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1. Sídlo, vznik a postavenie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Dolný          

Kubín /   ďalej ZPS a DSS / 

 

      ZPS a DSS Dolný Kubín sídli na ulici M. Hattalu 2161, na sídlisku Brezovec. Zariadenie vzniklo 

v roku 1992. Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455 /1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní / živnostenský zákon / v znení neskorších predpisov. Je  rozpočtovou organizáciou, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Hlavným poslaním poskytovanej 

sociálnej služby je snaha umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii zostať 

rovnocennými členmi spoločnosti, žiť bežným spôsobom, zachovávať a rozvíjať dôstojný život. 

Zariadenie vo svojej činnosti rešpektuje základné ľudské práva užívateľov služieb, vychádza 

z osobných cieľov a potrieb prijímateľov a je postavené predovšetkým na jeho schopnostiach. Služby 

poskytuje cielene a efektívne s využitím potenciálu prijímateľov sociálnych služieb, rešpektujúc ich 

osobné priania, záujmy a ciele. 

 

Zriaďovateľ                                      Žilinský samosprávny kraj 

Zriaďovacia listina                           č. 2002/372 zo dňa 01.07.2002 

Dodatok č.1                                     č. 3496/2010/OSV-011 zo dňa 27.04.2010 

Zápis do registra                              č. 33/2009/OSV zo dňa 09.09.2009 

Právna forma                                   rozpočtová organizácia 

IČO                                                 17060664 

DIČ                                                 2020562324 

Štatutárny zástupca                         Ing. Tatiana Nesvadbová 
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2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb 

 

ZPS a DSS je situované na okraji mesta Dolný Kubín, v dvoch štvorposchodových budovách 

panelákového typu, prepojených spojovacou chodbou, s prístupom MAD, asi 300 m od NsP Dolný 

Kubín. Vykurovanie objektov je centrálne z firmy Tehos s.r.o., s možnosťou regulovania výšky 

teploty v budovách. Zariadenie je napojené na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. V súčasnom 

období poskytuje služby 128 prijímateľom sociálnych služieb v nepretržitej prevádzke. Na 

zabezpečení služieb sa podieľa 58 pracovníkov, z toho v priamom kontakte 45 pracovníkov. 

       V prízemných priestoroch sú prevádzkové miestnosti – výdajňa stravy, práčovňa,    sušiarne, 

sklady, tiež rehabilitačná miestnosť, čajovňa s internetom. Na  poschodiach sú izby prijímateľov 

sociálnych služieb, ošetrovne, spoločenské miestnosti,   modlitebňa. Izby klientov sú jedno a dvoj 

lôžkové, riešené ako bytové jednotky s izbou, kuchynským kútom, chodbičkou, kúpeľňou a WC. 

Obytná plocha jednoposteľovej izby je 12,61 m2, dvojposteľovej izby  24,67 m2. Pre imobilných 

klientov má zariadenie vybudované tri   bezbariérové kúpeľne s vaňou a sprchovými kútmi, ktoré sú 

vybavené hygienickými zdvíhacími stoličkami pre ľahšiu manipuláciu so ZŤP prijímateľmi 

sociálnych služieb. Bytové jednotky v bloku A sú vybavené uzamykateľnou skriňou, nočným 

stolíkom, polohovateľnou posteľou, kreslami pre každého klienta, stolom a servírovacím stolíkom a 

kuchynskou linkou. V druhej časti zariadenia, v bloku B, kde klienti bývajú prevažne po samom, je 

v bytovej jednotke posteľ, obývacia stena, stôl, stoličky, malý stolík, kreslá, kuchynská linka.   

Zdravotnícky personál pod vedením referentky výkonu opatrovateľskej služby poskytuje 

opatrovateľskú starostlivosť nepretržite počas celého roku podľa pokynov lekárov. K práci 

s imobilnými užívateľmi slúžia vakový zdvihák, mechanické a elektrické polohovacie postele, 3 

kardiacke  a 3 polohovateľné, relaxačné kreslá, antidekubitné matrace s tvárovou pamäťou, 

s kompresorom, perličkové antidekubitné pomôcky. 

