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1. Sídlo, vznik, postavenie, vízia a poslanie poskytovateľa sociálnych
služieb
1.1 Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Zriaďovateľ:

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina
00647691
2020689297
rozpočtová organizácia
Žilinský samosprávny kraj
Zriaďovacia listina č. 98/07677-023 s účinnosťou od 1.7.1998
s dodatkami č.1 – č.4.
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb: 23.11.2009
Pod číslom:
57/2009/OSV
Zmeny v registri: - 01.06.2010 – zmena názvu
- 09.05.2012 – zmena kapacity zariadenia
- 10.10.2012 – zmena štatutárneho zástupcu
- 01.07.2016 – zmena sídla
Štatutárny zástupca: do 30. 11. 2020 - Ing. Dagmar Rechtoriková
od 01. 12. 2020 – Ing. Aneta Vavríková

1.2 Vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb
Vznik Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA sa datuje ku dňu 01.12.1988, kedy
bol Okresným národným výborom v Žiline zriadený na Moyzesovej ulici č. 27 v Žiline Ústav
sociálnej starostlivosti pre denný pobyt mentálne postihnutých detí a mládeže s kapacitou
21 miest. Sociálna služba, vtedy ešte sociálna starostlivosť, sa poskytovala iba ambulantnou
formou. Od svojho vzniku zariadenie prešlo a prechádza viacerými zmenami.
V roku 1991 bolo v upravenej budove bývalých detských jaslí na ulici Sv. Gorazda 2
otvorené zariadenie sociálnej starostlivosti pre denný pobyt mentálne postihnutých detí
a mládeže s kapacitou 28 miest. Od tohto dňa až doteraz má organizácia v rámci mesta Žilina
dve pracoviská.
Ku dňu 01.01.1995 bol v rámci DSS zriadený na Moyzesovej ulici týždenný pobyt a
od 24.12.1995 na pracovisku Sv. Gorazda 3 ambulantná forma služby.
V súvislosti s novým zákonom o sociálnych službách bol ku dňu 1.7.1998 Krajským
úradom v Žiline existujúci Ústav sociálnej starostlivosti premenovaný na Domov sociálnych
služieb pre deti a dospelých.
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Od 01.01.2002 poskytuje Domov sociálnych služieb aj celoročnú pobytovú formu
sociálnej služby.
Do roku 2012 sa začali na oboch pracoviskách organizácie poskytovať všetky formy
sociálnej služby: ambulantná i pobytová (týždenná a celoročná).
Od 1.1.2004 DSS patrí do samosprávnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Je rozpočtovou organizáciou, ktorá samostatne hospodári podľa schváleného rozpočtu
s prostriedkami, ktoré mu schvaľuje a prideľuje Žilinský samosprávny kraj v rámci svojho
rozpočtu a s prostriedkami prijatými od iných subjektov.

1.3 Vízia DSS SYNNÓMIA
Sprevádzať našich prijímateľov sociálnej služby v ich živote tak, aby sa každý z nich s
našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a
vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného
života v spoločnosti.

1.4 Poslanie DSS SYNNÓMIA
Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s prijímateľom
sociálnej služby a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby
mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým PSS.
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2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb,
outsourcing
DSS SYNNÓMIA poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu.
Sociálne služby sú prijímateľom sociálnej služby poskytované v prostredí, ktoré zachováva
ľudskú dôstojnosť, rešpektuje ich potreby v snahe vytvoriť im vhodné podmienky pre kvalitné
využitie pobytu v zariadení.
DSS SYNNÓMIA poskytuje sociálne služby na dvoch pracoviskách, v troch budovách:
1. pracovisko v budove na ul. Moyzesova 912/27, 010 01 Žilina
2. pracovisko v dvoch budovách na ul. Sv. Gorazda 2977/ 2 a 2978/3, 010 08 Žilina
Celková kapacita zariadenia DSS SYNNÓMIA je 85 prijímateľov sociálnej služby
(ďalej len PSS), z toho:

2.1 Pracovisko Moyzesova 912/ 27
Pracovisko Moyzesova 912/27 má kapacitu 20 prijímateľov sociálnej služby.
Kapacita je nasledovná:
- 10 PSS v ambulantnej forme pobytu
- 10 PSS v pobytovej forme (týždenná 1 miesto, celoročná 9 miest)
PSS sú rozdelení do menších skupín, za ktoré zodpovedá určený – kľúčový zamestnanec, sú
im poskytované odborné, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, ktoré zahŕňajú záujmové,
voľnočasové, oddychové, relaxačné a športové aktivity.
Jednopodlažná účelovo zariadená budova
s obývateľným podkrovím, s dielňou pracovných
terapií a záhradou je situovaná v centre mesta Žilina.
V budove sú plávajúce podlahy vo všetkých
miestnostiach, zmodernizované schodisko, potiahnuté
kvalitným a bezpečným kobercom. Na prízemí je
moderná, praktická kuchyňa – vybavenú všetkými
kuchynskými spotrebičmi. Izby sú vybavené vkusným
a praktickým nábytkom. V suteréne sa nachádza
vlastná plynová kotolňa, pomocou ktorej je zabezpečená teplota všetkých používaných
priestorov podľa platných predpisov. Teplota je automaticky riadená počítačovým systémom.
Vedľajšiu miestnosť tvorí práčovňa s práčkou a priestorom na sušenie a skladovací priestor.
V záhrade je pre rekreačné aktivity PSS k dispozícií záhradný altánok, v letných mesiacoch
záhradné sedenie a kúpanie v zabudovaných malých bazénoch.
Prízemie:
- šatňa PSS,
- 1 izba - 4posteľová (spálňa chlapcov),
- 1 herňa,
- 1 kuchynka,
- 1 jedáleň,
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- 2 WC pre PSS, predsieň s umývadlom, 1 WC pre zamestnancov.
Poschodie /podkrovie/:
- 3 izby, z toho: 3- posteľová (spálňa dievčat),
2- posteľová (spálňa dievčat),
1- posteľová (chlapčenská spálňa),
- 2 sprchovacie priestory,
- 1 hygienický priestor.

2.2 Budova Sv. Gorazda 2977/ 2, Žilina
Pracovisko na ul. Sv. Gorazda č. 2977/2 má kapacitu 31 prijímateľov sociálnej služby.
Kapacita:
- 10 PSS v ambulantnej forme pobytu
- 21 PSS v pobytovej forme (týždenná 2 miesta, celoročná 19 miest).
V budove je poskytované ubytovanie v jedno a v dvojposteľových izbách
s polohovateľnými posteľami. V prízemí budovy sú ubytovaní imobilní PSS, na zlepšenie
manipulácie a k presunu PSS slúži stropný prevesovací systém.
Budova je na prízemí spojená s pergolou so vstupom do dielenskej časti, rozdelenej na
dve miestnosti, kde PSS majú možnosť pracovať s hlinou, drevom a rôznymi inými
prírodnými materiálmi a dostupnými možnosťami v rámci pracovných terapií. Dielňa je
vybavená vypaľovacou pecou.
Jednoposchodová účelovo zariadená budova s terasou a s bezbariérovým prístupom, je
situovaná na sídlisku Vlčince v meste Žilina. Vstupné schodisko - kompletná povrchová
úprava stien je riešené nalepením špeciálnych plastových plátov Acrovyn. Kúpeľňa na
prízemí je vybavená výškovo nastaviteľnou vaňou s integrovaným systémom perličkového
kúpeľa a s dezinfekciou. Prízemie tejto budovy je bezbariérové s nainštalovaným stropným
zdvíhacím systémom pre imobilných PSS.
Prízemie:
- vstupná chodba – šatňa PSS
- 1 spoločenská miestnosť pre PSS so vstupom na terasu a do záhrady
- 3 izby, z toho: 2-posteľové (2x spálňa dievčat),
2-posteľové (chlapčenská spálňa)
- 1 šatňa pre zamestnancov
- 1 sklad (pre účely potrieb zariadenia)
- 1 WC pre zamestnancov
- 2 WC pre PSS, kúpeľňa s vaňou a 2 umývadlami
- stravovacia prevádzka – kuchyňa, jedáleň
- 1 chránená dielňa (2 miestnosti na pracovnú terapiu pre PSS)
1. poschodie:
- 8 izieb, z toho: 7x 2 - posteľové,
1 izba 1- posteľová,
- 1 spoločenská miestnosť pre PSS
- 2 WC pre PSS, sprchovací priestor
- 1 WC pre zamestnancov, predsieň s umývadlom
- kuchynka vybavená chladničkou, elektrickým sporákom, mikrovlnou rúrou
- 1 izolačná miestnosť (miestnosť pre PSS počas karantény)
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-

3 miestnosti (administratíva, skladník, vodič, údržbár)
1 WC pre zamestnancov, predsieň s umývadlom
1 priestor práčovňa (delená na čistá, nečistá a predsieň) vybavená práčkami, žehličkou.

