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REGINA – Domov sociálnych služieb Kráľovce je verejným poskytovateľom
sociálnych služieb zapísaný v registri poskytovateľov sociálnej služby Košického
samosprávneho kraja pod registračným číslom 4399/2014/OSVaZ-34751.

Krátka história organizácie
Zariadenie REGINA – Domov sociálnych služieb Kráľovce je umiestnený
v zrekonštruovaných budovách poľnohospodárskeho družstva Kráľovce. Od otvorenia
1.4.2001 až do 31.12.2002 bol DSS v Kráľovciach začlenený do organizácie DSS Jasov
a Kráľovce. Dňa 1.1.2003 z rozpočtovej organizácie DSS Jasov a Kráľovce vznikli dve
samostatné organizácie s právnou subjektivitou a to rozpočtová organizácia DSS Jasov
a nezisková organizácie DSS Kráľovce n.o. Dňa 31.12.2012 došlo k zrušeniu neziskovej
organizácie a Domov sociálnych služieb Kráľovce sa stal organizačnou zložkou Strediska
krízovej intervencie na Adlerovej ulici v Košiciach.
V súlade s uznesením č. 462/2012 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bol rozšírený predmet činnosti rozpočtovej organizácie Strediska
krízovej intervencie o poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb
s miestom výkonu v Kráľovciach s účinnosťou od 1.1.2013. V súlade s uznesením č.
484/2012 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sa zrušila
organizačná súčasť Strediska krízovej intervencie – zariadenie núdzového bývania
k 31.12.2013. Na základe uznesenia č. 138/2014 zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 13. októbra 2014 vydáva zriaďovateľ zriaďovaciu listinu,
ktorou sa mení názov a sídlo Strediska krízovej intervencie. Od 1. januára 2015 dochádza
k zmene názvu rozpočtovej organizácie na REGINA – Domov sociálnych služieb a sídla
Kráľovce 195. Zariadenie REGINA je zriadené na dobu neurčitú.

Súčasný stav
Zariadenie REGINA poskytuje sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie
činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností v rozsahu ustanovenom zákonom.
Zariadenie REGINA ako domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok ustanovených
zákonom celoročnú sociálnu službu dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca. Zariadenie
REGINA ako domov sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné
vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a utvára podmienky na
vzdelávanie a úschovu cenných vecí.
V našom domove sociálnych služieb sa snažíme o skvalitnenie života ľuďom s psychickým
a fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú starostlivosť. Staráme sa o ich
fyzickú aj duševnú kondíciu a pomáhame rozvíjať ich individuálne schopnosti. Kapacita
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nášho domova sociálnych služieb je 55 poberateľov. K 31.12.2017 bol počet prijímateľov
sociálnych služieb 52 z dôvodu úmrtia troch poberateľov.
Organizačnými súčasťami zariadenia REGINA, ktoré nemajú právnu subjektivitu sú:
a) Krízové stredisko, Košice, Adlerova 4 – zabezpečuje vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately v prípade, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá osoba nachádza
v krízovej životnej situácii, výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení a výkon
výchovného opatrenia za podmienok ustanovených zákonom č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov zákonom č.
36/2005 Z.z o rodine v znení neskorších predpisov.
b) Krízové stredisko Čaňa, osloboditeľov 174 – zabezpečuje vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prípade, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá
fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii, výkon rozhodnutia súdu o výchovnom
opatrení, výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení a výkon výchovného opatrenia za
podmienok ustanovených zákonom č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele v znení neskorších predpisov a zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších
predpisov.
Ciele zariadenia REGINA
Dlhodobé
- zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb v prospech občanov s dôrazom na
rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom celoživotného vzdelávania a supervízie,
- vytváranie podmienok pre rozvoj organizácie v smere zvyšovania kvality poskytovaných
služieb a naplnenie požiadaviek štandardov kvality v zmysle zákona o sociálnych službách
Krátkodobé
- zlepšenie kvality prostredia pre poskytovanie sociálnych služieb a na výkon SPO,
- systematické uplatňovanie účinných foriem a metód práce ( komunity, skupiny,
individuálna práca s prijímateľom sociálnych služieb, s rodinou )
Etické princípy a hodnoty
REGINA – Domov sociálnych služieb pri napĺňaní svojho poslania kladie dôraz na také
hodnoty a princípy, akými sú humanita, rešpektovanie dôstojnosti každého človeka, ochrana
rodiny a práv dieťaťa, solidarita, odbornosť a etika profesionálnej práce.
Organizačná štruktúra
Štatutárnym zástupcom zariadenia REGINA je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Riaditeľ zastupuje zariadenie REGINA
navonok a je oprávnený konať v jeho mene a vo všetkých veciach týkajúcich sa činnosti
zariadenia REGINA v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a v súlade
s uzneseniami Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Riaditeľ písomne ustanovuje
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zástupcu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti v stanovenom rozsahu práv
a povinností.
Riaditeľ riadi organizáciu prostredníctvom poradných orgánov, jednotlivé úseky
(zariadenia) riadi prostredníctvom vedúcich jednotlivých úsekov.
Organizačne sa organizácia člení na organizačné úseky:
1. .Ekonomicko– prevádzkový úsek – zabezpečuje
rozpočtovníctvo, finančné
účtovanie správu majetku, personálnu a mzdovú agendu, štatistiku, verejné
obstarávanie.
2. Technický úsek – DSS Kráľovce zabezpečuje údržbu a opravy majetku, činnosť
práčovne a krajčírskej dielne, upratovanie, spravuje dopravné prostriedky
a technickézariadenia a zabezpečuje plynulý chod stravovacej prevádzky.
3. Zdravotný úsek – DSS Kráľovce – zabezpečuje ošetrovateľskú činnosť
a opatrovateľskú starostlivosť pre prijímateľov sociálnych služieb
4. Úsek výchovy – DSS Kráľovce – vykonáva pracovnú terapiu a kultúrno –
záujmovúčinnosť prijímateľov sociálnych služieb.
5. Sociálny úsek – zabezpečuje komplexnú sociálnu starostlivosť prijímateľov
sociálnych služieb
6. Krízové stredisko – Osloboditeľov č. 174, Čaňa
- Adlerova 4, Košice
zabezpečuje starostlivosť pre deti a mládež vo veku 0 – 18 rokov podľa zákona o SPO
a SK č. 305/2005.
Základné princípy riadenia organizácie
Základné princípy riadenia REGINA vychádzajú z moderných demokratických princípov
riadenia rozpočtovej organizácie. Vzťahy medzi jednotlivými úsekmi pod vedením riaditeľa,
resp. poradnými orgánmi sú rovnocenné. Organizačné súčasti – zariadenia REGINA a úsek
ekonomicko – prevádzkových činností sú povinné úzko spolupracovať, poskytovať si
podklady a informácie potrebné pre plnenie úloh a spoločne vytvárať podmienky pre
komplexné riadenia, organizáciu a hodnotenie činnosti v súlade s vydanými vnútornými
predpismi. Vedúci zamestnanci sú povinní vytvárať podmienky na to, aby sa na tvorbe
rozhodnutí zúčastňoval čo najširší okruh zamestnancov.
Zariadenie REGINA hospodári s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho
kraja, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu činnosti. Vo vzťahu k iným právnickým
a fyzickým osobám vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku.
Zariadenie REGINA vedie zverený majetok vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
Skutočný stav majetku je vyjadrený súvahou, ktorú zariadenie REGINA predkladá
zriaďovateľovi 1x ročne v rámci účtovných závierok.
Partnerské a spolupracujúce organizácie
REGINA – Domov sociálnych služieb svoju činnosť realizuje v spolupráci s rôznymi
organizáciami ako sú:
-

