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DOMOVINA, n. o.  Žehra časť Hodkovce č. 1, 053 61  Spišské Vlachy, 
okres Spišská Nová Ves 

 
 

 

1. Vznik zariadenia  
 

 
 DOMOVINA, n. o. , Žehra časť Hodkovce bola zriadená podľa zákona č. 213/97 Z.z. 
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 
predpisov a zaregistrovaná Krajským úradom v Košiciach , odborom všeobecnej vnútornej 
správy pod registračným číslom OVVS / 30 / 2006 zo dňa 26. 9. 2006. Zariadenie poskytuje 
sociálne služby pre dospelých s mentálnym postihnutím v zmysle § 38 zákona č. 448/2008  
Z.z.  o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.  
 Domovina, n. o. začala svoju činnosť dňa 1. 10. 2006 po predchádzajúcej likvidácií 
neziskovej organizácie Socialtransform, n. o. , po ktorej prebrala poskytovanie sociálnych 
služieb o mentálne postihnutých klientov – mužov s celkovým počtom 112. 
 

 V roku 2017 organizácia poskytovala  služby pre 112 prijímateľov sociálnej služby. 
Z toho v domove sociálnych služieb (ustanovenie § 38 zákona o sociálnych službách) ako 
pobytovú sociálnu službu pre 100 prijímateľov sociálnej služby a v špecializovanom 
zariadení (ustanovenie § 39 zákona), ako pobytovú celoročnú službu  pre 12 prijímateľov 
sociálnej služby.    

 
Cieľom organizácie ako neverejného poskytovateľa sociálnych služieb  bolo aj v roku 2017 
poskytovanie kvalitných služieb , vytvorenie nevyhnutných podmienok pre uspokojovanie 
základných životných potrieb  klientov k čomu v nemalej miere prispieva  aj pravidelne 
sledovanie  rentability hospodárenia a  aktivít na všetkých úsekoch domova sociálnych 
služieb.  

 
   
Základné identifikačné údaje 

 
 

Názov zariadenie  Domovina n.o. 

Sídlo účtovnej jednotky  Žehra časť Hodkovce č. 1, 053 61  Spišské Vlachy 

Kraj  a okres Košický, okres Spišská Nová Ves 

Štatutárny zástupca organizácie  RSDr. Juraj Beňa – riaditeľ 

IČO organizácie 35582201 

Daňové identifikačné číslo 2022252045 
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2. Činnosť organizácie 
 
 

Základnou činnosťou Domoviny, n. o. je poskytovanie sociálnych služieb v domove 
sociálnych služieb v zmysle § 38 zákona 448/2008 o sociálnych službách a to celoročnú 
pobytovú sociálnu službu fyzickej osobe s telesným postihnutím, duševnými poruchami 
a poruchami správania,  ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. 
 V špecializovanom zariadení organizácia poskytuje za podmienok ustanovených v 
 § 39 zákona o sociálnych službách celoročnú pobytovú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá 
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ( zdravotné postihnutie, ktorým je schizofrénia). 
 

   Poskytovanie sociálnej služby zahŕňa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú činnosť, ubytovanie, 
stravovanie, upratovanie, žehlenie a opravu bielizne a šatstva.  

Prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony zastupuje 
opatrovník, ktorého ustanovil súd.  

Domovina, n. o.  zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť, vytvára 
podmienky na úschovu cenných vecí.  

Zariadenie ako poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj 
schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby , zachovanie jeho vlastnej 
identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti , individuálnej rozmanitosti a podporuje 
vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby  

 
 

Poskytovanie sociálnych služieb 
 
 
 V zariadení je prijímateľom poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu 
ošetrovateľskej starostlivosti podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa 
ustanovuje výber zdravotných úkonov, ktoré je možné poskytovať v zariadení sociálnych 
služieb.  
 Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje hlavná sestra v spolupráci so zdravotnými 
sestrami a opatrovateľským personálom. Hlavná sestra vedie komplexnú zdravotnú 
dokumentáciu prijímateľov sociálnych služieb.  

Lekársku starostlivosť nášmu zariadeniu poskytuje všeobecný  lekár a psychiater jeden 
krát týždenne. Všeobecný lekár zabezpečuje predpisovanie liekov a odporúča ďalšie odborné 
vyšetrenia . 