Zariadenie nemá vlastnú stravovaciu prevádzku. Celodenné stravovanie, vrátane diétneho 

stravovania je zabezpečené z DSS a ZNB Dolný Kubín, vzdialeného cca 2,2 km. Zariadenie má tri 

výdajne jedla. Imobilní klienti dostávajú stravu priamo na izby. V diétnom systéme sú rešpektované 

pokyny odborných lekárov, pestrosť stravy a výživová hodnota. 

Pranie a údržba osobnej a posteľnej bielizne je zabezpečené v dvoch práčovniach zariadenia. 

Upratovanie izieb prijímateľov sociálnych služieb, spoločných priestorov je zabezpečené vlastnými 

pracovníkmi. 

K vykonávaniu záujmových činností sú v zariadení k dispozícii 4 spoločenské miestnosti 

s televízorom a spoločenskými hrami, dve miestnosti s internetom, ekumenická kaplnka. 

 Na pohybové cvičenia je k dispozícii telocvičňa a dve rehabilitačné miestnosti. Telocvičňa je 

vybavená lavičkami, fitloptami, mini stepermi, žinenkami, stacionárnym bicyklom, cyklotrenažérom 

a rotopédom. Príjemnú atmosféru dotvára relaxačná hudba a aróma lampy.  

V rehabilitačných miestnostiach je parafínový, perličkový a vírivý kúpeľ, individuálny parný 

inhalátor, Bioptronová lampa, stacionárny bicykel, bežecký trenažér, ribstol, masážna podložka 

Vario a pomôcky na rehabilitáciu horných končatín ako movit set, pilates magic cirole a reflexbaly. 

 

 Areál, vysadený okrasnými drevinami a kvetmi, s lavičkami a altánkom, slúži ako relaxačno-

oddychová zóna na prechádzky a posedenie. 

     

     

 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb  

      
     Sociálna služba v ZPS a DSS bola v roku 2011 poskytovaná formou celoročného pobytu na 

dobu neurčitú,  dvom skupinám klientov: 
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 podľa § 35 zákona 448/2008 Z. z.  17-tim  klientom so IV. stupňom odkázanosti na pomoc 

druhej fyzickej osoby v ZPS,  

 podľa § 38 zákona 448/2008 Z. z.      111-tim klientom s V. a VI. stupňom  odkázanosti na 

pomoc druhej fyzickej osoby v DSS 

 

     Právoplatné rozhodnutie DD a DSS o zaradení do poradovníka čakateľov podľa § 106 ods. 5 

zákona 448/2008 Z. z. mali vydané 4 čakatelia na prijatie do ZSS . Boli zaradení na koniec 

poradovníka čakateľov, keďže na pozvaný termín nenastúpili z dôvodu, že prechodne sa im  

zdravotný stav stabilizoval a  za pomoci príbuzných, opatrovateľky zvládajú život doma  

v prirodzenom prostredí. 

 

       Priemerný vek klientov dosiahol v zariadení 79,73 roka. Z celkového počtu 128 klientov  vek 

nad 80 rokov dosiahlo  80 klientov, čo je  až 63 %. Najstarší muž má 89, najstaršia žena má 92 

rokov. Najmladší muž má 31 rokov, najmladšia žena má 52 rokov. Ženy tvoria 70 % klientov, muži 

30 %. Za rok 2011 sme prijali 28 klientov, ktorým vydal ŽSK rozhodnutie o odkázanosti na 

poskytovanie služby v DSS. V priebehu roka zomrelo 22 klientov, do súkromia odišli 3 . 

V poradovníku čakateľov bolo k 31.12.2010 vedených 18 občanov, 14 by chceli nastúpiť podľa 

možnosti ihneď, 4 chcú byť vedení v poradovníku čakateľov.  

  

     Podľa stanoveného stupňa odkázanosti a rozsahu pomoci inej fyzickej osoby odkázaným 

klientom stanovenej v hodinách, je starostlivosť poskytovaná takto: 

 na pomoc v rozsahu 6 – 8 hodín denne je odkázaných       17 klientov, 

ktorí majú IV. stupeň odkázanosti,  

v bloku A býva 1klient, v bloku B 16 klienti,  

 na pomoc v rozsahu 8 – 12 hodín denne je odkázaných     37 klientov, 

ktorí majú V. stupeň odkázanosti 

v bloku  A bývajú 14, v bloku B 23 klientov 

 na pomoc v rozsahu nad 12 hodín denne je odkázaných   73 klientov, 

ktorí majú VI. stupeň odkázanosti 

bloku A býva 58, v bloku B 15 klienti 

 

