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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STREDISKA EVANJELICKEJ DIAKONIE
1.1

Názov organizácie: SED – Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná

1.2

Sídlo organizácie: Kšinná č.70, 956 41

1.3

Telefón organizácie: 038/76 81 86-85

1.4

E-mail organizácie: ddksinna@pbi.sk

1.5

Webové sídlo organizácie: www.diakonia.sk

1.6

Zriaďovateľ Strediska Evanjelickej DIAKONIE:Evanjelická DIAKONIA ECAV

1.7

Meno, priezvisko a titul členov Správne rady s uvedením predsedu:Ing.Jozef Hadvig, Eva Petreová,
Dáša Mišinová, Ivan Čukan, Milan Pavle, Darina Filová, Marta Bašková

1.8

Meno, priezvisko a titul Správcu strediska: Ing. Jozef Hadvig

1.9

Meno, priezvisko a titul Riaditeľa zariadenia: Ing. Jozef Hadvig

2. SOCIÁLNE SLUŽBY
2.1

Našim klientom poskytujeme služby v plnom rozsahu znenia zákona o sociálnej pomoci č. 448/2008
Z. z., ktoré tento zákon stanovuje aj pre zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. V
domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba nepretržite celodennou pobytovou formou.
Účel poskytovania sociálnej služby v ZPS je zabezpečiť osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú
odkázané na pomoc od inej fyzickej osoby alebo ktoré si starostlivosť nemôžu zabezpečiť samy
alebo im ju nie je možné zabezpečiť v rodinnom prostredí. Sociálna služba sa poskytuje, ak stupeň
odkázanosti je najmenej IV. Cieľ poskytnutia sociálnej služby:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ošetrovateľská starostlivosť
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie
Podmienky poskytnutia sociálnej služby:
- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

- zabezpečuje sa záujmová činnosť
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2.2 Účel poskytovania sociálnej služby v ŠZ je sociálna služba pre FO, ktorej odkázanosť je
najmenej V. a má zdravotné postihnutie, ktorým je: Parkinsonová choroba, Alzheimerová chorba,
pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie,
hluchslepota, AIDS
Cieľ poskytnutia sociálnej služby:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ošetrovateľská starostlivosť
- ubytovanie stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie
Zabezpečuje sa aj:
- pracovná terapia a záujmová činnosť
- úschovu cenných vecí
2.2 Počet prijímateľov sociálnej služby spolu a v členení podľa druhu a formy sociálnej služby
ZPS: 20
ŠZ: 4
2.3 Počet prijímateľov sociálnej služby (pss) podľa veku, mobility a stupňa odkázanosti
ZPS
Priemerný vek pss
Počet mobilných pss
Počet čiastočne imobilných pss
Počet imobilných pss
Počet pss so stupňom odkázanosti III.
Počet pss so stupňom odkázanosti IV.
Počet pss so stupňom odkázanosti V.
Počet pss so stupňom odkázanosti VI.

ŠZ
Priemerný vek pss
Počet mobilných pss
Počet čiastočne imobilných pss
Počet imobilných pss
Počet pss so stupňom odkázanosti III.
Počet pss so stupňom odkázanosti IV.
Počet pss so stupňom odkázanosti V.
Počet pss so stupňom odkázanosti VI.

k 31.3.2018
80
7
4
4
12
3

k 31.3.2018
81
1
2
3

k 30.6.2018
79
7
4
4
11
4

k 30.6.2018
81
1
2
3

k 30.9.2018
80
7
4
4
11
4

k 30.9.2018
82
1
2
3

k 31.12.2018
80
7
4
4
11
4

k 31.12.2018
82
1
2
3
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2.4 Stav zamestnancov k 31.3.2018 - 13/ 30.6.2018 - 13/ 30.9.- 14 a k 31.12.2018 - 14,
v členení aj podľa maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného
zamestnanca a minimálneho percentuálneho podielu odborných zamestnancov na
celkovom počte zamestnancov.
Druh
zariadenia
sociálnej
služby

ZPS
ŠZ

Kapacita

Maximálny počet
pss na jedného
zamestnanca
podľa zákona

Skutočný
maximálny počet
pss na jedného
zamestnanca
k 31.12.2018

15
3

7,5
2,31

13
13

Percentuálny
podiel
odborných
zamestnancov na
celkovom počte
zamestnancov
podľa zákona
52 %
65 %

Skutočný
percentuálny podiel
odborných
zamestnancov na
celkovom počte
zamestnancov
k 31.12.2018
55,7
78,5