ÚPSVR pri riešení sociálnej situácie rodín a detí, pri zlepšovaní ich životnej úrovne,
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-

v oblasti prevencie a riešení prípadov zanedbávania výchovy a starostlivosti o deti,
v oblasti výkonu opatrení SPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach v oblasti zdravého životného
štýlu a prevencie pri ochrane zdravia
MÚ MČ Dargovských hrdinov pri zabezpečovaní materiálnej pomoci, MDD, Mikuláš
a i. pre deti z Krízového strediska
Obecné úrady Kráľovce a Ploské,
OZ „Krok za krokom“ rôzne akcie a podujatia ako sú napr. finančne zvýhodnené
kultúrne a športové aktivity, výlety, či letné tábory pre deti
OZ Poradenské centrum „Iná možnosť“ na projekte protidrogovej prevencie pre deti
zo sociálnych zariadení
zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na výkon SPO v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK, PSK, neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb pri výmene skúseností,
dobrej praxe a pri poskytovaní supervízie odbornými zamestnancami zariadení
Aktivity zariadenia REGINA - Domova sociálnych služieb
Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce

Zariadenie REGINA poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb v zmysle Zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja
sociálnych služieb v Košickom kraji na obdobie do konca roka 2016.
V zariadení REGINA sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona
a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä mentálne postihnutie, duševné poruchy
a poruchy správania.
Prijímateľom sociálnych služieb sa poskytuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
základné sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia,
ošetrovateľská starostlivosť,
pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri
zapojení sa do spoločenského života, podpora rozvoja osobných záujmov,
ubytovanie,
g)stravovanie,
h)upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
osobné vybavenie
j) úschova cenných vecí

ODBORNÉ ČINNOSTI
° Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc inej fyzickej osoby prijímateľom sociálnych
služieb sa poskytuje 24 hodinová komplexná starostlivosť , ktorú vykonáva odborne vzdelaný
personál. Prijímatelia sociálnych služieb majú zabezpečenú pravidelnú zdravotnú
starostlivosť- priamo v zariadení návštevy psychiatra, zubného lekára, v prípade akútneho
stavu aj praktického lekára pre dospelých. V spolupráci s praktickým lekárom pre dospelých,
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psychiatrom, chirurgom, urológom a ostatnými odborníkmi zabezpečujeme lekárske
vyšetrenia, prepisovanie a dodávanie liekov a zdravotných pomôcok.
° Sociálne poradenstvo
- koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti prijímateľom sociálnych
služieb v zariadení sociálnych služieb,
- sociálne diagnostikovanie prijímateľov sociálnych služieb počas pobytu v zariadení za
účelom vypracovania individuálnych adaptačných programov,
- pomoc a prípravu pri realizácii nových foriem sociálnych služieb v rámci
komplexných poradenských služieb,
- poskytovanie sociálneho poradenstva v súvislosti s uzatváraním dohôd o platení úhrad
rodinnými príslušníkmi,
- vedenie písomného styku s rôznymi inštitúciami ( súdy, sociálna poisťovňa, úrad práce
sociálnych vecí a rodiny... ) ,
- sociálne poradenstvo prijímateľom sociálnych služieb a rodinným príslušníkom
prijímateľa sociálnych služieb, umiestneného v zariadení sociálnych služieb,
- individuálnu sociálnu prácu,
- vedenie osobných spisov prijímateľov sociálnych služieb,
- kultúrnu a záujmovú činnosť v spolupráci s inými úsekmi.
° Sociálna rehabilitácia
Prvým krokom k integrácii do spoločnosti sú individuálne plány rozvoja osobnosti pre
jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb. Prijímatelia sociálnych služieb sa učia
vykonávať bežné denné činnosti na základe vypracovaných individuálnych plánov a zapájať
sa do interného diania v zariadení ako aj do diania a života celej spoločnosti.
° Ošetrovateľská starostlivosť
Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je zabezpečiť bio – psycho- sociálne potreby
prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sa nachádzajú v určitom prostredí a v určitom stave
zdravia. Preto cieľom zdravotného personálu je:
- udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov sociálnych
služieb v súlade so sociálnym prostredím,
- poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie
sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby,
- zachovávať, udržiavať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života,
- poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu,
- monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľov sociálnych služieb súvisiacich so
zmenou zdravotného stavu,
- uplatňovať v starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb získavanie vedomosti a
poznatkov, v zhode s etickými princípmi a právami občanov ( aj občanov s rôznymi
poruchami),
- zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojný život.
° Fyzioterapeutická činnosť
Pre pohybové cvičenia slúži miestnosť pre liečebnú telesnú výchovu, ktorá je vybavená
športovým náradím, rebrinami, steperom, stacionárnym bicyklom, činkami, fit loptami.
Zriadenie disponuje ďalšími miestnosťami pre elektroliečbu a masáže. V miestnosti liečebnej
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výchovy sa vykonávajú počas dňa u prijímateľov sociálnych služieb rehabilitačné procedúry
ako:
- masáže
- posilňovanie svalov
- bicyklovanie
- aktívne cvičenia s prijímateľmi sociálnych služieb
Rehabilitácia sa vykonáva aj na lôžku ( na izbe ) prijímateľa sociálnych služieb ( v prípade
zhoršenia zdravotného stavu ).
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
° Ubytovanie
Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní v dvojlôžkových izbách ( 21 ) trojlôžkových
izbách ( 3 ) a štvorlôžkovej izbe ( 1 ) na dvoch podlažiach so spoločnými hygienicko –
sociálnymi zariadeniami. Oplotený areál s lavičkami, altánkom v tieni stromov so záhradkou
dáva možnosť pohybovať sa prijímateľom sociálnych služieb voľne bez obáv z ľubovoľného
ohrozenia.
° Stravovanie
Prijímateľom sociálnych služieb je poskytované celodenné stravovanie. Po konzultácii
s praktickým lekárom je možnosť podávania stravy a to racionálnu, diabetickú a šetriacu,
v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav. V zariadení sa
stravovanie považuje za dôležitú súčasť, preto sa kladie dôraz na prostredie jedálne, pohodu a
a pokoj.
Mobilným prijímateľom sociálnych služieb sa strava podáva v jedálni, imobilní prijímatelia
sociálnych služieb sa stravujú na poschodí. Strava pre imobilných prijímateľov sa roznáša
v termonádobách, z ktorých sa dávkuje na poschodí.
° Upratovanie, pranie žehlenie a údržba bielizne a šatstva
DSS Kráľovce má zabezpečené pranie žehlenie a údržbu bielizne a šatstva vo vlastnej
práčovni zariadenia. Upratovanie je zabezpečené v pravidelných intervaloch, pracovníci
dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Zabezpečujú
sa
opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení.
ĎALŠIE ČINNOSTI
° Úschova cenných vecí
DSS Kráľovce má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí klientov v osobitnom
bezpečnom priestore. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci od klienta, ktorý o ich
prevzatie požiada pri nástupe alebo počas pobytu v zariadení. Pri prevzatí cenných vecí
uzatvorí poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom zmluvu o úschove cenných vecí, ktorú
zaeviduje do registra zmlúv o úschove cenných vecí, v súlade s internou smernicou o úschove
cenných vecí.
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° Záujmová činnosť
Vychádza zo záujmov a záľub prijímateľov sociálnych služieb. V spoločenských
miestnostiach na 3. nadzemnom podlaží môžu prijímatelia sociálnych služieb sledovať
televíziu, premietať videofilmy a venovať sa rôznym spoločenským aktivitám. Pre
organizovanie spoločných kultúrno – spoločenských podujatí slúži spoločenská miestnosť
vybavená ozvučením. V oblasti športu a relaxácie si môžu prijímatelia sociálnych služieb
zahrať spoločenské hry, prechádzky do okolitej prírody, cykloturistika, využitie športového
areálu obecného športového klubu.

