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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. Zariadenie 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  

Dodatok č. 2 č. 3483 / 2013 / OSV – 003 zo dňa 30.04.2013  

Dodatok č. 3 č. 5748 / 2013 / OSV – 003 zo dňa 07.11.2013  

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

č. 33/2009/OSV zo dňa 09.05.2012  

č. 33/2009/OSV zo dňa 04.07.2012  

č. 33/2009/OSV zo dňa 06.12.2013  

 

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 103 prijímateľom sociálnych služieb v 

nepretržitej prevádzke. Na zabezpečení služieb sa podieľa 75 pracovníkov, z toho v priamom 

kontakte 48 pracovníkov.  

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

sklady, denná miestnosť pre personál, čajovňa a terapeutická miestnosť na rôzne aktivity . Na 

poschodiach sú izby prijímateľov sociálnych služieb, ošetrovne, spoločenské miestnosti, 

modlitebňa, internetová učebňa, kancelárie pracovníkov. 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 štyri 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, 

servírovacím stolíkom a kuchynskou linkou. V bloku B, kde sú prevažne jednoposteľové izby, 

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

a samostatné hygienické zariadenie.  

Zdravotnícky personál pod vedením referentky výkonu opatrovateľskej služby / hlavnej 

sestry / poskytuje opatrovateľskú starostlivosť nepretržite počas celého roku podľa pokynov 

lekárov. K práci s imobilnými užívateľmi slúžia závesný stropný systém, mechanické a 

elektrické polohovacie postele, 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 Centra sociálnych služieb Prameň Dolný Kubín, vzdialeného cca 

2,2 km. Zariadenie má tri výdajne jedla. Imobilní klienti dostávajú stravu priamo na izby. V 



Názov dokumentu: Rok : 2019 

Výročná správa o činnosti a hospodárení v ZPS a DSS Dolný Kubín 

 
 

© Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín  

  6 

 

 

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 3 spoločenské miestnosti s 

televízorom a spoločenskými hrami, jedna miestnosť s internetom, terapeutická miestnosť a 

ekumenická kaplnka.  

Pohybové cvičenia sa uskutočňujú v telocvični, v rehabilitačnej miestnosti a 

fyzioterapeutickej miestnosti Seniofit.  

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

oddychová zóna na prechádzky a posedenie. 

 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu 

 

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.  

 

Služby sú realizované v súlade so zákonom o sociálnych službách v odborných  činnostiach 

–  základným  sociálnym poradenstvom, sociálnym prieskumom. Táto profesionálna odborná 

činnosť je poskytovaná pri prvom východiskovom kontakte PSS a  ich príbuzných, 

kvalifikovanými sociálnymi pracovníkmi. Poradenstvo o poskytovaní sociálnych služieb 

vychádza zo zákonov, možností poskytovania, rozsahu  a druhu sociálnej pomoci pre 

žiadateľov. Bližšie špecifikované  informácie slúžia ako podklady, pre ďalšie spracovanie vo 

forme žiadostí o poskytnutie sociálnych služieb. 

  

Rehabilitácia, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť / ADOS /, obslužné činnosti – ubytovanie, 

stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne, z ďalších činnosti – úschova 
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cenných vecí, záujmová činnosť, osobné vybavenie podľa potreby, fakultatívne služby ( 

pedikúra, strihanie ). 

 

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

služieb podľa ich zdravotného stavu, záujmov a individuálnych možností zabezpečovali 

základné sociálne poradenstvo osobne alebo telefonicky, sprievod pri vybavovaní úradných 

záležitosti, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečovanie hygienických potrieb, drobných nákupov, 

kultúrno- spoločenské podujatia, voľno časové aktivity a pracovnú terapiu,  v priestoroch 

interiéru a exteriéru zariadenia. K realizácií spoločenských, kultúrnych, či športových podujatí  

je prispievané z fondu obyvateľov, darcov , sponzorov, Občianskeho  združenia Senior pri ZPS 

a DSS Dolný Kubín, ktoré zo získaných finančných príspevkov právnických, či fyzických osôb 

finančne pokrýva jednotlivé aktivity.  

 

Starnutie je  univerzálny proces v celej prírode, začína sa narodením človeka. Jej 

vyvrcholením je životná  etapa, v ktorej sa spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť. V 

prežití  zmysluplnej jesene života, má veľký zmysel, hľadať potešenie z maličkostí. 