2.3 Budova Sv. Gorazda 2978/ 3, Žilina

Pracovisko na ul. Sv. Gorazda č. 2978/3 má kapacitu 34 prijímateľov sociálnej služby.
Jednoposchodová budova s bezbariérovým prístupom, je situovaná na sídlisku Vlčince
v meste Žilina, v bezprostrednej blízkosti budovy
Sv. Gorazda č. 2977/2.
Prízemie 1. časť budovy
- 1 šatňa PSS
- 1 herňa
- 2 WC pre PSS,
- 1 WC pre zamestnancov,
predsieň
s umývadlom
- 1 oddychová (relaxačná miestnosť)
- 1 šatňa pre upratovačku
- 1 šatňa pre zamestnancov
- 1 kuchyňa vybavená chladničkou, elektrickým sporákom, umývačkou riadu,
mikrovlnnou rúrou,
- 1 WC pre zamestnancov, predsieň s umývadlom
- 2 administratívne miestnosti
- 1 miestnosť fyzioterapie vybavená hydromasážnou vaňou, perličkou, umývadlom,
parafínovým prístrojom, termo – akupresúrnymi masážnymi lavicami
- 1 sklad pre fyzioterapiu (rehabilitačné prístroje, prádlo)
- 1 šatňa pre zamestnancov, 1 šatňa pre študentov
- 1 sklad – Covid sklad.
1. poschodie – 1.časť budovy
- 2 herne pre poskytovanie sociálnej služby
- 3 WC pre PSS, sprchovací priestor
- 1 WC pre zamestnancov, predsieň s umývadlom
- 1 kuchynka vybavená chladničkou, elektrickým sporákom, umývačkou riadu,
mikrovlnnou rúrou,
- 2 šatne pre PSS
- 1 predsieň s umývadlom
- 4 miestnosti (riaditeľka, ekonomický úsek, personálno-mzdový)
- 1 WC pre zamestnancov, predsieň s umývadlom, ktoré prešli v roku 2020
rekonštrukciou – výmena obkladu , umývadla, toalety
- 1 kuchynka vybavená chladničkou, kávovarom a mikrovlnnou rúrou
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V polovici roka 2020 boli ukončené práce nadstavby a rekonštrukcie budovy
Sv. Gorazda 2978/3, Žilina. Financovanie projektu zabezpečil ŽSK prostredníctvom
verejného obstarávania. Realizáciou projektu vznikla moderná bezbariérová budova
s praktickým dispozičným riešením vyhovujúca zdravotne postihnutým osobám, vybavená
výťahom, ktorý umožňuje pohyb z prízemia na poschodie aj imobilným PSS, zateplený
obvodový plášť budovy, čím sa znížila energetická náročnosť budovy, zlepšil sa estetický
vzhľad budovy, v obidvoch častiach budovy sú dobudované únikové požiarne oceľové
schodiská, spojovacie chodby sú uzatvorené plastovými oknami. Priestory sú vybavené
novým nábytkom a spotrebičmi.
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Prízemie 2. časti budovy po rekonštrukcii:
- 1 herňa,
- 2 WC pre PSS, 1 sprchovací kút, 2
umývadlá
- 1 WC pre zamestnancov, predsieň
s umývadlom,
- 1 šatňa pre zamestnancov,
- 1 kuchynka vybavená chladničkou,
elektrickým
sporákom,
mikrovlnnou
rúrou, umývačkou riadu,
- zasadacia miestnosť,
- izolačná
miestnosť
s hygienickým
zariadením umývadlom, toaletou a
kuchynským drezom
1. poschodie 2.časť budovy po rekonštrukcii - ubytovacie priestory
- 1 herňa,
- 1 kuchyňa vybavená elektrickým sporákom, chladničkou, umývačkou riadu,
mikrovlnnou rúrou,
- 4 izby pre PSS v pobytovej forme sociálnej služby,
- 1 práčovňa vybavená práčkou, sušičkou a odkladacími priestormi,
- 1 WC zamestnanci, predsieň s umývadlom
- 1 bezbariérový sprchový kút, 1WC a umývadlo pre PSS
- 4 WC pre PSS
- 5 umývadiel
- 1 sprchový kút
- 1 spoločenská miestnosť vybavená gaučom, stolom, stoličkami a TV
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V novej časti budovy vedľa ubytovacích priestorov na 1. poschodí je kancelária
sociálnych pracovníkov DSS, vybavená novým nábytkom, počítačom, kopírkou.
Na uľahčenie manipulácie s imobilnými PSS sú na prízemí v obidvoch častiach
budovy v herniach a fyzioterapeutickej miestnosti k dispozícii stropné prevesovacie systémy.
K areálu budov na ul. Sv. Gorazda patria oddychové exteriérové zóny - záhradný
domček pre gardenterapiu, altánok, hojdačka, lavičky, ktoré slúžia najmä pre relaxáciu a
pohyb prijímateľov sociálnej služby a na rôzne príležitostné aktivity organizované vonku.
Väčšiu časť tejto zóny pokrýva trávnatý porast, stromy, okrasné kríky a kvety. Časť
vonkajších priestorov tvorí exteriérová bezbariérová zóna s upravenými chodníkmi a terasami
zo zámkovej dlažby, ktoré umožňujú pohyb vonku aj osobám pohybujúcim sa na vozíku,
resp. pomocou inej kompenzačnej pomôcky.
Súčasťou areálu je multifunkčné ihrisko s betónovým povrchom a basketbalovým
košom, vhodné na floorbal, basketbal, bocciu, kolky ale aj na futbal, volejbal a exteriérový
stolnotenisový stôl.
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2.4 Prevádzka, údržba a autodoprava
Dostatočné množstvo pitnej tečúcej studenej a teplej vody, ktorá kvalitou zodpovedá
príslušným predpisom, pod dostatočným tlakom, s rozvodom, s dostatočnou ochranou pred
kontamináciou je zabezpečované z verejného vodovodu. Dodávateľom je vodárenská
spoločnosť SEVAK, a. s., kde sú zároveň likvidované odpadové vody. (Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina).
V budovách Sv. Gorazda č. 2977/2 a Sv. Gorazda č. 2978/3 je nepretržite
zabezpečené vykurovanie a stály a dostatočný zdroj pitnej studenej a teplej vody s teplotou
50°C v celom rozvodovom systéme DSS. Dodávateľom tepla je Bytterm a.s., Žilina v zmysle
zmlúv o dodávke tepla.
Technický stav budov, v ktorých DSS SYNNÓMIA poskytuje sociálne služby, je
primeraný ich veku; budova na Moyzesovej ulici 912/27 je staršia viac ako 70 rokov a obidve
budovy na Sv. Gorazda 2978/3 a 2977/2 sú staré takmer 50 rokov. Od mája 2019 do polovice
roku 2020 prešla budova Sv. Gorazda 2978/3 rekonštrukciou a nadstavbou.
V súlade s predpísanou legislatívou sú vykonané pravidelné odborné prehliadky, a
revízie plynových zariadení, elektrických zariadení, bleskozvodov, komínov a ostatných
vyhradených technických zariadení...
Bežná údržba a opravy sú zabezpečované vlastnými pracovníkmi, náročnejšie,
odbornosť vyžadujúce opravy zabezpečujeme dodávateľským spôsobom.
Vozidlový park tvoria tri automobily, osobné auto Škoda Fábia, ktoré slúži na prevoz
stravy pre zariadenie na Moyzesovej 912/27 a na prepravu osôb, 7-miestne vozidlo FIAT
Doblo, ktoré sa využíva na prepravu PSS a 9-miestne motorové vozidlo Renault Traffic so
špeciálnou úpravou na prepravu osôb s hydraulickou zdvíhacou plošinou pre invalidný vozík.
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3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb
Celková kapacita zariadenia DSS SYNNÓMIA je 85 prijímateľov sociálnej služby
(ďalej len PSS), z toho:
31 PSS pracovisko na ul. Sv. Gorazda č. 2977/2
34 PSS pracovisko na ul. Sv. Gorazda č. 2978/3
20 PSS pracovisko na ul. Moyzesova 912/27
K 31.12.2020 zariadenie poskytovalo sociálnu službu 93 prijímateľom sociálnej služby,
z toho bolo 35 žien a 58 mužov.