2.5 Popis spôsobu, akým zariadenie poskytuje sociálnu starostlivosť. Realizované činnosti
a aktivity v členení:
práca s prijímateľmi sociálnej služby: podľa týždenného plánu sociálnej rehabilitácie,
podľa individuálnych plánov.
práca s rodinnými príslušníkmi: realizuju sa spoločné posedenia pri životných jubilei
klientov.
práca s komunitou: 1. Spirituálna komunita ( pravidelne sa klienti stretávajú v zborovej
miestnosti, biblická hodina, Bohoslužba s prisluhovaním Večere Pánovej )
2. Územná komunita ( zoskúpenie ľudí Uhrovčanov, ktorý pravideľne návštevujú náš
domov,
intenzívne sa stretávajú, organizačne to vedie p. Beštová )
misia: každoročná dobrovoľná potravinová zbierka TESCO

2.6 Zoznam projektov, ktorých sa zariadenie zúčastnilo, o ktoré požiadalo a základné
informácie o nich, najmä cieľ projektu a jeho finančné krytie:
1. Vianočný zázrak 2018- cieľ projektu: sprostredkovanie darčekov pre seniorov
finančné krytie: dobrovoľníci, zakladateľka a manažérka projektu pani Martina Kasemova
2. Vianočná pošta - cieľ projektu: dobrovoľníci a tím POHODOVO pani Ľubica Noščáková
potešili starkých v domove s nespočetným množstvom pohľadníc a osobných listov
adresovaných priamo k jednotlivým klientom.
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2.7 Dobrovoľníctvo v zariadení (pri akých aktivitách zariadenie využilo pomoc
dobrovoľníkov, v akom počte, počet dobrovoľníckych hodín, z akej sociálnej skupiny
dobrovoľníci pochádzali): Dobrovoľnícka činnosť toho času nie je zahájená.

3. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
3.1

Ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých:
Celkové príjmy k 31.12.2018 – 215 240,74 €
Celkové výdavky k 31.12.2018 – 215 145,84 €
Hospodársky výsledok

- 94,90 €

3.2

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke: dodatočne doložíme po vykonaní auditu

3.3

Prehľad o príjmoch a výdavkoch:

PRÍJMY

VÝDAVKY

dotácie - 84 564,00 €

zásoby-10 309,32 €

úhrady od klientov- 74 626,10 €

služby-1 120,37 €

2% podielu zaplatenej dane -1 181,93 €

mzdy, poistné a príspevky - 146 459,38 €

dary a príspevky- 3 407,00 €

prevádzková réžia -20 793,82 €

ostatné- 51 461,71 €

Sociálny fond- 466,00 €

ostatné – 35 996,95 €
3.4

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov: dotácia z MPSVaR: 84 564,00 €

z členských príspevkov: 74 626,10 €
z darov a príspevkov: 3 407,00 €
z podielu zaplatenej dane z príjmov: 1 181,93 €
ostatné: 51 461,71 €
3.5

Stav a pohyb majetku a záväzkov: dlhodobý hmotný majetok: 0,00 €

zásoby k 31.12.2018- 562,50 €
pokladňa k 31.12.2018 - 183,82 €
bankový účet v Poštovej banke:k 31.12.2018 – 143,36 €
bankové účty v Tatrabanke: k 31.12.2018 – 0,00 €
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Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu

poskytovateľa

sociálnej služby na kalendárny rok: ZPS: 956,21 €

ŠZ: 1195,25 €
3.7 Priemerná výška mesačnej úhrady: ZPS: 342,62 €
ŠZ: 359,83 €

3.8

Účty a ich stav k 31.3.2018- Pokladňa: 69,64 €/ Účet: 1469,04 €

k 30.6.2018 -Pokladňa: 191,07 €/ Účet: 1496,40 €
k 30.9.2018 -Pokladňa: 161,51 €/ Účet: 95,85 €
k 31.12.2018 -Pokladňa: 183,82 €/ Účet: 143,36 €
3.9 Rozpočet na príslušný rozpočtový rok a jeho skutočné čerpanie podľa rozpočtových položiek.
Podrobný komentár k skutočnému čerpaniu finančných prostriedkov.