° Individuálne a skupinové terapie
Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme sociálne služby podľa individuálnych potrieb,
schopností a cieľov. Každý klient má vypracovaný individuálny rozvojový plán. Za účelom
zvyšovania kvality služieb uskutočňujeme systém vzdelávania zamestnancov. Našou prioritou
je neustále zlepšovanie kvality života prijímateľov sociálnych služieb, z toho dôvodu
poskytujeme: muzikoterapiu, arteterapiu, biblioterapiu, pracovnú terapiu – realizácia na báze
dobrovoľnosti. Všetky vyššie uvedené služby sú klientom poskytované ako základné služby,
ku ktorým je možné zabezpečiť aj poskytovanie fakultatívnych služieb ( pedikúra, manikúra,
kadernícke, holičské služby a iné, podľa individuálnych požiadaviek klientov ).

Diagnostická skladba podľa zákl. dg
Mentálne
postihnutí

Muži

Ženy

ľahko

2

1

stredne

4

3

ťažko

5

3

11

7

celkom

Duševné
choroby

Schizofrénia

10

13

Org. psychosyndróm

2

1

Afektívna porucha

-

1

Psychomotorická retardácia

1

Eterický syndrom

1

Chronický ethylizmus

4

1

17

17

celkom

Spolu

28

8

24

Priestorové vybavenie objektu
interiér DSS
4 lôžkové izby

Počet
1

3-lôžkové izby

3

2 –lôžkové izby

21

spoločenská miestnosť

3

miestnosti prac. terapie

2

rehabilitačné miestnosti

2

Štruktúra podľa pohlavia a priemerný vek klientov
Klienti DSS
Muži

Počet
27

Ženy

25

58,4

Celkom

52

55,7

9

Priemerný vek
53

Aktivity zariadenia REGINA Domova sociálnych služieb Kráľovce

Karneval
Ø Naše zariadenie zorganizovalo v spoločenskej miestnosti perfektný karneval pre
našich prijímateľov sociálnych služieb.
Ø Zároveň sme zhotovovali rôzne škrabošky, masky, ozdoby a spolu sme premenili
miestnosť na rozprávkovú. Vyzdobenú pestrofarebnými girlandami, balónmi
vzbudzovala čoraz väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa.
Ø Stretli sa takmer všetky rozprávkové bytosti – princezničky, králi, kráľovné,
čarodejníci, ježibaby, indiáni, klauni, ale i zvieratká – psík, medvedík, zajačik,
prasiatko a iné. Bola to riadna zábava. Masky spievali, tancovali a hodovali spolu so
zamestnancami zariadenia.

Východoslovenské múzeum
Ø Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so svadobným salónom D´Elia z
maďarského Gödöllő predstavuje komornú výstavu obrazov a replík šiat rakúskej
cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej. Výstava Kráľovná Alžbeta a móda
prináša záplavu luxusných materiálov, volánikov, čipiek a výšiviek, ktorých prepych
pod škrtne krása drahých kameňov v šperkoch cisárovnej. Očarenie vtedajšieho „dress
code formal“ plesových šiat, či dvorného ornátu vystrieda elegancia a hravosť jej
obľúbených jazdeckých úborov.
Ø Výstava sa našim prijímateľov sociálnych služieb veľmi páčila a boli z nej nadšení.

Plavecké preteky
Ø Zúčastnili sme sa VII. ročníka medzinárodných plaveckých pretekov mladých ľudí so
zdravotným znevýhodnením s účasťou zahraničných pretekárov z Českej republiky,
Maďarska a Poľska pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja.
Ø Organizátorom bolo DOMKO – Domov sociálnych služieb Košice v spolupráci so
Slovenským paraolympijským výborom.
Ø Naše zariadenie reprezentovali dvaja PSS: Ján Juhás a Igor Roman.
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Veľ konoč ná výstava
Ø Zúčastnili sme sa veľkonočnej prezentačno-predajnej výstavy výrobkov zariadení
sociálnych služieb na Úrade Košického samosprávneho kraja.
Ø Výstavy sa zúčastnilo okrem nášho zariadenia aj ďalších 19 zariadení sociálnych
služieb z KSK.
Ø Každé zariadenie prezentovalo výrobky svojich PSS, ktoré vyrobili v ergo dielňach.

