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1 CHARKTERISTIKA ZARIADENIA  

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých je verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho 

kraja. Zariadenie sa nachádza v okrese Skalica, v pohraničnej oblasti s Českou republikou.  

 

1.1 Identifikačné údaje 

 

Zriaďovateľ:                            Trnavský samosprávny kraj 

Organizácia:    Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre 

                                                 dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 

právna forma:    rozpočtová organizácia 

IČO:     00596299 

Telefón:                                   034 6682693 

e-mail:     dd.dss_holic@zupa-tt.sk 

webstránka:    www.domov-holic.sk 

 

1.2 Prehľad o poskytovaní sociálnej služby 

 

Predmetom činnosti DSS Holíč je na základe Dodatku č. 2 ku Zriaďovacej listine zo dňa 

01.12.2009:  

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov celoročnou pobytovou formou, 

- poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou 

formou, 

- poskytovanie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení ambulantnou a celoročnou 

formou.  

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých (ďalej len DD a DSS) 

poskytuje tri druhy sociálnych služieb:  

 

-     domov sociálnych služieb (ďalej len DSS), celoročná forma pobytu, kapacita 78 miest 

pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 

odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. alebo fyzickej 

osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej 

III podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008Z. z.. Najčastejšou diagnózou našich klientov sú 

rôzne druhy schizofrénie a mentálne postihnutia, 

-     špecializované zariadenie pre Alzheimerové ochorenie (ďalej len ŠpZ), celoročná forma 

pobytu, kapacita 40 miest a ambulantná forma pobytu, kapacita 5 miest pre fyzické osoby 

, ktoré sú  odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej 

V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 a majú zdravotné postihnutie – Alzheimerové 

ochorenie a rôzne druhy demencie   

-     zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS), celoročná forma pobytu, kapacita 40 miest pre 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby  a ich 

stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 alebo dovŕšili  



 

         

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých 

Kátovská 21 | 908 51 Holíč | Slovenská republika 

 

3 z 25 

 

 

dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych 

dôvodov. 

Sociálne služby sú v DSS Holíč poskytované celoročnou pobytovou službou, 

v špecializovanom zariadení sa okrem pobytovej poskytuje aj ambulantná forma služby. 

Sociálne služby sa poskytujú na neurčitý čas.  

V rámci zabezpečovania sociálnych služieb DSS Holíč poskytuje PSS: ´ 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

- sociálne poradenstvo 

- sociálnu rehabilitáciu  

- ošetrovateľskú starostlivosť  

- ubytovanie 

- stravovanie  

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

- osobné vybavenie  

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  

DD a DSS pre dospelých Holíč: 

- je certifikované pracovisko s využívaním Konceptu bazálnej stimulácie, 

- je certifikované pracovisko a používa systém manažérstva kvality STN EN ISO 

9001:2016 

- poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov prijímateľov sociálnej  služby, opatrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú 

starostlivosť, bazálnu stimuláciu a validáciu, sociálnu rehabilitáciu, liečebnú rehabilitáciu 

(liečebná telesná výchova, parafín, TDP lampa, posturomed, masážne kreslo, ondulačný 

masážny systém, diadynamic), pracovnú terapiu (psychostimulácia, muzikoterapia, 

fyzioterapia, rozumová výchova, biblioterapia, individuálna terapia, košikárstvo, ručné 

práce, keramikárstvo), tréning pamäti, ubytovanie v jednoposteľových, dvojposteľových 

a trojposteľových izbách, celodenné stravovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne 

a šatstva, záujmovú činnosť (kultúrnu, spoločenskú, športovú a rekreačnú činnosť). 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči je rozpočtová 

organizácia vyššieho územného celku – Trnavského samosprávneho kraja, ktorá je na 

rozpočet vyššieho územného celku zapojená rozpočtom, hospodári samostatne a odo dňa 

zriadenia vo vlastnom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. Vyšší územný celok – Trnavský 

samosprávny kraj, ktorý vykonáva funkciu jeho zriaďovateľa, garantuje a kontroluje jeho 

činnosť. DD a DSS pre dospelých v Holíči je zriadený na dobu neurčitú.  
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2 PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

 

V roku 2019 bolo v DD a DSS pre dospelých v Holíči vytvorených celkovo 91 

pracovných miest. Z hľadiska organizačného poriadku je zariadenie rozdelené na niekoľko 

úsekov:  

- úsek sociálny 

- úsek zdravotný 

- úsek pracovnej terapie a záujmovej činnosti 

- úsek stravovací  

- úsek prevádzkový.  

 

Tabuľka č. 1: Organizačná štruktúra  

riaditeľka 1 

THP 4 

Odborný personál 64 

Obslužný personál 22 

Spolu 91 

 

Počet odborných zamestnancov v DD a DSS pre dospelých v Holíči je 64. Príloha č. 1 Zákona 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov určuje 

minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov 

v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj maximálny počet PSS na 1 zamestnanca. Prepočty 

týkajúce sa jednotlivých druhov poskytovaných  služieb v DD a DSS pre dospelých v Holíči 

uvádzame v Tabuľke č. 2. 