     Primerane k štruktúre klientov a poskytovanému rozsahu  služieb z dôvodu odkázanosti na pomoc 

druhej fyzickej osoby,  sú  zabezpečení a rozdelení odborní a obslužní pracovníci v bloku A, v bloku 

B.  V bloku A je prevažná časť klientov so stupňom VI. s nepriaznivým  zdravotným stavom  a ŤZP, 

poruchami správania, teda služba je 24 hodín denne. V bloku B dožívajú klienti prijatí do bývalého 

penziónu, aktivizovaní,  zatiaľ postačuje služba od 06.00 do 22.00 hod. denne. Primeraný dohľad 

počas noci zabezpečujú pracovníci zdravotníckeho úseku z bloku A.  

 
 

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Výkon práce a odmeňovanie zamestnancov ZPS a DSS Dolný Kubín sa riadi príslušnými 

ustanoveniami Zákonníka práce č.311 / 2011 Z. z. v zn. n. p.. Zákonom č. 552 / 2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v zn. n. p. a Zákonom č. 553 / 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zn. n. p.. 

 V zariadení pracuje 58 zamestnancov, na troch úsekoch. V spolupráci s ÚPSVaR v Dolnom Kubíne 

formou aktivačnej činnosti dobrovoľníckej služby pracovali v zariadení  dobrovoľníci na sociálnom 

a zdravotníckom úseku.  

RIADITEĽ  

 

1  1 
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Podmienkou poskytovania kvalitných sociálnych služieb je vzdelávanie pracovníkov. V roku 2011 

sa pracovníci jednotlivých úsekov zúčastňovali rôznych vzdelávacích aktivít. Zdravotnícki 

pracovníci absolvovali prednášky a školenia v rámci Komory sestier a interných seminárov. 

Pracovníci v rámci samoštúdia si utvrdzovali vedomosti v oblasti legislatívnych zmien, na 

ekonomicko-prevádzkovom úseku účasťou na odborných školeniach v rôznych inštitúciách. 

V ZPS a DSS Dolný Kubín vykonávajú praktickú výučbu študenti Strednej zdravotníckej školy 

v Dolnom Kubíne v študijnom odbore zdravotnícky asistent a sanitár. V spolupráci s ÚS SČK Orava 

Dolný Kubín majú v zariadení odbornú prax v učebnom odbore Opatrovateľská starostlivosť budúce 

opatrovateľky. Na sociálnom úseku odbornú prax získavajú študenti Obchodnej akadémie, Vyššieho 

odborného štúdia sociálno- právneho v Dolnom Kubíne, Katolíckej univerzity v Ružomberku 

a Trnavskej univerzity v Trnave. Na zdravotníckom úseku praktickú výučbu absolvujú študenti 

Ostravskej univerzity v Ostrave z Fakulty zdravotníckych štúdií, z Pedagogickej a sociálnej 

akadémie sv. Márie Goretti v Čadci, Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej 

fakulty v Martine. Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických a najmä 

praktických poznatkov a vedomostí. 

 

 

5. Poskytovanie sociálnych služieb 

 

ZPS a DSS poskytuje sociálne služby fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii tak, aby 

zostali zachované prirodzené vzťahové siete, zostali súčasťou prirodzeného miestneho spoločenstva 

a žili plnohodnotným a dôstojným  životom. 

ZPS a DSS poskytuje služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a to 

odborné činnosti – sociálne poradenstvo a rehabilitáciu, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľskú starostlivosť,  obslužné činnosti – ubytovanie, 

stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne, z ďalších činnosti – úschova cenných 

  

 

Ekonomicko –  

 prevádzkový    

 úsek 
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vecí, záujmová činnosť, osobné vybavenie. V celoročnom pobytovom režime zariadenie poskytuje 

sociálne služby v priemere 128  prijímateľom sociálnych služieb.  

V sociálnej oblasti sme v súlade so zákonom o sociálnych službách prijímateľom sociálnych služieb 

podľa ich zdravotného stavu, záujmov a individuálnych možností zabezpečovali rôzne kultúrno- 

spoločenské podujatia, sociálnu rehabilitáciu a poradenstvo, voľno časové aktivity a pracovnú 

terapiu. Staroba je vekom úcty a múdrosti, rozdávaním životom nadobudnutých skúseností. Aby  aj 

jeseň života mala príchuť jari a bola plnohodnotnou, aby sny nekončili na svitaní, boli reálnym 

prežívaním, pripravili sme pre prijímateľov sociálnych služieb aj v roku 2011 zaujímavé podujatia, 

ktoré sú uvedené v závere výročnej správy. 