Most úsmevov
Ø V priestoroch Domu Kultúry - Jumbo centrum v Košiciach sa uskutočnil už XIV.
ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb
Košického samosprávneho kraja, pod názvom „Most úsmevov 2017“.
Ø Festival je organizovaný pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja,
JUDr. Zdenka Trebuľu.
Ø Tohto roku náš súbor vystúpil so scénkou Traja zhavranení bratia od Pavla
Dobšinského v počte 10 prijímateľov sociálnych služieb. V scénke prijímatelia
predvádzali svoje výborne herecké schopnosti.

Betliar
Ø Tohtoročný výlet sme zrealizovali do Kaštieľa Betliar a Ochtinskej argonitovej
jaskyne a to v celkovom počte 33 prijímateľov sociálnych služieb.
Ø Kaštieľ v Betliari je najnavštevovanejším kaštieľom juhovýchodného Slovenska.
Nachádza sa v obci Betliar, 3 km severne od okresného mesta Rožňava.
Ø Kaštieľ

pochádza

zo

začiatku 18.

storočia a

postavili

ho

na

základoch

staršieho renesančného kaštieľa Bebekovcov. Dal ho postaviť Štefan Andráši ako
poschodový, ešte opevnený kaštieľ so štyrmi nárožnými vežami.
Ø Stavba získala dnešnú podobu po prestavbe v rokoch 1880 – 1886, ktorá sa viaže
znovu k rodine Andrášiovcov a už vtedy bola jeho trvalým vlastníkom, a ktorá mala v
majetku nielen hrad Krásnu Hôrku, ale aj majetky a bane v okolí Rožňavy.
Ø Po staršej klasicistickej prestavbe a rozšírení južnej časti a priečelia nasledovala
rozsiahlejšia pseudoslohová úprava s nadstavbou druhého poschodia, ktorá dala
kaštieľu ráz francúzskej poľovníckej stavby.
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Ochtinská aragonitová jaskyň a
Ø Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne
pracovníci Východoslovenského rudného prieskumu v Jelšave.

Ø Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Ochtinskom kryptokrase na
severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom. Jej
dĺžka je 300 m.

Ø Aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov
v uzavretých podzemných dutinách. Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 pri razení
geologickej prieskumnej štôlne. Jaskyňa bola sprístupnená v roku 1972 v dĺžke 230 m
ako jedna z troch aragonitových jaskýň na svete.

Ø Je národnou prírodnou pamiatkou a je zapísaná na zozname Svetového dedičstva
UNESCO.
Ø Teplota vzduchu v jaskyni dosahuje 7,2 až 7,8°C, relatívna vlhkosť 92 až 97 %.

Budimírsky kaštieľ
Ø Spoločne s našimi prijímateľmi sociálnych služieb sme tento krát navštívili kaštieľ
v neďalekej obci Budimír. Cestou sme sa poprechádzali po prekrásnom parku
a spoločne si spravili niekoľko krásnych fotografii.
Ø Budimírsky kaštieľ bol pôvodne hrádok prestavaný na kaštieľ, v ktorom sa dnes
nachádza múzeum.

Ø Kaštieľ je vysunutá expozícia Slovenského technického múzea (STM) s vystavenou
kolekciou historických hodín zo zbierkových fondov STM
a Východoslovenského múzea v Košiciach

Kúpalisko
Ø V letnom období sa každý obzerá za nejakou dovolenkou, aby si mohol oddýchnuť
a načerpať nové sily a energiu.
Ø Preto aj naši prijímatelia sociálnych služieb sa snažia využiť teplé dni na regeneráciu
svojich síl. Takto spoločne sme sa teda rozhodli dňa 15.8. navštíviť mestské kúpalisko
v Košiciach.
Ø Krásny, slnečný a horúci deň spríjemnil výlet našim PSS.
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Športové hry prijímateľ ov sociálnych služ ieb
Ø Zúčastnili sme sa VI. ročníka športových hier pre prijímateľov zariadení sociálnych
služieb v areáli PARK PUB v Strážskom.
Ø Naše zariadenie reprezentovali: Ján Juhás, Stanislav Kotuľa a Miroslav Piši.
Ø Súťažiaci si merali svoje sily v týchto disciplínach:
•

Streľba florbalovou hokejkou na cieľ

•

Hod šípky na terč

•

Bowling

•

Hod do basketbalového koša

•

Štafeta – slalom s fúrikom

•

Streľba vodnou pištoľou na cieľ

•

Prekážková dráha

Ø Boli pripravené aj tieto sprievodne akcie:
•

mobilné planetárium

•

ukážky prvej pomoci

•

meranie telesných hodnôt

Ø V celkovom hodnotení sme obhájili krásne 2. miesto.
Ø Veľké ĎAKUJEME patrí organizátorom podujatia.

Športové hry zamestnancov KSK

Ø

Na Dargove v hoteli Biele studničky sa uskutočnili športové hry zamestnancov
zariadení sociálnych služieb KSK v dňoch 21. – 22. september 2017.

Ø
Ø

Organizátorom podujatia bolo zariadenie DSS Lumen Trebišov.
Riaditeľ zariadenia LUMEN Trebišov Ing. Čičátko a vedúca odboru SVaZ KSK
Jusková slávnostne otvorili športové hry.

Ø

Pre súťažiacich bolo pripravených týchto päť športových disciplín:

•

Šípky

•

balenie do plienok

•

pílenie dreva

•

prezliekanie posteľného prádla
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•
Ø

streľba zo vzduchovky

Celkovo sme sa zo všetkých zúčastnených družstiev umiestnili na jedenástom mieste.

Tancuj srdcom
Ø Zúčastnili sme sa prvého ročníka tanečno – pohybovej súťaže prijímateľov sociálnych
služieb zo zariadení sociálnych služieb KSK s názvom „ Tancuj srdcom“ v Mestskej
sále Mestského úradu v Rožňave.
Ø Slávnostným príhovorom otvorila súťaž riaditeľka zariadenia JASANIMA v Rožňave
PhDr. Šlosárová spoločne aj s JUDr. Juskovou vedúcou odboru sociálnych veci
a zdravotníctva KSK.
Ø Súťaže sa zúčastnilo trinásť tanečných súborov s krásne pripravenou choreografiou
jednotlivých tanečných žánrov.

