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1 Všeobecné informácie o zariadení
1.1 História zariadenia
Zariadenie ONDAVA - Domov sociálnych sluţieb sa nachádza v obci Rakovec nad
Ondavou vzdialenej 22 km od okresného mesta Michalovce.
Zariadenie ONDAVA vzniklo v roku 1956 ako Domov dôchodcov s kapacitou 50
miest. V roku 1960 bol transformovaný na Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých
s kapacitou 62 miest.
Kapacita zariadenia nepostačovala na umiestnenie ďalších klientov z celého regiónu
a po odovzdaní ubytovacej časti v roku 1982 sa zvýšila kapacita zariadenia na 96 miest.
Dňom 01.01.1991 došlo k zmene, na základe ktorej Okresný úrad Michalovce zriadil
Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých, ako samostatnú
rozpočtovú organizáciu. Postupne do roku 1995 boli dobudované technické a ubytovacie
priestory s kapacitou 130 klientov – ţeny.
Od roku 1996 bol zriaďovateľom Ústavu sociálnej starostlivosti pre mentálne
postihnutých dospelých v Rakovci nad Ondavou Krajský úrad v Košiciach. V roku 1999 bolo
zariadenie premenované na Domov sociálnych sluţieb (DSS).
Podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1.júla
2002 stal zriaďovateľom Domova sociálnych sluţieb Košický samosprávny kraj. Po prechode
do zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bol DSS koedukovaný a počnúc rokom 2004 slúţi ţenám
aj muţom.
Od 1. januára 2010 dochádza k zmene názvu organizácie na „ONDAVA – Domov
sociálnych sluţieb“ (ďalej len zariadenie „ONDAVA“).
1.2 Identifikačné údaje zariadenia
Názov organizácie:

ONDAVA – Domoc sociálnych sluţieb Rakovec nad Ondavou

Forma:

celoročná –pobytová

Adresa sídla:

072 03 Rakovec nad Ondavou, č.45

IČO:

00695190

Štatutárny orgán:

Bc. Ing. Gabriel Badida, riaditeľ

Miesto poskytovanie sociálnej sluţby: Rakovec nad Ondavou č.45
Kontakt:

tel.: ++42156884841, ++421566489526
fax: +42156884843
e-mail: riaditel@dssrakovec.sk
www.dssrakovec.sk
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1.3 Predmet činnosti zariadenia
Zariadenie ONDAVA ako domov sociálnych sluţieb poskytuje za podmienok
ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu sluţbu dospelej fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo
prakticky nevidiaca.
Zariadenie ONDAVA ako domov sociálnych sluţieb poskytuje pomoc
pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu,
ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţbu
bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu, záujmovú činnosť
a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.
Sociálne poradenstvo
V zariadení sa poskytuje sociálne poradenstvo súvisiace s:
- uzatváraním dohôd o platení úhrad rodinnými príslušníkmi, manţelom (manţelkou),
- spoluprácou s inými inštitúciami pri vybavovaní rôznych sociálnych potrieb umiestneného
občana,(orgánmi samosprávy, s akreditovanými subjektmi a ďalšími inštitúciami),
- zabezpečením kontaktu s rodinou a priateľmi prijímateľov,
- zabezpečením odosielania listových a poštových zásielok v rámci DSS,
- spoluprácou s odbornými zamestnancami zariadenia a ďalšími odborníkmi,
- presadzovaním a obhajobou práv a oprávnených záujmov občanov, prípadne jeho
zastupovanie vo veciach občianskoprávneho konania, dedičského konania,
- sociálnym poradenstvom prijímateľom a rodinným príslušníkom občana, umiestneného v
zariadení sociálnych sluţieb.
Stravovanie
Prijímateľom umiesteným v zariadení ONDAVA je poskytované celodenné
stravovanie (3 hlavné jedlá a 2 vedľajšie jedlá). Majú moţnosť odoberať stravu racionálnu a
diabetickú, v súlade so zásadami zdravej výţivy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav.
V zariadení je stravovanie povaţované za dôleţitú súčasť kultúry. Väčšina prijímateľov sa
stravuje v jedálni. Imobilným prijímateľom je podávaná strava na ubytovacom oddelení
v čajových kuchynkách, alebo priamo pri lôţku.
Ubytovanie
Ubytovanie je zabezpečené v dvoj, troj, štvor a päťlôţkových izbách. Prijímateľ má na
izbe k dispozícií posteľ, nočný stolík, skriňu, konferenčný stolík a stoličky. Na kaţdom
ubytovacom oddelení je spoločenská miestnosť a kuchyňka, kde majú moţnosť prijímatelia si
pripraviť kávu a čaj. Kúpeľne a toalety sú spoločné pre prijímateľov jedného oddelenia.
Zaopatrenie
V rámci zaopatrenia domov sociálnych sluţieb zabezpečuje:
- upratovanie,
- poskytovanie posteľnej bielizne, jej pranie a ţehlenie,
- pranie, čistenie a ţehlenie osobného šatstva,
- úpravu a údrţbu osobného vybavenia.
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Ošetrovateľská starostlivosť
Centrom záujmu ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie je prijímateľ ako celostná
bio-psycho-sociálna bytosť nachádzajúca sa v určitom stave zdravia. V zariadení je zdravotná
starostlivosť zabezpečovaná súkromným praktickým lekárom. V rámci dispenzárnej
starostlivosti neurológom, psychiatrom a endokrinológom. Ďalšia odborná starostlivosť t.j.
chirurgická, traumatologická, stomatologická, gynekologická a otorinolaryngologická je
zabezpečovaná ambulantne. Ústavná starostlivosť je poskytovaná Psychiatrickou nemocnicou
v Michalovciach, Nemocnicou Štefana Kukuru v Michalovciach a ďalšími odbornými
zdravotníckymi zariadeniami.
Ďalšia starostlivosť
Zariadenie zabezpečuje pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvára podmienky na
úschovu cenných vecí. V rámci pracovnej terapie je prijímateľom pridelená primeraná práca
podľa individuálnych plánov, ktoré rešpektujú ich osobné danosti, stupeň a druh postihnutia.
Záujmová činnosti vychádza zo záujmov a záľub prijímateľov domova. V zariadení je
k dispozícií menšia kniţnica. Mnohí sa s obľubou venujú ručným prácam, ako napríklad:
vyšívaniu, háčkovaniu, pleteniu, kresleniu, výrobe ozdobných a úţitkových predmetov.
V rámci duchovnej starostlivosti sa v zariadení pravidelne konajú bohosluţby
v gréckokatolíckom obrade. Kultúrnu činnosť pripravuje úsek pracovnej terapie a záujmovej
činností. Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho vyţitia prijímateľov je návšteva divadelných
predstavení, účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach a výletoch spojených
s turistikou a kúpaním.
„ONDAVA-DSS“ je zariadenie sociálnych sluţieb s celoročným, ktoré poskytuje
starostlivosť dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím, duševnými poruchami
a poruchami správania, zmyslovým postihnutím a kombináciou postihnutí v rozsahu zákona
o sociálnych sluţbách.
.
Kapacita zariadenia je 130 prijímateľov, z toho 109 ţien a 21 muţov. Naplnenosť
zariadenia za rok 2012 bola na 99,24%.
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2 Organizačná a
vzdelanostná
zariadenia ONDAVA