 Stomatologické ošetrenie klientov vykonáva podľa potreby stomatológ vo vlastnej 
ordinácií v Spišských Vlachoch.  

Z hľadiska zlepšenia  zdravotnej  starostlivosti o klientov zariadenia boli v  priebehu 
celého roka prevádzané kvalifikovanou fyzioterapeutkou rozličné masážne   a rehabilitačné 
procedúry s prihliadnutím na zdravotný stav klienta (aktívna individuálna liečebná telesná 
výchova, asistovaná individuálna telesná výchova, hydroterapia – celotelová vírivka , 
elektroliečba, parafínové zábaly, rôzne masáže tela a pod.) 

 Masážne a rehabilitačné procedúry sú prevádzané na základe odporúčania odborného 
lekára.  

V zariadení sa denne vykonáva ranná a večerná osobná hygiena prijímateľov, ktorú 
mobilní prijímatelia vykonávajú sami pod dohľadom opatrovateľov a imobilní prijímatelia za 
pomoci opatrovateľov a zdravotníckeho personálu.  Sprchovanie sa vykonáva podľa potreby  
a kúpanie sa vykonáva na zdravotných skupinách 2x týždenne a na výchovných skupinách 3 x 
týždenne podľa stanoveného harmonogramu.  



 5 

 
 Dezinfekcia ubytovacích priestorov sa vykonáva na jednotlivých skupinách najmenej 

1x týždenne. Osobnú bielizeň si prijímatelia vymieňajú podľa potreby a je odnášaná do 
vlastnej práčovne v zariadení. Pranie posteľnej bielizne je zabezpečované práčovňou 
dodávateľským spôsobom.  

Upratovanie izieb, ubytovacích priestorov a sociálnych zariadení zabezpečujú 
upratovačky. Všetky priestory učené na ubytovanie sa denne upratujú, hygienické a sociálne 
zariadenia sa denne umývajú a dezinfikujú.  

 
Pracovná terapia klientov :  
 
 V domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa zabezpečuje pre 
prijímateľov sociálnej služby pracovná terapia na osvojenie pracovných návykov a zručnosti 
pod odborným vedením ergoterapeutov, ktorých cieľom je udržanie a rozvoj fyzických, 
mentálnych a pracovných schopnosti klientov.  
 Pracovná terapia prebieha v priestoroch zariadenia a remeselných dielní. Náplňou 
pracovnej terapie klientov  je výroba sviečok, pletenie košíkov z prútia, tkanie jednoduchých 
kobercov, maľovanie na sklo, rôzne druhy vyšívania, úprava samorastov, výroba drevených 
magnetiek, výroba prírodných svietnikov  z dreva, zhotovovanie obrázkov servítkovou 
technikou a pod. Odtiaľ vyrobené suveníry putujú do predajne suvenírov v Spišskej Novej 
Vsi. V priestoroch predajne sa nachádza aj Galéria netradičných umení, v ktorej organizujeme 
výstavy prác nielen našich klientov, ale ja klientov z ostatných zariadení DSS.   

 Pracovná terapia vo vonkajších priestoroch zariadenia je zameraná na pestovanie 
zeleniny a záhradníctvo, chov domácich zvierat, údržba a úprava areálu domova sociálnych 
služieb.  

V oblasti pestovania zeleniny a prác v skleníkoch v priebehu roka sme  sa vo väčšej miere 
zamerali  na pestovanie liečivých bylín a z  toho dôvodu sme rozšírili  plochy na ich 
pestovanie nakoľko o tieto liečivé bylinky je značný záujem.  

Pracovná činnosť prijímateľov sociálnej služby v zariadení je denne vyhodnocovaná 
a odmeňovaná, pričom najaktívnejší sú odmeňovaní výletmi a preplatením rekreačných 
pobytov.  

Domovina, n. o. poskytuje sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracuje s rodinou 
a príbuznými prijímateľov sociálnych služieb, prihliada na individuálne potreby každého 
klienta zariadenia.  

