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1.   Identifikačné údaje poskytovateľa sociálnych služieb 

Názov  : Domov dôchodcov a domoc sociálnych služieb 

Adresa  : Úzka č. 49, 982 01 Tornaľa  

IČO  : 00648124 

Zriadenie :  23. 04. 1981 

Zriaďovateľ : Krajský úrad v Banskej Bystrici, od 1. 7. 2002 Vyšší územný celok – BBSK 

Kontakt:    ddadsstornala@ddadsstornala.sk    tel.  047/5511200,  

Web:   www.ddadsstornala.sk  

 
ZSS je  umiestnené v blízkosti komunity v mestskej časti Králik pri oddychovom  parku a 
neďaleko plážového  kúpaliska mesta. V blízkosti ZSS sa nachádzajú nákupné centrá, 
spoločenské a kultúrne inštitúcie. Je pomerne dobré vybavenie infraštruktúry  okolia 
zariadenia /obchody, služby, kultúra/. Dopravná infraštruktúra  je zabezpečená do ZSS 
primerane. Klienti majú  možnosti   komunikácie s inými občanmi žijúcimi v miestnej komunite 
- vhodná  ponuka sociálnych kontaktov / klub dôchodcov mesta, základné a stredné školy, 
centrum voľného času, cirkevné ustanovizne  a pod./ 
 

2. Poskytované služby 

Predmet činnosti : Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starým občanom a zdravotne 
postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu – nevyhnutnej 
starostlivosti: bývanie, stravovanie, zaopatrenie, ďalšej starostlivosti, ktorou je: poradenstvo, 
záujmová činnosť, kultúrna činnosť, pracovná terapia, rehabilitačná činnosť, rekreačná 
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činnosť, úschova cenných vecí. Vytváranie podmienok na zriadenie zdravotníckeho zariadenia 
s možnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov. 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb  DSS Tornaľa (ďalej len DD a DSS) poskytuje 
prijímateľom sociálnej služby celoročnú pobytovú formu služieb s kapacitou 175 klientov 
v Zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS), Domove sociálnych služieb (ďalej len DSS) 
a Zariadení podporovaného bývania (ďalej len ZPB). Sociálna služba sa poskytuje na základe 
Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi DD a DSS Tornaľa a prijímateľom 
služby, resp. jeho zákonným zástupcom. 

 

1. V zariadení pre seniorov sa: 
a) poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 
sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 
a šatstva, osobné vybavenie,  
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 
c) zabezpečuje záujmová činnosť. 
V zariadení pre seniorov sa v súlade s § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách   
poskytuje  ošetrovateľská starostlivosť. 
 
2. V DSS sa poskytuje:  
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna 
rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a 
šatstva, osobné vybavenie, 
b) zabezpečuje  rozvoj pracovných zručností  a  záujmová činnosť, 
c) utvárajú podmienky na  úschovu cenných vecí. 
V domove sociálnych služieb sa v súlade s § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách   poskytuje  ošetrovateľská starostlivosť. 

 

3. V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu poskytuje: 
.a) poskytuje  ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov, 
b) utvárajú podmienky na  prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a 
šatstva, 
c) vykonáva sociálna rehabilitácia. 
 

3. Politika kvality  
    

Politika kvality je stanovená ako dlhodobá vízia budovania systému manažérstva kvality 

aktualizovaná v roku 2020. Jej obsah je naďalej aktuálny a vyhovujúci a napĺňa poslanie DD 

a DSS vo vytvorení optimálneho prostredia pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov. 

V DD a DSS sa ročne vykonáva audit certifikovanou audítorskou spoločnosťou. Interné audity 

sa konajú v súlade s programom a plánom auditu na Technicko-prevádzkovom, Sociálno-

zdravotnom úseku a 2 x ročne sa koná audit na ošetrovateľských štandardoch. 

Zistené nedostatky a odporúčania sa riešia následne po skončení auditov. 

4. Hodnotenia plnenia stanovených cieľov za rok 2020 
 

Vedenie stanovilo na rok 2020 celkom 4 ciele. 