Každodenný  úsmev, pohladenie, vľúdne slovo, objatie, pekný zážitok  či poďakovanie, tak 

prispieva k duševnej harmónii, našich seniorov. K naplneniu ich túžob a snov, každoročne 

prispievame rôznymi nezabudnuteľnými  zážitkami a spoločnými aktivitami v našom zariadení. 

Veď prežiť dôstojnú starobu, je túžbou nejednej ľudskej bytosti. 

 

Fašiangová zábava v bloku „ A „ 

Každoročne sa naši milovníci tradícií, tešia na fašiangovú zábavu. Posedenie s dobrými 

spoločníkmi v príjemnom prostredí, veselou fašiangovou výzdobou, pod rytmickou taktovkou 

ľudovej či modernej  hudby k obdobiu fašiangu, neodmysliteľne patrí.  
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Výroba autobusovej zastávky 

Cestovanie autobusom je pre mnohých seniorov spoločenskou udalosťou. Myšlienka 

výroby autobusovej zastávky bola dlhodobým projektom, ktorého cieľom bolo seniorom 

spríjemniť prostredie  a navodiť atmosféru minulosti, kedy cestovanie autobusom do práce bolo 

ich každodenným rituálom.  Rozhovory na priedomí, či na autobusovej zastávke, boli vždy 

veľmi nápomocné k udržiavaniu sociálnych kontaktov.   
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Veľkonočné pásmo so Strednej zdravotníckej školy 

Pred príchodom najvýznamnejšieho kresťanského sviatku Veľkej noci si pre našich 

seniorov pripravili študentky Strednej zdravotníckej školy, malé prekvapenie. Veľkonočným 

pásmom, obohateným o hudobnú produkciu, pripomenuli mnohé zvyky a tradície, ktoré 

neodmysliteľne k týmto sviatkom patria. 
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Folklór v záhrade 

S folklórnym alebo ľudovým motívom  sa v dnešnej dobe stretávame na každom kroku. 

Stará klasika, ktorá dýcha minulosťou, nadchne nejedného milovníka vintage štýlu. Radi 

dávame druhú šancu nepotrebným veciam. Tento krát to boli zhrdzavené kvetináče, vystavené 

pred budovami zariadenia. Snažíme sa využiť potenciál  fantázie a kreativity seniorov, ktorou 

chceme potešiť každého obyvateľa či návštevníka,  pri prechádzkach v okolí nášho zariadenia.  
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Športový deň 

Splnenie športových cieľov je snom nejedného športovca. V 6. ročníku o pohár 

riaditeľky sme tieto športové ciele zdolávali v rôznych a netradičných disciplínach. Strely na 

hokejové bránky, lov rýb, či hod polenom, to všetko sú netradičné športové disciplíny, ktoré 

nás tak viedli k dosiahnutiu čo najlepších športových výkonov. Záver športového dňa patril 

vyhláseniu víťazov, odovzdaniu cien a chutnému obedu, vo forme gulášu s ovocným koláčom. 
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Výlet na Srňacie 

Letné potulky nás zaviedli do malebnej dedinky Srňacie, ktorá bola kedysi najmenšou 

obcou na Orave. Prechádzka medzi pôvodnými dreveničkami, sýpkami či posedenie pri 

zrubovej zvoničke, vytvárala tú najkrajšiu pastvu pre naše oči a dušu.  
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Orava  v kocke 

Zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja prijali naše 

pozvanie zúčastniť sa zábavno - vedomostnej súťaže, pod názvom „ Orava v kocke“. 

K dobrej nálade nám prispel svojím  hudobným programom aj náš hudobný hosť - folklórny 

súbor Kňažan. Spoločenská akcia s chutným a bohatým  občerstvením, prispela k tradičnej  

priateľskej atmosfére a potešila všetkých zúčastnených.  
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Mesiac úcty k starším 

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším  a s vedomím potešiť,  si pripravili pre našich seniorov, 

malú slávnosť v podobe vystúpenia  deti z MŠ, ZŠ v Dolnom Kubíne.  
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Adoptuj si seniora – pokračovanie projektu 

