
 

       Výročná správa za rok 2020 

 
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj  

Štatutárny zástupca: PhDr. Mária Grznárová  

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Dátum vzniku:  1.12.1983 

Dátum zápisu do registra: 28.05.2008 

Adresa:   Pastuchov 262, 920 63 

IČO:  00611964 

DIČ:  2021268392 

 

KONTAKT NA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove 

Pastuchov 262, 920 63 

Telefón: 033/7449587 

Riaditeľka: PhDr. Mária Grznárová 

Mobil: 0905 509 726 

e-mail: dss.pastuchov@zupa-tt.sk 

 

 

Predmet činnosti: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove poskytuje nasledovné 

služby: 

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 

 pobytová celoročná 30 1.12.1983 

Miesto poskytovania  Pastuchov 

 

Služby sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré ešte nedovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc 

inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 

službách alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania 

sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. 



V DSS sa poskytuje: 

Odborné činnosti: 

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

• sociálne poradenstvo 

• sociálna rehabilitácia 

• ošetrovateľská starostlivosť 

Obslužné činnosti: 

• ubytovanie 

• stravovanie 

• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Ďalšie činnosti: 

• úschova cenných vecí 

• záujmová činnosť 

 

Zariadenie ďalej svojim klientom umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb: 

 

a) Externý kaderník  

b) Pedikúra 

c) Voľnočasové aktivity 

d) Bohoslužby  mimo zariadenia 

e) Pastorálna starostlivosť v zariadení 

f) Externá starostlivosť v zdravotníctve 

 

Zariadenie ďalej umožňuje, aby boli klienti sprevádzaní pri umieraní a to najmä rodinnými príslušníkmi, 

priateľmi a kňazom. Osamelého klienta sprevádzajú zamestnanci zariadenia a kňaz, ak si to klient želá. 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020 podľa veku a pohlavia: 

 

Vek PSS spolu muži ženy 

14- 45 30 20 10 

 

 

 



Prehľad o počte PSS nastúpených, ukončenom pobyte a Evidencii žiadateľov o umiestnenie:  

 

Nástup do DSS 1 

Ukončenie pobytu 0 

Počet žiadostí v evidencii k mesiacu december 2020 23 

 

 

 

Počet evidovaných žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby k 31.12.2020: 

 

K 31.12.2020 sme evidovali 23 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, z toho 7 

na bezodkladné umiestnenie.  

 

V roku 2020 zariadenie poskytovalo sociálne služby pre 30 klientov v nepretržitej prevádzke. 

Pohyb prijímateľov sociálnej služby v roku 2020: 

- do zariadenia boli prijatí: 1 

- zomreli :                           0 

 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020 – mobilita: 

Celkom Mobilní Čiastočne mobilní Imobilní 

30 22 0 8 

  

 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020 – stravovanie: 

Celkom  Samostatne Kŕmenie Sonda 

30 21 9 0 

 

 

 

 

 

 



Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť pre klientov je zabezpečená odborným personálom, ktorý 

má kvalifikačné predpoklady na vykonávanie týchto činností. Ide o komplexnú starostlivosť o klienta, 

ktorá zohľadňuje jeho potreby v rámci jeho diagnózy s ohľadom na jeho individualitu a stupeň 

odkázanosti na sociálnu službu. V DSS bola v roku 2019 opatrovateľská starostlivosť o klientov 

zabezpečená 17 zdravotníckymi pracovníkmi, z toho 9 tvorí stredný zdravotnícky personál, 8 

opatrovateliek. Zdravotnícki pracovníci pracovali v nepretržitej 2 - zmennej prevádzke, denná zmena 

od 7:00 hod. do 19 : 00 hod a nočná zmena od 19 : 00 hod. do 7 : 00 hod. Okrem celodennej zmeny je 

aj ranná zmena od 06 : 30 hod. do 14 : 30 hod., v ktorej klientom poskytujú starostlivosť vedúca sestra, 

denná sestra a inštruktorky sociálnej rehabilitácie. 

Ošetrovateľská, opatrovateľská, rehabilitačná činnosť je zameraná na klienta. 

• Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme podľa ošetrovateľských štandardov, ktoré vznikajú    

   ako reakcia na spoločenskú potrebu kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Vychádzame z    

   Odborného usmernenia MZ SR č.47/2009, Vyhlášky MZ SR č. 244/2011 Z. z. 

• Opatrovateľská starostlivosť je zameraná na uspokojovanie opatrovateľských potrieb našich   

   klientov. Opatrovateľskú starostlivosť vykonávajú pracovníci s príslušným vzdelaním v   

   opatrovateľstve. 

• Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme na základe podpísaných zmlúv so všeobecným lekárom,    

    pediatrom a odbornými lekármi. Pravidelne sú klienti očkovaní proti chrípke. 

   Ordinovanú očkovaciu látku aplikuje všeobecný lekár ( proti chrípke, hepatitída). 

 

Rehabilitácia 

Čoraz viac sa v ošetrovateľskej a opatrovateľskej praxi stretávame s pojmom bazálna stimulácia. 
Bazálna stimulácia je možnosť starostlivosti o človeka, ktorý má poruchy vnímania a poruchy aktivít, 

aby sme mu vedeli zrealizovať ponuky pre jeho osobné schopnosti prežívania a rozvoja. Klienti 

zariadenia majú možnosť využívať priestory pre rehabilitáciu – masáže, perličkový kúpeľ, snoezelen a 

tiež sa realizujú rehabilitácie na lôžku u klientov s viacnásobným postihnutím. 

 

 Sociálna rehabilitácia 

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

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je podľa § 21 sociálna rehabilitácia odborná 

činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom 

zručnosti alebo aktivizovaním schopnosti a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch 

starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených 

zdrojov v rodine a komunite. Sociálna rehabilitácia sa v spolupráci s ostatnými zložkami rehabilitácie 

snaží o obnovenie alebo rozvoj schopnosti občanov so zdravotným postihnutím a o ich nezávislosť na 

iných za cieľom ich návratu do spoločnosti. Môžeme ju tiež charakterizovať ako súhrn opatrení na 

integráciu občana vo všetkých oblastiach života a proces zmierňovania obmedzení a znižovania 

závislosti na iných osobách. Môže mať formu nácviku sociálnych zručnosti, tréningu a mobility 

vytvárajúcu čo najprijateľnejšie podmienky pre zaradenie občana s postihnutím do života. Zručnosti 



schopnosti klientov sú individuálne, preto sme pri sociálnej rehabilitácii vychádzali z individuálnych 

plánov sociálnej rehabilitácie, ktoré boli plánované na každého klienta individuálne. 

 

V rámci sociálnej rehabilitácie sme sa zameriavali predovšetkým na : 

- nácvik každodenných, samoobslužných zručností 

- nácvik sociálnych zručností - nácvik komunikačných zručností 

- nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu 

- precvičovanie zmyslových funkcií, tréningy pamäti 

- nácvik práce s kompenzačnými, rehabilitačnými a ortopedickými zdravotnými pomôckami 

 

Sociálne terapie 

Ako súčasť sociálnej rehabilitácie sme využívali aj rôzne druhy terapií, ktorých cieľom bolo vytvárať 

možnosti pre získanie nových, predovšetkým pozitívnych zážitkov klienta. Najviac používané terapie v 

našom zariadení boli arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, biblioterapia. 

 

 Aktivity klientov 

Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 aktivity klientov  sa uskutočňovali formou záujmových 

krúžkov, ale i príležitostných, jednorazových podujatí  v priestoroch zariadenia. Pri realizácii týchto 

činností sme vychádzali zo skúsenosti, že klienti sa dajú ľahko motivovať ak im ponúknuté aktivity sú 

zaujímavé, príťažlivé a ktoré sú vybraté podľa ich potrieb a záujmov. 

 

 

 

 

 

 



                                            Kalendár aktivít     

Január: 

-  Jašiáda 

-  Zimná prechádzka v Zámockej záhrade 

Február: 

- Ľadová revue Bratislava   

- Valentínska veselica 

Marec: 

- Oslava menín 
- Šijeme rúška    

Apríl: 

- Športová olympiáda v DSS 

- Výroba kávových obrazov 

Máj: 

- Pracujeme v záhradke 

Jún: 

- MDD v domove 

- Opekačka v domove 

- Guláš v domove 

- Rybačka v Maduniciach 

Júl: 

- Dr. Klaun 

August: 

- Čítanie v tráve 

September: 

- Výlet na Katarínku 

- Maľovanie pivnice 

- Pílenie starého stromu 

Október: 

- Vyrezávanie tekvíc 

 



November: 

- Šarkaniáda 

- Výroba hrnčekových hrnčekov 

- Katarínska veselica 

December: 

- Mikuláš v domove 

- Vianočné pečenie 

- Vojaci v domove 

- Kôš plný darčekov 

- Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

- Vianoce v domove 

 

PERSONÁLNE PODMIENKY, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA POSKYTOVATEĽA 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB : v zariadení v roku 2020 pracovalo 33 zamestnancov 

Administratíva a ostatná prevádzka Počet Prepočítané na plný úväzok 

Riaditeľka                                    1                                          1,00 

Manažér kvality                                     1                                                                               1,00 