 

3. Personálne podmienky poskytovateľa sociálnych 
služieb 

 
 
Správna rada : JUDr. Michal Komara Phd. – predseda správnej rady 
                           Ing. Stanislav Čurný – člen 
     Ing. Ladislav Vastuško – člen   
 
 
 
Dozorná rada : Ing. Michal Hrabovský – predseda dozornej rady 
                           Anna Vilčeková – člen 
                           Dana Rossová – člen 



 

Organizačná štruktúra:  
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Celoročné vzdelávanie zamestnancov  : 
 
 
 

V rámci vzdelávania pracovníkov sme v roku 2017 organizovali jednodňové 
vzdelávacie aktivity v rámci zariadenia zamerané na Zákon 448/2008 o sociálnych službách 
a rizikové situácie ich vyhodnocovanie a riešenia, ktorých sa zúčastnilo celkovo 24 
zamestnancov pracujúcich s prijímateľmi na skupinách. Počas roka prebiehali aj sedenia 
v rámci Syndrómu vyhorenia vedené lektorkou profesorkou PhDr. Beátou Balogovou, PhD. 
z Prešovskej univerzity. Týchto sedení sa uskutočnilo celkovo 5 a zúčastnilo sa ich 35 
zamestnancov, ktorí pracujú v priamom kontakte s prijímateľmi a 8 THP zamestnancov 
prichádzajúcimi často počas práce do kontaktu s prijímateľmi sociálnej služby. 

 
V mesiaci marec 2017 sa konal odborný seminár „Skúseností z aplikácie Zákona 

o verejnom obstarávaní po 18.4.2016“, ktorý organizovala  Ekona s.r.o. Košice. Zúčastnil sa  
ho zamestnanec Ing. Baran Albert.  

 
V mesiaci apríl 2017 sa konal ďalší seminár, ktorý organizovala Rélia s.r.o. Bratislava, 

miestom konania bol Prešov. Školenie bolo zamerané na prácu a evidenciu zamestnancov, 
sezónne práce, materské. Školenia sa zúčastnil zamestnanec PAM Sedlák Štefan.  

Školenia z odbornej spôsobilosti vodičov sa v mesiaci apríl 2017  zúčastnili 12 
zamestnanci organizácie a školenie bola prevedené autoškolou Imrich s.r.o. Gelnica.  

 
V mesiaci máj 2017 organizovala Tatra Akadémia vzdelávanie pre pracovníkov DSS 

na tému  „Seniori a občania so zdravotným postihnutím ako objekt poskytovanej pobytovej 
sociálnej služby“, ktorého sa zúčastnili zamestnanci sociálneho úseku  Bc. Chovancová 
Daniela, Gallovič Ján a hlavná sestra Čekovská Slávka. 

 
Taktiež sa naši pracovníci zúčastnili vzdelávacích aktivít mimo zariadenia a to hlavná 

sestra Čekovská Slávka a zdravotná sestra Kandrová Anna v mesiaci september na tému   
„Ošetrovateľská starostlivosť v zaradeniach sociálnych služieb“. V dňoch  12. -14.9. v hoteli 
Permont sa zúčastnili Bc. Chovancová a Bc. Kišáková celoslovenského seminára pre 
pracovníkov sociálnych zariadení.  

 
V mesiaci november sa uskutočnil ďalší seminár „Zmeny zákona o verejnom 

obstarávaní od 1.6.2017, od 1.8.2017 a od 1.11.2017“. Miesto konania seminára Košice. Za 
našu organizáciu sa   zúčastnil zamestnanec Ing. Baran Albert. V novembri sa Bc. Kišáková 
a Polláková  zúčastnili seminára k pripravovanej novele zákona o sociálnych službách, ktorý 
organizovala Rada pre poradenstvo o soc. práci Bratislava. 

 
Ďalšou formou „samovzdelávania“ zamestnancov  sú  mesačné vzdelávacie 

porady  s vopred stanovenou témou, na ktorej po odprezentovaní  teoretickej časti 
nasleduje  diskusia o praktických skúsenostiach a následnej realizácie do praxe.    

 

          Cieľom vzdelávacích aktivít je nielen odovzdávanie nových vedomostí a poznatkov, ale 
hlavne ich uplatnenie v práci s klientom nášho DSS a ŠZ, a tým zvyšovanie kvality 
poskytovaných sociálnych služieb. 