Pravidelnými návštevami počas celého školského roka sú voľné chvíle našich seniorov, 

vyplnené stretnutiami detí zo ZŠ  - J- Matúšku v Dolnom Kubíne. Kreatívne popoludnia sú 

vždy vyplnené aktivitami na aktuálne témy .Prítomnosť detí, tak  bohato prispieva k dobrej 

nálade a fantázii seniorov. Spoločne vyrábame dekoratívne predmety,  ktoré zdobia interiér 

zariadenia a izby našich seniorov. 
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Za našimi oknami 

Inštalácia výstavy v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja, pod názvom „ Za 

našimi oknami “, ponúka návštevníkom možnosť nahliadnuť na výsledky tvorivých hodín 

našich seniorov. Inšpiráciu pre nasledujúcu tvorbu  sme čerpali počas spoločne trávených chvíľ 

v interiéri a exteriéri zariadenia.  
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30.výročie Nežnej revolúcie 

Naši seniori  si zaspomínali na život pred rokom 1989. Formou kvízu o Nežnej  

revolúcii, sme ich podnietili zalistovať  si vo  svojej pamäti a zaspomínať si na časy, kedy 

všetko bolo inak. Najšikovnejší boli odmenení sladkosťami v  štýle 80 rokov. Príjemná  

atmosféra  plná spomienok, bola  prínosom aj  pre nás, mladšie generácie .   
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Vianočné divadielko s Dramaťáčikom 

Najkrajšie obdobie v roku je predo dvermi. Spája sa s mnohými predvianočnými 

akciami, besiedkami, charitatívnymi vystúpeniami a mnohými ďalšími dobročinnými  

činnosťami. 

Tento rok si pre našich seniorov v bloku „ A „ pripravili deti zo ZŠ – J. Matúšku, spolu so 

záujmovým  krúžkom „ Dramaťáčik “ vianočné divadielko. Tradičné vianočné koledy a vinše 

potešili všetkých poslucháčov.  
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Ukazovateľ ŠZ DSS ZPS SPOLU 

 

Kapacita 

ZPS DSS 

D.Kubín 

2017 43 20 40 103 

2018 43 20 40 103 

2019 43 20 40 103 

Pohyby 

klientov 

Stav ku koncu predošlého roku   

 31. 12. 2017 
22 47 33 102 

Stav ku koncu predošlého roku   

 31. 12. 2018 
25 35 41 101 

Stav ku koncu predošlého roku   

 31. 12. 2019 
36 23 42 101 

Prijatí PSS za r. 2017 16 3 9 28 

Prijatí PSS za r. 2018 9 1 16 26 

Prijatí PSS za r. 2019 19 0 10 29 

Prepustení r. 2017 0 1 0 1 

Prepustení r. 2018 2 0 1 3 

Prepustení r. 2019 0 0 0 0 

Stav ku koncu predošlého roku 

 31. 12. 2018 
25 34 41 100 

Zomrelí r. 2017 10 9 8 27 

Zomrelí r. 2018 4 13 7 24 

Zomrelí r. 2019 8 11 7 26 

Stav ku koncu roku -  31. 12. 2017 22 47 33 102 

Stav ku koncu roku -  31. 12. 2018 25 35 41 101 

Stav ku koncu roku -  31. 12. 2019 36 23 42 101 

Muži 5 12 11 28 



Názov dokumentu: Rok : 2019 

Výročná správa o činnosti a hospodárení v ZPS a DSS Dolný Kubín 

 
 

© Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín  

  20 

 

 

Vek 

klientov 

2017 

 

 

 

Vek 

klientov  

2018 

 

 

 

 

Vek 

klientov  

2019 

Ženy 17 35 22 74 

Najmladší muž 46 38 77  

Najstarší muž 91 88 95  

Najmladšia žena 58 59 68  

Najstaršia žena 94 98 95  

Muži 4 10 14 28 

Ženy 21 25 27 73 

Najmladší muž 62 38 78  

Najstarší muž 91 88 95  

Najmladšia žena 59 59 68  

Najstaršia žena 94 98 95  

Muži 6             9 13 28 

Ženy 30 14 29 73 

Najmladší muž 61 39 79  

Najstarší muž 82 89 96  

Najmladšia žena 60 60 75  

Najstaršia žena 96 92 96  

   Štruktúra 

príjmov 

2017 

Najnižší dôchodok 
Žena 313,90 € 245,30 € 334,30 €  

Muž  332,55 € 210,30 € 379,60 €  

Najvyšší dôchodok 
Žena  498,20 € 614,30 € 619,40 €  

Muž 528,90 € 528,70 € 948,03 €  

Priemerný dôchodok  406,60 € 411,50 € 487,60 €  

   Štruktúra 

príjmov 

2018 

Najnižší dôchodok 
Žena 299,20 308,00 342,70  

Muž 377,00 289,40 388,00  

Najvyšší dôchodok 
Žena 572,00 621,50 631,60  

Muž 537,30 562,60 948,30  

Priemerný dôchodok  435,30 477,60 417,60  
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Štruktúra 