štruktúra

zamestnancov

Zariadenie vykonáva svoju činnosť personálnym obsadením v zmysle platnej
organizačnej štruktúry.
Kvalitnú všestrannú starostlivosť 130 prijímateľom sociálnej sluţby zabezpečuje 76
zamestnancov v jedno, dvoj a trojzmennej prevádzke prostredníctvom 5 úsekov (viď. tabuľka
č.1).
Tabuľka č. 1 Organizačná štruktúra
Názov úseku a pracovné zaradenie
riaditeľ
úsek ekonomicko-prevádzkový
z toho: ekonóm
pracovník PAM
hospodár
skladníčka/práčka
práčka
krajčírka
vodič-kurič
kurič-údrţbár
úsek sociálnej starostlivosti – sociálny pracovník
úsek stravovací
z toho: vedúca úseku
hlavný kuchár
kuchár
pomocný kuchár
úsek ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie
z toho: vedúca sestra
úseková sestra
zdravotná sestra
opatrovateľka
upratovačka
úsek pracovnej terapie a záujmovej činnosti
z toho : vedúca úseku
sociálny terapeut
ergoterapeut

Počet zamestnancov
1
13
1
1
1
1
2
1
2
4
3
7
1
1
3
2
38
1
2
6
24
5
14
1
1
12

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov je uvedená v tabuľke č. 2.
Tabuľka č.2 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
Stredoškolské
Úplné
Vysokoškolské
vzdelanie
stredoškolské
vzdelanie 1. stupňa
vzdelanie
24
40
6

Vysokoškolské
vzdelanie 2. stupňa
6
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V roku 2012 došlo k zmene vzdelanostnej štruktúry zamestnancov:
- ukončením vyššieho stupňa vzdelania – 2 zamestnanci ukončili úplné stredoškolské
vzdelanie,
- ukončením špecializácie – 2 zamestnanci ukončili špecializáciu ošetrovateľská starostlivosť
v komunite.
V rámci ďalšieho vzdelávania sa zamestnanci zúčastňovali nasledovných vzdelávacích
aktivít a školení.
I. Externé školenia:
a) Školenie v sociálnej oblasti
21 zúčastnených zamestnancov
b) Školenie v zdravotnej oblasti
7 zúčastnených zamestnancov
c) Školenie v ekonomickej oblasti
5 zúčastnených zamestnancov
d) Školenie v technickej oblasti
10 zúčastnených zamestnancov
e) Školenie ochrany pred poţiarmi
76 zúčastnených zamestnancov
f) Preškolenie z predpisov na zaistenie BOZP
76 zúčastnených zamestnancov
II. Interné školenia pre zamestnancov v priamom kontakte s prijímateľom:
a) Pôsobenie Canisterapie na psychickú, fyzickú
a sociálnu pohodu postihnutých
29 zúčastnených zamestnancov
b) Podávanie liekov v DSS
28 zúčastnených zamestnancov
c) Biologické potreby prijímateľov soc. sluţieb
27 zúčastnených zamestnancov
d) Povolanie opatrovateľka – rola a charakteristika
32 zúčastnených zamestnancov
Pri starostlivosti o 130 prijímateľov sociálnej sluţby participovali aj študenti Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety Bratislava, detašované pracovisko
Michalovce. V roku 2012 vykonávali v zariadení dobrovoľnícku a absolventskú prax
uchádzači o zamestnanie evidovaní na Úradoch práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
a Vranov nad Topľou.
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3 Poskytovanie sociálnych služieb
Zariadenie ONDAVA poskytuje sociálnu sluţbu podľa zákona č.448/2008 Z.z.
o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obsluţné a ďalšie
činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti alebo vytvára podmienky na ich
vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom.
3.1 Odborné činnosti
V rámci odborných činností sú v ONDAVA- Domove sociálnych sluţieb Rakovec nad
Ondavou poskytované pre prijímateľov sociálnej sluţby nasledovné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- zabezpečuje pracovnú terapiu.
Zariadenie ONDAVA poskytovalo k 31.12.2012 sociálne sluţby 129 prijímateľom
sociálnych sluţieb (ďalej len prijímateľov), z toho bolo 108 ţien a 21 muţov.
Z uvedeného počtu bolo 32 prijímateľov spôsobilých na právne úkony, 5 prijímateľov
malo obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a 92 bolo úplne pozbavených spôsobilosti na
právne úkony. Z 97 prijímateľov zbavených spôsobilosti na právne úkony bolo 77, u ktorých
funkciu opatrovníka na základe rozhodnutia súdu vykonávalo zariadenie ONDAVA. U 20
prijímateľov vykonával funkciu opatrovníka príbuzný.
Za sledované obdobie boli 4 úmrtia prijímateľov, so 6 prijímateľmi bola uzavretá
zmluva o poskytovaní sociálnej sluţby v našom zariadení na základe rozhodnutia Košického
samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a 2
prijímatelia odišli do domácej starostlivosti. V tomto roku do evidencie čakateľov boli
zaradené 2 ţiadosti o poskytnutie sociálnej sluţby.
Veková štruktúra prijímateľov k 31.12.2012 je uvedená v tabuľke č. 3.
Tabuľka č.3 Veková štruktúra
Vekové rozpätie
Počet prijímateľov
19 rokov – 25 rokov
3
26 rokov – 39 rokov
33
40 rokov – 62 rokov
69
63 rokov – 74 rokov
20
75 rokov – 79 rokov
4
Zariadenie ONDAVA zastupovalo prijímateľov v dedičských záleţitostiach, na
rôznych súdnych konaniach, vybavovalo úradné záleţitosti (dávky v hmotnej núdzi,
posúdenie invalidity, trvalé pobyty, občianske preukazy). Pri vybavovaní vyššie uvedených
záleţitosti spolupracovalo s nasledujúcimi inštitúciami:
- sociálnou poisťovňou,
- okresnými súdmi,
- notárskymi úradmi,
- úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
- okresným oddelením policajného zboru,
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obecnými úradmi,
zdravotnými poisťovňami.
Prijímateľom boli v priebehu roka zabezpečené kadernícke sluţby, pedikérske
sluţby, mesačné nákupy kávovinových, tabakových výrobkov a cukroviniek, raz za štvrťrok
boli realizované nákupy hygienických potrieb, nákup zákuskov a tort na oslavu narodenín
a menín prijímateľov. Mesačne sa prijímateľom zabezpečovali lieky na základe lekárskych
predpisov od obvodného lekára, psychiatra, koţného lekára a iných. Prijímateľov
hospitalizovaných v zdravotníckych zariadeniach sme navštevovali a zabezpečili im osobné
potreby. V rámci zabezpečenia spoločenského ţivota prijímateľov boli im predplatené
periodiká na celý rok 2012 na základe ich osobných poţiadaviek a záujmu. Pre prijímateľov
boli zabezpečené nákupy ošatenia a obuvi, ako aj individuálne nákupy podľa ich osobných
potrieb. Zoznam nákupov, dodávateľov a celková hodnota za rok 2012 je uvedená v tabuľke
č. 4.
-