 

 
Do zariadenia prichádzala pravidelne jedenkrát mesačne pracovníčka Oravskej knižnice Antona 

Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorá podľa želania  a výberu  prinášala našim seniorom knihy  

a časopisy. Zariadenie má aj vlastnú knižnicu, ktorej prevádzku zabezpečuje  naša klientka. 

V spolupráci s farskými úradmi každý týždeň sa konajú bohoslužby a duchovné stretnutia 

v ekumenickej kaplnke zariadenia, prípadne pri lôžku klientov. 

Pod vedením pracovníkov sa  uskutočňovali pohybové aktivity v telocvični, za pekného počasia 

prechádzky v okolí areálu. 

Pravidelne každý týždeň prebiehali tréningy pamäti klientov s Alzheimerovou chorobou s dvoma 

pracovníčkami, ktoré boli preškolené v Centre Memory n. o. v Bratislave. Boli zamerané na 

stimuláciu mentálnych, fyzických a sociálnych schopností klientov, precvičovanie pamäti. Cieľom 

jednotlivých cvičení bolo zameranie na prácu so spomienkami,   rozvoj vizuálnej pamäti, pozornosti, 

sústredenia, uvažovania, orientácie a ostatných zručností. 

 

      
 

Zdravotnú starostlivosť zariadenie priamo neposkytuje, ale podieľa sa na jej zabezpečení v súlade 

s normami a pravidlami získaného certifikátu systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009 

a tiež v súlade s predmetom činnosti, prostredníctvom personálu zdravotníckeho úseku. Klienti sú 
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včlenení do obvodu praktickej lekárky pre dospelých, ktorá zabezpečuje poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti, predpis liekov, akútne stavy a imobilých klientov vyšetruje priamo pri lôžku, 

preventívne prehliadky jedenkrát za dva roky, sezónne očkovania prichádza vykonať priamo do 

zariadenia. Odborné vyšetrenia sú praktizované v neďalekej NsP. Na zdravotníckom úseku 

zabezpečujeme poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, 

diagnostiiku, liečbu, ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. 

Návštevy  praktického lekára sú zabezpečené minimálne 1 x týždenne, podľa dohodnutých 

ordinačných hodín priamo v zariadení. Odborné lekárske vyšetrenia zabezpečuje hlavná sestra 

zariadenia priamo v príslušných ambulanciách, alebo návštevou odborníka pri lôžku. 

Poskytovanie odbornej psychiatrickej a neurologickej  starostlivosti je zabezpečované lekárkou 

psychiatričkou, neurologičkou jej návštevami a vyšetrením v zariadení 1 x za dva mesiace. 

Lieky  a zdravotné pomôcky predpisuje  1 x mesačne praktický lekár.    

Ošetrovateľská starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú sestry, vrátane 

poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života 

klienta a zvýšenia kvality jeho života . Sestry zabezpečujú poskytnutie prvej pomoci, privolanie 

RZP, dávkovanie  a podávanie liekov podľa ordinácie lekára,  aplikácia subkutánnych injekcií, 

niektoré ošetrovateľské úkony,  odbery biologického materiálu,  u diabetikov sledovanie hodnôt 

cukru v krvi, objednanie a sprevádzanie k odborným lekárom na vyšetrenie, zabezpečenie 

zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu z lekárne a pod.  

Opatrovateľskú starostlivosť poskytujú  ostatní zdravotnícki pracovníci : zdravotnícki asistenti, 

sanitárky a opatrovatelia prostredníctvom  opatrovateľských úkonov - poskytujú nevyhnutné životné 

úkony pre prijímateľov sociálnych služieb na základe ich zdravotného stavu ako umývanie, 

obliekanie, výmena plienok, úprava a prestieranie posteľnej bielizne, podávanie liekov, stravy, 

kúpanie, starostlivosť o izby a pomoc pri nevyhnutných hygienických úkonoch  osobnej hygieny. 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť je poskytovaná nepretržite celých 24 hodín a v súlade  

s ordináciou lekárov .  