príjmov 

2019 

Najnižší dôchodok 
Žena 313,70 360,90 343,30  

Muž 398,10 297,00 400,70  

Najvyšší dôchodok 
Žena    598,00 602,10 648,10  

Muž 439,90 577,30 719,60  

Priemerný dôchodok 444,95 438,61 486,95  

2017 Poplatky (úhrady za starostlivosť) 

celkom:  
- - - 381 745 

       2018 Poplatky (úhrady za starostlivosť) 

celkom:  
- - - 396 453 

       2019 Poplatky (úhrady za starostlivosť) 

celkom:  
- - - 413,149 

 

Kapacita / skutočnosť 2017    43/22 20/47 40/33 103/102 

Kapacita / skutočnosť 2018 43/25 20/35 40/41 103/101 

Kapacita / skutočnosť 2019 43/36 20/23 40/42 101/101 

Priemerná úhrada 2017 319,81 309,37 317,91 312,76 € 

Priemerná úhrada 2018 314,51 316,55 334,99 322,01 € 

Priemerná úhrada 2019 321,77 341,87 361,62 341,75 € 

Počet oš. dní 2017 7145 17378 11081 35604 

Počet oš. dní 2018 8798 15186 13365 37349 

Počet oš. dní 2019 11182      10292 14410 35884 

Počet dní prerušenia služieb 2017 227         406    395 1028 

Počet dní prerušenia služieb 2018 229 298 338 865 

Počet dní prerušenia služieb 2019 452 333 442 1227 

Počet PSS s čiastočnou úhradou 

a doplatkom z majetku  2017 
5 11 5 21 

Počet PSS s čiastočnou úhradou 

a doplatkom z majetku  2018 
6 5 8 19 

Počet PSS s čiastočnou úhradou 

a doplatkom z majetku  2019 
8 9 12 29 

 Počet PSS s čiastočnou úhradou 2019 0 1 0 1 
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Aktivity január- marec 2019 

 
 
 

 

Názov akcie 

Počet zúčastnených 

klientov 

Počet zúčastnených 

klientov  % 

Náklady 

FO- A 

  Plán Skutočnosť Plán Skutočnosť € 

1. Novoročné prianie 30 30 100 100 3,00 € 

2. Ekumenická bohoslužba 35 35 100 100  

3. Tvoríme s deťmi zo ZŠ – J.M 20 10 100 50 5,56 € 

4. Vtáctvo v zime 3 3 100 100 20,00 € 

 
5. 

Výroba zimných dekorácií 

v tvorivej dielni 

 

20 

 

12 

 

100 

 

60 
 

27,80 € 

6. Obetovanie pána - Hromnice 30 30 100 100  

 
7. 

Veselé postavičky z tvorivej 

dielne 

 

5 

 

5 

 

100 

 

100 
 

24,37 € 

 
8. 

Karnevalové masky - vyrobené 

v spolupráci s deťmi 

 

15 

 

15 

 

100 

 

100 
 

19,99 € 

9. Fašiangová zábava v bloku „ A “ 35 32 100 90 149,80 € 

10. Pamäťové cvičenie 15 12 100 80  

11. Prinášame jar 10 8 100 80 24,51 € 

12. Čakanie na autobus 15 15 100 100 15,51 € 

13. MDŽ 73 73 100 100 50,00 € 

14. Koleso šťastia 70 70 100 100 24,00 € 

 

Náklady fond obyvateľov blok A,  2019  1.štv. 364,54 € 

 

Aktivity apríl – jún 2019 

15. Týždeň mozgu pre príbuzných  18  12 100 67  

16. Pásmo Veľkej noci so SZŠ 5 5 100 100 13,95 € 

 
17. 

