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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 59 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, dvoj 

a trojlôžkové, riešené ako bytové jednotky s izbou, kuchynským kútom, chodbičkou, kúpeľňou 

a WC. Obytná plocha jednoposteľovej izby je 12,61 m2, dvojposteľovej izby a trojposteľovej 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 

ošetrovateľsko -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. 
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3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb  

      
     Sociálna služba v ZPS a DSS bola v roku 2010 poskytovaná formou celoročného pobytu na 

dobu neurčitú,  dvom skupinám klientov: 

 

 podľa § 35 zákona 448/2008 Z. z.  18-tim  klientom so IV. stupňom odkázanosti na pomoc 

druhej fyzickej osoby v ZPS,  

 podľa § 38 zákona 448/2008 Z. z.      105-tim klientom s V. a VI. stupňom  odkázanosti na 

pomoc druhej fyzickej osoby v DSS, 

 podľa zákona 195/1998 Z. z. 1 klientovi s prevažnou bezvládnosťou 

 

     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 zvládajú život doma  v prirodzenom prostredí. 

   

     Priemerný vek klientov dosiahol v zariadení 79,3 roka. Z celkového počtu 128 klientov  vek nad 

80 rokov dosiahlo  67 klientov, čo je  až 54 %. Najstarší muž má 88, najstaršia žena má 101 rokov. 

Najmladší muž má 30 rokov, najmladšia žena má 51 rokov. Ženy tvoria 69,4 % klientov, muži 30,6 

%. Za rok 2010 sme prijali 24 klientov, ktorým vydal ŽSK rozhodnutie o odkázanosti na 

poskytovanie služby v DSS. V zariadení zomrelo 25 klientov, do súkromia odišiel 1 muž. 

V poradovníku čakateľov bolo k 31.12.2010 vedených 17 občanov, 13 by chcelo 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       18 klientov, 

ktorí majú IV. stupeň odkázanosti,  

v bloku A bývajú 3, v bloku B 15 klienti,  
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 na pomoc v rozsahu 8 – 12 hodín denne je odkázaných     33 klientov, 

ktorí majú V. stupeň odkázanosti 

v bloku  A bývajú 9, v bloku B 24 klientov 

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

ktorí majú VI. stupeň odkázanosti 

bloku A bývajú 60, v bloku B 13 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 59 zamestnancov, na troch úsekoch. V spolupráci s ÚPSVaRom formou 

aktivačnej činnosti dobrovoľníckej služby pracovali v zariadení počas dvoch polročných projektov 

11 dobrovoľníci na sociálnom a zdravotnom úseku.  

 

Podmienkou poskytovania kvalitných sociálnych služieb je vzdelávanie pracovníkov. V roku 2010 

sa pracovníci zdravotného i sociálneho úseku zúčastňovali vzdelávacích aktivít poriadaných ŽSK, 
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Edukosom v Dolnom Kubíne, Hartmannom, výučbe posunkovej reči, supervízie, prednáške o práci 

s klientom postihnutým Alzheimerovým ochorením. 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 

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

sociálne služby 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. Sociálni pracovníci v spolupráci so zdravotníckymi vypracúvali individuálne rozvojové 

plány, v ktorých boli stanovené osobné ciele pre jednotlivých prijímateľov . Tieto vychádzali 

predovšetkým z ich schopností, vnútorných zdrojov a možností. Tieto sa pravidelne prehodnocujú. 

Z kultúrno- spoločenských akcií počas roku to boli rozlúčka so stromčekom, fašiangová zábava 

s maskami, programy detí k MDŽ, Veľkej noci, ku Dňu matiek, stavanie mája, k mesiacu októbru, 

Katarínska zábava, ku Vianociam. Pekné bolo vystúpenie spevácko-dievčenského súboru 

z Oravského Podzámku pod vedením Mgr. Suroviaka.  V spolupráci s Oravskou knižnicou 

v Dolnom Kubíne k nám zavítal spisovateľ Jerzy Bogacz s prezentáciou svojej knihy Anjelský čas. 

V novembri boli klienti na výlete v Sučanoch . Navštívili neverejného poskytovateľa sociálnych 

služieb , kde mali možnosť vidieť služby v inom zariadení. Zastavili sa tiež v pamätnej izbe Jurka 

Langsfelda. 

Už tradičným podujatím v predvianočnom čase sa stala odborná praktická maturitná skúška 

študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Študenti si praktické 

vedomosti v zariadení overili pred maturitnou komisiou a klientmi zariadenia v odbore kuchár- 

čašník, prípravou pokrmov so sprievodným Vianočným programom. 