  

 



 

4. Štruktúra prijíma
 

 
 
Zariadenie Domovina n.o.  je ne
Prijímateľov sociálnych služieb
 

• Domova sociálnych služ
• Špecializovaného zariad

 
 
Štruktúra prijímateľov sociál
 

Domovina n.o. Kapacita  

DSS 100 

ŠZ 12 

 
 
Veková štruktúra prijímateľo
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Pohyb prijímateľov DSS a ŠZ
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5. Zhodnotenie činnosti v roku 2017 
 

 
Kultúrno – spoločenská činnosť: 

 
Počas celého roka bolo pre našich prijímateľov organizovaných množstvo podujatí či už 

v kultúrnej, spoločenskej alebo športovej oblasti.  
 
• Január    - sme organizovali turnaj v biliarde a súťaž v stavaní snehuliakov 
• Február - sa uskutočnilo Valentínske popoludnie spojené s kultúrnym programom 

a diskotékou ako aj fašiangová zábava spojená s karnevalom. Taktiež v mesiaci 
február sa zúčastnili 4 naši prijímatelia na plese v Batizovciach. 

• Marec   - sme organizovali vychádzky do knižnice v Spišskom Podhradí a Spišských 
Vlachoch. Divadlo Portál vystúpilo v našom zariadení s rozprávkou „Príbeh o malom 
chlapčekovi, ktorý vystúpil z hrachu“. V marci sa 20 prijímateľov zúčastnilo na 
benefičnom koncerte  „ Opri sa o mňa“ v PKO v Prešove. Traja naši prijímatelia sa 
zúčastnili stolnotenisového turnaja v CSS Spišský Štvrtok. 

• Apríl – boli organizované vychádzky do blízkeho okolia, uskutočnila sa aj súťaž 
v hľadaní veľkonočných kraslíc. Rozbehli sme aj súťaž v petangu a kolkoch, ktorá 
prebiehala počas celého roka. 

• Máj -  prijímatelia sa zúčastnili divadelného podujatia v Spišskej Novej Vsi spojeného 
s návštevou ZOO. Uskutočnil sa aj „ Majáles“ deň plný tanca a spevu spojený so 
súťažou o najlepšieho tanečníka zariadenia.  

• Jún - August  -  pripravili sme privítanie leta pre našich prijímateľov a taktiež pre 
DSS-ky zapojené v združení sociálneho turizmu. Osem našich prijímateľov sa 
zúčastnilo na Workshope na Pieninách. Počas letných mesiacov júl a august 
prebiehala v zariadení akcia „ Kultúrne leto“. V rámci, ktorého vystúpilo viacero 
skupín a to ľudová hudba Gregovci, hudobná produkcia Ondreja Sakmára z Olcnavy, 
hudobná produkcia Ján Naď z Michaloviec, hudobná skupina PRODISK z Letanoviec, 
folklórna skupina SMIŽANČANKA zo Smižian, uskutočnilo sa aj vystúpenie 
divadielka z Prešova. Na výchovných skupinách prebehol turnaj vo florbale. 

• September – Október  - hlavnou akciou bol „ Deň partnerstva“ , na ktorom sa 
zúčastnilo 10 zariadení. V rámci akcie sa uskutočnili rôzne športové podujatia, ohňová 
šou, bohatý kultúrny program, občerstvenie a diskotéka.  Zúčastnili sme sa obradov na 
pútnickom mieste na Mariánskej hore v Levoči. V mesiaci september sme sa zúčastnili 
podujatia „ Dni sv. Huberta“ v Bijacovciach. Šiesti naši prijímatelia sa zúčastnili na 
výmennom pobyte v družobnom DSS v Zboží v Českej republike a naopak klienti zo 
Zboží boli na pobyte v našom zariadení. Taktiež v mesiaci september sme sa v dvoch 
termínoch zúčastnili na rekondičnom pobyte v rekreačnom stredisku  Zahura, kde sme 
mali bohatý kultúrno-športový program. V októbri sa naši prijímatelia zúčastnili 
športovej olympiády v DSS v Spišskej Nove Vsi. 

• November – sme pripravili Katarínsku zábavu spojenú so súťažou o najlepšieho 
rozprávača vtipov a dve vystúpenia divadielka z Prešova. Niektorí prijímatelia sa 
zúčastnili na benefičnom koncerte „ Veľa lásky“ v Dome kultúry v Štóse.  