V zariadení je poskytovaná i rehabilitácia v rehabilitačnej miestnosti, telocvični ,  alebo na lôžkach 

klientov ZPS a DSS na základe ordinácie lekára dvoma fyzioterapeutičkami. Vykonávajú  liečebný 

telocvik, masáže, liečbu BIOPTRON lampou, nácvik chôdze s protézou, barlami . Prioritou v 

ošetrovateľskej starostlivosti je udržanie dobrého zdravotného stavu prijímateľov sociálnych služieb, 

nácvik sociálnych zručností, samoobslužných prác a hygienických návykov. Monitorujeme potreby 

prijímateľov sociálnych služieb súvisiace so zmenou zdravotného stavu .  

V prevencii  kladieme  dôraz na prevenciu dekubitov polohovaním, zabezpečením antidekubitných 

pomôcok. Tým aktívne predchádzame rozvíjaniu imobilizačných syndrómov a sekundárnych 

ochorení. Ošetrovanie  dekubitov vykonáva sestra z ADOS Nádej   a CHARITAS s asistenciou 

kmeňových pracovníkov na základe dohody praktickej lekárky pre dospelých s menovanými 

inštitúciami. Tieto podľa potreby tiež podávajú infúzie, i. m. injekcie, zavádzajú  a vymieňajú 

permanentné katétre u žien . 

Z celkového počtu 128  prijímateľov sociálnej služby máme 42 imobilných klientov, 20 kŕmime, 88 

je inkontinentných. U 17  klientov bola diagnostikovaná Alzheimerova demencia, u 57 starecká 

demencia a u 12 iné závažné ochorenie.  Dozor a pomoc inej osoby  pri kúpaní potrebuje 102 

seniorov.  

Z dôvodu zvyšovania počtu imobilných klientov a osôb odkázaných na pomoc inej osoby sme   

podali projekt na stropné zdvíhacie zariadenie , ktorý  bol úspešný a bude realizovaný v roku 2012 

na 4 bytových jednotkách v bloku A. 

Činnosť zdravotníckeho úseku je dokumentovaná v knihe hlásení a ostatných platných 

dokumentáciách  na jednotlivých úsekoch zariadenia. 

Zdravotnícky úsek spolupracoval s každým úsekom nášho zariadenia. V spolupráci so sociálnym 

úsekom sú vypracované individuálne rozvojové plány, ktorých cieľom je zapojiť klientov do 

pracovno-terapeutických aktivít a tým využiť ich potenciál k aktívnejšiemu životu a zlepšeniu 
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celkovej kvality ich života. Zdravotnícki pracovníci poverení zodpovednosťou za jednotlivých 

klientov  sa snažia o individuálny prístup ku každému z klientov a o maximálne možné udržanie ich 

schopností. Podporujú ich záujmy, čím ich aktivizujú a zároveň motivujú k novým činnostiam. 

Takisto pomáhajú klientom pri zabezpečení estetizácie  izby a prostredia .  

 

6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu 

Financovanie sociálnych služieb  za rok 2011 

 

 ZPS a DSS Dolný Kubín, M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín mal v roku 2011 pridelený 

rozpočet, ktorý schválilo zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 13. decembra 2010 

uznesením č. 5/8 v súlade so zákonom NR SR 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

správy v z.n.p..  

V priebehu roka 2011  rozpočet bol upravovaný trikrát, úpravu schvaľovalo zastupiteľstvo ŽSK 

s navýšením výdavkov. 

 

VÝDAVKY – kód zdroja  41,46, 111, 72A,72H, 72F 

 

Kategória Názov

Schválený 

rozpočet

Čerpanie 

rozpočtu Čerpanie v %

610 Mzdy, platy... 338 932,00 338 932,00 100

620 Poistné a príspevok... 126 187,00 126 187,00 100

630 Tovary a služby 344 171,00 344 171,00 100

640 Nem. dávky  zamestnáv. 779,00 778,15 99,89

Z toho 

631 Cestovné náhrady 255,00 254,29 99,72

632 Energie, voda a komunik. 125 508,00 125 507,21 100

633 Materiál 18 195,00 18 195,00 99,98

634 Dopravné 9 932,00 9 929,63 99,98

635 Rutiná a štand. Údržba 57 910,00 57 910,34 100,8

637 Služby 132 371,00 132 371,46 100,74

642 Transféry 779,00 778,15 99,89

700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0

CELKOM 810 069,00 810 062,00 101,76

633 72A DAR 1 319,00

635 72A Dar 464,9

633 72H Úrad práce 2 226,03

637 72H Úrad práce 154,6

637 72F Služby stravu zamestnanci 10 094,57

CELKOM 14 259,10  
 

Napriek prebiehajúcej hospodárskej a finančnej kríze a zníženiu rozpočtu sme efektívne využívali 