Ø

Naše zariadenie reprezentovali Ján Juhás a Zdenka Popa, ktorí vystúpili so svojou
choreografiou na pieseň „Čerešenka červená“.

Ø

Odborná porota mala po ukončení súťaže čo robiť, lebo všetky vystúpenia boli
perfektne a tak po zásluhe každé vystúpenie ocenila Účastníckym listom.

Zlatý Slávik
v Dň a 7.11.2017 v sále kultúrneho domu Košice - Šebastovce sme sa zúč astnili 3.
roč níka speváckej súť až e ,,Zlatý Slávik“.
v Naše zariadenie prezentovala prijímateľ ka sociálnych služ ieb Vierka Hrachjarová
s piesň ou „ Nebola som veselá...“
v Celá miestnosť ž iarila šť astím, dobrou náladou a radostnou atmosférou. Do taktu
nám hrala hudobná skupina LEVOČ AN.
v Porotcovia mali veľ mi ť až kú úlohu vybrať spomedzi súť až iacich víť aza, pretož e
všetky spevácke výkony boli výborné.

v Súť až iaci boli odmenení diplomom, medailou a sladkosť ou.
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Bardejovské Kúpele
v Naši 10 prijímatelia sociálnych služ ieb sa zúč astnili 4 – dň ového pobytu
v Bardejovských kúpeľ ov.
v Pobyt zahŕ ň a: WELLNESS VITALITY a ubytovanie v Hoteli Ozón.
v Zúč astnili sa procedúr v Kúpeľ nom dome t. j. Klasickej masáž e a Minerálneho
kúpeľ a.
v Poč as pobytu robievali aj krátke vychádzky v krásnom prostredí Kúpeľ ov a chodievali
na lieč ivú vodu.
v Vychutnávali si skutoč ný oddych a hodnotné služ by v príjemnom prostredí.
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Krízové strediska v Košiciach a Čani
KS - Košice sa nachádza v priestoroch bytového domu na sídlisku Dargovských hrdinov,
Adlerova 4 v Košiciach a je účelovo a funkčne adaptované na podmienky potrieb detí
a inštitúcie. Kapacita 13 pobytových miest pre deti vo veku od 6 rokov do 18 rokov.
KS - Čaňa sa nachádza v rodinnom dome v obci Čaňa Osloboditeľov174. Súčasťou
zariadenia je dvor a záhrada. Kapacita 11 pobytových miest pre deti od 0 do 6 rokov. Dĺžka
pobytu v KS je v priemere 9 mesiacov.
Cieľová skupina a podmienky prijímania: deti a mládež vo veku od 0 do 18 rokov so
syndrómom CAN (fyzické násilie, psychické násilie, zanedbávanie, sexuálne zneužívanie,
týranie, ohrozenie na zdraví a živote a pod.), u ktorých je potrebné realizovať výkon
rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení alebo výchovnom opatrení v súlade s § 62, odst.
a) až d) zákona o SPO a SK č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Odborné zameranie v KS
a) poskytované a vykonávané priamo v zariadení:
• sociálna práca,
• komplexná psychologická činnosť
1. výchovno - vzdelávacia činnosť v období batoľaťa, predškolskom veku,
školskom veku a adolescentnom veku
2. špeciálno - pedagogická starostlivosť,
• predprimárne vzdelávanie
• voľnočasové aktivity rôzneho druhu a obsahu v súlade s potrebami detí
a možnosťami zariadenia,
• supervízia,
• bývanie,
• stravovanie
• obslužné činnosti
• osobného vybavenie (ak je potrebné)
b) zabezpečované inými subjektmi:
• strava (obedy, )
• zdravotná starostlivosť,
• športové aktivity
• vzdelávanie –deti navštevujú ZŠ v blízkosti KS na Sídl. Dargovských hrdinov
a stredné školy na území mesta Košice
Ciele pomoci deťom v KS: prvoradým cieľom a zmyslom pomoci KS je zaistiť dieťaťu
pocit fyzického a psychického bezpečia a istoty vplyvom pôsobenia prostredia, personálu KS,
ako aj spôsobom prístupu, odbornej kompetentnosti a postoja k deťom.
Deti prichádzajúce do KS sa zvyčajne nachádzajú vo 4. fáze krízy, ktorá je charakterizovaná
závažnou psychickou dezorganizovanosťou sprevádzanou syndrómom psychického ohrozenia
po prežitých traumách z rodinného prostredia. Mnohé z nich trpia posttraumatickou stresovou
poruchou. Počas pobytu sa u nich cyklicky objavujú krízové stavy so sprievodnými známkami
chronickej a akútnej úzkosti, smútku, narušenej koncentrácie pozornosti, obáv, pocitov viny,
podráždenosti, výbušnosti. Sú emocionálne destabilizované.
Dlhodobé ciele a zameranie pomoci v KS:
• podpora emocionálnej rovnováhy a postupné navodenie zmien v prežívaní a správaní
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpora schopnosti zvládať záťažové situácie, adekvátne riešiť konflikty
rozvíjanie a posilňovanie sebadôvery a pozitívneho sebaobrazu
rozvíjanie sebapoznávania, sebaregulácie a sebakontroly
spracovávanie a integrácia dôsledkov zažitých krízových stavov a traumatizujúcich
zážitkov
rozvíjanie a podpora vlastnej kompetencie a samostatnosti pri zvládaní problémov
rozvíjanie spôsobilosti zvládať prejavy intenzívnych emócií a afektov (strach, úzkosť,
depresivita, hnev, zlosť)
zmierňovanie pocitov viny, hanby, výčitiek, sebaobviňovania, úzkostí
pomoc pri eliminovaní a regulácii prejavov neadekvátneho správania a posilňovaní,
rozvíjaní, a navodzovaní želaných foriem správania
prekonanie a postupné spracovávanie akútnych a chronických krízových stavov, ktoré
deti prežívajú v dôsledku odlúčenia od rodiny
zvládanie a postupné spracovávanie náročnej životnej situácie v ktorej sa dieťa ocitlo
priebežné diagnostikovanie, psychoterapeutické vedenie a komplexné hodnotenie
dieťaťa pri odchode zo zariadenia
priebežnú prácu s rodinou alebo príbuznými ak sú v kontakte s dieťaťom
metodické vedenie a usmerňovanie výchovných pracovníkov pri zvládaní náročnejších
výchovných situácií alebo konfliktov a koordinovaní spoločného postupu pri riešení
výchovných problémov.