Šikovné ruky – spolupráca detí 
so seniormi- veľkonočné 
tvorenie 

 
12 

 
10 

 
100 

 
80 

 
32,70 € 

18. Úprava okolia – jarné 
upratovanie 

15 15 100 100 67,40 € 

 
19. 

Folklór v záhrade, nákup 
dekorácií, okrasný štrk 

 
25 

 
25 

 
100 

 
100 

 
32,80 € 

20. Stavanie mája 5 5 100 100 10,00 € 

21. Retro veci z chalupy 5 5 100 100 32,03 € 

 
22. 

Kúzlime v exteriéry, výsadba 
záhonov v okolí bloku „A „  

 
8 

 
8 

 
100 

 
100 

 
20,69 € 

 
23. 

Hurá do záhrady, úprava okolia 
altánku 

 
10 

 
6 

 
100 

 
60 

 
180,20 € 
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24. Deň otcov 28 28 100 100 10,00 € 

 
25. 

VI. ročník športových hier 
o pohár riaditeľky 

 
62 

 
59 

 
100 

 
95 

 
282,21 € 

26. Prázdninová rozlúčka s deťmi 10 10 100 100 20,00 € 
 

Náklady fond obyvateľov blok A, B 2019   2.štv. – 701,98 € 

 

 

Aktivity júl-september 2019 

 

27. Výlet na Srňacie 8 8 100 100 13,75 € 

28. Deň kofoly     10 7 100 70 8,00 € 

29. Deň čokolády 10 7 100 70 16,09 € 

 
30. 

Tvorivý ateliér – výroba hand 
made stoličky 

 
5 

 
        5 

 
100 

 
100 

 
11,61 € 

31 Šijeme na súťaž– tvorivá dielňa 10 10 100 100   20,00 € 

32. Levandula – rozvoňajme si izbu 6 6 100 100  

33. Orava v kocke 100 100 100 100 240,00 € 

 
34. 

Tvorivé popoludnie s deťmi – 
jeseň za dverami 

 
8 

 
8 

 
100 

 
100 

15,00 € 

 
35. 

Pochváľme sa všetkým – výroba 
dekorácií na výstavu v ŽSK 

 
5 

 
5 

 
100 

 
100 

 
37,90 € 

 
36. 

Za našimi oknami – výstava v ŽSK  
10 

 
8 

 
100 

 
80 

 
21,72 € 

 

Náklady fond obyvateľov blok A,    3.štv. –384,07 €  

 

 

Aktivity október- december 2019 
 

 

 

37. 

Október mesiac úcty k starším – 

pásmo  detí zo ZŠ -  P. Škrabáka 

posedenie pri občerstvení 

    

 

49 

  

 

 49 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

171,00 € 

 

38. 

Október mesiac úcty k starším – 

pásmo  detí zo ZŠ – J. Matúšku   

 

22 

 

19 

 

100 

 

86 
 

17,40 € 

 

39. 

Jesenné dekorácie do exteriéru 

zariadenia 

 

12 

 

10 

 

100 

 

83 
 

60,00 € 

40. Pošta pre teba 8 8 100 100  

41. Jesenné popoludnie s deťmi 5 5 100 100 20,00 € 

42. Pamiatka zosnulých - Ekuména 30 30 100 100  

 

  43. 

30. výročie Nežnej revolúcie-kvíz , 

spomienky na toto obdobie  

 

33 

 

33 

 

100 

 

100 
   

38,00 € 
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44. 

Bol u nás Mikuláš – vystúpenie detí 

zo ZŠ – J. Matúšku – darčeky pre 

PSS 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

100 

 

 

80 

 

 

36,25 € 

 

45. 

Vianočné divadielko - Dramaťáčik 

v podaní detí  

 

    35 

 

  35 

 

100 

 

100 
 

15,00 € 

46. Nesieme Vám koledu 30  30  100 100 20,69 € 

 

47. 

Prajeme Vám pekné sny – tvorivý 

ateliér 

 

6 

 

6 

 

100 

 

100 
 

47,34 € 

48. Vianočný škriatkovia 5 5 100 100  

 

49. 