 

Tabuľka č. 2: Percentuálny podiel odborných zamestnancov a maximálny počet PSS na 

zamestnanca  

 Počet 

odborných 

zamestnanc

ov 

Celkový 

počet 

zamestnanc

ov  

Počet 

PSS 

(% 

podie

l) 

Max počet 

PSS na 1 

zamestnan

ca norma 

Max počet 

PSS na 1 

zamestnan

ca 

skutočnosť 

% podiel 

odborných 

zamestnanc

ov na 

celkovom 

počte 

zamestnanc

ov norma 

% podiel 

odborných 

zamestnanc

ov na 

celkovom 

počte 

zamestnanc

ov 

skutočnosť 

ZpS 10,56 17,4  2,3 2,3 52 61 
DSS 28 40,65  2,0 2,0 60 69 
ŠZ – 

pobytové 
23,56 30,4  1,3 1,3 65 78 

ŠZ – 

ambulant

né 

1,88 2,55  2,0 2,0 65 74 

spolu 64,00 91,00      
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Štatutárnym orgánom zariadenia je riaditeľka, ktorú na základe výberového konania 

vymenúva a odvoláva zastupiteľstvo TTSK. Do funkcie ju ustanovuje predseda TTSK. 

Riaditeľka riadi činnosť DD a DSS pre dospelých v súlade so zriaďovacou listinou, 

zodpovedá za jeho činnosť zriaďovateľovi. 

 

Tabuľka č. 3: Personálne obsadenie  

Funkcia  Meno  

Štatutárny zástupca Ing. Daniela Vacová do 30.06.2019 

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. 

od 01.07.2019 

Vedúca sociálneho úseku Mgr. Beata Holotová 

Vedúca úseku prac. terapie a záujmovej činnosti Mgr. Andrea Jurkovičová 

Vedúca stravovacieho úseku Terézia Albrechtová 

Vedúca prevádzkové úseku Silvia Štetinová 

Vedúca zdravotného úseku Věra Dubecká 

 

V roku 2019 prišlo k zmene štatutárneho zástupcu zariadenia. Do 30.06.2019 bola 

štatutárnou zástupkyňou p. Ing. Daniela Vacová. Od 01.07.2019 post štatutárneho zástupcu 

zastáva Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.  

 

2.1 Vzdelávanie zamestnancov  

 

Zamestnanci DD a DSS pre dospelých v Holíči sa v roku 2019 zúčastnili viacerých 

školení a seminárov s rôznym zameraním. Predmetom vzdelávania boli témy z oblasti 

sociálnej práce, aktivizácie klientov, ošetrovateľskej starostlivosti, personálnej práce, vedenia 

daní a pod.  

 

Okrem externých a interných školení sa jeden zamestnanec zúčastnil aj exkurzie v rámci 

projektu  ConnReg SK-AT, ktorý zabazpečovala agentúra Interrreg Slovakia-Austria 

v spolupráci s Tranvským samosprávnym krajom. Exkurzia s príkladmi dobrej praxe sa 

konala 07. mája 2019.  

 

Tabuľka č. 4: Prehľad vzdelávacích aktivit za rok 2019 

Dátum  Názov školenia  Organizátor  Počet 

účastníkov  

14.01.2019 Ročné zúčtovanie preddavkov dane 

zo závislej činnosti za rok 2019 

 

Regionálne vzdelávacie 

centrum Senica 

1 zamestnanec 

31.01.2019

  

Zneužívanie a násilie na starších – 

konferencia 

Trnavská univerzita v 

Trnave 

3 zamestnanci 

 

21.02.2019

  

Informačné stretnutie pre 

ambulantných lekárov a zariadenia 

služieb    - nový 

rezervačný systém a ambulantných 

vyšetrení 

FNsP Skalica 2 zamestnanci 

13.- Leadership vnútorný 1 Moderna Brain – 14 
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14.03.2019 Korčekovci DD a DSS 

Holíč, TTSK 

zamestnancov 

19.03.2019 Konferencia Dobrá prax – naša 

inšpirácia  

TTSK 3 zamestnanci 

21.03.2019 Novinky v elektronizácii štátnej 

správy a samosprávy v roku 2019 

EDOS-PEM Bratislava 1 zamestnanec 

 

28.03.2019 Krajský seminár – Zdravé obličky 

pre všetkých 

Slovenská nefrologická 

spoločnosť 

2 zamestnanci 

28.-

29.3.2019

  

Kvalitná a efektívna starostlivosť 

u seniorov v sociálnych 

zariadeniach    

Abbot 2 zamestnanci 

15.04.2019

  

Prevencia komplikácií u klientov so 

zníženou mobilitou so zameraním 

na prevenciu pádov a vzniku 

dekubitov v zariadeniach 

sociálnych služieb 

    

Essity Slovakia a Komora 

sestier 

4 zamestnanci 

 

24.-

25.4.2019 

Leadership 2 Moderna Brain – 

Korčekovci, DD a DSS 

Holíč, TTSK 

14 

zamestnancov 

06.12.2019 Školenie pre zamestnancov OvZP – 

poistenie majetku 

TTSK 1 zamestnanec 

16.05.2019 Konferencia Trinásta komnata – 

Dobrovoľníctvo ako cesta 

obohacovania 

DSS Zavar a TTSK 3 zamestnanci 

22.05.2019 Stretnutie užívateľov mzdového 

programu Vema 

Vema Bratislava 1 zamestnanec 

23.05.2019 Odborný okresný seminár SKAPA – RK Skalica 2 zamestnanci 

23.05.2019 2. Bojnický ošetrovateľský kongres SKSAPA – RK Prievidza 2 zamestnanci 