 

Ciele boli termínované a splnené  január – december 2020     

                                    

1. Udržiavať systém manažérstva kvality a zabezpečovať jeho trvalé zlepšovanie. 



2. Rozvoj ľudských zdrojov – úspešná profesionalizácia. Doplnenie a zvyšovanie 
kvalifikačných predpokladov v súlade s plánom vzdelávania na rok 2020 

3. Zabezpečiť systém supervízii v zariadení. 
4. Zriadiť izolačnú miestnosť v pavilónovej časti so sociálnym zariadením.                                             
 
5. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb   

 
 

Ubytovanie 

Ubytovanie prijímateľov je v súlade s vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a 
požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 
štandardu a na ubytovacie zariadenia. Poskytuje sa v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách 
a ubytovacích bunkách s príslušenstvom, s najviac dvomi obývateľnými izbami.    

Základné vybavenie izieb:  

stále lôžko pre každého ubytovaného, spoločným stolom na každej izbe, stoličkou pre každého 

ubytovaného, dvojdielnou skriňou pre každého ubytovaného, nástenným vešiakom, nádobou 

na odpadky, umývadlo. Na každé lôžko pripadá: nočný stolík, matrac, paplón, poduška, 

obliečky a plachta, prikrývka.  Obvody stien sú natreté farebným, olejovým náterom pozdĺž 

lôžok alebo sú zateplené obkladom. Na zabezpečenie intimity prijímateľov ležiaceho 

oddelenia, izby sú vybavené paravánmi a oddeľovacími závesmi. 

Izolačné miestnosti sú zriadené na lôžkovom oddelení,  pavilónovej časti I.B  a na prízemí 
Budovy II. 

V zariadení sa nachádza 28 kúpeľní so sprchami, jedna sprcha najviac na 6 ubytovaných.  

Kuchynky sú vybavené  kuchynskou linkou s drezom na umývanie riadu, mikrovlnou rúrou, 

rýchlo varnou kanvicou, chladničkou, sporákom.  

Jedálne pre obyvateľov sú vybavené   jedálenskými  stolmi a   jedálenskými stoličkami. 

Spoločenské miestnosti sú vybavené skriňovou zostavou, konferenčnými stolíkmi, kreslami, 

záclonami, dekoračkami, kobercom, obrazmi, televíznym prijímačom a odpadovým košom – 

slúži aj na  pracovné a záujmové aktivity. Spoločenské miestnosti v počte 7 majú  rozlohu  3,36 

m2 na klienta.    

Stravovanie  

Príprava stravy a hygiena  kuchyne  je  vykonávaná  v  súlade  s  Prevádzkovým  poriadkom 
zariadenia spoločného stravovania v zmysle potravinového kódexu SR a s plánom HACCP. 

1. Stravovanie v zariadení je zabezpečené vo vlastnej kuchyni.  Za  prípravu, kvalitu  stravy  a 
za  dodržiavanie technologických  postupov,  za  hygienickú  a  zdravotnú  nezávadnosť  
použitých  surovín zodpovedá kuchár.   

2. Strava sa poskytuje v súlade s Receptúrou pre zariadenia verejného stravovania Výroba 
pokrmov a nápojov podlieha zásadám správnej výrobnej praxe, s prihliadnutím na vek a 
zdravotný stav klientov a podľa dohodnutých stravných jednotiek v nadväznosti na Všeobecne 
záväzné nariadenie BBSK . 

5. V zariadení sa poskytujú pravidelne:  raňajky, obed, večera  a dve vedľajšie jedlá: desiata 
a olovrant, II. večera pre diabetikov.  Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou 
pobytovou sociálnou službou je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve 
hlavné jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.  Strava  sa  poskytuje  podľa  
jedálneho  lístka,  ktorý  zostavuje  zodpovedný  pracovník zariadenia  raz  za  týždeň  so  



súhlasom  stravovacej komisie, výboru obyvateľov,  lekára, sestry a riaditeľa  zariadenia  s  
ohľadom  na  možné  špecifiká  v podávanej strave podľa zdravotného stavu klientov (diabetes, 
a i.).  

 
Pranie a manipulácia s bielizňou 

1.Pranie, sušenie a žehlenie posteľnej prevádzkovej a osobnej bielizne sa vykonáva vo 
vlastnej práčovni, sušiarni a žehliarni. Práčovňa je vybavená samostatnou stavebne 
oddelenou časťou na pranie, žehlenie a sušenie. Manipulácia, pranie a žehlenie bielizne 
zabezpečujú zamestnanci práčovne denne v súlade s harmonogramom prania a evidenciou 
bielizne.  