Tabuľka 1 Pohyb PSS 2020
žena

muž

Spolu

Stav k 01.01.2020

35

58

93

Prijatí

0

1

1

Odišli

0

1

1

Stav k 31.12.2020

35

58

93

Pohyb PSS

GRAF Č. 1 POHYB PSS 2020

Stav k 01.01.2020

Prijatí
žena

Odišli
muž

Stav k 31.12.2020

Spolu
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Tabuľka 2 Štruktúra prijímateľov podľa veku
Veková hranica

žena

muž

spolu

0-5 rokov

0

0

0

6-13 rokov

0

1

1

14-17 rokov

0

0

0

18-25 rokov

7

11

18

26-39 rokov

18

26

44

40-49 rokov

9

16

25

50-59 rokov

1

4

5

60 a viac

0

0

0

Spolu

35

58

93

GRAF Č. 2 ŠTRUKTÚRA PPS PODĽA VEKU

0-5 rokov
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14-17
rokov

18-25
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Tabuľka 3 PSS podľa spôsobilosti na právne úkony, stupňa odkázanosti,
platenia úhrady
Spôsobilosť na PÚ, stupeň
odkázanosti, PSS platiaci úhradu

žena

muž

Spolu

PSS zbavení spôsobilosti na
právne úkony

14

26

40

PSS s obmedzenou spôsobilosťou
na právne úkony

1

3

4

PSS s generálnou plnou mocou

0

2

2

Stupeň odkázanosti VI.

34

54

88

Stupeň odkázanosti V.

1

4

5

PSS platiaci plnú úhradu

29

40

69

PSS platiaci zníženú úhradu

6

18

24

GRAF Č.3 PSS PODĽA SPÔSOBILOSTI NA PÚ,
STUPŇA ODKÁZANOSTI,PLATENIA ÚHRADY
88

14

26

69

54

40

34
1 3 4

0 2 2

29

40

1 4 5

6

18 24

Tabuľka 3 PSS podľa spôsobilosti na právne úkony, stupňa odkázanosti, platenia úhrady žena
Tabuľka 3 PSS podľa spôsobilosti na právne úkony, stupňa odkázanosti, platenia úhrady muž

Tabuľka 3 PSS podľa spôsobilosti na právne úkony, stupňa odkázanosti, platenia úhrady Spolu
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Tabuľka 4 PSS podľa zdravotného postihnutia
Zdravotné postihnutie

žena

muž

spolu

Mentálna retardácia

32

55

87

Duševné poruchy, schizofrénia,
poruchy správania, autizmus

11

23

34

Morbus Down

2

6

8

DMO

15

20

35

Imobilita

7

8

15

Zmyslové postihnutie

1

4

5

GRAF Č. 4 PSS PODĽA ZDRAVOTNÉHO
POSTIHNUTIA
87
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Tabuľka 5 Poradovník žiadateľov o poskytovanie celoročnej pobytovej formy
sociálnej služby k 31.12.2020
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Číslo rozhodnutia
žiadateľa

Forma sociálnej
služby

2089/2009/OSV003
8757/2010/OSV003
5755/2010/OSV003
7142/2010/OSV003
2789/2011/OSV003
5573/2016/OSV003
2826/2011/OSV003
2546/2011/OSV003
4937/2017/OSV003
3981/2017/OSV003
5028/2010/OSV003
7526/2010/OSV003
2312/2011/OSV003
5716/2010/OSV003
6659/2010/OSV003
7128/2010/OSV003
5700/2010/OSV003
5273/2011/OSV003
7145/2010/OSV003
2790/2014/OSV003

pobytová celoročná
soc. služba – muž
pobytová celoročná
soc. služba – muž
pobytová celoročná
soc. služba – muž
pobytová celoročná
soc. služba – muž
pobytová celoročná
soc. služba – muž
pobytová celoročná
soc. služba – muž
pobytová celoročná
soc. služba – muž
pobytová celoročná
soc. služba – žena
pobytová celoročná
soc. služba - žena
pobytová celoročná
soc.služba - žena
pobytová celoročná
soc.služba - žena
pobytová celoročná
soc.služba - muž
pobytová celoročná
soc.služba - žena
pobytová celoročná
soc. služba - žena
pobytová celoročná
soc. služba – žena
pobytová celoročná
soc. služba – žena
pobytová celoročná
soc. služba -žena
pobytová celoročná
soc. služba – muž
pobytová celoročná
soc. služba – žena
pobytová celoročná
soc.služba - muž

Dátum podania
žiadosti
06. 07. 2009
24.11.2015
12.04.2016
14.09.2016
03.11.2016
08.12.2016
26.01.2017
30.05.2017
28.09.2017
03.10.2017
24.10.2017
27.02.2018
06.03.2018
05.06.2018
03.10.2018
22.10.2018
28.11.2018
05.12.2018
21.02.2019
21.10.2019
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

6472/2011/OSV003
8986/2010/OSV003
2010/037740
2541/2011/OSV003
4081/2020/OSV003
8260/2010/OSV003

pobytová celoročná
soc. služba -muž
pobytová celoročná
soc. služba -muž
pobytová celoročná
soc. služba -muž
pobytová celoročná
soc. služba -muž
pobytová celoročná
soc. služba -muž
pobytová celoročná
soc. služba -muž

18.12.2019
29.01.2020
17.02.2020
25.02.2020
03.03.2020
21.07.2020

Tabuľka 6 Poradovník žiadateľov o poskytovanie týždennej pobytovej formy
sociálnej služby k 31.12.2020
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Poradové
číslo

Číslo rozhodnutia
žiadateľa

1.

8260/2010/OSV-003

2.

7138/2010/OSV-003

3.

7126/2010/OSV-003

4.

4614/2016/OSV-003

5.

2546/2011/OSV-003

6.

3981/2017/OSV-003

7.

5573/2016/OSV-003

8.

5028/2010/OSV-003

9.

5755/2010/OSV-003

10.

5716/2010/OSV-003

11.

6659/2010/OSV-003

12.

7128/2010/OSV-003

13.

5700/2010/OSV-003

Forma sociálnej
služby
pobytová týždenná
soc. služba – muž
pobytová týždenná
soc. služba – žena
pobytová týždenná
soc. služba – muž
pobytová týždenná
soc. služba – muž
pobytová týždenná
soc. služba – žena
pobytová týždenná
soc. služba – žena
pobytová týždenná
soc. služba – muž
pobytová týždenná
soc. služba – žena
pobytová týždenná
soc. služba – muž
pobytová týždenná
soc. služba – žena
pobytová týždenná
soc. služba – žena
pobytová týždenná
soc. služba – žena
pobytová týždenná
soc. služba – žena

Dátum podania
žiadosti
05.05.2014
22.02.2016
05.09.2016
30.09.2016
30.05.2017
03.10.2017
26.10.2017
24.04.2018
25.04.2018
05.06.2018
03.10.2018
22.10.2018
28.11.2018
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14.

3633/2019/OSV-003

15.

8986/2010/OSV-003

16.

4081/2020/OSV-003

pobytová týždenná
soc. služba - muž
pobytová týždenná
soc. služba - muž
pobytová týždenná
soc. služba - muž

17.04.2019
29.01.2020
03.03.2020

Tabuľka 7 Poradovník žiadateľov o poskytovanie ambulantnej formy
sociálnej služby k 31.12.2020
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Poradové
číslo

Číslo rozhodnutia
žiadateľa

1.