Tabuľka č.4 Zoznam dodávateľov a hodnota nákupov
Predmet
Dodávateľ
Nákup kávovinových,
tabakových výrobkov a
cukroviniek
Nákup hygienického
tovaru
Nákup zákuskov

COOP Jednota, s. d. Michalovce

Predplatné časopisov

Stredisko predplatného tlače,
Trebišov
Lekáreň Dália, Vinné
Zdravomat, Košice
Medicament, Trebišov
Nákupné stredisko Vasilčiková,
Nacina Ves
Textil Dudová, Humenné
Marta Titková, Kaderníctvo
Rakovec nad Ondavou
Lea Jánošiková, Rejdová

Lieky na základe
lekárskeho predpisu.
Nákup obuvi a ošatenia
Kadernícke sluţby
Pedikérske sluţby

Ajva, a. s.Gelnica
Tina, cukráreň Michalovce

Celková hodnota
nákupu
18 209,54 €
10 101,19 €
349,65 €
1 456,53 €
23 474,14 €
6 506,60 €
602,00 €
547,80 €

Ošetrovateľská starostlivosť
V záujme zabezpečenia kvalitnej starostlivosti prijímateľom sociálnej sluţby
v zariadení ONDAVA poskytuje 9 sestier (6 sestier majú špecializáciu - ošetrovateľstvo
v komunite a internom lekárstve) zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľských výkonov
v zmysle zákona č.578/2004 Z. z., nariadenia vlády č.296/2010 Z. z. a sú zo zákona
registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Sestry zároveň spĺňajú
podmienky kreditného sústavného vzdelávania. Zdravotná starostlivosť prijímateľom
sociálnej sluţby je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu, ktorý bol v zariadení
zavedený ešte v roku 2007 ako súčasť realizácie projektu OOKP (overovanie odborných
kvalifikačných predpokladov) vedúcej sestry. Súčasťou ošetrovateľského procesu je určenie
sesterskej diagnózy a zároveň jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj vedenie ošetrovateľskej
9

dokumentácie, ktorú vedie a poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného
predpisu v rámci ošetrovateľskej praxe.
V rámci ošetrovateľského úseku pracujú aj opatrovateľky v počte 24, ktoré poskytujú
prijímateľom kvalitnú opatrovateľskú starostlivosť pri vykonávaní a zabezpečovaní úkonov
sebaobsluhy: hygienickú starostlivosť – osobnú, celkový kúpeľ, stravovanie a dodrţiavanie
pitného reţimu, vyprázdňovanie, obliekanie a vyzliekanie, mobility a motoriky, úkony
starostlivosti o domácnosť – beţné upratovanie, umytie riadu, obsluha domácich spotrebičov,
starostlivosť o bielizeň a lôţko, vynášanie odpadu, základne sociálne aktivity – sprievod na
lekárske vyšetrenie a pri záujmových činnostiach ako aj dohľad.
Diagnostické zloženie klientov:
Mentálne postihnutie (všetky stupne)
Kombinované - mentálne postihnutie + schizofrénia
Schizofrénia
Ostatné organické poruchy
Kombinované postihnutia: Telesné postihnutie
Zmyslové postihnutie
EPI
Nádorové ochorenia
Inkontinencia
Diabetes mellitus
Dialyza – zlyhávanie obl.
Hypertenzie
Kardiolog. Dg.
Respiračné ochorenia( CHOCHP)