Zo vzdelávacích podujatí pre prijímateľov sociálnych služieb to bola prednáška o požiarnej ochrane, 

civilnej ochrane, o zdravom životnom štýle s MUDr. Vasiľovou, o ochrane majetku a života 

v spolupráci s políciou. Dni pamäte- prednášku a cvičenia mali klienti s PhDr. Krškovou. Oravské 

Vianoce,  tradície a zvyky nám priblížila PhDr. Beňušová z Oravského múzea. 
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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 mesiaci júni a novembri prišiel medzi obyvateľov primátor mesta a poslanec ŽSK Ing. Ivan 

Budiak a zástupca primátora PaedDr. Roman Matejov. 

Pracovná terapia bola zameraná na výrobu dekoratívnych  a úžitkových predmetov, ozdobných na 

Vianoce a Veľkú noc, estetizáciu priestorov zariadenia, tiež na práce spojené s úpravou okolia, 

výsadbu kvetín, odpratávaniu snehu okolo budov. Svoje výrobky klienti prezentovali na 

Veľkonočnej, Vianočnej a putovnej výstave v Poľsku. 

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. 

V letnom období boli v areáli zariadenia pripravené pre klientov tzv. opekačky a varenie gulášu, 

ktorých sa mohli zúčastniť takmer všetci prijímatelia sociálnych služieb. 

Zaujímavý bol pre našich klientov projekt KUMRÁN z 30.11.2010.V spolupráci s rádiom Lumen 

bol zameraný na čítanie Biblie – Slova Božieho.  Redaktorka rádia čítala úryvky z Biblie,  ktoré 

spoločne s klientmi rozoberala. Stretnutia sa zúčastnilo 15 klientov. 

ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne pripravila projekt Adopcia. Jeho cieľom bolo spojiť mladú a staršiu 

generáciu, ktorej výsledkom bol adopčný list starých rodičov a vnúčat. Deti do zariadenia chodievali 

pravidelne dvakrát do týždňa. Stretávali sa s klientmi,  čítali im, spievali, rozprávali sa s nimi a hrali 

spoločenské hry. Klienti ich učili ručným prácam, rozprávali im zážitky zo  svojej mladosti . Dňa 

10.12. 2010 na spoločnom stretnutí zariadenie dostalo od ZŠ Adopčný list a osobný adopčný list tí 

najaktívnejší klienti. Spolupráca pokračuje ďalej.  

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. 

V apríli sa šachového turnaja na ŽSK zúčastnil náš klient pán Mičuda a vyhral tretie miesto. Na 

stolno-tenisovom  turnaji v Čadci boli dvaja klienti a to pán Hošala a pán Ruttkay, ktorý má 87 

rokov. 

 

      
 

Zdravotnú starostlivosť zariadenie priamo neposkytuje, ale podieľa sa na jej zabezpečení. Klienti sú 

včlenení do obvodu praktickej lekárky pre dospelých MUDr. Hrudovej, ktorá zabezpečuje 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 
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vyšetrenia sú praktizované v neďalekej NsP. Zariadenie pravidelne navštevujú aj lekári z odborov 

neurológie, psychiatrie a rehabilitácie.  

Zdravotnícky personál poskytuje ošetrovateľsko- opatrovateľskú starostlivosť pre prijímateľov 

sociálnych služieb tak, aby bola zabezpečená komplexná starostlivosť zameraná na uspokojovanie 

bio-psycho-sociálnych a spirituálnych potrieb, na udržanie  sebestačnosti a nezávislosti pri bežných 

denných činnostiach, na prevenciu komplikácií a na podporu  psychickej, fyzickej a sociálnej 

pohody. Ošetrovateľské výkony, ktoré vykonávali sestry zariadenia, boli v súlade s príslušnými 

kompetenciami . Pri vykonávaní ošetrovateľských úkonov sa riadili ošetrovateľskými štandardami. 

Zabezpečovali predpis a dovoz liekov a pomôcok, manipuláciu s liekmi, liečivami, zdravotníckymi 

pomôckami. Sledovali termíny odborných vyšetrení, poskytovali odbornú pomoc do príchodu lekára, 

sledovali celkový zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb. V preventívnej oblasti sa kladie 

dôraz na prevenciu dekubitov polohovaním, zabezpečením antidekubitných pomôcok. Tým sa 

aktívne predchádzalo rozvíjaniu imobilizačných syndrómov. Odborné zdravotnícke výkony boli 

zabezpečované cez agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Rehabilitačná pracovníčka 

vykonávala s prijímateľmi sociálnych služieb základné RHB cvičenia, LTV, kondičné a dychové 

cvičenia, masáže, liečbu BIOPTRON lampou, nácvik chôdze s chodítkom, G- aparátom, barlami 

a protézou. 
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6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu 

 

  
ZPS a DSS Dolný Kubín, M. Hattalu 2161,  Dolný Kubín mal v roku 2010 pridelený rozpočet, ktorý 

schválilo zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej správy v zn. n. p. .  