28.05.2019 IX. Skalický deň sestier SKSAPA 2 zamestnanci 

19.09.2019 Vzdelávanie osôb prvého kontaktu 

na klientských centrách alebo 

okresných Úradoch v sídle kraja 

Ministerstvo vnútra SR 1 zamestnanec 

26.09.2019 Sociálna práca v súčasnosti – 

objavovanie rozmanitosti 

UKF Nitra 4 zamestnanci 

27.09.2019 Finančná kontrola bez pokút 

a sankcií z pohľadu kontrolóra 

z praxe 

PROEKO 2 zamestnanci 

 

30.09.2019 Školenie iSPIN – teoretická časť TTSK 3 zamestnanci 

01.10.2019 Školenie Moderná registratúra Asociácia správcov 

registratúry 

1 zamestnanec 

02.10.2019

  

Školenie iSPIN – praktická časť TTSK 3 zamestnanci 

08.10.2019

  

Seminár zameraný na hygienu rúk 

v prevencii infekčných ochorení 

TTSK s RUVZ Trnava 3 zamestnanci 

10.-

11.10.2019 

IV. Piešťanské fyzioterapeutické 

a balneologické dni 

Inštitút fyzioterapie, 

balneologie a liečebnej 

3 zamestnanci 
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rehabilitácie 

16.10.2019 Zadávanie zákaziek s nízkou 

hodnotu prostredníctvom systému 

EVO 

TTSK 1 zamestnanec 

16.-

17.10.2019 

 

XVI. Odborná konferencia – Ako 

s kým a za čo zvyšovať kvalitu 

sociálnych služieb 

Asociácia poskytovateľov 

sociálnych služieb 

2 zamestnanci 

   

 

28.10.2019 Najčastejšie chyby 

zamestnávateľov v kontakte so 

Sociálnou poisťovňou 

Sociálna poisťovňa Senica, 1 zamestnanec 

21.11.2019 Jeseň života – starajme sa moderne 

a efektívne 

SKSAPA 4 zamestnanci 

 

   

Zamestnanci sa taktiež pravidelne zúčastňovali aj interných školení, organizovaných 

a realizovaných priamo v DD a DSS pre dospelých v Holíči.  

 

Tabuľka č. 5: Prehľad interných školení v DD a DSS pre dospelých v Holíči    

 

 

 Dátum 

Téma školenia  Úsek 

08.01.2019

  

Zvládanie agresívneho PSS, interné školenie sociálny a zdravotný úsek 

07.02.2019  

 

Zvládanie stresu, syndróm vyhorenia, 

záťažové situácie v práci opatrovateľov 

sociálny a zdravotný úsek 

08.03.2019 Pády, riziká pádov, opatrovateľská 

starostlivosť o PSS po úraze a páde,  

Prevencia pádov 

sociálny a zdravotný úsek 

16.04.2019

  

Bazálna stimulácia – charakteristika a popis 

základných metód 

sociálny a zdravotný úsek 

07.05.2019 Bazálna stimulácia – metódy a postupy 

zamerané na zmysly PSS 

sociálny a zdravotný úsek 

04.06.2019 Poskytnutie prvej pomoci pri akútnom 

ohrození života 

sociálny a zdravotný úsek 

19.09.2019

  

Opatrovateľská starostlivosť o PSS 

s poruchami spánku 

sociálny a zdravotný úsek 

24.10.2019 Špecifiká práce a komunikácia s mentálne 

postihnutým PSS 

sociálny a zdravotný úsek 

05.11.2019 Validácia, teória a prax sociálny a zdravotný úsek 

03.12.2019 Proces adaptácie PSS v zariadení, špecifiká 

starostlivosti počas adaptácie, biografická 

anamnéza 

sociálny a zdravotný úsek 
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3 PRIJÍMATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

Celková kapacita DSS Holíč je 158 prijímateľov sociálnej služby, z toho:  

- 40 miest pre zariadenie pre seniorov 

- 78 miest pre domov sociálnych služieb  

- 40 miest pre špecializované zariadenie 

Kapacita ambulantnej formy v špecializovanom zariadení je 5 miest.  

 

Počty PSS, ktorým boli poskytované jednotlivé druhy sociálnych služieb za rok 2019 sú 

uvedené v Tabuľke č. 3. 

 

Tabuľka č. 6: Počet prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS)  k 31. 12. 2019 

 

V roku 2019 žiadalo o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení 

celkovo 419 uchádzačov.  

 

Tabuľka č. 7: Počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb 

Počet žiadostí uchádzačov 419 

Počet prijatých uchádzačov 25 

Počet zomrelých PSS 17 

 

Z tabuľky č.6 vyplýva, že počet neuspokojených žiadostí v DD a DSS pre dospelých je 

stále vysoký. V roku 2019 sa nám podarilo uspokojiť len necelých 6% žiadostí.  

 

Najmladší prijímateľ sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých v Holíči mal v roku 

2019 19 rokov a najstarša PSS mala 99 rokov. Priemerný vek PSS bol v roku 2019 67,9 roka.  