Metódy a prostriedky psychologickej pomoci v podmienkach KS:
• psychologická diagnostika
• komunitná tímová práca
• individuálna poradenská a metodická činnosť vo vzťahu k výchovným pracovníkom
• spracovávanie metodických pokynov pre výchovnú prácu s deťmi pre výchovných
pracovníkov
• psychologické poradenstvo
Práca s rodinou dieťaťa
Ak sa rodina sa stáva dysfunkčná a deti sú umiestnené v KS je veľmi dôležité využiť každú
príležitosť na kontakt s jednotlivými členmi rodiny. Zdôrazňujeme snahu udržať záujem
rodičov o deti umiestnené v KS. Rodina už neplní niektoré svoje dôležité funkcie a rodičia
presúvajú zodpovednosť za svoje deti mimo seba, nachádzajú množstvo argumentov prečo sa
dostali do takej situácie, sľubujú snahu zmeniť momentálny stav, ale v skutočnosti im tento
stav vyhovuje. Vyvíjame aktivity zamerané na udržiavanie väzieb s rodičmi a blízkymi
príbzními.
Formy a metódy práce využívané v procese práce s rodinou:
• podnecovať rodičov k intenzívnejšiemu pôsobeniu na deti v oblasti emocionálnej
• realizovať „Deň otvorených dverí“
• zosúladiť potreby detí a možnosti rodiny
• vo odôvodnených prípadoch zapájať rodičov do spoločných komunitných sedení
• spolupracovať pri tvorbe voľnočasových aktivít a prípadne ich zapájať do spoločných
aktivít
• umožniť návštevy rodičov a príbuzných v KS v rámci dohodnutých pravidiel
(s cieľom udržať vzájomné emocionálne väzby)
• podieľať sa na sanácii rodiny v rámci možností KS
• poskytovanie sociálneho poradenstva
• poskytovanie krízovej intervencie
• príprava a realizácia rodinných konferencii na sanáciu rodiny
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Spolupráca s inými subjektmi
• Splupráca ÚPSVaR
• Spoluprácou s detskými domovmi
• Spoluprácou s podobnými zariadeniami v iných okresoch KSK
(Trebišov, Michalovce, Košice - mesto)
• Spoluprácou s neziskovými organizáciami (Úsmev ako dar)
• Spolupráca so ZŠ, SŠ, ŠZŠ
• Spolupráca so súdmi
• Spolupráca s Centrom voľného času
• Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Zuzkin park 10, Košice
• Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Bocatiova 1, Košice
• U. S. Steel Košice - účasť na hokejových zápasoch HC Košice
• Obecný úrad Čaňa - sponzorstvo
• SKANSKA - sponzorstvo (vianočné darčeky pre deti)
• MANTPOWER - sponzorstvo (vianočné darčeky pre deti)
• OZ Šport pre verejnosť - pomoc pri organizácií športových podujatí
Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami - zabezpečovanie študentskej prax
• Gymnázium Poštová, Košice
• Gymnázium T. Akvinského, Košice
• Ružomberská univerzita
• Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
• Gymnázium Šrobárova v Košiciach
Štruktúra umiestnených detí v KS
Počet detí
k 31.12.2016

Vekové zloženie
detí

Počet detí prijatých
v roku 2017

Počet
prepustených detí
v roku 2017

Počet detí, ktorým bola poskytnutá starostlivosť v KS Adlerova č. 4, Košice k 31.12.2017
Umiestnené
Detský
domov

Náhradná
rodinná
starostlivosť

Návrat do
pôvodnej
rodiny

0

0

0

0

1

3

3

0

0

0

0

2

1

0

0

2

0

2

5

4

0

1

0

1

0

1

2

1

0

2

6

4

0

4

12

9

0

3

z toho
chlapcov

z toho
dievčatá

z toho
chlapcov

z toho
dievčatá

3-6 rokov

0

0

0

0

6 – 9 roka

3

0

0

9 - 12 rokov

1

1

12 – 15 rokov

2

15 –18 rokov
Celkom
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Počet detí
k 31.12.2016

Vekové zloženie
detí

Počet detí prijatých
v roku 2017

Počet
prepustených detí
v roku 2017

Počet detí, ktorým bola poskytnutá starostlivosť v KS Osloboditeľov č. 174, Čaňa k 31.12.2017
Umiestnené