Vianočný koncert – súbor 

Gruchalanka 

 

32 

 

32 

 

100 

 

100 
 

20,23 € 

50. Vianočný zázrak v krabici 70 70 100 100  

 

Náklady fond obyvateľov blok A,  2019  4. štv.  445,91 € 
 
 
 

Počet akcií - porovnanie 

 

 
Rok 

Počet 
akcií 

Počet zúčastnených 
spolu 

Priemer 
na 1 akciu 

2017 52 1048 20/ osôb 

2018 46 906 20/osôb 

2019 50 1072 21/osôb 
 

Počet odborných prednášok 

 

 
Rok 

 
zdravie 

 
kultúra 

 
bezpečnosť 

 
príroda 

 
Iné 

2017 3 12 0 1 2 

2018 1 9 0 1 2 

2019 1 12 1 1 4 
 

 

Pravidelné aktivity rok 2019 

 

 

Pravidelné aktivity v roku 

Blok A 

počet stretnutí 

 

Blok A 

počet PSS  

na 1 stretnutie 

„ Adoptuj si  seniora“ 22 7 
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Fakultatívne služby v roku 2019 

Rok 2017 2018 2019 

Mesiac strihanie pedikúra strihanie pedikúra strihanie Pedikúra 

Január 68 70 70 57 25 64 

Február       

Marec 64 72 60 73 48 45 

Apríl       

Máj 66 62 64 58 62  

Jún 63     78 

Júl  67  76 31  

August 23  59 60 43  

September 45 72   69 71 

Október 23  60 63 31  

November 38 62    62 

December 22  18    

Spolu: 412 405 331 387 309 320 

 

Fond obyvateľov  blok A 

                     2017          2018           2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESIAC FO - A € FO – A  € FO – A € 

Január 78,98 65,41 56,36 

Február 194,04 239,17 267,31 

Marec 63,66 40,41 40,87 

Apríl 50,60 159,19 86,65 

Máj 84,61 7,94 277,85 

Jún 52,57 304,15 337,48 

Júl 9,00 49,84 91,17 

August 25,05 168,72 10,00 

September 10,00 69,00 282,90 

Október 20,42 220,13 286,40 

November 199,74 58,25 84,83 

December 16,16 27,00 74,68 

SPOLU: 801,83 1.409,21 1.896,50 
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2017 2018 2019

ŠZ 22 25 36

DSS 47 35 23

ZPS 33 41 42

Spolu 102 101 101

0

20

40

60

80

100

120

Stav PSS v rokoch 2017-2019

2017 2018 2019

ŠZ 10 4 8

DSS 9 13 11

ZPS 8 7 7

Spolu 27 24 26
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Úmrtie v rokoch 2017-2019
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ŠZ DSS ZPS Spolu PSS

muži 5 12 11 28

ženy 17 35 22 74

najmladší muž 46 38 77

najstarší muž 92 88 95

najmladšia žena 58 59 68

najstaršia žena 94 98 95
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Veková štruktúra PSS v roku 2017

ŠZ DSS ZPS Spolu PSS

muži 4 10 14 28

ženy 21 25 27 73

Najmladší muž 62 38 78

Najstarší muž 91 88 95

Najmladšia žena 59 59 68

Najstaršia žena 94 98 95
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Veková štruktúra PSS v roku 2018
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ŠZ DSS ZPS Spolu

muži 5 12 11 28

ženy 17 35 22 74

Najmladší muž 46 38 77

Najstarší muž 91 88 95

Najmladšia žena 88 59 68

Najstaršia žena 95 98 95

0
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Veková štruktúra PSS v roku 2019

muži ženy Najmladší muž Najstarší muž Najmladšia žena Najstaršia žena

Najnižší
dôchodok žena

Najnižší
dôchodok muž

Najvyšší
dôchodok žena

Najvyšší
dôchodok muž

Priemerný
dôchodok

ŠZ 313,90 € 332,55 € 498,20 € 528,90 € 406,60 €

DSS 245,30 € 210,30 € 614,30 € 528,70 € 411,50 €

ZPS 334,30 € 379,60 € 619,40 € 948,03 € 487,60 €

0,00 €
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200,00 €

300,00 €

400,00 €
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1 000,00 €

Výška dôchodku za rok 2017
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Najnižší
dôchodok žena