74
13
34
8
19
42
23
6
42
18
1
23
12
9

Sestry a opatrovateľky zabezpečovali prijímateľom doprovod na ambulantné
vyšetrenie aj hospitalizácie v spádových ambulanciách a nemocniciach v rámci okresu
a samosprávneho kraja. V roku 2012 sa u ţien zrealizovali preventívne gynekologické
prehliadky.
Prijímatelia zariadenia boli hospitalizovaní v týchto ústavných zdravotníckych zariadeniach:
- 12 prijímateľov pre zhoršenie psychického stavu v Psychiatrickej nemocnici
Michalovce,
- prijímatelia pre dlhodobé zhoršenie psychického stavu bolo hospitalizovaných v PL
Plešivec,
- prijímatelia boli počas roka hospitalizovaní na internom oddelení v Nemocnici s
poliklinikou Š. Kukuru v Michalovciach,
- prijímatelia z dôvodu úrazu boli hospitalizovaní na traumatologickom odd. NsP
Michalovce,
- 1 prijímateľ na pľúcnom oddelení v NsP Michalovce,
- 1 prijímateľ pre váţny zdravotný stav na OAIM v NsP Michalovce,
- 1 prijímateľka bola hospitalizovaná vo FN LP v Košiciach na chirurgickom oddelení
JIS,
- 1 prijímateľka je zaradená do dialyzačného programu v pravidelných intervaloch 3x
týţdenne a z tohto dôvodu bola aj krátkodobo hospitalizovaná vo VUSCH Košice,
- 1 prijímateľka bola hospitalizovaná na špecializovanom pracovisku pľúcnych chorôb
vo Vyšných Hágov.
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Inkontinentným prijímateľom boli počas roka zabezpečované zdravotnícke pomôcky
(plienkové nohavičky, vkladacie plienky, čistiace peny, oleje a jednorazové umývacie
rukavice). Prijímateľom, ktorí sú odkázaní na pomoc pri stravovaní boli zabezpečované
jednorazové podbradníky.
Priamo v zariadení sa zabezpečuje lekárska starostlivosť nasledovnými odborníkmi:
- praktickým ambulantným lekárom pre dospelých – MUDr. Ďurikom, 2x týţdenne,
- psychiatrom MUDr. Nálešnikom, dispenzárne vyšetrenia 1x štvrťročne a konzultácie
podľa potreby psychického stavu,
- lekárkou neurologičkou MUDr. Kmetonyovou, dispenzárne vyš. 1x štvrťročne
a konzultácie podľa zdravotného stavu.
U prijímateľov bola vykonaná preventívna zubná prehliadka, mobilní navštevovali
stomatológa v obci a imobilní boli vyšetrení priamo v zariadení MUDr. Kontuľovou.
Personál ošetrovateľského úseku napomáha a spolupracuje s pracovníkmi všetkých
úsekov v zariadení pri zabezpečovaní a napĺňaní bio-psycho-sociálnych potrieb prijímateľov.
3.2 Obslužné činnosti
-

ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie,
pranie,
ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva.
Ubytovanie

Ubytovanie prijímateľov sociálnej sluţby je zabezpečené na dvoch poschodiach v dvoj,
troj, štvorlôţkových a päťlôţkových izbách vybavených nábytkom - posteľ, skriňa, stolík,
stolička alebo kreslo, garníţa, záclona. Zariadenie izieb je prispôsobené predstavám
a prianiam prijímateľov ako aj ich zdravotnému stavu. Prijímateľ môţe mať aj vlastný
nábytok, elektronické prijímače, obrazy.
Stravovanie
Na stravovacom úseku sa aj v roku 2012 pripravovali dva druhy stravy a to strava
racionálna a strava diabetická. Výška celodennej stravnej jednotky pre:
- prijímateľov odoberajúcich racionálnu stravu bola v sume 2,39 €,
- prijímateľov odoberajúcich stravu diabetickú bola v sume 2,98 €,
- úhrada za prípravu stravy 0,90 €.
Skutočná spotreba potravín na prípravu stravy za rok 2012 bola v hodnote 125 034,10 €.
V roku 2012 sa v kuchyni pripravilo a uvarilo pre:
a) prijímateľov:
Raňajky
46 190 porcií
Desiata
46 190 porcií
Obedy
46 190 porcií
Olovrant
46 190 porcií
Večera
46 190 porcií
Večera II.
5 744 porcií
Spolu
236 694 porcií
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b) zamestnancov:
Obedy

10 876 porcií

Dodávatelia potravín boli vybraní na základe súťaţí v súlade so zákonom č.25/2006
Z.z. o Verejnom obstarávaní. Potraviny, ktoré sa obstarávali boli rozdelené do jednotlivých
komodít. Na kaţdú komoditu sa vykonalo verejné obstarávanie (viď tabuľka č. 5)
Tabuľka č. 5 Dodávatelia podľa jednotlivých komodít
Názov komodity
Dodávateľ
Mlieko a mliečne výrobky
TA - TRANS Trebišov
Hovädzie a bravčové mäso
CIMBAĽÁK, s.r.o. Bardejov
Mäsové výrobky
CIMBAĽÁK, s.r.o. Bardejov
Ovocie a zelenina
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovce
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
Podvihorlatské P a C a.s. Humenné
Strukoviny, cestoviny, múka ...
TA- TRANS Trebišov
Sterilizovaná zelenina, konzervy...
TA- TRANS Trebišov
Olej, kompóty, dţem, lekvár...
TA- TRANS Trebišov
Cukor a cukrovinky
GVP s.r.o Humenné
Mrazená hydina a vajíčka
Ryba spol.s.r.o Košice
Mrazené filé, mrazený polotovar a šaláty
Ryba spol.s.r.o Košice
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne
Upratovanie v zariadení vykonáva 5 upratovačiek v jednozmenej prevádzke
v pracovných dňoch. Okrem denného upratovania sa vykonáva tieţ intervalové a sanitárne
upratovanie. Zariadenie má vlastnú práčovňu. O pranie a ţehlenie sa starajú 3 zamestnanci.
Údrţbu a opravu šatstva a bielizne zabezpečuje krajčírka.
3.3 Ďalšie činnosti
Úschova cenných vecí
Pri nástupe do zariadenia, počas pobytu v ňom, ak prijímateľ sociálnej sluţby poţiada
o úschovu cenných vecí a vkladnej kniţky, zariadenie mu veci uschová na základe zmluvy
o úschove.
Kultúrno-záujmová činnosť
Na kultúrno-záujmová činnosť sa vyuţívajú celé priestory zariadenia bez obmedzenia.
Najviac je vyuţívaná veľká a priestranná jedáleň, kde sa konajú rôzne kultúrno-spoločenské
podujatia. Veľký areál zariadenia prijímatelia udrţiavajú v rámci pracovnej terapie.
Kultúrno-záujmovú činnosť je vnímaná ako súčasť vnútorného ţivota a jedna z foriem
vyuţívania voľného času prijímateľov.
V rámci terapeutických činností sa v zariadení vyuţívajú rôzne formy terapií:
ergoterapia - zameraná na pomocné práce pri prevádzke zariadenia, práce na políčku,
pri úprave areálu a práce v pracovných dielňach (krajčírska, tkáčska, domáceho majstra,
šikovných rúk a pod.).
muzikoterapia – ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných
predstáv. Pomáha uvoľniť sa, ale aj vyjadriť svoje potreby v podmienkach zariadenia,
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biblioterapia – vyuţíva pôsobenie kníh na prijímateľa. V zariadení je zriadená
kniţnica, kde si prijímatelia môţu vypoţičať knihy. O chod kniţnice, ako aj o evidenciu kníh
sa stará jedna prijímateľka. V rámci biblioterapie prijímatelia píšu listy rodinným
príslušníkom, priateľom a známym, robia si poznámky a denníky, čítajú si časopisy,
arteterapia - umoţňuje vyuţiť hmatové, estetické a emocionálne záţitky. Ide o
vyuţívanie výtvarného umenia ako kreslenie, maľovanie, modelovanie, prstové hry, hry
s tečúcou vodou, tlieskanie, hry s pieskom, papierom a listami na terapeutické účely,
dramatoterapia – metóda vyuţívajúca rôzne formy hrania divadla. Rozvíja sa
vyjadrovanie, tvorivosť, empatia a fantázia.
V rámci sociálnej terapie je v zariadení realizovaná rediagnostika prijímateľov
sociálnej sluţby, teda komplexné poznanie prijímateľa sociálnej sluţby, stanovenie jeho
osobných individuálnych moţností a schopností, ktoré umoţnia jeho rozvoj, stanovenie
sociálnej anamnézy (osobná, rodinná anamnéza, komunikačné moţnosti, príjmové
a majetkové pomery, záujmy, záľuby a pod.).
Na základe týchto informácií o prijímateľovi je vytvorený „Individuálny rozvojový
plán osobnosti“.
Organizované aktivity a podujatia v zariadení v roku 2012
Fašiangový ples
Snehuliakoviny
Maškarný bál
Handicapované talenty spoločne na javisku – integrácia bez hraníc
DSS má talent
Návšteva mesta Michalovce a mobilného akvária
Predajno-prezentačné výstavy výrobkov v Michalovciach, Loţíne, Košiciach, Trhovišti,
Novosade
Zvyky a tradície veľkej noci
Majáles a Májová veselica
Most úsmevov
Módna prehliadka
Festival kultúrnych činnosti prijímateľov sociálnych sluţieb – Spišský salaš
Športový deň v zariadení
Výstava Maľované ihlou
Dovolenka na Zemplínskej Šírave
Výlet Bardejovské kúpele
Pyţamová párty
Športové hry pre prijímateľov ZSS KSK – Stráţske
Superstar
Mosty bez bariér - Pribeník
Srdce ako dar
Deň otvorených dverí zariadenia ONDAVA
MargarétaFest
Október- úcta k starším pre prijímateľov zariadenia a vystúpenie speváckej skupiny
z Moravian a Mihaľovsky nevesty i beťare
Medzinárodný deň školských kniţníc – biblioterapia za účasti detí ZŠ s MŠ Rakovec nad
Ondavou
Vystúpenie prijímateľov s divadielkom SULTAN v obciach Moravany, Loţín, Rakovec nad
Ondavou, Trhovište a Trnava pri Laborci
MISS ONDAVA
13