Detský
domov

Náhradná
rodinná
starostlivosť

Návrat do
pôvodnej
rodiny

1

1

0

0

0

3

1

0

1

1

1

4

3

0

1

1

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12- 15 rokov

0

0

0

0

0

0

0

0

15-18 rokov

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkom

7

4

4

3

10

8

0

2

z toho
chlapcov

z toho
dievčatá

z toho
chlapcov

z toho
dievčatá

0 – ½ roka

1

1

1

1

½ - 3 rokov

2

0

2

3 – 6 rokov

3

2

6 – 9 rokov

1

10-12 rokov

Počty detí umiestnených v KS Košice a KS Čaňa
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Aktivity ktoré boli uskutočnené v roku 2017
v KS Košice a KS Čaňa
Domovácke kilometre Herľany - 1. mája 2017
1.máj sa už každoročne spája so súťažno - zábavným podujatím Domovácke kilometre, ktoré
na počesť uja Peťa zosnulého pána riaditeľa Detského domova v Nižnej Kamenici organizuje
Úsmev ako dar, v Učebno – výcvikovom zariadení Technickej univerzity Košice v Herľanoch.
Ani tento rok na tomto podujatí nemohli chýbať naše deti. Deti súťažili v bežeckých
disciplínach.
Atmosféra bola úžasná, stretlo sa tu 270 detí z detských domovov, krízových stredísk z celého
východného Slovenska. Tento ročník bol pre nás úspešný. Získali sme jedno prvé miesto
v kategórii chlapci od 6 do 8 rokov a v kategórii dievčatá od 11 do 12 rokov sme získali tretie
miesto. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.
Zábavno-rekreačný park OŠAĽ ŠE - 15. júla 2017
V zábavno-rekreačnom parku, Ošaľ še, sme zažili veľa srandy a zábavy. Deti mali možnosť
vyskúšať nielen svoju schopnosť udržať rovnováhu na mostíkovej lanovke či akrobatické
kúsky na trampolíne, ale aj rozvíjanie základných lokomočných zručností na preliezkach
rôzneho druhu.
Šarišský hrad - 18. augusta 2017
V jedno krásne prázdninové ráno sme sa vybrali na Šarišský hrad.
Šarišský hrad bol stredovekým mocenským centrom Šariša. Jeho zrúcaniny sa rozkladajú na
vyvýšenine týčiacej sa nad mestečkom Veľký Šariš, severozápadne od Prešova. Cestovali sme
vlakom. Aj keď cesta bola zo stanice náročná o to krajší bol výhľad a priestory hradu. Keďže
sme cestou vyhladli, deti zjedli všetko čo mali pripravené. Na hrade sa deti do sýtosti
vyšantili a unavené sa vrátili domov. Tento výlet sa deťom veľmi páčil.
Návšteva Východoslovenského múzea - 9. septembra 2017
Krásne počasie v prvý septembrový víkend sme využili na dôstojnú rozlúčku s letom a
prázdninami. Ako prvé sme navštívili Východoslovenské múzeum v prírodovednej expozícii.
Začali sme veľkolepou mapou hviezdnej oblohy. Žiarila na nás Veľká a Malá medvedica,
neodolateľný Orión, bojujúci s Býkom, žiarivý Sírius, skromná Večernica a mnoho ďalších
súhvezdí a hviezd. V strede miestností bola maketa našej slnečnej sústavy so všetkými
planétami a mesiacmi. No najkrajšia bola tá modrá, naša planéta Zem, plná života - náš
vzácny domov. Jej vznik a vývoj nebol jednoduchý a bezbolestný. Svedčí o tom vzácna
zbierka meteoritov. Dozvedeli sme sa, že meteoritom sa nazýva, keď dopadne na zem, ale
keď letí nekonečným vesmírov, tak mu hovoríme asteorit. V ďalšej miestnosti boli živočíchy,
ktoré sa nachádzajú v našej oblasti, teda Karpatoch. Boli to chrobáčiky, čiže hmyz, plazy,
ryby, vtáky až po veľké cicavce, ako je vlk, medveď a zubor.
FAMILI SPORT DAY - 9. septembra 2017
V lesoparku na Furči sa konala akcia FAMILI SPORT DAY. Hneď na úvod nás ohúrili
hasiči a policajti. Hasiči hasili oheň silným prúdom vody. Policajní psovodi nám ukázali
prácu so svojimi štvornohými pomocníkmi. Zaujímavé bolo zadržanie páchateľa. Potom sme
sa zúčastnili behu na 5 km. Všetci sme to zvládli a boli sme krásne unavení. Na hrudi nás
hriala medaila. Potom nás hasiči postriekali mydlovou vodou. Bola to veľká zábava a
všetkým sa to páčilo. Na záver nám tety umelkyne pomaľovali tváre. Odchádzali sme s
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pocitom víťazov, pretože sme si dobre zašportovali a vyhrali sme ten najťažší boj, a to boj so
sebou samými.
Na druhý deň, v nedeľu sme išli symbolicky UZAMKNÚŤ LES - rozlúčiť sa s letnou sezónou
v našom milovanom lesoparku. Pripravili a upiekli sme si živánku, dobre sa najedli a spolu
sme si zašantili. Zaspomínali sme si na leto a zážitky, ktoré nás budú hriať počas celej zimy,
Zaspomínali sme si na leto a zážitky, ktoré nás budú hriať počas celej zimy, až do budúceho
leta k novým zážitkom.
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Finančná situácia zariadenia REGINA – DSS Kráľovce
REGINA – DSS Kráľovce (ďalej len REGINA) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je
svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja.
REGINA ako rozpočtová organizácia nevlastní žiaden majetok. Ten má zverený do
správy od svojho zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe
účtovnej jednotky
Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka v správe

Suma

Pozemky

10 987,29

Stavby

1 948 511,53

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár

108 542,41

Dopravné prostriedky

51 543,67

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku :
- REGINA nepoisťuje dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok.
Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
- REGINA nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný
majetok, ani obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom.
Pohľadávky
Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy:
Pohľadávky
Z nedaňových príjmov
obcí a VUC a RO
zriadenou VUC
Pohľadávka voči
zamestnancom
Spolu

Hodnota pohľadávok
v€

Opis

068

46 099,12

Pohľadávky za úhradu
za poskytnuté služby
DSS,KS,RS,DpC,SOS

070

268,23

060

46 367,35

Riadok súvahy

Pohonné hmoty
v nádrži, nedopl ZP

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam
Účtovná jednotka tvorila k 31.12.2016 opravné položky k pohľadávkam, u ktorých bolo
riziko neuhradenia zo strany poberateľov sociálnych služieb, vo výške 1 570,21 €.
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Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky

Suma
OP

318- Pohľ. z nedaňových príjmov obcí
a VÚC

12 420,53

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Riziko neuhradenia zo strany poberateľov
sociálnych služieb

Finančný majetok
Významné položky krátkodobého finančného majetku:
Zostatok
k 31.12.2017
55 625,99

Krátkodobý finančný majetok
Bankové účty
z toho
Sociálny fond

466,91

Depozitný účet

55 159,08

Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období:
Zostatok k
31.12.2017
1 628,05

Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období 381

0

Príjmy budúcich období 385
Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania:
Názov položky

Zostatok k 31.12.2017

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

13 791,64

Výsledok hospodárenia

14 024,63
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Záväzky
•

dlhodobé záväzky

Sociálny fond (472)

Rok 2017 v €

Rok 2016 v €

822,42

835,10

Tvorba sociálneho fondu

5 878,29

5 525,32

Čerpanie sociálneho fondu

6 233,80

5 538,-

466,91

822,42

Rok 2017 v €

Rok 2016 v €

Dodávatelia (321)

1 015,92

12 735,09

Iné záväzky (379)

1 270,95

1 961,46

Zamestnanci (331)

30 215,30

28 241,16

Zúčtovanie s orgánmi soc.poistenia a ZP (336)

20 077,59

19 566,59

Ostatné priame dane (342)

3 844,73

3 373,19

Spolu:

56 424,49

65 877,49

Stav k 1.januáru

Stav k 31.decembru
•

krátkodobé záväzky

Názov

Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Zostatok k 31.12.2017
Popis významenej položky časového rozlíšenia
Výnosy budúcich období spolu z toho:
13 040,93
zostatok materiálu na sklade z prostriedkov ŠR
2 501,03
zostatková hodnota auta z prostriedkov ŠR
10 539,90
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Informácie o výnosoch a nákladoch
Výnosy
popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
Tŕžby za vlastné výkony a tovar
602 - tŕžby z predaja služieb