6322/2018/OSV-003

2.

3409/2019/OSV-003

3.

3832/2019/OSV-003

4.

3831/2019/OSV-003

5.

4739/2019/OSV-003

6.

3737/2016/OSV-003

7.

4465/2017/OSV-003

8.

6249/2019/OSV-003

9.

6230/2019/OSV 003

Forma sociálnej
služby
ambulantná soc.
služba -žena
ambulantná soc.
služba - žena
ambulantná soc.
služba -muž
ambulantná soc.
služba - muž
ambulantná soc.
služba - muž
ambulantná soc.
služba - muž
ambulantná soc.
služba - žena
ambulantná soc.
služba - muž
ambulantná soc.
služba - muž

Dátum podania
žiadosti
28.11.2018
18.02.2019
03.05.2019
03.05.2019
26.06.2019
28.06.2019
06.09.2019
09.12.2019
17.12.2019
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4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa
sociálnych služieb
V roku 2020 odborné a prevádzkové činnosti DSS SYNNÓMIA zabezpečovalo
celkovo 57 zamestnancov.
K 31.12.2020 boli na rodičovskej dovolenke tri zamestnankyne. V priebehu roka 2020
bol skončený pracovný pomer celkovo s 9 zamestnancami a to nasledovným spôsobom: piati
zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou - z toho dvaja zamestnanci odišli do
starobného dôchodku, dvaja zamestnanci boli zamestnaní na dobu určitú, v skúšobnej dobe
odišli dvaja zamestnanci. Do pracovného pomeru v priebehu roka 2020 bolo prijatých 10
zamestnancov. Z toho 8 zamestnancov na pracovný pomer a 2 na dohodu o pracovnej
činnosti. Voľné pracovné miesta boli obsadzované priebežne v zmysle platných právnych
úprav.
Vnútorne je organizácia rozčlenená podľa odborných činností na 4 úseky, ktoré riadia
vedúci úsekov k 31.12.2020:
 Úsek ekonomiky, prevádzky, údržby a autodopravy
 Úsek sociálnej práce, sociálnej rehabilitácie a výchovy
 Úsek opatrovateľstva, ošetrovateľstva, rehabilitácie, pracovnej terapie a
hygieny
 Úsek stravovania
Vedenie zariadenia:
 riaditeľka
Pod priame vedenie riaditeľky patria:
 vedúca Úseku ekonomiky, prevádzky, údržby a autodopravy (1)
 vedúci Úseku sociálnej práce, sociálnej rehabilitácie a výchovy (1)
 vedúca Úseku opatrovateľstva, ošetrovateľstva, rehabilitácie, pracovnej terapie
a hygieny (1)
 vedúca Úseku stravovania (1)
 odborný mzdový účtovník, personalista (1)
 referent (1)
Pod priame vedenie vedúcej Úseku ekonomiky, prevádzky, údržby a autodopravy
 ekonóm (1)
 referent registratúry a skladového hospodárstva (1)
 vodič, údržbár (2)
 sociálny pracovník administrátor (1)
 asistent na úseku sociálnej agendy (1)
Pod priame vedenie vedúceho Úseku sociálnej práce, sociálnej rehabilitácie a výchovy
 inštruktor sociálnej rehabilitácie (8)

Copyright © Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

str. 19

Výročná správa o činnosti a hospodárení Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020
Pod priame vedenie vedúcej Úseku opatrovateľstva, ošetrovateľstva, rehabilitácie,
pracovnej terapie a hygieny
 sestra (3)
 praktická sestra (4)
 opatrovateľ (9,5)
 inštruktor sociálnej rehabilitácie (10)
 fyzioterapeut (1)
 masér (1)
 upratovačka (3)
Pod priame vedenie vedúcej Úseku stravovania
 kuchár (3)
 pomocný kuchár (2)

4.1 Vzdelávanie zamestnancov
Za účelom zvýšenia profesionality práce a kvality poskytovanej sociálnej služby,
zamestnávateľ zabezpečuje rôzne školenia, semináre, kurzy. Nakoľko bol rok 2020
poznačený celosvetovou pandémiou šírenia sa nového vírusového ochorenia COVID 19,
školenia absentovali, resp. konali sa v obmedzenom počte a režime.
Tabuľka 8 Prehľad o absolvovaných vzdelávacích aktivitách za rok 2020
Názov, mesiac školenia

„Ročné zúčtovanie dane za rok 2019“, 14. 2. 2020

Počet
zúčastnených

1

„Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku
2020“, 18. 02. 2020

1

„Kronikárske minimum“, 05. 03. 2020

1
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5. Poskytovanie sociálnych služieb
V zmysle § 38 ods.2 zákona č. 448/2008 Z. z. DSS poskytuje :
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálnu rehabilitáciu
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
- osobné vybavenie.
V DSS zabezpečujeme záujmovú činnosť, utvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu
cenných vecí.
Sociálna služba sa v zariadení poskytuje formou - ambulantnou
- pobytovou (týždenná, celoročná)
Rozsah poskytovania sociálnej služby je na určitú a neurčitú dobu. K dnešnému dňu máme
všetkých PSS prijatých na neurčitú dobu.

5.1 Poskytované služby
Odborné činnosti, ktorými sú:
 základné sociálne poradenstvo,
 pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 sociálna rehabilitácia- integrácia PSS do vonkajšieho sociálneho prostredia,
 ošetrovateľská starostlivosť,
 pracovná terapia,
Obslužné činnosti, ktorými sú:
 ubytovanie,
 stravovanie – sa poskytovanie podľa stanovených stravných jednotiek podľa veku
a zdravotného stavu PSS
 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch
Ďalšie činnosti:
 prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
 úschova cenných vecí,
 vzdelávanie,
 záujmovú činnosť (je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a
rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa
sociálnej služby).
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Prijímateľom sociálnej služby sa starostlivosť V DSS SYNNÓMIA poskytuje
s prihliadnutím na ich zdravotný stav a vek v rámci oddelení:
 oddelenie pracovnej terapie,
 oddelenie výchovy,
 oddelenie stimulačnej terapie,
 oddelenie Moyzesova.
Terapie a činnosti realizované s prijímateľmi sociálnej služby:
Kvalifikované odborné činnosti a terapie realizované s prijímateľmi sociálnej služby:
 Sociálna rehabilitácia - s PSS ju realizujú ako komplexnú činnosť inštruktori sociálnej
rehabilitácie
 Snoezelen - multifunkčná metóda realizovaná v príjemnom a upravenom prostredí
pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je
vyvolanie zmyslových pocitov. Cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale
aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti, vnímanie,
emocionalitu, komunikáciu alebo motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť napríklad
redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie motivácie, iniciatívy a zlepšenie
vzťahu medzi prijímateľom sociálnej služby a terapeutom. V DSS SYNNÓMIA sa
táto terapia vykonáva v špecializovanej miestnosti ako plne kvalifikovaná terapia
a spĺňa štandardy odbornej práce (Príloha č.3).
 Muzikoterapia – terapia hudbou sa v DSS SYNNÓMIA realizuje jedenkrát za týždeň
kvalifikovaným muzikoterapeutom a je pravidelne súčasťou aj dramatoterapie.
 Dramatoterapia – predstavuje terapeutické postupy realizované prostredníctvom
účelne zameraných techník dramatického umenia – náš divadelný súbor IBANAŠI
celoročne nacvičuje nasledovné divadelné žánre: činohra, spevohra, pantomíma
a tanec. Divadelný súbor sprevádza hudobne vždy naša muzikoterapeutka.
S natrénovanými predstaveniami naši prijímatelia sociálnej služby vystupujú
celoročne pri rôznych príležitostiach – napr. v rámci každoročnej súťaže Žilinský
Oskar, ale realizujeme aj pravidelné vystúpenia pre seniorov v pobytových
zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sa žiaľ v roku 2020 kvôli ochoreniu COVID 19
nekonali.
 Canisterapia
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 Fyzikálna terapia – ide o metódu, ktorá využíva celú škálu fyzikálnych, ale
i chemických energií. V DSS SYNNÓMIA sa aktuálne najčastejšie realizujú tieto
oblasti a metódy fyzikálnej terapie: hydroterapia – perličkový kúpeľ (s nasledujúcim
zábalom a relaxáciou), balneoterapia – parafín, fototerapia – bioptron, mechanoterapia
– klasická a reflexná masáž, lymfodrenáž, liečebná telesná výchova.
 Farmakoterapia
 Bazálna stimulácia: koncepcia, ktorá podporuje v najzákladnejšej (bazálnej) rovine
ľudské vnímanie a komunikáciu, orientuje sa na všetky oblasti ľudských potrieb.
Bazálne stimulujúca starostlivosť sa prispôsobuje veku a stavu prijímateľa sociálnej
služby. Na základe resupervízie zo dňa 24.5.2017 bol udelený DSS SYNNÓMIA
certifikát „Pracovisko Bazálnej stimulácie“, platný do 9.6.2022 (Príloha č.2).
Ďalšie terapie poskytované v rámci vyššie
uvedených:










Činnostná terapia
Pracovná terapia
Gardenterapia
Arteterapia
Biblioterapia
Hydroterapia
Termoterapia
Aromaterapia
Reminisenčná terapia

Akcie a aktivity zariadenia:
Rok 2020 bol poznačený celosvetovou
pandémiou šírenia sa nového
vírusového
ochorenia COVID 19 a s tým súvisiace opatrenia
ako vyhlásený núdzový stav, zákaz vychádzania,
zhromažďovania
sa,
návštev,
zatvorenie
prevádzok... aj naši PSS v rámci zabezpečenia
maximálnej ochrany ich zdravia dodržiavali
nariadenia a opatrenia.
Ambulantná a týždenná forma poskytovanej
sociálnej služby bola celoplošne prerušená od 12.
marca 2020 do 14. júna 2020. Absencia návštev
kina, divadla, galérie, výletov, dovoleniek bola
PSS kompenzovaná pobytmi v záhrade DSS
SYNNÓMIA, resp. pri miernom uvoľnení opatrení
v lete r.2020 prechádzkami do blízkeho okolia
DSS.
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5.2 Vzdelávanie prijímateľov sociálnej služby v DSS SYNNÓMIA
DSS SYNNÓMIA pre svojich dospelých PSS formou elokovanej triedy vo svojich
priestoroch už tretí školský rok poskytuje v spolupráci so Spojenou školou internátnou
v Žiline ôsmim žiakom (z toho 7 PSS) denné štúdium v odbore 64922 praktická škola.
Vyučovanie v dôsledku ochorenia Covid – 19 fungovalo okrem prezenčnej formy aj
formou dištančnou – pracovné listy, online vyučovanie cez ZOOM, zadávanie praktických
úloh na doma.

5.3 Dobrovoľníctvo v DSS SYNNÓMIA
DSS SYNNÓMIA prirodzene podporuje aktivity realizované z vlastnej vôle človeka,
kde motivácia nie je založená na peňažných hodnotách, ale je založená na vedomí hodnoty
prospechu aj ostatných ľudí v komunite. Naša organizácia realizuje dobrovoľnícku službu ako
cielenú vedomú činnosť vyplývajúcu z nezištného konania v prospech našich zdravotne
postihnutých prijímateľov sociálnej služby.
Dobrovoľníctvo v DSS SYNNÓMIA je realizované ako altruistická aktivita na
podporu poskytovanej sociálnej služby a zlepšovania kvality života našich prijímateľov
sociálnej služby. Recipročne, táto činnosť môže u dobrovoľníka vytvárať vedomie vlastnej
hodnoty a rešpektu. Dobrovoľník nemá pri
vykonávaní
dobrovoľníctva
v
DSS
SYNNÓMIA žiadny finančný zisk.
DSS SYNNÓMIA spolupracuje v rámci
vlastného dobrovoľníckeho programu s
jednotlivcami i s organizáciami. Medzi
najvýznamnejších firemných dobrovoľníkov v
roku 2020 patrila Nadácia Kia Motors
Slovakia, dňa 18. 9. 2020 v rámci Týždňa
dobrovoľníctva 5 dobrovoľníci z Kia Motors
Slovakia,
pomáhali
pri
zveľaďovaní,
upravovaní a upratovaní záhrady DSS SYNNÓMIA na Vlčincoch.
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V priebehu roka 2020 7 dobrovoľníkov aktívne pracovalo s PSS na jednotlivých oddeleniach
pri poskytovaní sociálnej služby.

5.4 Stravovanie
Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje vedúca
kuchyne. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa kladie dôraz na pestrosť a biologickú hodnotu,
ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcu veku a
zdravotnému stavu PSS. V DSS SYNNÓMIA je poskytovaná strava pre prijímateľov
sociálnej služby 5 x denne celodenná racionálna strava a 1 PSS má celiakiu. Kvalitu
poskytovania stravy priebežne hodnotí stravovacia komisia zložená zo zamestnancov. PSS
vyjadrujú svoju spokojnosť a prípadné požiadavky týkajúce sa stravy aj na zasadnutiach Rady
klientov. Rada klientov je zložená zo zástupcov PSS, ktorí sa stretávajú s vedením DSS
SYNNÓMIA jedenkrát za tri mesiace. Na stretnutiach spoločne komunikujú o svojich
predstavách a požiadavkách týkajúcich sa života v DSS a celkovej kvality poskytovanej
sociálnej služby s cieľom nájsť riešenia jednotlivých problémov a dosiahnuť v rámci
možností čo najvyššiu spokojnosť PSS.
Okrem každodennej prípravy stravy pre zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby,
zamestnanci kuchyne sa podieľajú na príprave občerstvenia pri kultúrno – spoločenských
akciách DSS SYNNÓMIA.
Prijímatelia sociálnej služby platia stravné mesačne, kde túto sumu tvoria prevádzkové
náklady a náklady na použité suroviny.
Zamestnanec uhradí skutočné náklady za potraviny podľa počtu odobratých jedál v
mesiaci, mínus 55% z výdavkového účtu, mínus príspevok zo sociálneho fondu.
Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie na každé jedlo do výšky 55% z
hodnoty jedla a poskytne zamestnancom príspevok podľa osobitného predpisu zákon č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a v znení neskorších predpisov.
Podľa § 152 ods.3 Zákonníka práce o stravovaní zamestnancov máme formou
stravných poukážok zabezpečené stravovanie pre zamestnancov na nočnej zmene a
zamestnancov, ktorých zdravotný stav si na základe dokladu od odborného lekára vyžaduje
špecifický stravovací režim. DSS neposkytuje stravné lístky zamestnancom, ktorých
zdravotný stav si vyžaduje bezlepkovú alebo diabetickú diétu, nakoľko vie takéto stravovanie
zabezpečiť vo vlastnej réžii. Zamestnancovi sa bude vydávať 1 stravná poukážka za každú
zmenu, v ktorej odpracuje minimálny počet hodín potrebných na vznik nároku na stravu.
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5.5 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
DSS poskytuje čistú posteľnú bielizeň a prevádzkovú bielizeň (uteráky, osušky).
Výmena použitej posteľnej bielizne sa vykonáva 1x za 2 týždne a podľa potreby. Výmena
prevádzkovej bielizne sa vykonáva 1x za týždeň a podľa potreby. Použitá osobná bielizeň
PSS a prevádzková bielizeň sa perie vo vlastnej práčovni, ktorá sa nachádza v budove DSS na
ulici sv. Gorazda 2977/2, posteľná bielizeň sa perie v zmluvne zabezpečenej práčovni.
Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prípravkov v
koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú podľa návodu - v teplej vode,
alebo syntetické čistiace prípravky s dezinfekčným účinkom. Pri upratovaní sa používajú
klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje a stroje. Všetky pomôcky a prístroje sa
udržiavajú v čistote. Použité pomôcky na upratovanie sa po skončení práce dezinfikujú a
usušia.
Upratovanie vonkajších priestorov sa vykonáva najmenej 1 x za týždeň, miestnosti na
osobnú hygienu, WC –1 krát denne a pri každom znečistení. Izby PSS sa upratujú denne.
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6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu
službu
6.1 Rozpočet v roku 2020
Skutočné dosiahnuté príjmy roku 2020 boli vo výške 122 502,38 €, čo je o 20 772,68 €
menej ako skutočné príjmy roku 2019 vo výške 143 275,06 €.
Nižšie príjmy v roku 2020 oproti roku 2019 boli ovplyvnené celoplošným prerušením
poskytovania ambulantnej a týždennej formy sociálnej služby od 12. marca 2020 do 14. júna
2020 z dôvodu pandemickej situácie COVID 19.
Tabuľka 9 Plnenie príjmov k 31.12.2020
Názov rozpočtovej položky