energie. Úsporou energií sa podarilo ušetriť finančné prostriedky, ktoré použila  organizácia v tomto 

roku na dokončenie výmeny okien. V bloku B a v bloku  A sme vymenili 75 plastových okien, 

z toho na15 plastových okien sme získali sponzorské finančné prostriedky  v hodnote 24 270,37€.  

Ďalšie významné opravy v roku 2011: 

 údržba a oprava budov –maľovanie, oprava dlažby, murárske výspravky      4 952,40 € 

         výmena hlavných stupačkových ventilov                3 994,01 €  

                               oprava balkónových stien                                      22 122,62 € 

                                          oprava telefónnej ústredne klient-sestra                  1 895,40 € 

                                           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                         Spolu:                                                                      57 234,40 € 

 

Nedostatok finančných prostriedkov sme vykryli projektmi z MPSVR SR z 5. decembra 2007 č. 

29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR, v znení výnosu MPSVR SR č. 

23609/2008-II/1. Úspešný sme boli v projekte „ Stropné zdvíhacie zariadenie“ , ktoré sa využije  pri 

hygienickej očiste prijímateľov sociálnych služieb.   
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Ďalšie projekty, ktoré sme získali v spolupráci s ÚPSVaRom – aktivačná činnosť, forma 

dobrovoľníckej služby 
- č.23/§52a/2010NP V-2 od 01.08.2010 do 31.01.2011 do tohto projektu bolo zapojených 10 

pracovníčok na 4 hod. denne – zaradené dve pracovníčky ako upratovačky, dve pracovníčky  

informátorky , štyri na zdravotníckom úseku – opatrovateľské pomocné práce 

a tri na sociálnom úseku – práce s klientmi 

- č.2/§52a/2011NP V od 04.02.2011 do 31.07.2011 do tohto projektu boli zapojené 2 

pracovníčky na 4 hod. denne – zaradené ako  informátorky 

- č.9/§52a/2011NP V-2 od 01.03.2010 do 31.08.2011 do tohto projektu bolo zapojených 9 

pracovníkov na 4 hod. denne – 6 pracovníkov zaradených ako opatrovateľ/ka  

     a tri na sociálnom úseku – práce s klientmi 

- č.18/§52a/2011/NP V-2 od 1.09.2011- 29.2.2012 do tohto projektu boli zapojení 4 

pracovníci   na 4 hod. denne – 2 pracovníci zaradení ako opatrovateľ/ka a 2 pracovníčky na 

vrátnicu ako informátorky 

  

Finančné prostriedky od sponzorov boli v roku 2011 v celkovej čiastke  3.479,00 €  a materiálne 

dary  v hodnote 5.518,76 € / RM Gastro UN 1719  prostriedky do umývačky, francúzke barly ,                       

športové čiapky s logom, farby, štetce, zošity, perá, ozdoby, vrecká , vitamínové  doplnky, teplomer 

digitálny, miska trecia, utierky vlhčené , plastové okná s montážou , zosilňovacia aparatúra 

s mikrofónom ,  kadernícke umývadlo, pracovný materiál - korkové. tabule, rámiky, a iné  /  .                                                                                                                                                           

 

Plnenie príjmov za rok 2011 

 

Kategória Názov Rozpočet Plnenie rozpočtu Plnenie v %

210 Príjmi z prenájmu 0,00 0,00 0

220 Z predaja služieb 326 722,00 387 940,11 118,74

za stravné zamestnanci 11 025,48

240 Úroky z vkladov 112,19

290 Vratky z dobropisov a iné vr. 3553,00 1 586,71 44,66

310 Transféry v rámci VS zo ŠR 4 164,53  
 

 

 

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaných sociálnych službách 

 

Keď žijeme pre druhých, život sa pre nás stáva ťažším, ale zároveň šťastnejším a bohatším. Mať 

citlivé srdce pre potreby druhých je prioritou v našom zariadení . Láska je liek, ktorý lieči telo i srdce 

u tých, ktorí ju dávajú, ale i u tých, ktorý ju prijímajú. 

