sluţieb na rok 2014 

  

DSS SYNNÓMIA bude pri financovaní sociálnych sluţieb vychádzať zo schváleného 

rozpočtu Ţilinského samosprávneho kraja na rok 2014, ktoré schválilo zastupiteľstvo ŢSK 

dňa 05.11. 2013 uznesením číslo 5/26. 

 

Záväzné ukazovatele a limity rozpočtu podľa zdroja rozpočtovej klasifikácie platnej na 

rok 2014: 

 

Príjmy celkom/46/       88 511 € 

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

           administratívne poplatky a iné poplatky a platby /220/   

           iné nedaňové príjmy /290/   

0 € 

87 716 € 

795 € 

 

 Výdavky celkom     683 571 € 

v tom: Beţné výdavky /41/  558 760 € 

           Beţné výdavky /46/ 88 511 € 

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

                       620 poistné a príspevok do poisťovní  

                       630 tovary a sluţby  

                       640 beţné transfery 

 

           Kapitálové výdavky /41/ 

           z toho: 710 konvektomat 

368 632 € 

137 288 € 

165 200 € 

                  6 151 € 

 

                  6 300 € 

                 6 300 € 
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 Finančné prostriedky v roku 2014 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. 

 

 9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych sluţieb 

 

Telefónne kontakty mobilné:  

 

0905200577 riaditeľka DSS 

0905847335  úsek riaditeľa 

0905200578 odd. TP a celoročného pobytu sv. Gor. 2 

0905847334 odd. M 27 DP, TP, RP 

0905668226 úsek stravovania 

0905668246 sekcia údrţby a autoprevádzky 

 

Telefónne kontakty pevná linka: 

041/5651745 úsek riaditeľa 

 

Adresy e-mail: 

dsszagorazda@vuczilina.sk 

dsszagorazda.riaditelka@vuczilina.sk 

dsszagorazda.pam@vuczilina.sk 

dsszagorazda.socialne@vuczilina.sk 

Facebook: DSS SYNNÓMIA 

 

mailto:dsszagorazda@vuczilina.sk
mailto:dsszagorazda.pam@vuczilina.sk
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Príloha č.1 Organizačná štruktúra 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                ((44))  

    

  

  

((1111,,55))  

  

  

          ((2255))        ((77))  

  

  

Legenda: 

Ergoterpeut1 – ergoterapeuti v jednozmennej prevádzke 

Ergoterpeut2,3 – ergoterapeuti v dvojzmennej a trojzmennej prevádzke 
   

 

 

Vedúci Úseku 

stravovania   

1 

Kuchár  2 

Pomocný kuchár  2 

Vedúci Úseku sociálnej 

práce, sociálnej 

rehabilitácie a výchovy 

– koordinátor   1 

Vychovávateľ   

1 

Sociálny pracovník 

2 

Sociálny terapeut   

4 

 

Ergoterapeut1  4,5 

Sociálny pracovník, 

administrátor  1 

Ekonóm    1 

Odborný mzdový 

účtovník, personalista 

1 

Referent správy 

majetku, pokladník  

1 

Samostatný 

ekonomický pracovník 

– správca registratúry 1 

Vodič/údrţbár  

2 

Sestra     2 

Zdravotnícky asistent  

2 

Opatrovateľ  

6,5 

Fyzioterapeut  

2 

Upratovačka   

2,5 

Ergoterapeut2,3 

 10 

  

RRiiaaddiitteeľľkkaa  

  

Vedúci Úseku opatrovateľstva, 

ošetrovateľstva, rehabilitácie, 

pracovnej terapie a hygieny    

1 

Manaţér kvality 