2. V Zariadení podporovaného bývania je vytvorený priestor na vypranie osobnej bielizne 
a odevov s práčkou, umývadlom a skrinkami na pracie prostriedky. Klienti perú posteľnú 
bielizeň samostatne pod dohľadom zamestnanca SZÚ 1 x za dva týždne. Osobné prádlo si 
perú podľa vytvoreného harmonogramu alebo podľa potreby.  

   

Upratovanie a dezinfekcia  

1. Zodpovednosť  za  hygienu  v  zariadení  má  zodpovedný  zamestnanec TPÚ a SZÚ  
Službukonajúci personál SZÚ – opatrovateľky/ opatrovatelia vykonávajú hygienu na izbách 
klientov a v spoločných priestoroch v stanovenom rozsahu.  

Prijímatelia sociálnych služieb Zariadenia podporovaného bývania pod dohľadom 
zamestnanca SZÚ vykonávajú hygienu na izbách a v spoločných priestoroch.  

3. Postup pri upratovaní : 

1. Na upratovanie sa používajú dezinfekčné prostriedky s virucídnymi alebo 

dezinfekčnými účinkami, ktoré sa riedia denne na ambulancii.   

2. Utieranie povrchov – či nábytku, podláh sa robí vždy navlhko. Všetky pomôcky na 

upratovanie sa po skončení riadne vyperú, vydezinfikujú a dajú vysušiť. 

3. Postele a matrace v izbách klientov  sa dezinfikujú umytím dezinfekčným prípravkom.  

Pri výmene posteľnej bielizne v izbách klientov sa vetrá cez okno nie do chodby, podľa      

možnosti bez prítomnosti klientov.  

4. Použitá bielizeň sa neodkladá na zem,   ale do plastových nádob alebo vriec, 

v ktorých sa odnáša z izby klientov do práčovne. 

5. Použité pomôcky na upratovanie sa  po skončení práce vyperú, vydezinfikujú 

a osušia. 

6. Nástroje a pomôcky kontaminované biologickým materiálom  pred sterilizáciou prejdú 

tzv. pred dezinfekciou  - je to mechanické očistenie od hrubého znečistenia. 

 

6. Postup pri upratovaní v  ZPB : 

1. Na upratovanie sa používajú dezinfekčné prostriedky s virucídnymi alebo 

dezinfekčnými účinkami, ktoré sa riedia v kancelárii SZÚ. Dezinfekčné prostriedky 

a čistiace prostriedky zabezpečuje zariadenie.   

2. Dezinfekciu v Zariadení podporovaného bývania si klienti pod dohľadom 

zamestnanca SZÚ vykonávajú samostatne podľa potreby najmenej však 1 x 

týždenne.  

3. Utieranie povrchov - nábytku, podláh sa robí vždy navlhko. 



4. Postele a matrace v izbách klientov  si dezinfikujú umytím dezinfekčným prípravkom.  

Pri výmene posteľnej bielizne sa vetrá cez okno nie do chodby.  

5. Dezinfekciu v zariadeniach osobnej hygieny si vykonávajú  denne. 

6. Dezinfekcia povrchov, variča, chladničky a drezu na umývanie riadu sa robí po použití.  

7. Umývanie použitého riadu prostriedkami na umývanie riadu sa vykonáva hneď po 

znečistení.    

8. Použité pomôcky na upratovanie si  po skončení práce vyperú, vydezinfikujú 

a osušia. 

9.  Priebežné čistenie  vykonávajú klienti pod dohľadom zamestnanca SZÚ každý 

pracovný deň, dôkladné čistenie  jedenkrát do  týždňa.  

10.  Raz mesačne vykonávajú väčšie upratovanie.  

   

Upratovanie prevádzkových priestorov (upratovačky) 

denne: vetranie izieb, umývanie podlahy, umývanie + dezinfekcia hygienických priestorov 

(kúpeľne, WC, obkladačky), umývanie podláh v jedálni, chodby, schodište, vstupná hala, 

kuchynky, utieranie prachu - nábytok, parapetné dosky, vynášanie smetí, vyprášenie rohoží, 

úprava spoločenských miestností. 

týždenne: vysávanie kobercov,  olejových náterov, dezinfekcia odpadkových košov, kľučiek, 

povysávať za nimi, ometanie pavučín 

mesačne:  umývanie všetkých dverí, radiátorov, svietidiel, oprášiť steny, vysávať váľandy, 

odtiahnuť postele.  