 

Tabuľka č. 8: Priemerný vek PSS 

Druh služby DSS ZpS ŠpZ ŠpZ 

ambulatné 

Priemerný vek 

celkom 

Priemerný 

vek PSS 

58,2 80,7 74,3 74,3 67,9 

 

V DD a DSS pre dospelých v Holíči je pre nás dôležité zachovávať samostatnosť a 

hybnosť každého jedného PSS v plnom rozsahu. Dbáme na to, aby aj PSS používajúci 

invalidné vozíky a iné pomôcky boli mobilizovaní v rámci svojich možností. AJ preto sme 

v roku 2019 poskytovali služby len trom úplne imobilným PSS.  

 

Tabuľka č. 9: Počet mobilných a imobilných PSS 

Mobilní PSS 125 

Imobilní PSS (na invalidních vozíkoch) 32 

Úplne imobilní (pripútaní na ložko) 3 

Druh 

Služby 

DSS ZpS ŠpZ ŠpZ 

ambulantné 

Spolu PSS 

k 31. 12. 2019 

Počet PSS 78 40 40 2 160 
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Výška úhrady za poskytované sociálne služby v DD a DSS pre dospelých v Holíči sa v roku 

2019 pohybovala v rozpätí od 182,70 € do 271,31 €, v závislosti od veľkosti izby a rozsahu 

potrebnej miery pomoci pri sebeobslužných činnostiach. Priemerná mesačná úhrada v roku 

2019 bola vo výške 232,31 €. 
 

 

Tabuľka č. 10: Priemerná výška mesačnej úhrady 

Druh služby DSS ZpS ŠpZ Priemerná 

mesačná úhrada 

Priemerná mesačná 

úhrada v € 

233,14 228,19 235,59 232,31 

 

 

3.1 Prehľad akcií pre prijímateľov sociálnych služieb 

 

V roku 2019 DD a DSS pre dospelých v Holíči pripravil a zorganizoval viaceré aktivity 

nielen pre svojich prijímateľov, ale aj pre prijímateľov sociálnych služieb z iných zariadení. 

Svoje zručnosti a skúsenosti predviedli naši prijímatelia počas remeselníckeho týždňa, kedy 

odovzdali svoje poznatky mladej generácii. Veľkej obľube sa už tradične tešili všetci 

návštevníci Kvetinového dňa ako aj Spoločensko-priateľské stretnutie zariadení TTSK 

a hostí, organizátorom. Na posedení sa česko-slovenskými hitmi prezentovali prijímatelia 

služieb zo zariadení Trnavského kraja, ale aj naše dlhoročné partnerské  zariadenie z Čiech.  

 

Január  

• Reminiscenčné tanečné stretnutie - špecializované oddelenie pre PSS s ACH 

• Posedenie s oslávencami 
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Február  

• Reminiscenčné tanečné stretnutie - špecializované oddelenie pre PSS s ACH 

• Posedenie pri hudbe u „Osičkovcov“ – Lanžhot, ČR  

• Posedenie s oslávencami 

 

Marec 

• Fašiangová zábava 

• Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Echo pri príležitosti MDŽ 

• Účasť na prehliadke umeleckej tvorivosti PSS zariadení sociálnych služieb TTSK – 

„Štrkovecká barónka“ 

• Posedenie s oslávencami 

 

 

 

 
 

Apríl 

• História Holíča - návšteva zámku a galérie 

• Posedenie s oslávencami 

• Stavanie Mája 
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Máj 

• Reminiscenčné tanečné stretnutie - špecializované oddelenie pre PSS s ACH                  

• Vystúpenie speváckej skupiny Luna ku Dňu matiek 

• Remeselnícky týždeň - stretnutie PSS nášho zariadenia so žiakmi ZŠ Holíč pri starých 

tradičných remeslách 

• Návšteva krytej plavárne v Senici 

• Posedenie s oslávencami 
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Jún 

• Reminiscenčné tanečné stretnutie - špecializované oddelenie pre PSS s ACH 

• Účasť na 24. ročníku „Dňa športu, hier a zábavy“, ktoré organizoval DSS Jahodná 

• Účasť na podujatí „Zábavná olympiáda“ v DSS Skalica 

• Účasť na podujatí „Let´s dance“ v DSS a ZpS Senica 

• Účasť na podujatí „Country hody“ v DSS pre dospelých Hmánum Zavar 

• Turičná púť Šaštín, účasť PSS  

• Podujatie „Kvetinový deň“, ktoré organizoval DD a DSS pre dospelých Holíč   

• Rekreačný pobyt pre PSS v Krpáčove, Nízkych Tatrách 

• Posedenie s oslávencami 

 

 

 
 

 

Júl 

• Návštevy kúpaliska v Zlatníckej doline v Skalici 

• Cykloturistika - Baťov kanál  

• Cykloturistika - Kopčany  

• Posedenie s oslávencami 

 

August 

 

• Návštevy kúpaliska v Zlatníckej doline v Skalici 

• Výlet - Kostol Sv. Margity Antiochijskej a žrebčín v Kopčanoch 

• Posedenie s oslávencami 
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September 

• Rekreačný pobyt pre PSS v Chorvátsku, Selce 

• Púť seniorov a chorých v Šaštíne, účasť PSS 

• Účasť na PSS podujatí „Košútsky hudobný kľúč“ 

• Opekačka pre PSS – rozlúčka s letom 

• Posedenie s oslávencami 
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Október 

• Reminiscenčné tanečné stretnutie - špecializované oddelenie pre PSS s ACH 

• Mesiac úcty k starším - vystúpenie detí z MŠ Holíč a Kátov 

• Účasť na benefičnom koncerte „Vitae Ludus“, ktorý organizoval DSS Rohov 

• Posedenie s oslávencami 

 