Upravený rozpočet
v Eur

Plnenie príjmov v Eur

136 797

116 502,70

128 404

108 109,08

642

3 063,73

2 936

2 935,95

140 375

122 502,38

Administratívne poplatky a iné poplatky
a platby /220/
Z toho: úhrady PSS
Iné nedaňové príjmy (z dobropisov)
/290/
Granty a transfery /300/
Celkom

Tabuľka 10 Zdroje financovania príjmov
Zdroje financovania k 31.12.2020
Plnenie príjmov celkom:

122 502,38 €

Plnenie príjmov z vlastných zdrojov (KZ 46):

109 650,93 €

Plnenie príjmov zo zdrojov ŽSK (KZ 41):

1 521,88 €

Z mimorozpočtových (KZ 72c, 72a, 72f):

11 329,57 €

72c – granty

80,00 €

72a - dary

2 855,95 €

72f – za stravné (réžia)

8 393,62 €

72c – granty

72a – dary

72f – za stravné (réžia)

Copyright © Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

str. 27

Výročná správa o činnosti a hospodárení Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020

Rozpočet bežných výdavkov v roku 2020
V porovnaní s rokom 2019 (1 039 043,41 € ) bolo čerpanie bežných výdavkov v roku
2020 vyššie o 136 115,14 €.
Tabuľka 11 Porovnanie bežných výdavkov za rok 2020
Názov rozpočtovej položky

Upravený rozpočet
v Eur

Čerpanie v Eur

Mzdy a platy /610/

719 195

719 192

Poistné /620/

256 404

256 404,62

Tovary a služby /630/

202 466

191 846,75

24

23,69

Energie, voda, komunikácie /632/

53 523

53 523,45

Materiál /633/

92 805

89 481,56

Dopravné /634/

4 181

3 514,65

Rutinná a štandardná údržba /635/

13 953

13 953,02

440

440

Služby /637/

37 540

30 910,38

Bežné transfery /640/

7 715

7 715,18

1 185 780

1 175 158,55

z toho:
Cestovné náhrady /631/

Nájomné za nájom /636/

Celkom

Copyright © Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

str. 28

Výročná správa o činnosti a hospodárení Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020

Rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2020
Tabuľka 12 Porovnanie kapitálových výdavkov za rok 2020
Názov rozpočtovej položky

Upravený rozpočet
v Eur

Čerpanie v Eur

2 150

2 150

2 150

2 150

Prípravná a projektová dokumentácia
/716/:
„Nadstavba a prístavba budovy Sv.
Gorazda 2977/2“
Celkom

V roku 2019 bola uzatvorená zmluva o dielo č. ŽSK 191/2019/OVOIaNM ako
výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil Žilinský samosprávny kraj
prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania na predmet zákazky: „DSS
SYNNÓMIA, Žilina – Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv.
Gorazda“.
Odovzdanie staveniska stavby: 23.05.2019
Začatie stavebných prác:

29.05.2019

Ukončenie stavebných prác:

29.08.2019

V roku 2020 prebiehali dokončovacie práce a začalo sa kolaudačné konanie stavby na
ul. Sv. Gorazda 2978/3, Žilina.
1. novembra 2020 bolo technické zhodnotenie budovy Sv. Gorazda 2978/3 spolu
s projektovou dokumentáciou (stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa) zaradené do
majetku do užívania vo výške: 511 864,68 € (KZ 41: 511 864,68 € ), na základe Zmluvy č.
353/2020/OSV o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy, predmetom
tejto zmluvy je zverenie zhodnotenia nehnuteľnosti o stavebné úpravy v hodnote: 494 604,68
€ zo dňa 19.10.2020 a Zmluvy č. 101/2020/OSV o zverení majetku Žilinského
samosprávneho kraja do správy, kde predmetom zmluvy je projekt pre stavebné povolenie
v podobnostiach realizačného projektu v hodnote: 17 260,- € zo dňa 29.06.2020.
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Tabuľka 13 Zdroje financovania výdavkov
Zdroje financovania k 31.12.2020
Čerpanie finančných prostriedkov celkom:

1 177 308,55 €

Čerpanie zo zdrojov ŽSK (KZ 41):

1 000 686,80 €

Z vlastných zdrojov (KZ 46):

129 046,00 €

Zo Štátneho rozpočtu (KZ 111):

36 246,18 €

Z mimorozpočtových (KZ 72c, 72a, 72f):

11 329,57 €

72c – granty

80,00 €

72a - dary

2 855,95 €

72f – za stravné (réžia)

8 393,62 €

72c- granty

72a – dary

72f – za stravné (réžia)

6.2 Ekonomicky oprávnené náklady k 31.12. 2020
Vyčíslené na základe Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov,§ 72 Úhrada za sociálnu službu, odsek č.5.
Ekonomicky oprávnené náklady k 31.12. 2020: 977,83 €
Kmeňové zariadenie:

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina

a/ Mzdy a platy:
b/ Poistné:
c/ Cestovné náhrady tuzemské:
d/ Energie, voda, komunikácie:
e/ Materiál:
f/ Dopravné:
g/ Rutinná a štandardná údržba:
h/ Nájomné a prenájom:
i/ Služby:
j/ Bežné transfery:
- odstupné:
- odchodné:
- vreckové:
- náhrada príjmu pri dočasnej PN:
k/ Odpisy hmot. a nehmot. majetku:
Spolu:

587 690,14 €
212 563,88 €
23,69 €
53 523,45 €
78 956,85 €
3 514,65 €
7 169,02 €
440,00 €
29 107,45 €
0,00 €
3 113,00 €
0,00 €
1 951,56 €
19 330,37 €
997 384,06 €

Poznámka: - do EON neboli zahrnuté: - mimorozpočtové zdroje a to KZ: 72f, 72c, a,111 ( 47 575,75 €)
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jednorázová údržba objektov (KZ 41: 6 464,- €)
vybavenie nových interiérov /nadstavba G3/ (KZ 41: 5 048,76 €)
mzdy ekon. úseku (odvody, tvorba SF, PN, RP spolu: 138 016,35 €)

Kapacita klientov za r.2020: 85 klientov
z toho: AP – 54 klientov
TP – 3 klientov
CP – 28 klientov
Ekonomicky oprávnené náklady ročné na 1 klienta k 31.12.2020: 11 733,93 €
997 384,06 : 85 = 11 733,93 €
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne : 977,83 €
11 733,93 : 12 = 977,83 €

Tabuľka 14 Ekonomicky oprávnené náklady mesačné na 1 PSS
Ekonomicky oprávnené náklady mesačné k 31.12.2020:
Ambulantný pobyt:

646,81 €

Týždenný pobyt:

970,22 €

Celoročný pobyt:

1617,03 €

6.3 Verejné obstarávanie 2020

Prieskum trhu:
 potraviny,
 výživové doplnky,
 projektová dokumentácia „Nadstavba a prístavba budovy Sv. Gorazda 2977/2“,
 biela technika – vstavaná umývačka riadu, elektrický sporák,
 germicídne žiariče 2 ks,
 drvič konárov,
 ortopedické matrace a chrániče matracov, kresiel,
 výpočtová technika – interaktívne tabule
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6.4 Darovacie zmluvy
 Od 1.1. do 31.12.2020 prijal DSS SYNNÓMIA sponzorské prostriedky na základe
darovacích zmlúv: - 2 885,95 € (účelový dar Nadácie Tatra banky: „Aktivity v teréne
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19“, účelový dar Raiffeisen banky: „Obnova
komunitného ihriska“)
 Zariadenie v priebehu roka 2020 prijalo vecné dary vo výške: 1 028,16 € (automatická
práčka, kávovar, interiérové vybavenie: rohová sedačka, koberce, pohovka, 100 ks
respirátorov FFP2).
Dôležitým finančným podporovateľom DSS SYNNÓMIA je Občianske
združenie „Darujme si slnko“ , je to nezisková organizácia združujúca ľudí,
ktorí sa usilujú o realizáciu nasledujúcich cieľov: cieľom združenia je pomoc
a poradenstvo rodinám s postihnutými deťmi, vyvíjanie aktivít a podpora
spoločensko-kultúrnych akcii pre postihnutých, ako aj rekreačných a
športových činností. Snahou združenia je zviditeľnenie týchto ľudí, ich
života a integrácia do spoločnosti. Združenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich s
postihnutými. Svoje aktivity tiež rozvíja informačnou a publikačnou činnosťou. V priebehu
roka 2020 občianske združenie finančne podporilo: organizovanie 6. Valentínskeho plesu
DSS SYNNÓMIA.
Občianske združenie v čase
pandémie finančne podporilo
a zabezpečilo
pre
PSS
a zamestnancov
DSS
SYNNÓMIA vitamíny, ovocie,
jednorazové rúška, stravu pre
zamestnancov
v karanténe
starajúcich sa o chorých PSS.
Tiež finančne podporilo zákusky
na vianočno-novoročné sviatky
a veľkonočné sviatky, darčeky
pre PSS na Mikuláša a MDD.
Z finančných prostriedkov OZ
bol uhradený televízny poplatok
pre pobytových PSS.
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6.5 Granty
 DSS SYNNÓMIA prijal sponzorské prostriedky na základe zmluvy o poskytnutí grantu:
80,- € (grant Nadácie Pontis: „Upratovanie po stavebných prácach“)

6.6 Dotácie
 na základe Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 11a Nariadenia vlády SR č. 103/2020
Z. z. v znení Nariadenia vlády SR č. 271/2020 Z. z. boli vyplatené mimoriadne odmeny
pre zamestnancov za prácu v období 1. vlny pandémie vo výške 25 174,- € a odvody do
poisťovní: 8 212,18 €.
 na základe Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 4 ods.3 NV SR č. 103/2020 Z. z. v
znení NV SR č. 301/2020 Z. z. na humanitárnu pomoc pre poskytovateľov vybraných
druhov sociálnych služieb boli obstarané výživové doplnky pre 85 prijímateľov sociálnej
služby vo výške 1 700,- € a 58 zamestnancov vo výške 1 160,- €.
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7.

Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb
za rok 2020

DSS SYNNÓMIA v rámci svojich cieľov a priorít zabezpečuje integráciu PSS do
spoločenského života a vonkajšieho sociálneho prostredia. Trvalo sa orientuje na vytváranie
pozitívneho a motivujúceho prostredia, aktivizujúceho k posilneniu sebestačnosti a ľudskej
dôstojnosti, zabraňuje sociálnemu vylúčeniu a podporuje k začleneniu svojich klientov do
spoločnosti.

Strategické ciele 2017 – 2022
Hlavným strategickým cieľom je rozšíriť poskytované služby, so zápisom v registri
poskytovateľa sociálnych služieb, zlepšiť kvalitu života prijímateľov a zvýšiť kvalitu
poskytovaných služieb, vybudovaním moderného, otvoreného zariadenia poskytujúceho
kvalitné, dostupné
a progresívne sociálne služby rešpektujúce individuálne potreby
prijímateľov.

Krátkodobé úsekové ciele 2020
 rekonštrukcia a modernizácia nehnuteľnosti (Sv. Gorazda 2978/3, Sv. Gorazda
2977/2 a Moyzesova 912/27) v súlade s európskymi štandardami priestorových
podmienok, modernizácia technologických a prevádzkových celkov a znižovanie
energetickej náročnosti zariadenia,
hodnotenie: V roku 2020 prebiehali dokončovacie práce nadstavby, rekonštrukcie,
zateplenia obvodového plášťa budovy Sv. Gorazda 2978/3 a začalo sa kolaudačné konanie
tejto stavby. Vypracovanie statického posudku budovy Sv. Gorazda 2977/2.
 zabezpečenie viaczdrojového financovania sociálnych služieb - z podnikateľského
sektora (sponzorstvo), z nadácií a iných zdrojov,
hodnotenie: prehľad získaných viaczdrojových financií formou darov, grantov a od OZ
Darujme si slnko je uvedený v Kap.6,
 vytvorenie popisu pravidiel a podmienok dodržiavania štandardov kvality poskytovaných
sociálnych služieb v našej organizácii
 nadviazať spoluprácu s dobrovoľníkmi, ktorí sa budú pravidelne zapájať do aktivít podľa
individuálnych želaní klientov
hodnotenie: prehľad dobrovoľníckych aktivít v kapitole 5
 v oblasti stravovania zavádzanie vyváženej racionálnej stravy bohatej na vitamíny,
minerály, vlákninu, dbať na vyvážený energetický príjem a výdaj v podobe pravidelného
pohybu a tak predchádzaniu obezity.
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hodnotenie: zeleninové prílohy k jedlám, ovocie, zdravotná telesná výchova, pohyb na
čerstvom vzduchu v areáli DSS, prechádzky, chôdza s paličkami po rovine Nordic walking

Priority v poskytovaní sociálnych služieb
 zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením
ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu s dôrazom na rešpektovanie ľudskej
dôstojnosti,
 zaviesť reálny systém manažovania podmienok kvality poskytovaných sociálnych
služieb,
 reálne plniť a zabezpečovať legislatívne, právne a iné normatívne požiadavky vzťahujúce
sa k činnosti zariadenia,
 permanentne sledovať odborné poznatky a trendy v oblasti sociálnych služieb a tie vhodne
implementovať na podmienky DSS,
 permanentne vytvárať dlhodobé a pozitívne väzby medzi prijímateľmi sociálnej služby a
vonkajším sociálnym prostredím,
 v odborných procesoch neustále uplatňovať najnovšie odborné poznatky a postupy,
 podporovať vzájomnú dôveru, zodpovednosť, celkovú motiváciu a tímovú spoluprácu
medzi zamestnancami v DSS,
 úpravy budov a priestorov DSS SYNNÓMIA:
- dokončenie komplexných stavebných prác a riadne sprevádzkovanie nových
interiérových priestorov v budove DSS na ulici sv. Gorazda 3,
- hľadanie možností vyriešenia nevyhovujúcich priestorov pre poskytovanie sociálnej
služby v budove na ulici Moyzesova 27,
- perspektívne stavebne upraviť všetky priestory v DSS tak, aby všetky budovy a interiéry
boli bezbariérové.
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V priebehu roka 2020 sme realizovali:
 nákup hardware, údržby softvéru, rooter, 2x personálny počítač, monitor, klávesnica,
optická myš, webkamera, sluchadlá, tablety, tlačiarne, XBOX, interaktívne tabule
 interiérové vybavenie – ortopedické matrace a chrániče matracov, kresiel, posteľ, nábytok,
nástenné police, skrinky, jedálenské stoličky, vstavaná skriňa nadstavba budovy Sv.
Gorazda 2978/3, nákup vešiakov v budove Moyzesova 27,
 nákup elektrospotrebičov – vstavaná umývačka riadu,
elektrické sporáky, mlynček, mixér, el. konvice,
uťahovačka, drvič konárov, elektrický vrátnik
s príslušenstvom do budovy Sv. Gorazda 2978/3,
nákup dezinfekčného prístroja a baktericídnych
žiaričov, ventilátor, prietokový ohrievač do budovy
Sv. Gorazda 2978/3, drevený komorový kompostér,
koše na triedenie odpadu, parkové lavičky
 údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava
sociálnych zariadení a WC v budove Moyzesova 912/27, výmena svietidiel, stavebné
úpravy, kapotáž, sadrokartón, maľovanie chodieb, vodoinštalačné práce – otravy potrubia,
odpadu, odtoku, oprava tlakového potrubia na reguláciu vody, stavebné úpravy miestnostioprava elektroinštalácie, výmena dverí, priečok, oprava toalety, vymaľovanie chodby
a kuchynky na ekonomickom úseku budova Sv. Gorazda 2978/3
 oprava náteru a čiarovania ihriska v areáli DSS SYNNÓMIA
 Údržba strojov, prístr., zariadení - údržba 3 osobných automobilov, poistné, oprava
umývačky riadu -budova Moyzesova 27, výmena a oprava, inštalácia el. vrátnika, servis
el. domového vrátnika, výmena batérií a ovládačov do roomerov, oprava a výmena batérií
na zdvíhacom zariadení Magnetic, servis výťahu, oprava vane Classic Line- výmena
motora budova Sv. Gorazda 2978/3, výmena batérií a ovládačov do roomerov, oprava
elektroinštalácie, oprava konvektomatu Fagor budova Sv. Gorazda 2978/2,
 vypracovanie statického posudku budovy Sv. Gorazda 2977/2, rozbor pitnej vody,
vyhotovenie geometrického plánu a vypracovanie energetického certifikátu budovy Sv.
Gorazda 2978/3
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Prehľad vybraných záujmových, voľnočasových, kultúrnych, športových
a rekreačno-rekondičných aktivít realizovaných s prijímateľmi sociálnej služby
v DSS SYNNÓMIA v r. 2020
JANUÁR
- 6.1. vystúpenie folklórneho súboru Deva v DSS
- 13.1. návšteva kostola v Žiline
- 14.1. návšteva Kysuckého múzea v Čadci
- 22.1. novoročná kapustnica v DSS
- 24.1. návšteva kaviarne v Žiline
- 30.1. návšteva predstavenia v Bábkovom divadle v
Žiline
- 31.1. odovzdávanie výpisov z vysvedčení z Praktickej
školy vo verejnej kaviarni
- celý mesiac – oslavy osobných sviatkov klientov na všetkých pracoviskách DSS
FEBRUÁR
-