Suma
184,962,27
184962,27

621 Aktivácia
Finančné výnosy
662 – úroky
Výnosy z transferov a z rozpočtových príjmov v obciach, VÚC,
A v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
691 - výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
692 - výnosy z kapitálových transferov a rozpočtu obce, VÚC
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa
693 - výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
697 - výnosy samoprávy z bežných transerov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
Ostatné výnosy
648 - ostatné výnosy
Zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

14,40
3,70
3,70
959 918,71

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

732 368,13
65 885,84
155 614,24
5 750,50
300
1 874,86
1 874,86
14 514,09
14 514,09
53,34

Náklady
popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy
b) služby
c) osobné náklady

d) dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
f) finančné náklady
g) náklady na transfery a naklady z
odvodov príjmov
h) ostatné náklady

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne náklady
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
532 – Daň z nehnuteľnosti
538 – Ostatné dane a poplatky
551 – Odpisy DINM a DIHM
553- Tvorba ostatných rezerv
558 – Tvorba ost.opravných položiek
568 – Ostatné finančné náklady
588 – Náklady z odvodu príjmov
589 – Náklady z budúceho odvodu
príjmov
544 – zmluvné pokuty, penále a
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Suma v €
144 781,50
46 846,65
4 060,61
2 093,62
33 183,70
446 336,46
155 187,49
13 525,21 992,06
228,80
1 357,20
71 636,34
17 074,77
1 235,43
466,48
167 206,66
18 782,84
0

i) dane z príjmov

úroky z omeškania
546 – odpis pohľadávky
548 – ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

0
1 320,41

591 – splatná daň z príjmov

0,62

PRÍJMY:
DSS Kráľovce

187 316,84

Krízové stredisko

2 637,50

Spolu

189 945,34

Príjmy tvoria hlavne finančné prostriedky od poberateľov sociálnych služieb za poskytované
služby, príjmy za obedy od cudzích stravníkov a od vlastných zamestnancov a príjmy
z dobropisov.
VÝDAVKY:
DSS Kráľovce

Krízové stredisko

Zdroj
46

Bežné výdavky z vlastných príjmov

182 895,61

41

Z daňových príjmov

432 490,69

71

Bežné výdavky

200,-

111

Bežné výdavky

3000,-

1AC1,A
C
41

Európsky SF

46

Bežné výdavky z vlastných príjmov

111

Bežné výdavky

152 400,-

71

Bežné výdavky

100,-

1 614,32

Bežné výdavky

114 581,83
2400,-

Informácia o údajoch nad podsúvahových účtoch
Významné položky
DHM v používaní
Odpísané pohľadávky
Bankový účet klientov vedený vo VÚB
Spolu:

Hodnota
224 466,57
1 295,75
74 612,45
300 374,77

26

Účet
771
792
774

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rozpočet REGINY DSS Kráľovce bol schválený Zastupiteľstvom Košického samosprávneho
kraja dňa 5.12.2016 uznesením č. 436/2016.
Rozpočet bol zmenený:
-

prvá zmena - schválená dňa 5.1.2017 rozpočtovým opatrením B1 č. 1763/2016/OF-430
druhá zmena - schválená dňa 1.3.2017 rozpočtovým opatrením B2 č.1763/2017/OF-6833
tretia zmena - schválená dňa 14.3.2017 rozpočtovým opatrením B3 č. 1763/2017/OF-8215
štvrtá zmena - schválená dňa 17.3.2017 rozpočtovým opatrením B4 č. 1763/2017/OF-8754
piata zmena - schválená dňa 16.5.2017 rozpočtovým opatrením B5 č. 1763/2016/OF-14319
šiesta zmena - schválená dňa 15.6.2017 rozpočtovým opatrením B6 č. 1763/2017/OF-17550
siedma zmena - schválená dňa 17.7.2017 rozpočtovým opatrením B7 č. 1763/2017/OF-21369
ôsma zmena - schválená dňa 19.10.2017 rozpočtovým opatrením B8 č.1763/2017/OF-30861
deviata zmena–schválená dňa 24.10.2017 rozpočtovým opatrením B9č.1763/2017/OF-31251
desiata zmena- schválená dňa 28.11.2017 rozpočtovým opatrením B10 č.1763/2017/OF-35889
jedenásta zmena schválená dňa 27.12.2017 rozpočtovým opatrením B11 č.1763/2017/OF39084

Kapitálový rozpočet REGINA – DSS Kráľovce nemala schválený.
Riziká a príležitosti organizácie
REGINA – DSS Kráľovce svoje smerovanie a činnosť napĺňa a realizuje v kontexte
rôznych činiteľov ( faktorov a vplyvov ), ktoré pre organizáciu predstavujú priamo či
nepriamo riziká alebo príležitosti ďalšieho rozvoja či stability.
Za hlavné riziká, ktoré môžu ovplyvniť v budúcnosti činnosť organizácie považujeme:
- nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti organizácie v súlade so
zákonom o sociálnych službách a zákonom o SPOaK,
- potreba investícii do opráv a rekonštrukcie zariadenia ( zateplenie budovy, v DSS
Kráľovce a v KS Čaňa,
- negatívne dopady ekonomickej krízy na sociálne znevýhodnené skupiny občanov
(bezdomovci, nezamestnaní, občania s nízkymi príjmami a i. ), čo sa premieta napr. do
klesajúcej schopnosti občanov platiť úhrady za poskytované sociálne služby, ktoré
často riešia aj dlhodobé problémy s bývaním.
Silné stránky organizácie a príležitostí predstavujú:
- odborný a ľudský potenciál zamestnancov organizácie,
- štandardy kvality sociálnych služieb implementované na podmienky DSS,
- DSS ako rozpočtová organizácia KSK predstavuje stabilný subjekt v sieti poskytovateľov
sociálnych služieb v zriaďovacej pôsobnosti KSK a vytvára príležitosť pre občanov
vybrať si z existujúcich verejných a neverejných poskytovateľov zariadenie podľa
svojich potrieb a finančných možností,
- flexibilita a pružnosť reagovať na požiadavky terénu v súlade s požiadavkami potrebami
Košického samosprávneho kraja na zriaďovanie ďalších sociálnych služieb,
- záujem o aktivity organizácie na vytváraní partnerstiev s organizáciami ( subjektmi )
v oblasti spoločného záujmu za účelom výmeny skúseností a dobrej praxe a rozširovania
možnosti pomoci klientom
RNDr. Monika Bérešová
Košice, máj 2018
riaditeľka
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