 

 
 

 

November 

• Hodová zábava 

• Spoločensko-priateľské stretnutie zariadení TTSK a hostí, organizátorom bol DD a DSS 

pre dospelých Holíč   

• Posedenie s oslávencami 
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December 

• Reminiscenčné pečenie - špecializované oddelenie pre PSS s ACH 

• Mikulášske posedenie 

• Účasť na podujatí „Vianočné dielničky“ v DSS Skalica 

• Vianočný koncert - spevácka skupina Luna 

• Adventný koncert - skupina Freďáci 

• Návšteva vianočných trhov v Holíči 

• Vianočné hudobné pásmo – študenti SOŠ Čabelku, Holíč 

• Posedenie s oslávencami 
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3.2 Spolupráca s inými inštitúciami  

 

 

Aj v roku 2019 DSS Holíč udržiavala a rozvíjal partnerství a spoluprácu s viacerými 

inštitúciami a organizáciami, medzi ktoré patria partnerské zariadenia sociálynch sociálnych 

služieb, samospráva, školské a predškolské zariadenia, občiasnke združenia, spolky a kluby.  

 

Mestský úrad 

- finančná podpora mesta Holíč pri realizácii projektu „Remeselnícky týždeň“-  stretnutie 

   PSS nášho zariadenia so žiakmi ZŠ Holíč 

- prezentácia našich výrobkov a pletenia košíkov na podujatí mesta -  „Tereziánske dni“ 

- bezplatné prenajatie trhového miesta na vianočných trhoch, kde sme prezentovali   

  výrobky z našich  tvorivých dielní - košíky, keramika, ručné práce 

 

MŠ Holíč, MŠ Kátov  

- vystúpenia detí pri príležitosti Dňa matiek, mesiaca úcty k starším, vianočných   

  sviatkov 

 

ZŠ, Bernolákova, Holíč 

- účasť žiakov na projekte „Remeselnícky týždeň“ 

- dobrovoľnícke aktivity žiakov s prijímateľmi sociálnej služby nášho zariadenia 

 

SOŠ J. Čabelku , Bernoláková 10, Holíč  

- odborná prax študentov v zariadení 

- vianočný koncert pre prijímateľov sociálnej služby    

 

Občianske združenie Sokol Skalica 

- vystúpenie hudobnej skupiny pána Janíka pri rôznych príležitostiach – fašiangová  

   zábava, hodová zábava, vianočný adventný koncert 

 

Senior klub Holíč 

- vystúpenia speváckych skupín ECHO a LUNA pri príležitosti MDŽ,  mesiaca úcty  

  k starším, adventntých vianočných koncertov 

 

Sociálne zariadenia v rámci TTSK – spoločné akcie, výmena skúseností 

 

Zariadenia pre seniorov v rámci TTSK – spoločné akcie, výmena skúseností 

 

Stredná zdravotnícka škola Skalica  

- odborná prax študentov 

 

Vysoké školy  

-  Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Trnavská univerzita, Vysoká škola zdravotníctva                         

   a sociálnej práce svätej Alžbety Skalica – máme uzatvorené zmluvy o spolupráci 

 

Spolupráca so spoločnosťou ABBOT v oblasti výživy 

- školenie v oblasti podpory výživy / Ensuro produkty/ 
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Zahraničná spolupráca 

- Domov „Na zámku“, p. o. Nezamyslice, ČR,   

- Institut bazálnej stimulácie Frýdek Místek, ČR 

- ERASMUS – odborná prax študentov z ČR 
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4 HOSPODÁRENIE   

 

Organizácia mala v roku 2019 vedené účty v Štátnej pokladnici a vo VÚB Slovensko a. s., 

pobočka Trnava.  

 

4.1 Sociálny fond 

 

     DD a DSS pre dospelých v Holíči tvorí SF vo výške 1,05 % z objemu vyplatených 

hrubých miezd. Tvorba a čerpanie SF sú realizované v zmysle zákona č. 152/1994 Zb. z. 

o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v zmysle „Kolektívnej zmluvy na obdobie 

od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2019“. 

     

Tabuľka č. 11:  Tvorba a čerpanie SF za rok 2019 v  € 

Stav k 01. 01. 2019                                                             7 568,40 € 

Tvorba za rok 2019 (prídel do SF) 8 839,01 € 

Záloha na december 2019   800,00 € 

Spolu 17 207,41 €       

 

Prostriedky zo sociálneho fondu boli v roku 2019 použité na príspevok na stravovanie, na 

rekreačnú a kultúrnu činnosť zamestnancov, odmeny pri pracovných a životných jubileách, 

regeneráciu pracovnej sily a najmä na vecné dary pre zamestnancov pri viacerých 

príležitostiach.     

              

Tabuľka č. 12: Použitie sociálneho fondu za rok 2019                                             

Položka  Čerpanie v € 

Príspevok na stravovanie                 2 839,07 € 

Sociálna výpomoc                                  0,00 €   

Rekreačná, kultúrna činnosť            1 438,80 €   

Odmeny pri pracovných a životných 

jubileách                             

855,00 €    

Regenerácia pracovnej sily              1 300,00 € 

Vecné dary                                       6 225,09 € 

Ostatné čerpanie                                     0,00 € 

Spolu  12 657,96 € 

 

          

Príspevok na stravovanie v celkovej výške 2 839,07 € zahŕňal stravu zamestnancov pri 

slávnostnom posedení v mesiaci máj a december 2019 a stravu zamestnancov na branno-

športovom dni, ktorý sa konal v mesiaci máj v Brezovej pod Bradlom.      