Najnižší
dôchodok muž

Najvyšší
dôchodok žena

Najvyšší
dôchodok muž

Priemerný
dôchodok

ŠZ 299,20 € 377,00 € 572,00 € 537,30 € 435,30 €

DSS 308,00 € 289,40 € 621,50 € 562,60 € 477,60 €

ZPS 342,70 € 388,00 € 631,60 € 948,30 € 417,60 €

0,00 €

100,00 €

200,00 €

300,00 €

400,00 €

500,00 €

600,00 €

700,00 €

800,00 €

900,00 €

1 000,00 €

Výška dôchodku za rok 2018

Najnižší dôchodok
žena

Najnižší dôchodok
muž

Najvysšší
dôchodok žena

Najvysšší
dôchodok muž

Priemerný
dôchodok

ŠZ €313,70 €398,10 €598,00 €439,90 €444,95 

DSS €360,90 €297,00 €602,10 €577,30 €438,61 

ZPS €343,30 €400,70 €648,10 €719,60 €486,95 

€0,00 

€100,00 

€200,00 

€300,00 

€400,00 

€500,00 

€600,00 

€700,00 

€800,00 

Výška dôchodku za rok 2019
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EON 2017
Priemerná

úhrada 2017
EON 2018

Priemerná
úhrada 2018

EON  2019
Priemerná

úhrada 2019

ŠZ 1 079,14 € 319,81 € 1 171,69 € 314,50 € 1 390,21 € 321,77 €

Stĺpec2 890,29 € 309,37 € 966,64 € 316,55 € 1 146,92 € 341,87 €

Stĺpec3 728,42 € 317,91 € 790,89 € 335,00 € 938,39 € 362,62 €

0,00 €
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600,00 €

800,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

1 400,00 €

1 600,00 €

Porovnanie výšky ekonomicky oprávnených nákladov - EON 
a priemernej úhrady v ŠZ, DSS, ZPS

v rokoch 2017 - 2019

ŠZ DSS ZPS

2017 1 079,14 € 890,29 € 728,42 €

2018 1 171,69 € 966,64 € 728,89 €

2019 1 390,21 € 1 146,92 € 938,39 €
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Porovnanie výšky ekonomicko oprávnených nákladov - EON
v rokoch 2017 - 2019



Názov dokumentu: Rok : 2019 

Výročná správa o činnosti a hospodárení v ZPS a DSS Dolný Kubín 

 
 

© Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín  

  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠZ DSS ZPS

2017 319,81 € 309,37 € 317,91 €

20182 314,51 € 316,55 € 334,99 €

2019 321,77 € 341,87 € 361,62 €
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v rokoch 2016 - 2018
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4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra zariadenia 

 

Personálne vybavenie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Dolný Kubín 

je v zmysle organizačnej štruktúry účinnej od 01.01.2019.  
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Výkon komplexnej sociálnej starostlivosti o klientov zariadenia zabezpečovalo k 31. 12. 

2019 71 stálych zamestnancov, z ktorých je 52 odborných zamestnancov v priamom kontakte 

s PSS ( 1- hlavná sestra, 7 – sestra, 15 – zdravotnícky asistent, 2 – fyzioterapeut, 1 – masér, 6 

sanitár, 12 – opatrovateľ, 5 sociálny pracovník, 2 – sociálny  terapeut, 1 – psychológ) 19 

obslužní zamestnanci ( 7 – upratovačka, 3 – práčka, 2 – údržbár, 3 – informátor - vrátnik, 4 – 

administratívni zamestnanci). Z celkového počtu zamestnancov na kratší pracovný pomer 

pracujú  4 zamestnanci na pozícii informátor – vrátnik a opatrovateľ/ ZŤP/. 

 

 

 

V  roku 2019 bolo prijatých celkovo 17 zamestnancov na pracovné pozície – 

zdravotnícky asistent-2, vrátnik-informátor-3, ktorí  boli prijatí  na zastupovanie počas čerpania 

riadnej dovolenky, opatrovateľ/ka-3, sanitár-1, masér-1, fyzioterapeut-1, upratovačka - práčka-

6,  z toho 4 boli prijatí na zastupovanie počas PN a čerpania riadnej dovolenky.  