Sociálny pracovník+ mzdová účtovníčka                                    1                                          1,00 

Ekonómka                                    1                                          1,00 

Vedúca stravovacej prevádzky                                    1                                          1,00 

Spolu                                    5                                          5,00 

 

Pracovníci odborných činností Počet Prepočítané na plný úväzok 

Pracovníci odbornej časti                                   20                                          20,00 

Z toho:   

Vedúca sestra                                     1                                           1,00 

Sestra                                     8                                           8,00 

Opatrovateľka                                     8                                           8,00 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie                                     3                                           3,00 

 

 

Pracovníci obslužných činností Počet Prepočítané na plný úväzok 

Upratovačka                                     2                                            2,00 

Práčka,šička                                     2                                            2,00 

Údržbár + vodič                                     1                                            1,00 

Kuchárka                                     3                                            3,00 

Spolu                                     8                                            8,00 



 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 

 Schválený rozpočet Schválený 

rozpočet 

po poslednej 

zmene 

Skutočné 

plnenie príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov 

k 31. 12. 2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov 

Príjmy celkom 80 000 90 000 89 763,58 99,74 

z toho:     

Bežné príjmy 80 000 90 000 89 763,58 99,74 

Výdavky celkom 728 328 797 969 797 732,58 99,97 

z toho:     

Bežné výdavky 728 328 797 969 797 732,58 99,97 

Kapitálové výdavky     

 

 

 

Informácia z účtovníctva- Majetok 

Názov Skutočnosť k 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020 

Majetok spolu   

Neobežný majetok spolu 739 287,10 734 422,59 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 739 287,10 734 422,59 

Dlhodobý finančný majetok   

Obežný majetok spolu   

z toho:   

Zásoby 5 515,38 14 648,34 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky 7 562,12 5 313,58 

Finančné účty 55 041,69 83 542,04 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie 0 0 

 

 



 

Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť k 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 512 204,62 527 835,91 

Vlastné imanie 1 799,71 11 193,59 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely   

Fondy   

Výsledok hospodárenia 1 799,71 11 193,59 

Záväzky 429 421,64 438 546,25 

z toho:   

Rezervy   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 370 664,28 351 549,46 

Dlhodobé záväzky 904,95 1 801,44 

Krátkodobé záväzky 57 852,41 85 195,35 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 80 983,27 78 096,07 

 

 

 

Pohľadávky 

Pohľadávky Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 309,97 400,16 

Pohľadávky po lehote splatnosti 7 252,15 4 913,42 

 

 

 

 

Záväzky 

Záväzky Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2020 

Záväzky do lehoty splatnosti 58 757,36 86 996,79 

Záväzky po lehote splatnosti   

 

 

 



Hospodársky výsledok za rok 2020 – vývoj nákladov a výnosov 

 

 

Názov Skutočnosť k 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020 

Náklady 713 170,97 908 302,84 

50- Spotrebované nákupy 60 834,64 80 984,68 

51- Služby 13 249,,74 20 587,11 

52- Osobné náklady 540 921,95 695 758,74 

53- Dane a poplatky 288,20 636,00 

54- Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 212,00 788,41 

55- Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a 

finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

17768,10 20 889,87 

56- Finančné náklady 7,20 6,6 

57- Mimoriadne náklady   

58- Náklady na transfery a náklady z 

odvodov príjmov 

79 889,14 88 651,43 

59- Dane z príjmov   

Výnosy 710 155,70 917 696,72 

60- Tržby za vlastné výkony a tovar 79 958,75 88 032,85 

61- Zmena stavu vnútroorganizačných 

služieb 

  

62- Aktivácia   

Názov Skutočnosť k 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020 

63- Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

  

64- Ostatné výnosy  270,60 

65- Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

142,39 

 

1 136,39 

 

66- Finančné výnosy   

67- Mimoriadne výnosy   

68- Výnosy transferov a rozpočtových 

príjmov v štátnom rozpočt.organiz. 

a prísp.org. 

0 0 

69- Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

630 054,56 828 256,88 

Hospodársky výsledok 

( + kladnýHV, - záporný HV) 

- 3015,27 9 393,88 

   



Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 

( v zmysle § 72 ods. 20 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) 

Ekonomicky oprávnené náklady (§72, ods.5)v eurách 795 215,00 

Priemerný počet PSS               30                                               

Priemer EON/ 1 PSS/ mesiac      2 208,93 

 

Vysvetlivky: 

EON ekonomicky oprávnené náklady 

PSS prijímateľ sociálnej služby 

 

 

 

Máj 2021 

Vypracovala: Mgr. Iveta Mihalíková - manažér kvality 

Schválila: PhDr. Mária Grznárová     -  riaditeľka DSS 