 ZPS a DSS Dolný Kubín poskytuje  starostlivosť o občanov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžu 

postarať sami o seba, dať im nielen lieky a jedlo, ale najmä skvalitniť ich život do poslednej chvíle.  

Prioritou roku 2011 bol  proces certifikácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN 9001 

: 2009, ktorý skvalitnil procesy v organizácii a viedol k skvalitneniu poskytovaných služieb 

a spokojnosti prijímateľa sociálnej služby. 

V cieľoch  kvality v roku 2011 bola praktická aplikácia konceptu  bazálnej stimulácie u troch 

prijímateľov sociálnych služieb v súlade s ich potrebami a s ich možnosťami tak, aby boli využité 

všetky  ich možnosti   v nadviazaní a udržaní sociálneho stavu a komunikácie. Aplikáciou konceptu 

bazálnej stimulácie došlo k markantnému skvalitneniu ich života. Dosiahnuté výsledky nás 

presvedčili, že bazálna stimulácia obohacuje nielen klienta, ktorý svoj život žije dôstojne, ale 

i personál, lebo sa môže sebarealizovať a byť maximálne kreatívny.  
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Ďalším cieľom bolo pomôcť drobnými úpravami prostredia lepšie sa orientovať v čase a priestore, 

čím sme spríjemnili život klientov tak, aby ho považovali za svoj ozajstný domov a novoprijatí sa 

lepšie zorientovali v ich novom domove.  

 

    
 

Umeniu dôstojne a múdro starnúť, zabrániť predčasnému nástupu výrazných obmedzení staroby, 

získať nové podnety, energiu, odovzdať to cenné, čím sú bohatí seniori, sme prispôsobili ďalšie 

priority v našej práci, ako vrátenie sa k ľudovým remeslám v spolupráci s ľudovými umelcami. Naši 

seniori sú generáciou, ktorá prežila vojnu. Návšteva pamätníka partizánskej skupiny Signál 

v Srňacom bola spomienkou a zároveň úctou k tomu, čo zanechali predkovia pre nás všetkých. 

  

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2012 

 

Plán financovania sociálnych služieb na rok 2012 pre naše zariadenie vychádza zo schváleného 

rozpočtu na uvedený rok. Nakoľko vo výdavkovej časti  - 610 je o niečo vyšší rozpočet o 6% , 

v časti – 630 je rozpočet  krátený o 4,5% ako v roku 2011 i keď poskytovanie služieb je 

zabezpečované práve touto časťou rozpočtu. V roku 2012 sa naše zariadenie sústredí na verejné 

obstarávanie  - zákazka s nízkou hodnotou, aby sme získali čo najlepšie ceny za tovary a služby. 

Údržba v roku 2012 bude vzhľadom na finančné prostriedky štandardná. 
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Plán financovania sociálnych služieb na rok 2012  

 

Kategória Názov Schválený rozpočet

610 mzdy, platy, .... 341 174,00

620 Poistné a príspevok do poisť... 127 951,00

630 Tovary a služby 328 774,00

Z toho 

631 Cestovné náhrady 500,00

632 Energie, voda a komunik. 165 000,00

633 Materiál 25 500,00

634 Dopravné 10 000,00

635 Rutiná a štand. Údržba 17 509,00

637 Služby 110 265,00

642 Transféry 4307,00

 
 

 

Priorita na rok 2012 -  hospodárnosť v rozsahu pridelených finančných prostriedkov, poskytovať 

sociálne služby naším klientom v plnom rozsahu a kvalite bez dlhov a záväzkov. 