V priebehu roka 2010 pridelený  rozpočet bol upravovaný sedemkrát. Úpravu schvaľovalo 

zastupiteľstvo ŽSK. V úprave bolo jedenkrát zvýšenie príjmov, trikrát zvýšenie výdavkov, jedenkrát 

preklasifikácia bežných výdavkov  na kapitálové výdavky a jedenkrát zníženie výdavkov. 

 

 

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

 

Kategória Názov

Schválený 

rozpočet

Čerpanie 

rozpočtu Čerpanie v %

610 Mzdy, platy... 368 913,00 368 913,00 100

620 Poistné a príspevok... 136 526,00 136 525,80 100

630 Tovary a služby 345 650,00 345 650,00 100

Z toho 

631 Cestovné náhrady 563,00 562,37 99,89

632 Energie, voda a komunik. 131 672,00 131 671,76 100

633 Materiál 26 430,00 26 427,03 99,98

634 Dopravné 10 634,00 10 634,58 100,01

635 Rutiná a štand. Údržba 46 483,00 46 483,36 100

637 Služby 129 868,00 129 865,39 99,99

642 Transféry 1 303,00 1 302,87 99,99

700 Kapitálové výdavky 18 410,00 18 405,78 99,98

CELKOM 870 802,00 870 791,94 99,99

633 72H Úrad práce 2 224,60

637 72H Úrad práce 132,92

637 72F Služby stravu zamestnanci 10 687,48

CELKOM 13 034,94  
 

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

pridelený rozpočet. Vymenila sa podlahová krytina na chodbách jedného bloku, dorobili sme 

drevené obklady ku posteliam, zrekonštruovala sa podlaha vo výdajni jedla, vymaľovali sa jedálne, 

niektoré izby a chodby jednej budovy. Časť finančných prostriedkov bolo pre klasifikovaných na 

kapitálové výdavky. Tieto sa využili na vybudovanie bezbariérovej kúpeľne a dokončil sa 

dorozumievací systém v bloku B.  Pôvodné okná boli vymenené za plastové v jednej štvrtine 

objektov. Novým nábytkom sa vybavili dve spoločenské miestnosti pre prijímateľov sociálnych 

služieb. Dokúpila sa sušička na bielizeň a vozíky na rozvoz čistej bielizne na oddelenia. Obnovili 
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sme jedálenský riad.  Znížený rozpočet oproti minulým rokom nám   nedovolil uskutočniť plánovanú 

údržbu budov, ako realizovať výmenu okien v oboch budovách, vymurovať balkónové steny, 

prepojiť systém elektronického dorozumievacieho  systému sestra – klient na požadovanej úrovni. 

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

29775/2007-II/1. Cez tieto projekty sme získali polohovacie postele a zdvíhacie zariadenie, ktoré sa 

využíva  pri kúpaní klientov. 

 Ďalšie projekty v spolupráci s ÚPSVaRom Dolný Kubín nám pomohli po materiálovej stránke, aj na 

jednotlivých úsekoch pracovníkmi – aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby v projektoch 

č. 6/§52a/2009NP V-2, 9/§52a/2010NP V-2 a 23/§52a/2010NP V-2. V období od 01.02.2010 do 

31.07.2010 pracovalo na zdravotnom a sociálnom úseku 11 dobrovoľníkov a od 01.08.2010 do 

31.01.2011 tiež 11 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri poskytovaní sociálnych služieb. 

 Nemalou mierou nám pomohli finančné dary na sponzorský účet v hodnote 3.184,15€ a materiálne 

dary od sponzorov, ako pracovná obuv, odev, obrazy, elektrická polohovacia posteľ s 

príslušenstvom, matrac PREVENT AD pasívny, stacionárny bicykel, kuchynská váha a iné drobné 

predmety pre činnosť organizácie ,v  celkovej čiastke 1.211,17 €. 

Prioritou rozpočtového roku 2010 bolo zabezpečenie kvalitnej sociálnej služby naším klientom, bez 

dlžôb a neprípustných záväzkov, čo bolo aj splnené. 

  

Úhrada za sociálne služby bola stanovená Všeobecne záväzným nariadením ŽSK č. 7/ 2005 a č.18 / 

2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobe ich 

určenia a platenia a Dodatku č.1 k VZN ŽSK č.18/ 2009 a Dodatku č. 2 k VZN ŽSK č.7 /2005. 