Mikuláš, Sladkí anjeli s Mega vianočnou tortou
Vianočná akadémia ZŠ a MŠ Rakovec nad Ondavou
Návšteva ochotníckeho divadla v Michalovciach s hrou „Dţina pošli ďalšieho“
Silvestrovská zábava
Pravidelné letné opekačky a turistické vychádzky
Okrem týchto vyššie spomínaných akcií sa v zariadení raz mesačne organizovali oslavy
narodenín a menín. Pri okrúhlych ţivotných jubileách boli pozvaní aj rodinní príslušníci
O duchovný ţivot sa staral miestny správca gréckokatolíckej farnosti, ktorý 2x mesačne
prišiel medzi prijímateľov a spoločne slávil sv. liturgiu
Poţiadavky, návrhy na zlepšenie poskytovaných sluţieb od prijímateľov ako aj informácie
o aktivitách zariadenia sa mali moţnosť dozvedieť na pravidelných poradách, ktoré sa
uskutočnili kaţdý prvý utorok v mesiaci.
V zariadení pracuje súbor „ RAKOVČANKA“ - ktorého členmi sú prijímatelia
zariadenia, ale aj pracovníci úseku pracovnej terapie a záujmovej činnosti. Pod vedením
pracovníkov úseku sa počas celého roka nacvičujú rôzne divadelné predstavenia, literárne
pásma, tanečné čísla, s ktorými sa prezentujú na rôznych festivaloch a podujatiach nielen
v KSK ale aj PSK.
Zariadenie pri organizovaní vyššie spomínaných aktivít spolupracovalo
nasledovnými organizáciami a inštitúciami:
Obecný úrad Rakovec nad Ondavou, Moravany, Loţín, Trhovište a Trnava pri Laborci
Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou
Materská škola Niţný Hrušov
Materská škola Moravany
Zemplínske osvetové stredisko Michalovce
Mesto Michalovce
Stredná zdravotnícka škola Michalovce
Stredná odborná škola Vranov nad Topľou
Spevácka skupina z Moravian
Mihaľovski nevesty a beťare
Zemplínske osvetové stredisko
Zariadenia sociálnych sluţieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

s

Všetky tieto aktivity sú zdokumentované a zverejnené na webovej stránke zariadenia
www.dssrakovec.sk
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4 Správa o hospodárení
Zariadenie ONDAVA je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Hospodári s majetkom
vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu
jeho činnosti. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca
a uţívateľ tohto majetku.
Hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Vedie zverený majetok vo svojej
účtovnej a operatívnej evidencii. Skutočný stav majetku je vyjadrený súvahou, ktorú
zariadenie ONDAVA predkladá zriaďovateľovi štvrťročne v rámci účtovných závierok.
Tabuľka č.6 Bankové účty organizácie
Názov účtu
Vlastné príjmy
Vlastná činnosť
Depozitný účet
Sociálny fond
Dary a granty
Účet výberov hotovosti
Účet klientov

Číslo účtu

Kód banky

Názov banky

7000185799
7000185801
7000185828
7000185836
7000185844
1938768955
1932695353

8180
8180
8180
8180
8180
0200
0200

Štátna pokladnica
Štátna pokladnica
Štátna pokladnica
Štátna pokladnica
Štátna pokladnica
VÚB, a.s. Michalovce
VÚB, a.s. Michalovce