Veľké - generálne upratovanie sa vykonáva 3x za rok - umývanie okien vrátane rámov, 

vypranie záclon, závesov, prikrývok, kobercov 

Maľovanie ubytovacieho zariadenia sa prevádza priebežne 1x za 3 roky, kuchyne 1x  za rok, 
prevádzkové priestory 1 x za 5 rokov a podľa potreby. 

Nakladanie s odpadmi (režim dekontaminácie prostredia?) 

Pri nakladaní s odpadmi sa postupuje podľa osobitných predpisov. Pri zbere sa odpady triedia.  

1.  Tuhý  domový  odpad  je  zhromažďovaný  vo veľkoobjemových kontejneroch umiestnených 
pod prístreškom so spevnenou plochou.  Odvoz  zabezpečuje  mestom vybraná firma.   
Frekvencia vyprázdňovania kontejnerov je 1x za týždeň.  

2.  S biologickým odpadom pracujú zamestnanci v ochranných pracovných pomôckach.  
Nebezpečný odpad sa ukladá do oddelených, uzatvárateľných nádob alebo do 
uzatvárateľných plastikových vakov na jedno rázové použitie. Odpad, pri ktorom hrozí riziko 
poranenia, sa  ukladá  do  obalov s pevnými stenami.  

3. Pri zhromažďovaní odpadov triedených podľa druhov je zabezpečené aby nedochádzalo k 
ich odcudzeniu, znehodnoteniu alebo iným nežiadúcim účinkom. Odpady sú zabezpečené tak, 
aby k nim nemali prístup nepovolané osoby alebo zvieratá.  

4.  Frekvencia vyprázdňovania odpadových košov na izbách  denne, frekvencia čistenia a 
dezinfekcie odpadových košov  denne.  

6.  Činnosti Sociálno – zdravotného úseku    

     Sociálny úsek zabezpečuje komplexnú starostlivosť o klienta, pomáha zlepšovať životnú 

funkčnosť jednotlivca alebo  skupiny, tým že prispieva k mobilizácii  jeho zdrojov a to 

individuálnou a skupinovou  prácou. Vytváraním podmienok a realizovaním aktivít sa 

zameriava sa na rozvoj osobnosti, potrieb, hodnôt klienta a jeho začlenenia do spoločnosti.   



Zdravotný úsek  realizuje poskytovanie ošetrovateľskej v rozsahu zdravotnej starostlivosti.  V 

spolupráci s klientmi im pomáha vykonávať  bežné denné činnosti a úkony starostlivosti.  

Činnosti Sociálno – zdravotného úseku sú realizované v prevádzkových priestoroch: 

Inšpekčná miestnosť pre opatrovateľky je vybavená písacím stolom, stoličkou, 
váľandou, skriňou, preväzovým stolíkom, chladničkou na lieky, umývadlom, 
dávkovačmi na dezinfekčné tekuté mydlo a papierové hygienické utierky, závesnou 
poličkou na čistiace prostriedky, nádobou na odpadky, počítačom.  
Miestnosť pre sestry  je vybavená písacím stolíkom, 2 stoličkami, liekovou skriňou, 
umývadlom, nádobou na odpadky, skriňou, počítačovou zostavou, tlačiarňou, 
záclonou a závesmi. 
Miestnosti pre sociálny personál sú vybavené písacími stolmi, stoličkami, kreslami, 
počítačovými zostavami alebo notebookmi, tlačiarňami, skriňami, policovými 
zostavami registračnými skriňami, záclonami a závesmi, umývadlami.   
Šatňa pre personál je vybavená  šatníkovými skriňami osobitne pre každého 
zamestnanca, stojanovým vešiakom, stoličkami, zrkadlom a sociálnym zariadením ( 
WC, sprcha, umývadlo) 
 
V spojovacej chodbe ja nachádza bezpodnetová miestnosť – miestnosť s 
ochrannými prvkami na stenách, strope a dverách  “tapacírovanie“, žinenkou, so 
zatvárateľnými dverami bez vnútornej kľučky a kamerovým systémom.  
 
Terapeutická miestnosť v Pavilónovej časti  I. a v BUDOVE  II, druhý vchod  je  
vybavená  stolmi, stoličkami, regálmi na terapeutické pomôcky, skriňami na 
terapeutické pomôcky,  odpadkovým košom, záclonou, umývadlom s prívodom tečúcej 
pitnej vody a tečúcej teplej vody. 
 