• December -  bol v znamení nákupov prijímateľov a ich výlet do Spišskej Nove Vsi 
a Popradu, kde si prijímatelia nakupovali vianočné darčeky a prezreli sa vianočnú 
výzdobu miest. Na Mikuláša bolo posedenie z bohoslovcami zo Spišskej Kapituly 
spojené  s bohatým programom, zároveň boli rozdané prijímateľom mikulášske 
balíčky. Vianoce – štedrá večera a rozdávanie darčekov. Zlatým klincom bola 



 

Silvestrovská diskotéka
šípok a hode kriketovou

      
Počas roka prebiehal aj akcia 
spišskej petangovej ligy, ktorú
víťazmi. 
 

Oblasť zdravotno  - fyziot
 
Rozšírili sme možnosti posky
služby v oblasti fyzioterapie a 
V rámci fyzioterapie bola ap
zmierneniu alebo minimalizov
stavu prijímateľov.  Primárko
prijímatelia zdravotne prehodno
Z fyzioterapie bol využívaná n
hydroterapia v hydromasážnej v
V priebehu roka bol mesačne vy
relaxačnej miestnosti snoezele
prijímateľov, dosiahnutia pohod
Podarilo sa nám zabezpečiť  nov
    V tejto oblasti sú zaujímav
Zemplínskej Šírave, ktorých 
prijímateľov a rekreačný pobyt
saunu a výrivky. 

12 

kotéka spojená s ohňostrojom. Zorganizovali sme
tovou loptičkou na kôš. 

akcia „ Skupina baví skupinu“, naši prijímatelia 
 ktorú aj v roku 2017 úspešne absolvovali a stali

 
fyzioterapeutická 

poskytovania nadštandardnej činnosti pre prijím
 masáži.   

ola aplikovaná široká škála procedúr a terapií,
alizovaniu následkov postihnutia či k stabilizov
márkou rehabilitačného oddelenia MUDr. Dzurň
hodnotení a boli im stanovené procedúry, ktoré mô
vaná najčastejšie liečebná rehabilitácia, parafínové
ážnej vani a liečba pomocou biolampy. 
čne vypracovaný plán na jednotlivé skupiny pre ná
oezelen. Miestnosť  bola využívaná za účelom celk
 pohody a spokojnosti, eliminovania stresu, napätia
iť  nové vybavenie do telocvične a posilňovne.  
ujímavým spestrením života prijímateľov rekre
rých sa v roku 2017 zúčastnilo  v troch turn

 pobyt 36 prijímateľov na Čingove, kde mali k

sme aj turnaj v hode 

atelia boli zapojení do 
stali sa je celkovými 

 prijímateľov sociálnej 

erapií, ktoré prispeli k 
ilizovaniu zdravotného 
Dzurňákovou boli naši 
oré môžu absolvovať. 
afínové zábaly, masáže, 

 pre návštevu 
m celkového uvoľnenia 

pätia či nervozity.  

 rekreačné pobyty na 
h turnusoch spolu 50 
ali k dispozícií bazén, 
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6. Realizované projekty 

 
 
V roku 2017 došlo k realizácií niekoľkých  menších projektov. Väčšinu drobných opráv v 
zariadení  domova sociálnych služieb sme realizovali vo vlastnej réžii, zamestnancami 
organizácie. 
Za najväčší úspech pokladáme vybudovanie exteriérového fitnes ihriska v areáli nášho 
zariadenia. Tento krásny projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka darcovi z Cirkvi Ježiša 
Krista svätých neskorších dní so sídlom v Košiciach. V rámci daru  boli na ihrisku osadené 
cvičebné stroje v hodnote 4 827,- EUR, za čo im patrí úprimné poďakovanie zo strany 
Domoviny, n.o. Ide o prvky vhodné na precvičovanie kĺbov horných končatín, pri 
naťahovacom zariadení na rozvoj svalstva horných končatín, hrudníka, chrbta 
a kardiopulmonálnej kapacity, pri precvičovaní chôdze sa posilňuje pohyblivosť dolných 
končatín, zlepšuje sa koordinácia a rovnováha tela a zvyšuje sa činnosť srdca a pľúc. 
 