Rekreačná, kultúrna činnosť v celkovej výške 1 438,80 € zahŕňal prepravu na branno-

športový deň na Bradlo, lístky na kultúrne podujatie a prepravu zamestnancov do Nitry. 

Odmeny pri pracovných a životných jubileách a odchodu do dôchodku boli 

poskytnuté 12 zamestnancom v celkovej výške 855,00 €. 

Príspevky na regeneráciu pracovnej sily v celkovej výške 1 300,00 € predstavovali 

príspevok zo SF pre každého zamestnanca vo výške 50,-€, ktorý čerpal príspevok na 

rekreáciu v zmysle Zákonníka práce. 
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Vecné dary v celkovej výške 6 225,09 € boli poskytnuté  všetkým zamestnancom (vecný 

dar - uterák, osušky a peňažná poukážka v drogérii k slávnostnému posedeniu zamestnancov 

v máji 2019 a peňažné poukážky v drogérii a vianočné kolekcie k slávnostnému posedeniu 

zamestnancov pred Vianocami).  

 

Celkový obnos prostriedkov v sociálnom fonde za rok 2019 tvoril spolu 17 207,41 €, 

z ktorých sa čerpalo 12 657,96 €.  

Stav Sociálneho fondu k 31. 12. 2019 tak predstavoval 4 549,45 €. 

                                              

4.2 Dary a granty  

 

Bilancia účtu darov a grantov:                                                v  € 

 

Stav k 01. 01. 2019      9 304,02 € 

Príjem                                                                                  1 200,00 € 

Výdaj         9 394,64 € 

 

Stav účtu darov a grantov  k 31. 12. 2019   1 109,38 € 

 

Z účtu darov a grantov boli hradené II moduly pilotného vzdelávacieho projektu 

„Vnútorný Leadership“ pod vedením p. Korčekovej, išlo o školenie určené pre zamestnancov 

odporúčané VÚC Trnava v celkovej sume 3 360,-€, ďalej bola hradená doprava pre 

zamestnancov na kultúrne podujatie do Senice v sume 80,- €. Z uvedených prostriedkov bola 

hradená tiež kúpa defibrilátoru do zariadenia v celkovej sume 1 450,- € a nákup kresiel pre 

PSS v celkovej sume 4 504,64 €. 

 

4.3 Rozpočet  

 

Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2019 predstavovalo 2 037 682,76 €, z toho bežné 

výdavky predstavovali 1 854 997,55 € a kapitálové výdavky 182 685,21 €. Čerpanie rozpočtu 

uvádzame v Tabuľke č. 11, a to podľa jednotlivých kódov zdroja.  

   

Tabuľka č. 13 : Rozpočet a jeho čerpanie za rok 2019 v € 

Názov                    

 

 

rozpočet 

Skutočné 

čerpanie 

rozpočtu  

Kód  

zdroja 41 

Kód 

 zdroja 46 

Kód 

zdroja 

70 

Kód  

Zdroja 

46,52,111 

Bežné 

výdavky 

spolu 

1 857 420,00 1 854 997,55 1 430 992,00 414 360,91 9 644,64 0,00 

V tom:  

mzdy 610 
1 056 995,00 1 056 994,89 772 995,89 283 999,00 - - 

poistné 620 380 920,00 380 919,31 380 919,31 - - - 

tovary 

a služby 

630 - 640 

spolu 

419 505,00 417 083,35 277 076,80 130 361,91 9 644,64 0,00 



 

         

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých 

Kátovská 21 | 908 51 Holíč | Slovenská republika 

 

20 z 25 

 

V tom:  

631 – 

cestovné 
3 813,00 3 813,43 3 813,43 - - - 

632 – 

energie, 

telekom. 

služby 

88 108,00 88 106,93 88 106,93 - - - 

633 – 

materiál a 

tovar 

220 335,00 217 912,74 81 346,19 130 361,91 6 204,64     0,00 

634 – auto 

prevádzka 
1 985,00 1 985,03 1 985,03 - - - 

635 – 

údržba 

a opravy 

4 423,00 4 422,79 4 422,79 - - - 

636 – 

prenájom 
298,00 298,10 298,10 - - - 

637 – 

ostatné 

služby 

82 597,00 82 597,87 79 157,87 - 3 440,00 - 

640 – 

odchodné a 

PN 

17 946,00 17 946,46 17 946,46 - - - 

Kapitálové 

výdavky 

spolu 

183 460,00 182 685,21 0,00 - - 182 685,21 

713- nákup 

zariadenia  
5 000,00 4 235,22 0,00 - - 4 235,22 

714 – 

osobný 

automobil 

0,00 0,00 - - - 0,00 

717 – 

rekonštrukci

e 

a moderniz. 

a stav. 

úpravy 

178 460,00 178 449,99 0,00 - -  178 449,99 

718 – 

rekonštrukci

a 

a modernizá

cia prev. 

strojov 

0,00 0,00 0,00 - - - 

Bežné 

a kapitálov

é výdavky 

spolu 

2 040 880,00 2 037 682,76 1 430 992,00 414 360,91 9 644,64 182 685,21 
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V rámci bežných výdavkov boli v roku 2019 použité finančné prostriedky na opravy vo výške 

1 800 € a to na účely opravy chodníka a vjazdu do areálu zariadenia.  