4.1 Rozpočet príjmov a výdavkov za rok 2012
V zmysle § 12, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenia
č.345/201 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného 12. decembra 2011
v Košiciach nám bol schválený beţný rozpočet na rok 2012 nasledovne:
Tabuľka č.7 Schválený rozpočet v €
Ekonomická klasifikácia
Zdroj
600- Beţné výdavky
41-001-Z daňových príjmov
600- Beţné výdavky
46- Vlastné príjmy KSK
Spolu
200- Beţné príjmy
46- Vlastné príjmy KSK

Suma
664 975,00
286 000,00
950 975,00
286 000,00

Rozpočtovým opatrením č. B1 na základe našej ţiadosti bol upravený beţný rozpočet
o 19 486,00 € určený na opravu rozvodu vody.
Rozpočtovým opatrením č. B2 v zmysle odsúhlaseného materiálu z porady predsedu
KSK zo dňa 02.05.2012 a na základe zákona č. 62/2012 Z.z. bol upravený rozpočet na
zvýšené mzdy a následné odvody pre zdravotné sestry o 8 903,00 €.
Rozpočtovým opatrením č. B3 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, bol
zvýšený rozpočet o 2 425,00 € na pohyblivú zloţku miezd pre všetkých zamestnancov.
Rozpočtovým opatrením č. B4 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol upravený
beţný rozpočet o 20 000,00 € na výmenu podláh a iné nevyhnutné výdavky.
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Rozpočtovým opatrením č. B5 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol upravený
beţný rozpočet o 1 619,00 € .
Tabuľka č.8 Výdavky beţného rozpočtu v €
Program
Zdroj
Názov výdavku

0070100

41

Beţné výdavky

664 975,00

717 408,00

Skutočnosť
k
31.12.2012
717 407,60

0070100

46

Beţné výdavky

286 000,00

286 000,00

285 990,72

950 975,00

1 003 408,00

1 003 398,32

Spolu:

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Tabuľka č. 9 Príjmy beţného rozpočtu v €
zdroj
Názov
Schválený rozpočet
46

Vlastné príjmy

spolu

286 000,00

Rozpočet
po zmenách
286 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2012
293 834,71

286 000,00

286 000,00

293 834,71

Tabuľka č.10 Výdavky kapitálového rozpočtu v €
Program Zdroj
Názov výdavku
0070100
spolu

41

Schválený Rozpočet
Skutočnosť
rozpočet
po zmenách k 31.12.2012
0
0
0
0

0

0
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4. 2 Údaje z ročnej účtovnej závierky
Zariadenie ONDAVA k 31.12.2012 zostavilo účtovnú závierku v zmysle zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.1.2012 do
31.12.2012. Účtovná závierka bola spracovaná v sústave podvojného účtovníctva.
Bežné výdavky
Tabuľka č. 11 Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých poloţiek:
Položka Názov položky
610
Mzdy
620
Zákonné poistenie
631
Cestovné
632001 Energie (plyn, elektrina)
632002 Vodné, stočné
632003 Poštovné a telekomunikačné sluţby
632004 Komunikačná infraštruktúra
633001 Interiérové vybavenie
633002 Výpočtová technika
633004 Prevádzkové stroje, zariadenie, náradie
633006 Všeobecný materiál
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky
633011 Potraviny
634001 Pohonné hmoty
634002 Servis, údrţba a opravy auta
635001 Údrţba interiérového vybavenia
635002 Údrţba výpočtovej techniky
635004 Údrţba prev. strojov, oprava rozvodu vody
635006 Výmena podláh ubytovacej časti zariadenia
637001 Školenia, kurzy, semináre
637002 Konkurzy a súťaţe
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné sluţby
637005 Špeciálne sluţby
637006 Náhrady – preventívne prehliadky
637011 Štúdie, expertízy, posudky – rozbor vody
637012 Poplatky
637015 Poistné
637016 Prídel do sociálneho fondu
637027 Odmeny na základe dohôd
637035 Dane - komunálny odpad
642015 Nemocenské dávky platené zamestnávateľom

Suma v €
492 130,00
179 786,81
1 353,54
84 956,40
10 827,91
2 467,19
474,20
199,40
791,30
3 876,99
27 584,81
700,02
2 846,16
122 515,13
2 781,21
853,14
602,40
1 001,13
27 062,46
19 899,60
660,00
235,28
49,00
6 210,99
556,00
1 635,13
321,80
264,45
916,50
4 640,85
634,60
2 535,29
1 938,63
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Kapitálové výdavky
V zmysle rozpisu kapitálových výdavkov na rok 2012 nám neboli pridelené ţiadne
finančné prostriedky.
Tabuľka č.12 Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
Názov
Účet Riadok OC
Prírastky Úbytky
OC
súvahy k 31.12.2011
k 31.12.2012
Pozemky
031
012
33 938,80
33 938,80
Stavby
021
015 1 103 003,36
1 103 003,36
Hnutel. majetok
022
016
166 488,52
1 428,76
165 059,76
Doprav.prostriedky
023
017
49 674,00
49 674,00
Obst. dlh. majetku
042
022
31 202,59
31 202,59
Spolu
1 384 307,27
1 428,76 1 382 878,51
Pohľadávky organizácie
Pohľadávky organizácie k 31.12.2012 boli vo výške
z toho:
- pohľadávky za poskytované sluţby prijímateľov ONDAVA-DSS
- pohľadávka voči zamestnancom – nevyúčtované pohonné hmoty

8 490,92 €
8 246,03 €
244,89 €

Ostatné účty
Účet sociálneho fondu
Počiatočný stav k 1.1.2012
Príjmy – povinný prídel
Výdaje
Zostatok k 31.12.2012
Depozitný účet
Zostatok na depozitnom účte k 31.12.2012
Z toho mzdy za december 2012
Účet sponzorstva
Zostatok na účte k 31.12.2012

6 572,00 €
4 444,49 €
3 210,10 €
7 806,39 €
61 345,96 €
61 218,07 €
4 753,77 €

Účtovníctvo bola spracovávané
programom WinIBEU – integrovaný balík
ekonomických úloh pod systémom Windows. Z WinIBEU sú VUCnetom prenášané dáta (t.j.
účtovné závierky) do zberného portálu KSK.
Účtovná závierka zariadenia ONDAVA za rok 2012 nebola overená auditorom.
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4.3 Ekonomicky oprávnené náklady
Tabuľka č. 13 Výpočet EON a ďalších výdavkov za rok 2012
ONDAVADSS Rakovec n/Ond.