Fyzioterapeutická miestnosť sa nachádza v suteréne hlavnej budovy je vybavená 

kladivom na cvičenie končatín, prístrojom na cvičenie ručného kĺbu, prístrojom  na 

cvičenie zápästia, kolom na cvičenie kĺbu, biobstolom  telocvičným, vaňou na 

perličkovú kúpeľ, rehabilitačným  prístrojom šliapadlom, mini stepperom,   

pingpongovým stolom s príslušenstvom a rebrinami 2 ks.  

 
Areál zariadenia  svojou rozlohou vytvára dostatočný priestor pre prijímateľov na 
oddych a relax ale aj športové, kultúrne a pracovné aktivity.  Množstvo zelene, stromov 
a kríkov vytvára oázu pokoja.  
Na zriadenej Našej Farme  sa pre aktívnych  prijímateľov nachádza záhradka so 
skleníkom, ovocné stromy a kríky.  Prijímatelia majú možnosť chovať hydinu .  
Pri altánku  sa nachádza krb s posedením, altánok slúži aj na realizáciu aktivít 
a kultúrnych podujatí.    
 
Zariadenie utvára podmienky, zabezpečuje a vykonáva ďalšie činnosti: 
a) vykonáva prepravu prijímateľov  SS služobným motorovým vozidlom, 
b) vykonáva sprevádzanie prijímateľov SS zamestnancom k lekárovi, tých ktorí nie sú 
na túto službu odkázaní na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu,  
c) utvára podmienky a zabezpečuje kadernícke a pedikérske služby. 
 
 

7. Realizované sociálne aktivity organizované pre prijímateľov sociálnej služby v 

DD a DSS  v sledovanom období   



V roku 2020 zasiahla do  života a chodu celého zariadenia pandémia a s ňou súvisiace 
opatrenia.  So zmenou životného štýlu  a s množstvom opatrení  sa museli  
vysporiadať všetci.  Obmedzenie  akýchkoľvek aktivizačných a záujmových činností  
prinieslo zmeny.  Komunikácia mimo zariadenia sa obmedzila najmä na telefonáty a 
sociálne siete.  Nákupy prijímateľov vykonávali na základe ich požiadaviek sociálni 
pracovníci resp. ISR. Zamestnanci  prispôsobovali  aktivity  pre prijímateľov prijatým 
opatreniam.  Plánovanie a uskutočňovanie aktivít bolo možné len v malých skupinkách 
alebo individuálnou formou. 

Realizované aktivity:  

- prijímatelia boli pravidelne informovaní o aktuálnych opatreniach súvisiacich 
s Covid-19 osobne, prostredníctvom rozhlasu a na nástenkách,  
- viedli sa individuálne rozhovory využívali sa Copingové metódy na upokojenie,   
- vykonávala sa osvetová činnosť – nové aktuálne udalosti,  
- klienti sa samostatne podieľali na šití a strihaní rúšok,  

 
- koordinovali sa návštevy  v zariadení, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
- zamestnanci pomáhali pri písomnom, telefonickom a internetovom kontakte 
(videochat) s  rodinnými   príslušníkmi, 
- klientom sa poskytovala pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí,  podpore 
v komunikácii a udržiavaní sociálnych kontaktov,  
-   prebiehali pracovné aktivity v areály zariadenia (zametanie, hrabanie, strihanie 
kríkov,  vynášanie odpadkov na kompost…) 



 
- prebiehali práce na záhrade (výsev, starostlivosť o priesady, presádzanie mladých  
    rastliniek,  okopávanie, plečkovanie, zber ovocia a zeleniny) 
-   vypestované ovocie a zeleninu  klienti konzumovali a spracovávali  zaváraním,  
alebo sušením,  
-   vypestované a nazbierané bylinky si vysušili, spracovali na med a sirup, 
- ergoterapia na podporu rozvoja telesných aj psychických funkcií, podporu 
začlenenia jednotlivca do spoločnosti a k zvýšeniu kvality jeho života. Zameraná aj na 
dosiahnutie sebestačnosti v bežných denných aktivitách a voľnočasových činnostiach, 
- prebiehali spomienkové aktivity a pozeranie fotografií, 

 
- organizovanie súťaží v spoločenských hrách ( karty, dáma, šach a iné.) 
- výroba dekoračných predmetov, ručné práce  – výroba výrobkov z textílií, papiera… 
-   športové  a pohybové aktivity (stolný tenis, futbal, hokejbal, basketbal, vybíjaná,   
     badminton…)   prebiehali  v exteriéri  zariadenia v malých skupinkách, 
-   vychádzky a pobyt na čerstvom vzduchu, vychádzka na Štavicu, zmrzlinu a do 
okolia, 
 