7.2. 6. ples DSS SYNNÓMIA
11.2. vystúpenie Dr. Klauna v DSS
12.2. canisterapia v Lesoparku Chrasť
13.2. pripomenutie si dňa sv. Valentína
14.2. návšteva fašiangových atrakcií na Mariánskom
námestí v Žiline
19.2. karneval v DSS
26.2. návšteva Považskej galérie umenia v Žiline
celý mesiac – oslavy osobných sviatkov klientov na všetkých pracoviskách DSS

MAREC
- celý mesiac – pohybové aktivity na pozemku v DSS
- celý mesiac – oslavy osobných sviatkov klientov na všetkých pracoviskách DSS
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APRÍL
11.4. záhradné pohybové aktivity v DSS
12.4. záhradná grilovačka v DSS
13.4. oslava Veľkej noci v DSS
15.4. zdobenie oddelení jarnými výtvarnými
motívmi
celý mesiac – oslavy osobných sviatkov
klientov na všetkých pracoviskách DSS
-

MÁJ
- celý mesiac – pohybové aktivity na pozemku v DSS
- celý mesiac – oslavy osobných sviatkov klientov na všetkých pracoviskách DSS
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JÚN
-

JÚL
-

celý mesiac – pohybové aktivity na pozemku v DSS
celý mesiac – oslavy osobných sviatkov klientov na všetkých
pracoviskách DSS

29.6.-3.7. rekreačný pobyt v Papradne
30.7. pečenie koláčov v DSS
celý mesiac – pohybové aktivity na pozemku v DSS
celý mesiac – oslavy osobných sviatkov klientov na
všetkých pracoviskách DSS

AUGUST
- 11.8. kondičná vychádzka na Vodné dielo Žilina
- 12.8. pečenie cuketového koláča v DSS
- 14.8. vychádzka v mestskom prostredí Žiliny
- 24.8. canisterapia v DSS
- celý mesiac – pohybové aktivity na pozemku v DSS
- celý mesiac – oslavy osobných sviatkov klientov na
všetkých pracoviskách DSS

SEPTEMBER
- 2.9. začatie posledného ročníka Praktickej školy v
DSS
- 3.9. jesenné práce v záhrade DSS
- 8.9. vychádzka v mestskom prostredí Žiliny
- 14.9. vychádzka v mestskom prostredí Žiliny
- 22.9. tréning prípravy jedál v DSS
- celý mesiac – pohybové aktivity na pozemku v DSS
- celý mesiac – oslavy osobných sviatkov klientov na
všetkých pracoviskách DSS
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OKTÓBER
- 14.10. tréning prípravy jedál v DSS
- celý mesiac – pohybové aktivity na pozemku v DSS
- celý mesiac – oslavy osobných sviatkov klientov na všetkých pracoviskách DSS

NOVEMBER
- celý mesiac – činnostná terapia na oddeleniach
- celý mesiac – Praktická škola v DSS
- celý mesiac – tréning varenia a pečenia
- celý mesiac – pohybové aktivity na pozemku v
DSS
- celý mesiac – oslavy osobných sviatkov
klientov na všetkých pracoviskách DSS

DECEMBER
-

04.12. Mikuláš v DSS
17.12. hudobné vystúpenie v exteriéri
17.12. odovzdávanie vianočných darčekov klientom od firmy Constellium
24.12. oslava Štedrého dňa na Odd. celoročného pobytu v DSS
31.12. polnočná oslava príchodu nového roka na Odd. celoročného pobytu v DSS
celý mesiac – pečenie medovníkov
celý mesiac – pohybové aktivity na pozemku v DSS
celý mesiac – oslavy osobných sviatkov klientov na všetkých pracoviskách DSS
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8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2021
DSS SYNNÓMIA bude pri financovaní sociálnych služieb vychádzať zo schváleného
rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021, ktoré schválilo zastupiteľstvo ŽSK
dňa 21.12.2020.
Tabuľka 15 Záväzné ukazovatele a limity rozpočtu podľa zdroja rozpočtovej klasifikácie platnej
na rok 2021
Príjmy celkom/46/

126 495 €

v tom: príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /210/
administratívne poplatky a iné poplatky a platby /220/
iné nedaňové príjmy /290/

Výdavky celkom

0€
125 000 €
1 495 €

998 713 €

v tom: Bežné výdavky /41/

998 713 €

z toho: 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

610 958 €

620 poistné a príspevok do poisťovní

225 420 €

630 tovary a služby

157 535 €

640 bežné transfery

4 800 €

Finančné prostriedky v roku 2021 nám budú poukazované mesačne na bežné výdavky.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, rozpočtové prostriedky je možné použiť len na účely,
na ktoré boli v rozpočte ŽSK schválené, pri čerpaní prostriedkov budeme zachovávať
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Okrem získaných finančných prostriedkov z rozpočtu prideleného Žilinským
samosprávnym krajom, sa budeme snažiť získať financie v rámci:
- sponzorských darov a príspevkov od fyzických osôb
- projektov, dotácií, grantov od podnikateľských subjektov, inštitúcií
- štátneho rozpočtu – žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych
služieb v zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR
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9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb
Tabuľka 16 Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb
Telefónne kontakty
Riaditeľka DSS SYNNÓMIA

0905 200 577

Ekonomický úsek

0905 847 335
041/ 565 17 45

Týždenný a celoročný pobyt Sv.
Gorazda 2977/2

0905 200 578

Denný, týždenný, celoročný pobyt
Moyzesova 912/27

0905 847 334

Úsek stravovacej prevádzky

0905 668 226

Úsek údržby a autoprevádzky

0905 668 246

Elektronické kontakty
dsszagorazda@vuczilina.sk
E mail

dsszagorazda.riaditelka@vuczilina.sk
dsszagorazda.pam@vuczilina.sk
dsszagorazda.socialne@vuczilina.sk

Web

http://synnomia.dsszsk.sk/
http://www.synnomia.sk/dss-synnomia/

Facebook

SYNNÓMIA DSS

Spracovateľ výročnej správy za r. 2020:

Andrea Pláňavská, asistent na úseku sociálnej agendy

Schvaľovateľ výročnej správy za r. 2020:

Ing. Aneta Vavríková, riaditeľka DSS SYNNÓMIA
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