Názov zariadenia:
Druh poskytovanej sociálnej služby:
Forma sociálnej služby

sociálna sluţba v zariadení

1) :

pobytová celoročná
2)

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2012 :
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2012:
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania:
2. Poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné
poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie:
3. Cestovné náhrady:
3a. z toho: Cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri
zahraničných pracovných cestách:
4. Energie, voda a komunikácie:
5. Materiál:
5a. z toho: Materiál, okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov:
6. Dopravné:
7. Rutinná a štandardná údrţba:
7a. z toho: Rutinná a štandardná údrţba, okrem jednorazovej
údrţby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov:
8. Nájomné za prenájom:
8a. z toho: Nájomné za prenájom, okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia
a materiálu:
9. Sluţby:
10. Beţné transfery:
10a. z toho len na vreckové 3), odstupné, odchodné, náhrada
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca:
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
osobitného predpisu 5):

130
€ 4)
492 130,00
179 876,81
1 353,54
1 353,54
98 725,70
158 513,81
158 513,81
3 634,35
48 565,59
8 766,39
0,00
0,00
18 659,89
1 938,63
1 938,63
42 729,09

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2012 spolu:

1 006 328,21

Celková výška bežných výdavkov za rok 2012:

1 003 398,32

Výška prijatých úhrad za rok 2012:

283 904,82

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa za rok 2012
Priemerná úhrada za poskytované sluţby na jedného prijímateľa za rok 2012

7 740,99 €
235,32 €

19

4.4 Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zariadenia ONDAVA je povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry v zmysle
zákona č. 546/2010 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2011
Túto povinnosť si plnilo na webovej stránke zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja
http://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/ .
Dodávatelia tovarov a sluţieb boli vybraní na základe súťaţi v súlade so zákonom
č.25/2006 Z.z. o Verejnom obstarávaní. Tovary a sluţby, ktoré sa obstarávali boli rozdelené
do jednotlivých komodít. Na kaţdú komoditu sa vykonalo verejné obstarávanie (viď
tabuľka č. 13).
Tabuľka č.14 Dodávatelia podľa jednotlivých komodít
Názov komodity
Dodávateľ
Bytový textil
REPROS zdruţenie, Prešov
Vodárenský materiál
VODAR – Cyril Mráz, Michalovce
Sklo, porcelán, kuchynské náradie
KARLO Michalovce
Kancelársky a školský materiál
AJVA s.r.o., Gelnica
Deratizácia a dezinsekcia priestorov
ASANARATES s.r.o. Košice
Bytové doplnky
INTERIER IVEST Michalovce
Ţeleziarsky a spojovací materiál
TRIPARK Kovomat , Michalovce
Pracie prostriedky
AJVA s.r.o., Gelnica
Čistiace prostriedky
AJVA s.r.o., Gelnica
Dezinfekčné prostriedky
AJVA s.r.o., Gelnica
Oprava veľkokapacitných pračiek
BL TECHNICS, Prešov
Ochranná pracovná obuv
AJVA s.r.o., Gelnica
Oprava potrubia rozvodu vody
INŠTALACENTRUM s.r.o. Michalovce
Elektrospotrebiče
ELEKTROSERVIS VV, Vranov nad Topľou
Oprava veľkokap. kuchynských zariadení
ELEKTROSERVIS VALTIM Michalovce
Ochranné pracovné odevy
AJVA s.r.o., Gelnica
Nákup rakiev a smútočnej výbavy
MEMORY Michalovce
OPaOS elektického zariadenia práčovne
Peter Rudáš Michalovce
Oprava stabilnej tlakovej nádoby
BAUTEKA s.r.o. Snina
Výmena PVC podláh
MADMA s.r.o. Michalovce
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5 Ciele a aktivity na rok 2013
Hlavným dlhodobým cieľom zariadenia ONDAVA je zvyšovanie kvality ţivota
prijímateľov v príjemnom prostredí, zabezpečovaním komplexnej starostlivosti
a presadzovaním individuálneho prístupu.
5.1 SWOT analýzy zariadenia
Tabuľka č. 15 SWOT analýza zariadenia
Slabé stránky
Silné stránky
- veľký a tichý areál s parkom,
- veľkokapacitné zariadenia (130
- akceptácia individuálnych
ubytovacích miest)
potrieb a poţiadaviek
- heterogénnosť diagnóz (MP,
prijímateľov
schizofrénia)
- dobrá spolupráca so
- eretické a agresívne prejavy u
základnou školou
prijímateľov
- vzájomná spolupráca
- nedostatok hygienických
s kňazom v rámci
zariadení
duchovného ţivota
- zlá moţnosť prístupu do
prijímateľov
zariadenia zo strany verejnosti
- kvalitná spolupráca
(zariadenie je situované na okraji
s obecným úradom a
obce)
miestnymi organizáciami
- schátrala časť zariadenia- časť
- kvalitná spolupráca ÚPSVaR
kaštieľ
Michalovce a Vranov nad
- zastaralé vybavenie izieb
Topľou
- nedostatok spoločenských
- otvorené zariadenie pre prax
priestorov
a doškoľovanie a spolupráca
- nevyhovujúca terasa
s Vysokou školou
- chýbajúci osobný výťah medzi 1.
zdravotníctva a sociálnej
poschodím a jedálňou
práce sv. Alţbety
- v zariadení nie je kaplnka
- realizácia rôznych
- v zariadení nie je návštevná
spoločenských podujatí
miestnosť
v spolupráci s verejnosťou
- veľká vzdialenosť od odborných
- odbornosť a profesionalita
zdravotníckych zariadení (22km
zamestnancov
od okresného mesta)
- zlá spolupráca s rodinnými
príslušníkmi (nezáujem rodiny)
- obmedzená moţnosť pracovnej
realizácie prijímateľov
- absencia spoločenských podujatí
v blízkom okolí
- zlá spolupráca s lekárminepruţnosť pri riešení
zdravotných problémov
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Príležitosti
- moţnosti čerpania prostriedkov
z EÚ a grantových schém SR
- zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
zamestnancov
- spolupráca so zdruţeniami
a nadáciami
- spolupráca so vzdelávacími
inštitúciami
- skvalitnenie poskytovaných
sociálnych sluţieb na základe
schválených merateľných
štandardov kvality
- vyuţívanie spolupráce externých
spolupracovníkov
- vznik a poskytovanie nových
sociálnych sluţieb ( týţdenné a
ambulantná forma)
- moţnosti ďalšieho vzdelávania a
supervízie