 

4.3.1 Kapitálové výdavky 

 

V roku 2019 sme čerpali kapitálové prostriedky z rozpočtu VÚC TTSK najmä na 

rekonštrukciu vnútroareálovej kanalizácie a s tým súvisiace činnosti. Zakúpený bol aj 

podlahový automat.   

 

Tabuľka č. 14: Kapitálové výdavky  

Faktúra č. Predmet Cena v EUR 

DFK0001/19 Inžinierska činnosť vybavenie stavebného povolenia  pre 

stavbu „Rekonštrukcia vnútro areálovej kanalizácie, 

prípojka“ 

 

1 200,00 

DFK0002/19 „Rekonštrukcia vnútro areálovej kanalizácie, prípojka“ 36 590,24 

DFK0003/19  Podlahový automat 4 235,22 

DFK0004/19 „Rekonštrukcia vnútro areálovej kanalizácie, prípojka“ 80 637,43 

DFK0005/19 „Rekonštrukcia vnútro areálovej kanalizácie, prípojka“ 59 422,32 

DFK0006/19 Odborný autorský dohľad pri realizácii stavby 

„Rekonštrukcia vnútro areálovej kanalizácie, prípojka PD 

 

600,00 

Spolu  182 685,21 

 

- vybavenie stavebného povolenia pre stavbu "Rekonštrukcia vnútro areálovej kanalizácie, 

prípojka" v mesiaci december 2018 - január 2019 v celkovej sume 1 200,- € financované 

z prijatého kapitálového transferu z rozpočtu  VÚC TTSK 

- realizácia stavby „Rekonštrukcia vnútro areálovej kanalizácie, prípojka“ v mesiacoch 

október – december 2019 v celkovej sume vykonaných prác 176 649,99 € 

- vykonanie odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby „Rekonštrukcia vnútro 

areálovej kanalizácie, prípojka“ v celkovej sume 600,-€ 

- nákup 1 ks podlahového automatu v mesiaci december 2019 financované z prijatého 

kapitálového transferu z rozpočtu  VÚC TTSK v celkovej sume 4 235,22 €. 

 

4.3.2 Prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch) 

 

Celková výška výnosov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 2 304 504,12 €. 

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

• výnosy od PSS vo výške 417 733,39 (účet 602) 

• výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške 1 845 352,91 € (účet 691) 

• výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa vo výške 26 886,29 € (účet 692) 

• výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 250,00 €  

(účet 693) 

• výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 1 500,00 € 

(účet 694) 

 

Celková výška nákladov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 2 313 157,40 €. 
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Najväčší podiel na nákladoch tvorili:  

• mzdové náklady vo výške  1 069 794,92 € (nárast oproti roku 2018 bol spôsobený 

zvýšením  miezd podľa osobitného predpisu) 

• základné sociálne náklady vo výške 370 946,51 €  (nárast oproti roku 2018 bol 

spôsobený zvýšením miezd podľa osobitného predpisu) 

• spotreba energií vo výške 96 599,61 € (nárast oproti roku 2018 bol spôsobený 

zvýšením cien energií) 

• spotreba materiálu vo výške 235 750,02 € (nárast oproti roku 2018 bol spôsobený 

zvýšením cien hlavne u potravín, ale aj iných položiek ako čistiace potreby, či PHM) 

• služby vo výške 44 010,80 € (najväčší pokles oproti roku 2018 bol zaznamenaný 

hlavne u položky opravy a údržba z dôvodu, že po zohľadnení nákladov na mzdy, 

odvody, energie nezostali finančné prostriedky na plánované opravy a údržbu ako 

napr. maľovanie, preto sa robili len nevyhnutné opravy) 

• sociálne náklady vo výške 33 662,72 € (nárast oproti roku 2018 bol spôsobený 

vyplácaním rekreačných poukazov podľa Zákonníka práce a tiež vyplateným 

odchodného riaditeľovi zariadenia) 

• daň za komunálny odpad vo výške 2 301,79 €  (nárast oproti roku 2018 bol spôsobený 

zvýšením miestnych daní a poplatkov) 

• odpisy vo výške 29 909,69 € (pokles oproti roku 2018 bol spôsobený prehodnotením 

doby odpisovania u niektorých položiek – budovy, dopravné prostriedky) 

• náklady z odvodu príjmov RO vo výške  389 274,48 € (účet 588) 

• náklady z odvodu budúcich príjmov RO vo výške  30 573,99 € (účet 589) 

 

 

Pre lepšiu orientáciu uvádzame prehľad príjmov aj v nasledujúcej tabuľke. Príjmy sú 

rozčlenené podľa jednotlivých zdrojov.  