 
 



- Gastrookienko – pravidelne si  pripravovali pokrmy a piekli   koláče, 

 

 
-   počúvanie a  spev  pesničiek, tanec, 
- prebiehali aktivity na rozvoj jemnej motoriky, cvičenia na rozvoj pamäti, 
-   klienti sa podieľali na výrobe a príprave veľkonočnej a vianočnej výzdoby,  
-   vianočné posedenie prebiehalo v malých skupinkách,  

 
-   uskutočňovali sa Bohoslužby  

 
- uskutočnil sa on-line Vedomostný kvíz, ktorého sa zúčastnili klienti z 8 zariadení.  

 
 
 
 
 



8. Finančné hospodárenie   

 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Tornali je rozpočtovou 

organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet 

Banskobystrického samosprávneho kraja. Hospodári s majetkom vo vlastníctve 

BBSK, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti. Vedie zverený majetok 

vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Domov dôchodcov a DSS vedie 

o svojom hospodárení účtovnú evidenciu a zostavuje ročnú účtovnú závierku. 

V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 263/2019 zo dňa 17.10.2019 v súlade so 

zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy bol schválený  

rozpočet na rok 2020 nasledovne : 

Celkom schválený rozpočet na príjmy     524 000,00 Eur 

Bežné výdavky s kódom zdroja 41             1 714 733,00 Eur 

- z toho  mzdy                                 976 352,00 
            odvody do fondov               357 830,00 

          tovary a služby                377 551,00 

          bežné transfery                         3 000,00       

Bežné výdavky s kódom zdroja 111                 8 246,00 Eur 

- z toho  mzdy                                 6 295,00 
                             odvody do fondov                  1 951,00 

Bežné výdavky s kódom zdroja 11H                16 800,00 Eur 

- z toho  tovary a služby                     16 800,00 
 

Celkom schválený rozpočet na bežné výdavky      1 739 779,00 Eur 

Celkom schválený rozpočet na kapitálové výdavky   20 000,00 Eur 

- izolačná miestnosť                        6 000,00 
-   rekonštrukcia signalizačného zariadenia            14 000,00 
 
Počas roka rozpočet bol upravený rozpočtovými opatreniami. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 



Pohľadávky k 31.12.2020  sme evidovali len od prijímateľov sociálnych služieb vo 

výške 103 410,45 Eur. 

Záväzky k 31.12.2020 sme mali  v lehote splatnosti vo výške 8 306,00 Eur. 

Finančný dar sme dostali v celkovej výške 800,- Eur, ktoré  boli použité v prospech 

prijímateľov SS na náklady spojené s poskytovaním služieb. 

Vecný dar vo finančnom vyjadrení bol vo výške 14 297,18 Eur – t. j.  dezinfekčné 

a čistiace prostriedky, zdravotnícky materiál, germicídne žiariče, rukavice, pracovné 

oblečenie, pracovná  obuv, televízny prijímač, chladnička, tablet, ochranné rúška 

a nábytok. 

 

9. Personálne podmienky  

Personálne podmienky predstavujú strategický a systémový prístup k riadeniu zamestnancov, 

ktorí sa individuálne aj kolektívne podieľajú na efektívnom plnení cieľov zariadenia.  

Základné úlohy riadenia ľudských zdrojov sú: 

a) zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov v požadovanej profesijnej 

a kvalifikačnej štruktúre 

b) zosúladenie správania sa zamestnancov s cieľmi zamestnávateľa 

c) efektívne využívanie schopností zamestnanca pomocou stimulačných nástrojov, 

vzdelávania.  

Starostlivosť o ľudské zdroje a príprava zamestnancov v DD a DSS je vzdelávací a školiaci 

proces, ktorý zabezpečuje súlad kvalifikačných požiadaviek na výkon činnosti podľa 

pracovných zmlúv zamestnancov s ich skutočne dosiahnutou kvalifikáciou. Rieši problematiku 

systematického a účinného prehlbovania kvalifikácie, odbornej zručnosti a celkovej 

kompetentnosti zamestnancov. Cieľom prípravy zamestnancov je vytvoriť priaznivé 

podmienky pre optimálne rozmiestnenie a efektívne využitie pracovných síl pre zabezpečenie 

súčasných potrieb a byť pripravení  na plnenie strategických cieľov DD a DSS  v budúcnosti . 