Cieľom projektu je pomáhať prijímateľom nášho zariadenia  využívať voľný čas aktívne, ale 
pod dozorom odborného personálu pozitívne ovplyvniť zdravie a pohyblivosť prijímateľov  
s mnohými diagnózami. Šport má nezastupiteľné miesto v živote ľudí a najmä v živote 
človeka telesne postihnutého. 
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7. Správa o hospodárení  
 

Základný zdroj príjmov tvoria finančné prostriedky poskytnuté Košickým samosprávnym 
krajom   na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby 
uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 písm. h)  bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka 
zo dňa 22.12.2016  a  Dodatku č. 1  zo dňa 30.3.2017. 
 
 Druh a rozsah činnosti : 
 Sociálna služba poskytovaná v domove sociálnych služieb (ustanovenie § 38 zákona), ako 
pobytová celoročná sociálna služba, na neurčitý čas pre 100  prijímateľov sociálnej služby.  
  
 Sociálna služba poskytovaná v špecializovanom zariadení (ustanovenie § 39 zákona) ako 
pobytová celoročná sociálna služba na neurčitý čas pre 12 prijímateľov sociálnej služby.  
 
Zmluva bola uzatvorená na poskytnutie  finančného príspevku preddavkovo a to :  
 
Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy určeného podľa skutočného stupňa odkázanosti fyzickej:  

- v domove sociálnych služieb pre  100 fyzických osôb vo výške 72 900,00 €. 
- v špecializovanom zariadení pre 12 fyzických osôb vo výške 9 000,00 € 

 
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby: 

- v domove sociálnych služieb pre 100 fyzických osôb vo výške 74 100,00 €. 
- v špecializovanom zariadení pre 12 fyzických osôb vo výške 8 280,00 €. 

 
Celková výška preddavkov 164 280,00 €. 

 
Celková výška finančného príspevku podľa zmluvy a dodatku   : 
Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby : 

- v domove sociálnych služieb pre 100 fyzických osôb  vo výške 364 320,00 € 
- v špecializovanom zariadení pre 12 fyzických osôb  vo výške 44 782,56 € 

 
Finančný príspevok na prevádzky podľa zmluvy a dodatku: 

- v domove sociálnych služieb pre 100 fyzických osôb vo výške 314 976,00 € 
- špecializovanom zariadení pre 12 fyzických osôb vo výške 53 088,48 €. 

 
Celkovo podľa zmluvy a dodatku vo výške 777 167,04 EUR.  
 
 
Rekapitulácia čerpania finančných prostriedkov: 
Prijatá dotácia za rok 2017 pre zariadenie domova sociálnych služieb : 674 161,65 € 
Prijatá dotácia za rok 2017 pre špecializované zariadenie :                       97 605,97 € 
Prijatá dotácia DSS a špecializované zariadenie celkom:                         771 767,62 €     
Skutočné čerpanie finančného príspevku                                             770 038,83 € 
Finančné prostriedky boli poskytnuté na bežné výdavky .  
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Rozdiel finančných prostriedkov medzi zmluvou a skutočným čerpaním bol upravený na 

základe priebežného vyúčtovania podľa sumárnych výkazov a stavu prijímateľov sociálnej 
služby zariadenia.  

  Príjmy z dotácie Košického samosprávneho kraja v tabuľkovej časti  tvoria skutočný 
príjem finančných prostriedkov prepočítaný na skutočný stav klientov v priebehu roku 2017.  
 
  
Porovnanie príjmov z dotácie s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím  : 

Rok  Dotácia na odkázanosť Dotácia na prevádzku Spolu : 

2016 409 098,83 411 500,77 820 599,60 

2017 406 708,07 363 330,76 770 038,83 
 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom dostala Domovina n. o. nižšiu  dotáciu o čiastku 
50 560 ,77  €. 
 