 

 

 

9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín  

M. Hattalu 2161 

026 01 Dolný Kubín 

 

Tel. kontakt : 

 

Informátor       043 5884 881 

Riaditeľ           043 5884 880 ,  0905752932      

Zdravot. úsek  0905753198 

 

e-mail             dddk @ vuczilina.sk 

                       tnesvadbova@  vuczilina.sk / riaditeľ / 

 

 

 

 

 

 

 

A k t i v i t y v ZPS a DSS Dolný Kubín v roku  2011    

      

 

 

 
NÁZOV PODUJATIA 
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Január 

-     privítanie nového roku 

- rozlúčka so stromčekom 

- pohybové cvičenie 

- tréningy  pamäti 

- skladanie puzzlly 

- precvičovanie jemnej motoriky 

- písanie, čítanie 
 

Február 

- výroba fašiangových ozdôb -  reťaze, masky, precvičovanie jemnej 

motoriky 

- Fašiangová zábava – posedenie s občerstvením  s hudbou , s tancom 

- dp cvičenie 

- tréningy pamäti 
 

Marec 

- Marec mesiac knihy – čítanie knihy Oravské povesti 

- beseda s kubínskym rodákom p. Ivanom Daudom, ktorý píše o svojom  

detstve v Dolnom Kubíne a o starom Kubíne. 

- MDŽ – vystúpenie detí ZŠ, MŠ 

- pracovná terapia – upratovanie okolia zariadenia 

- príprava a inštalácia veľkonočnej výstavy  na ŽSK  

- pohybové cvičenia 

- tréningy pamäti 
 

Apríl 

-    výzdoba zariadenia k veľkej noci 

- zvyky, tradície, spomienky na veľkonočné sviatky našich klientov 

- Praktické maturity Hotelovej akadémie v ZPS a DSS, pozvaní seniori – úcta 

mladých k seniorom  

- prvé prechádzky v okolí zariadenia 

- stavanie mája , zvyky, tradície 

- pracovná terapia – úprava kvetinových záhonov 

- tréningy pamäti 
 

Máj 

- Deň matiek -  posedenie s občerstvením , spomienky na mamu 

- vystúpenie detí MŠ , ZŠ k Dňu matiek 

- prvá opekačka v areáli zariadenia s hudbou, spevom  

- pracovná terapia – sadenie kvetov okolo zariadenia 

- výlet do obľúbeného Srňacieho , varenie gulašu v prírode, opekanie 

slaninky, klobások 

- beseda – p . Peter Huba, promovaný historik - o povestiach z Oravy 
 

Jún 

- Športový deň  - opekanie slaniny , klobások  

- vychádzky do okolia   

- tréningy pamäti 

- pohybové cvičenie 

- prvá zmrzlina, zemiakové placky 

     -     Alzheimerove ochorenie – prednáška lektorky, aktivity, nácvik pamäti 

Júl 

      -     beseda o ochrane majetku s pracovníkom polície 

- varenie gulášu v areáli zariadenia , zábava, tanec 

- vychádzky, zbieranie , poznávanie kvetov 

      -    posedenie v areáli zariadenia s opekaním  

August       -    pracovná terapia  - údržba kvetinových záhonov 
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      -     vychádzky v areáli zariadenia, mimo zariadenia, spojené  s občerstvením  

      -     tréningy pamäti 

- pohybové cvičenie 
 

September 

- rozlúčka s letom, opekanie v areáli 

- pracovná terapia úprava okolia zariadenia 

- výlet na Srňacie- jesenná príroda 

-  aktivity v seniorskom veku – prednáška pracovníčky RÚVZ v Dolnom 

Kubíne 
 

Október 

- Október mesiac úcty k starším, posedenie s občerstvením 

- vystúpenie detí MŠ, ZŠ k októbru 

- zábavný večer pre seniorov  v kultúrnom stredisku s primátorom  mesta 

- pohybové cvičenie 

- tréningy pamäti 

- návšteva primátora mesta pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
 

November 

- Katarínska  zábava 

- tvorivé dielne výroba ozdobných predmetov 

- precvičovanie jemnej motoriky, maľovanie keramiky , písanie 

- čítanie kníh  

- tradície a zvyky na Katarínu v našom meste a blízkom okolí – spomienky 
 

December 

- výzdoba zariadenia na vianočné obdobie 

- stavanie a výzdoba stromčekov – posedenie , spievanie kolied, 

náboženských piesní 

- vystúpenie detí MŠ,ZŠ, a skupín mladých z cirkevných zborov  

-     vianočný koncert - spevácky súbor z Or. Podzámku  

-   stretnutie pri stromčeku - tradície, zvyky, spomienky na Vianoce detstva, 

ochutnávka  

-      Medovníčkov, vianočného pečiva s bylinkovým čajom 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