POLOŽKY
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo
výške, ktorá zodpovedá výške platu
a ostatných osobných vyrovnaní
poistné na verejné zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a povinné príspevky na
starobné dôchodkové sporenie
tuzemské cestovné náklady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného
vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú
údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo
inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,
techniky, náradia a materiálu....
výdavky na služby
výdavky na bežné transfery v rozsahu
vreckového, odstupného, odchodného,
náhrady príjmu pri dočasnej prac.
neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného a nehmotného majetku
spolu

ZARIADENIE PRE SENIOROV

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

85 000 €

19 500 €

29 500 €

6 500 €

0,00 €

0,00 €

14 900 €

3 500 €

9 500 €
800 €

2 500 €
500 €

1 300 €

1 300 €

0,00 €

0,00 €

19 200 €

1 200 €

9 800 €

4 000 €

0,00 €
170 000 €

0,00 €
39 000 €
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POLOŽKY
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní
poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové
sporenie
tuzemské cestovné náklady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia
havarijných stavov
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci
okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov,
prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu....
výdavky na služby
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového,
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
prac. neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného a nehmotného majetku
spolu

ZARIADENIE PRE SENIOROV

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

87 149 €

21 787 €

30 019 €

7 505 €

0,00 €

0,00 €

14 506 €

3 627 €

8 140 €
708 €

2 035 €
177 €

1 290 €

323 €

0,00 €
21 826 €

0,00 €
5 455 €

8 479 €
0,00 €
172 117 €

2 120 €
0,00 €
43 029 €

3.10 Stav záväzkov a pohľadávok k 31.3.2018: 12 169,61 €
k 30.6.2018: 11 972,25 €
k 30.9.2018: 11 703,56 €
k 31.12.2018: 13 276,58 €
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VÝROČNÁ SPRÁVA SED K Š I N N Á

Stredisko Evanjelickej Diakonie Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná je zariadenie
rodinného typu s kapacitou 18 klientov a slúži širokej verejnosti. Pôvodná novostavba zborového domu
bola veľmi rozsiahla a z finančných dôvodov sa nemohla dokončiť. Po rokovaní CZ Kšinná s vedením ED
a za finančnej pomoci p. Medveckej sa stavba dokončila a ako prvé obyvateľky domova nastúpili na pobyt
p. Klára Medvecká s mentálne postihnutou dcérou.

V zariadení boli poskytnuté služby 24 klientom, z toho v ZPS 20 klientom a v ŠZ 4 klientom, ktorí sú
nielen telesne ale aj mentálne postihnutí. Počet klientov k 31.12. 2018 : ZPS – 15, ŠZ - 3. Priemerný vek
klientov bol k 31.12.2018: 81 rokov. Našim klientom poskytujeme sociálne služby podľa zákona 448/2008
Z.z. .

Prevádzku zabezpečuje s láskou a pochopením 13 zamestnancov. Prevádzka v domove je nepretržitá s
celodennou stravou, opatrovateľskou, zdravotnou, duchovnou a kultúrnou starostlivosťou. Zariadenie
navštevuje praktická lekárka. Klientom zabezpečujeme potrebné zdravotné pomôcky, lieky, v prípade
záujmu aj nadštandardné služby: masáže, pedikúru, manikúru, kaderníčku.

V rámci duchovnej starostlivosti sa uskutočňujú služby Božie, biblické hodiny, pôstne a adventné večierne
a dopoludňajšie stíšenie v sieni domova. Pre klientov, ktorí sa nemôžu zúčastniť služieb
Božích v kostole je zabezpečený rozhlasový prenos z kostola do domova a tak kázne a piesne si môžu
vypočuť priamo v jedálni.

V rámci sociálnej práce s klientmi boli vytvorené individuálne rozvojové plány, ktoré zahŕňajú terapie:
muzikoterapia, arterapia, biblioterapia, ergoterapia, reminiscenčná terapia. Ďalej pre klientov počas roka
pripravujeme rôzne spoločenské podujatia, vystúpenie detí z MŠ, ZŠ, z detskej besiedky a FS
BUKOVINA.

V priebehu roka sme zrekonštruovali jednu 1-posteľovú izbu a vybavili novým nábytkom. Kúpená bola
nová varná kanvica, ponorný mixér, hrnce pre kapacitu obyvateľov spolu s rôznymi pomôckami pre lepšiu
vybavenosť kuchyne. Našim cieľom bude v ďalšom období vylepšenie a skvalitnenie podmienok pre
našich klientov.

SED - Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb
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956 41 Kšinná 70

Ing. Jozef Hadvig
riaditeľ DD a DSS Kšinná

Telefón : 038/7608185-86
Fax : 038/7608185
E-mail : ddksinna@pbi.sk
IBAN: SK70 6500 0000 0000 2000 7381
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