Príjmy za rok 2017  podľa zdrojov financovania  
 
Zdroj príjmov  Výška príjmov v € 

Dotácia Košický samosprávny kraj  770 038,83 

Príjmy za služby od klientov DSS   279 636,44 

Príjmy za fyzioterapiu a prepravné       7 795,42 

Príjmy za stravné lístky zamestnanci       6 307,00 

Dotácia MPSVaR na zakúpenie automobilu    23 000,00 

Dotácia Úrad práce soc. vecí a rodiny    14 854,84 

Príjmy z podielu zaplatenej dane      2 237,39 

Finančný bonus Milk Agro Prešov         506,23 

Tržby z predaja výrobkov      6 411,91 

Tržby z predaja služieb, stravy         386,00 

Tržby za tovar     2 757,99 

Aktivácia výrobkov     5 284,00 

Príspevky podielu 2% zaplatenej dane     2 237,39 

Finančné príspevky od iných organizácií           14,00 

Finančné príspevky od fyzických osôb           65,50 

Celkom :            1 121 532,94 
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Účtovná závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, správa nezávisleho audítora 
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8. Ciele a aktivity organizácie na nasledujúci rok 

        Hlavným cieľom Domoviny, n.o. Žehra časť Hodkovce  je poskytovanie kvalitných 
sociálnych služieb klientom so zameraním na uspokojovanie ich požiadaviek a potrieb, 
prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov so zameraním na spokojnosť 
klientov, neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a modernizáciu domova. 
Vedenie domova si pravidelne stanovuje merateľné a termínované ciele kvality a priebežne 
hodnotí ich plnenie. 
 

 
Ciele a aktivity na úseku opatrovateľskej, sociálnej práce a pracovnej terapie : 
 

• zamestnanci pracujú podľa určených postupov, v ktorých sú jasne určené 
zodpovednosti a právomoci 

• jedným z nástrojov na zvýšenie odbornej úrovne a kvality poskytovaných sociálnych 
služieb je vypracovanie a realizácia programu supervízie, ktorá ako poradenská 
metóda vytvára podmienky na rozšírenie vedomosti, profesionálnych schopností 
a zručnosti zamestnancov a v nemalej miere ja tiež prevenciou vzniku syndrómu 
vyhorenia u pracovníkov v priamom kontakte s klientmi 

• naďalej organizovať komunity s klientmi najmä tých skupín, ktoré sú zapojené do 
pracovnej terapie  

• skvalitniť sociálnu rehabilitáciu prijímateľov sociálnych služieb 
• zapájať do pracovnej terapie ďalších prijímateľov soc. služieb 
• v priebehu roka organizovať pre prijímateľov sociálnej služby aktivity „skupina baví 

skupinu“, pokračovať v spišskej petanguovej lige 
• naďalej organizovať kultúrne leto v zariadení domova sociálnych služieb 
• zabezpečiť pre klientov počas letnej turistickej sezóny dovolenku na Zemplínskej 

Šírave 
• pripraviť Deň partnerstva 
• zúčastniť sa medzinárodného workshopu  na Pieninách. 
• pokračovať v spolupráci  s DSS Zboží v Českej republike – výmenný pobyt klientov . 
• organizovať v Galérií netradičných umení  v Spišskej Novej Vsi výstavy prác 

prijímateľov sociálnych služieb 
• pokračovať v účasti na trhoch remesiel s výrobkami remeselných dielní 

 
Ciele a aktivity na úseku  vnútornej prevádzky :  

• v areáli dokončiť bezbariérovosť 
• upraviť priestory bývalej zemiakarne pre urnový háj 
• previesť rekonštrukciu kuchyne  
• v kaštieli uskutočniť rekonštrukciu priestorov kúpeľní na zdravotnom úseku so 

zameraním na zabezpečenie bezbariérovosti, zabezpečenie súkromia pri osobnej 
hygiene a celkové skultúrnenie týchto priestorov 
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9. Záver  
 

Domovina, n. o.  ďakuje za pomoc a podporu v roku 2017:  
• Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
• Košickému samosprávnemu kraju 
• Úradu  práce  sociálnych vecí a rodiny Spišská Nové Ves 
• Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní 
• MILK – AGRO spol. s. r. o. Prešov  
• ostatným nemenovaným darcom  

 
Správna rada schválila účtovnú závierku za rok 2017 na svojom zasadnutí dňa 15. 3. 2018. 
 
 
Žehra časť Hodkovce 31.05.2018 
   
                    

 
RSDr. Juraj Beňa                                             

riaditeľ 
                                                    
 
    
 