Ohrozenia
- rozširovanie sociálnych sluţieb
podobného typu neštátnymi
subjektmi
- obtiaţnosť pri vybavovaní ţiadosti
pre prinavrátenie svojprávnosti
prijímateľom
- nezáujem rodiny o spoluprácu s DSS
pri integrácií prijímateľov
- narastanie nedoplatkov za sociálne
sluţby z dôvodu nízkych príjmov
prijímateľov
- nevyhovujúca ponuka trhu práce pre
prijímateľov
- zvyšovanie veku prijímateľov
sociálnych sluţieb
- celkový postoj spoločnosti k
postihnutým
- nízky status sociálnozdravotníckych pracovníkov vrátane
ich finančného ohodnotenia
- nedostatok finančných prostriedkov
zo strany zriaďovateľa

5.2 Ciele a aktivity
Vychádzajúc z analýzy súčasného stavu zariadenia a vypracovanej Koncepcie rozvoja
sociálnych sluţieb sú stanovené tieto aktivity a ciele:
I. Navrhované projekty pre skvalitnenie infraštruktúry
a) rekonštrukcia budovy časti kaštieľ
- rieši: kvalitu poskytovania sociálnych sluţieb, hygienické poţiadavky,
napĺňanie štandardov
- očakávania: skvalitnenie poskytovania sluţieb, moţnosti vyuţitia nových
terapii a metód práce
- cena: 988 011,22€
b) rekonštrukcia spojovacej chodby
- rieši: moţnosť presúvania prijímateľov z jednotlivých objektov
- očakávania: napĺňanie štandardov
- cena: 324 333,89€
c) rekonštrukcia kotolne
- rieši: úsporu energetickej náročnosti
- očakávania: zníţenie nákladov na energie a následné zvýšenie investícií do
skvalitnenia sociálnych sluţieb (opravy, rekonštrukcie), vyššia hospodárnosť
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- cena: 18 344,47€
d) stavebné úpravy a zateplenie pavilónu „A“
- rieši: kvalitu poskytovania sociálnych sluţieb, hygienické poţiadavky,
napĺňanie štandardov, zníţenie nákladov na energie
- očakávania: skvalitnenie poskytovania sluţieb
- cena: 455 890,76€
e) stavebné úpravy a zateplenie pavilónu „B“
- rieši: kvalitu poskytovania sociálnych sluţieb, hygienické poţiadavky,
napĺňanie štandardov, zníţenie nákladov na energie
- očakávania: vyššia estetická a bezpečnostná úroveň
- cena: 105 655,02€
f) rekonštrukcia oplotenia
- rieši: estetickú, ochrannú a bezpečnostnú stránku zariadenia
- očakávania: vyššia bezpečnostná úroveň
- cena: 96 732,90€
g). rekonštrukcia kanalizačnej prípojky
- rieši: odvádzanie splaškovej vody
- očakávania: čistejšie a hygienickejšie prostredie
- cena: 5 929,63€
II. Nákup hmotného a nehmotného majetku
a) nákup sólo strojov: ohrievací pult, krájač na ovocie, elektrický stroj,
elektrický kotol, parkový traktor
- rieši: uľahčenie práce
- očakávania: zvýšenie efektivity práce a úsporu energie
- cena: 32 000,00€
b) nákup 9- miestneho auta
- rieši: moţnosť rýchlej a bezpečnej dopravy mimo zariadenia
- očakávania: bezpečný presun prijímateľov na jednotlivé aktivity
- cena: 33 600,00€
c) zavedenie IS CYGNUS
- rieši: komplexné spracovanie a vedenie sociálnej agendy, agendy
dokumentácie prijímateľa, personálnej agendy v zariadení sociálnych sluţieb
- očakávania: zvýšenie efektivity práce pracovníkov jednotlivých úsekov
a bezpečné uchovanie dát
III. Podané žiadosti o dotácie a granty
a) Ţiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu na rok 2013 – Ministerstvo kultúry
„Handicapované talenty spoločne na javisku – integrácia bez hraníc“.
Stav: nepodporený
b) Ţiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu na rok 2013 – MPSVaR
„Materiálno-technické vybavenie počítačovej miestnosti“.
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Stav: podporený
c) Ţiadosť o podporu v grantovom programe OPORA – IPRO 2013 - Nadácia SPP
„IPRO –Eva S“.
Stav: nepodporený
d) Ţiadosť o podporu v grantovom programe OPORA – IPRO 2013 - Nadácia SPP
„IPRO –Ján B“.
Stav: podporený
e) Ţiadosť o podporu v grantovom programe pre optimistov – Nadácia ORANGE
„Integračný zelený deň“
Stav: nepodporený
IV. Ďalšie plánované aktivity
a) Realizácia ďalšieho a sústavného vzdelávania zamestnancov.
b) Príprava programu edukatívnych aktivít pre rodinných príslušníkov.
c) Sledovanie zverejnených výziev pre podávanie ţiadosti o dotácie, granty a získavanie
sponzorov na realizáciu ďalších stanovených cieľov: zriadenie miestnosti pre terapiu –
Snoozelen, aromaterapiu, relaxačnú miestnosť.
d) V rámci kultúrno-spoločenských a záujmových činnosti sú pripravované aktivity
a podujatia pre prijímateľov v spolupráci s komunitou.

24

6 Záver
„Váš úspech nezávisí od Vašej inteligencie, vedomostí alebo prostriedkov, ale jedine
od Vašej stratégie, teda od spôsobu, ako využívate svoje sily a prostriedky“ (Friedrich,
Seiwert).
Výročná správa je dokument, ktorý podáva ucelený obraz o zariadení o jeho
činnostiach, aktivitách, finančnom hospodárení za predkladaný kalendárny rok a o projektoch
a víziách na nasledujúci rok.

V Rakovci nad Ondavou 29.05.2013
Spracovali: PhDr. Alica Kozelová
Viera Vaľušková
Schválil: Bc. Ing. Gabriel Badida
Riaditeľ ONDAVA- DSS
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