 

Tabuľka č. 15 Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov  

 Plánované plnenie  Skutočné plnenie  

Dary a granty spolu 0,00 10 504,02 

Príjmy spolu 413 999,00 414 610,91 

V tom:   

Príjmy od PSS 413 270,00 410 414,50 

Príjmy od 

zamestnancov stravné 
0,00 0,00 
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Vratky-energie, 

pohľadávky PSS 

z poistného plnenia, 

za škody 

0,00 3 217,64 

Prenájom kotolne 729,00 728,75 

Príjmy – od iných 

subjektov 
0,00 250,00 

Dary a príjmy spolu 413 999,00 425 114,93  

                                                          

Kód zdroja 46 – vlastné zdroje – predstavovali finančné prostriedky: 

- platby od PSS za poskytovanie starostlivosti v DD a DSS Holíč vo výške 410 414,50 € 

- príjem z prenájmu kotolne vo výške 728,75 € 

- príjmy z poistného plnenia, z dobropisov (preplatky za energie), za škody vo výške  

3 217,66 € 

Kód zdroja 72c – granty na kultúrny rozvoj: 

- grant od Mesta Holíč na Remeselnícky týždeň vo výške 250,- € 

Kód zdroja 72a – dary – sú vedené na darovacom účte 

- počas roka 2019 pribudlo na darovacom účte 1 200,- € 

 

 

4.4   Stav a pohyb majetku a záväzkov  

 

Záväzky organizácie k 31. 12. 2019 boli vo výške 220 0075,73 €, z toho: 

- záväzky zo sociálneho fondu  4 580,87 €, 

- záväzky voči dodávateľom vo výške 12 107,94 €, 

- ostatné záväzky vo výške 72 456,93 € (finančné prostriedky klientov v depozite 

a zrážky zamestnancov). 

- záväzky voči zamestnancom  71 981,91 € - mzda za december 2019, 

- záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia vo výške 48 407,04 € za december 

2019, 

- záväzky voči daňovému úradu vo výške 10 541,04 € za december 2019, 

Uvedené záväzky sú všetky v lehote splatnosti a budú zaplatené v januári 2020 okrem 

záväzkov zo sociálneho fondu. 

 

Pohľadávky organizácie k 31. 12. 2019  boli vo výške  30 573,99 €, z toho:                                                                      

- pohľadávky PSS za poskytovanie starostlivosti v DD a DSS pre dospelých v Holíči vo 

výške 30 573,99 € tvorili celú sumu. 

Pohľadávky za poskytovanie sociálnej služby budú uhradené v priebehu roka 2020.  
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Ochrana majetku organizácie   

 

Organizácia mala v roku 2019 poistený majetok z TTSK Trnava poisťovňa Kooperatíva: 

- poistenie budov, strojov, elektrických zariadení, zásob  

- zákonné poistenie motorového vozidla Škoda Fabia, 

- zákonné poistenie motorového vozidla Peugeot Boxer 

- zákonné poistenie motorového vozidla Škoda Rapid 

- havarijné poistenie motorového vozidla Škoda Fabia 

- havarijné poistenie motorového vozidla Peugeot Boxer 

- havarijné poistenie motorového vozidla Škoda Rapid 
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5  Ekonomicky oprávnené náklady  

 

V tabuľke uvádzame ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019, členené podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, ktoré zariadenie 

poskytuje.  

 

Tabuľka č. 16: Ekonomicky oprávnené náklady na jedného PSS podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za rok 2019 

 Celkom 

 

155,83 PSS 

ZpS  

24,46 % 

38,11 PSS 

DSS 

49,28 % 

76,8 PSS 

špecializované 

zariadenie 

celoročné – 25,30 % 

39,42 PSS 

špecializované 

zariadenie 

ambulantné – 0,96 % 

1,5 PSS 

celkom 1 klient celkom 1 klient celkom 1 klient celkom 1 klient 
a) mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania 

1 056 994,89 190 259,08 4 992,37 583 566,88 7 598,53 265 834,21 6 743,64 17 334,72 11 556,48 

b) poistné na sociálne, zdravotné 

a dôchodkové poistenie 

380 919,31 68 565,48 1 799,15 210 305,55 2 738,35 95 801,21 2 430,27 6 247,07 4 164,71 

c) cestovné náhrady okrem zahr. 1 774,08 433,94 11,39 874,27 11,39 448,84 11,38 17,03 11,35 

d) energia, voda, plyn, 

komunikácie 

88 106,93 21 550,96 565,49 43 419,10 565,35 22 291,05 565,48 845,82 563,88 

e) materiál okrem reprez. 

vybavenia nových inter. 

217 912,74 53 301,46 1 398,62 107 387,40 1 398,27 55 131,92 1 398,58 2 091,96 1 394,64 

f) dopravné   1 985,03 485,54 12,74 978,22 12,74 502,21 12,74 19,06 12,70 

g) rutinná údržba a štand. údržba 

okrem jednorázov.údržby 

objektov a riešenia havarij. stavov 

4 422,79 1 081,81 28,38 2 179,55 28,38 1 118,97 28,38 42,46 28,31 

h) nájomné za prenájom 298,10 72,92 1,91 146,90 1,91 75,42 1,91 2,86 1,91 

i) služby 82 597,87 20 203,44 530,13 40 704,23 530,00 20 897,26 530,12 792,94 528,63 

j) odstupné, odchodné, náhr. 

príjmu za PN 

17 946,46 3 230,36 84,77 9 908,24 129,01 4 513,54 114,50 294,32 196,21 

k)odpisy HM a NM 29 909,69 7 315,90 191,97 14 739,48 191,92 7 567,14 191,96 287,13 191,42 

S p o l u  1 882 867,89 366 500,90 9 616,92 1 014 209,84 13 205,85 474 181,78 12 028,96 27 975,37 18 650,24 

1 klient/mesiac                                                               801,41                                   1 100,49                             1 002,41           1 554,19 