Vedenie DD a DSS Tornaľa v Internej smernici č. 5 stanovuje postupy pracovno-právnych 

vzťahov, oprávnenia, zodpovednosti a postupy v procese plánovania, prípravy, hodnotenia 

a vzdelávania zamestnancov. Zároveň smernica stanovuje aj spôsob plánovania,  realizovania 

vzdelávacích aktivít a ich vyhodnocovanie.  

 

10. Vzdelávanie zamestnancov  

Vzdelávanie a podporné vzdelávacie aktivity boli v DD a DSS Tornaľa plánované v ročnom 

cykle  Plánom vzdelávania na rok 2020.  Požiadavky do plánu vzdelávania na bežný 

kalendárny rok predkladali vedúci úsekov  priebežne v mesiacoch január a február 2020.  

Vychádzali z kvalifikačných požiadaviek, požiadaviek legislatívy a potrieb jednotlivých úsekov. 

Predkladané  požiadavky boli spracované v Pláne vzdelávania na rok 2020.  

Zamestnanci si prehlbovali odbornosť a kvalifikáciu v súvislosti s určeným popisom práce.  

Absolvované vzdelávania boli podmienené konkrétnymi potrebami a podmienkami 

v zariadení, vedenie skôr smerovalo k využívaniu aktívnejších metód vzdelávania napr. k seba 

rozvoju zamestnancov. Vzdelávacie aktivity boli orientované nielen na vedomostný profil 

zamestnancov, ale aj na ich hodnotový systém, čím sme prihliadali aj na celkovú kompetenciu 

jednotlivých zamestnancov.  



Vzdelávanie evidenčne aj technicky zabezpečovala personalistka zariadenia. Účasť na 

vzdelávacích aktivitách (školeniach) zabezpečovali príslušní vedúci v spolupráci 

s personalistkou.  

Pre účinnejšie zabezpečenie plnenia poslania a cieľov DD a DSS boli vzdelávacie procesy, 

ktorých aplikovanie sa vzťahuje primerane na každý organizačný úsek a na každého, 

rozdelené do nasledovných kategórií:  

- vstupné školenie (novoprijatí zamestnanci),  

- inštruktáž na pracovisku (novoprijatí zamestnanci),  

- adaptačný proces (novoprijatí zamestnanci)  

- cyklické školenie (údržbár-vodič, stravovacia prevádzka, zdravotný personál),  

- špeciálne školenie (riaditeľ, vedúci úsekov, údržbár, stravovacia prevádzka, zdravotný 

personál, zamestnanci SÚ) 

- školenie o manažérskych systémoch (zmocnenec, riaditeľ),  

- ostatné školenia ( všetci zamestnanci podľa potreby). 

 

 Každý zamestnanec bol do procesu vzdelávania zaradený od začiatku nástupu do 

zamestnania vstupným školením a následným adaptačným procesom. Za ďalšie vzdelávanie 

zodpovedal príslušný vedúci úseku zaraďovaním zamestnanca do požiadaviek na vzdelávanie 

a školenie.  

Po absolvovaní externej vzdelávacej aktivity každý zúčastnený vyplní F 198 Hodnotenie 

vzdelávacej aktivity, kde okrem iného uvedie aj prínos školenia pri vykonávaní pracovnej 

činnosti. Zároveň uvedie termín, formu a čas  prezentácie nadobudnutých vedomostí  

a informácií.  

V roku 2020 bolo absolvovaných 10 externých školení, seminárov, kurzov v celkovej hodnote  

593,00 € a 2 interné školenia (BOZP.PO,CO, OOÚ) s účasťou všetkých zamestnancov. Vplyv 

na nízky počet vzdelávacích aktivít resp. nenaplnenia Plánu vzdelávacích aktivít na r. 2020 

spôsobila pandémia ochorenia  Covid- 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



11. Záver 

V roku 2021 sme pokračovali v opravách a úpravách interiéru. Zlepšujeme prostredie pre 

klientov, ako aj prostredie a pracovné podmienky pre zamestnancov za účelom skvalitňovania 

poskytovaných sociálnych služieb. 

Práčovňa  

 

 

Izolačná miestnosť – Pavilón 

 

 

Kultúrno spoločenská miestnosť 



 
 
 