Výška úhrady závisí od veľkosti užívanej podlahovej plochy, druhu poskytovanej stravy, stupňa 

odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sumy úhrady za užívanie vlastných elektrospotrebičov. 

Výška úhrady v roku 2010 bola v rozmedzí od 195 € do 336 €, priemerná úhrada bola 238,33 €. 

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle §72 zákona NR SR č.448 /2008  boli  pre rok 2010 určené 

na 591,91 €, priemerné skutočné bežné výdavky za rok 2010 boli 576,53 € na jedného klienta. 

 

Plnenie príjmov za rok 2010 

 

Kategória Názov Rozpočet Plnenie rozpočtu Plnenie v %

210 Príjmy z prenájmu 815,00 45,00 5,52

220 Z predaja služieb 265 622,00 349 425,37 131,55

za stravné zamestnanci 10 687,48

240 Úroky z vkladov 120,50

290 Vratky z dobropisov a iné vr. 700,00 1 776,56 253,79

310 Transféry v rámci VS zo ŠR 2 357,52  
 

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

 

Cieľom ZPS a DSS Dolný Kubín je 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. 

Poskytujeme dôstojné bývanie, nutnú zdravotnú starostlivosť, modernú prevenciu patologického 

chátrania ako fyzického tak i duševného. Pracovníci svojim prístupom k prijímateľom sociálnych 

služieb pomáhajú im žiť podľa svojich maximálnych možností, bez ohľadu na stupeň funkčnosti, 

podporujú motiváciu k životu, ktorému vracajú zmysel a hodnotu. Dôraz kladieme na individuálny 

prístup a individuálne potreby každého z nich, čím sa snažíme vytvoriť vhodné podmienky pre 

každodenný život. 

 Pracujeme s konceptom bazálnej stimulácie. Táto podporuje zmyslové vnímanie klienta, rozvoj 

vlastnej identity, zlepšuje komunikáciu s prostredím, pomáha zvládať orientáciu v čase a priestore, 

zlepšuje celkovú funkciu organizmu. 
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K skvalitneniu sociálnych služieb viedlo i rozdelenie zodpovednosti za izby jednotlivých užívateľov 

zdravotníckym a sociálnym pracovníkom. Humanizáciu a estetizáciu obytných jednotiek dotvárali 

prijímatelia sociálnych služieb a pracovníci, v spolupráci s príbuznými. Cieľom bolo vytvoriť pocit 

skutočného domova a príjemného prostredia. 

Prioritou roku 2010 bolo začatie procesu certifikácie systému manažérstva kvality podľa normy STN 

EN 9001 : 2009, ktorý skvalitní procesy v organizácii a vedie k skvalitneniu poskytovaných služieb 

a spokojnosti prijímateľa sociálnej služby. 

Kvalita poskytovanej sociálnej služby vo veľkej miere závisí od profesionality a kvalifikovaného 

prístupu zamestnancov. Etickú a morálnu úroveň, morálne vedomie zamestnancov ovplyvňuje etický 

kódex, ktorý v roku 2010 prijali zamestnanci ZPS a DSS Dolný Kubín a uplatňujú ho vo svojej práci. 

Tento uisťuje klientov, rodinných príslušníkov ako aj verejnosť, že inštitúcia sa pridržiava 

štandardných etických princípov. 

 

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2011 

 

Plán financovania sociálnych služieb na rok 2011 pre naše zariadenie vychádza zo schváleného 

rozpočtu na uvedený rok. Nakoľko vo výdavkovej časti - 610 je nižší rozpočet o10% ,zamestnancom 

táto skutočnosť ovplyvnila osobné ohodnotenie, v časti – 630 je rozpočet  krátený o 6% oproti roku 

2010, i keď poskytovanie služieb je zabezpečované práve touto časťou rozpočtu . Údržba v roku 

2011 bude vzhľadom na pridelené finančné prostriedky štandardná.  

Prioritou na rok 2011 je hospodárnosť v rozsahu pridelených finančných prostriedkov a 

poskytovanie sociálnych služieb prijímateľom v plnom rozsahu a kvalite,  bez dlhov a záväzkov. 

 

Kategória Názov Schválený rozpočet

610 mzdy, platy, .... 334 844,00

620 Poistné a príspevok do poisť... 124 854,00

630 Tovary a služby 342 936,00

Z toho 

631 Cestovné náhrady 500,00

632 Energie, voda a komunik. 147 907,00

633 Materiál 25 500,00

634 Dopravné 11 970,00

635 Rutiná a štand. Údržba 17 509,00

637 Služby 139 550,00

642 Transféry 1908,00

 
 

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 / 
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