V priebehu roka 2019 zo ZPS a DSS Dolný Kubín odišlo  6 zamestnancov a to 2 

zamestnankyne, ktorým sa skončil pracovný pomer na dobu určitú a následne odišli na materskú 

dovolenku a 4 zamestnanci, ktorí rozviazali pracovný pomer podľa §60 Z. z. č.   311/2001 

 

 

 

 

sestra; 8

zdravotnícky 
asistent; 15

sanitár; 6

opatrovateľú/ka; 
12

fyzioterapeut; 2
masér; 1

soc.pracovník-
soc.terapeut; 7

psychológ; 1

obslužný 
pracovníci ; 19

ZAMESTNANCI ZPS A DSS DK K 31.12.2019
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Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz za obdobie od 01.01.2019 – 31.12.2019 

 SPOLU ŽENY 

Počet zamestnancov PN pre chorobu 

                                        pre pracovné úrazy 

                                        pre iné úrazy 

33 

0 

0 

29 

0 

0 

                                                              spolu 33 29 

Počet kalendárnych dní PN pre chorobu  

                                          pre pracovné úrazy 

                                          pre ostatné úrazy 

1335 

0 

0 

1172 

0 

0 

                                                              spolu 1335 1172 

 

Zamestnanci na jednotlivých úsekoch zariadenia prechádzajú potrebnými školeniami a 

seminármi v závislosti od aktuálnych potrieb a legislatívnych zmien. Zariadenie pravidelne 

zabezpečuje školenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej 

a civilnej ochrany. 

 

Semináre a školenia v roku 2019 

Dátum Názov semináru Organizátor Počet 

zúčastnených 

zamestnancov  

08.01.2019 Rozdiely medzi rozpočtovou 

a príspevkovou organizáciou 

ŽSK 1 

10.01.2020 Povinnosti mzdovej účtovníčky 

pri uzávierke roka 2018 

Ing. Milada 

Dutková 

1 

15.01.2019 Novela Zákona č. 553/2003 

o odmeňovaní zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme 

RVC-Martin 2 

17.01.2019 Informačný seminár 

k deinštitucionalizácii sociálnych 

zariadení – podpora 

transformačných tímov 

ŽSK  2 

28.01.2020 VO-zákazka s nízkou hodnotou IPEKO Zvolen 3 
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29.01.2020 Seminár-odpisovanie majetku Management 

Service 

2 

30.1.2019 Školenie-zmeny v legislatíve 

v oblasti odmeňovania 

zamestnancov 

ŽSK 2 

14.02.2019 Ročné zúčtovanie dane za rok 

2018 

RVC-Martin 1 

22.2.2019 Zmeny v účtovníctve od 

01.01.2019 

ŽSK 1 

11.3.2019 Aktuálne otázky v sociálnej 

oblasti 

RVC-Martin 2 

19.3.2019 Správa registratúry Asociácia 

správcov 

registratúry 

1 

20.3.2019 Novela: ZP, 

 Z. z. č. 552/2003,  

Z. z. 283/2002 

JUDr. Danica 

Bedlovičová & 

spol., s.r.o. 

2 

26.03.2019 Finančná kontrola ŽSK 1 

15.04.2019 Verejné obstarávanie  ŽSK 1 

28.5.2019 Verejné obstarávanie ŽSK 2 

2.7.2019 Seminár-bezpečnosť pacienta ŽSK 1 

23.9.2019 Odborný seminár pre pracovníkov 

v sociálnych službách 

Kimberly-Clark 3 

24.9.2019 Zákazka s nízkou hodnotou IPEKO Zvolen 2 

8.-10.10. 2019 Kurz Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie 

OZ Planéta 

Malého princa, 

Holíč 

1 

15.10.2019 Pomoc dieťaťu ohrozenému 

násilím 

ŽSK 1 

16.-18.10.2019 Špecializované sociálne 

poradenstvo 

Spoločnosť pre 

rozvoj sociálnej 

práce 

1 
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17.10.2019 Konferencia – Dostupnosť 

sociálnych služieb 

Mesto Dolný 

Kubín 

2 

24.10.2020 Finančná kontrola  PROEKO, 

Bratislava 

4 

14.11.2019 Moderná správa registratúry Asociácia 

správcov 

registratúry 

1 

26.11.2019 Inovatívne trendy 

v ošetrovateľskej starostlivosti 

o dlhodobých chorých 

Artspect 1 

26.11.2019 Seminár – mzdová účtovníčka RVC-Martin 1 

 

Prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín sme zabezpečovali 

v ZPS a DSS Dolný Kubín, aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v  zmysle § 52a 

ods.9 Z. z č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.  

Aktivačná činnosť v ZPS a DSS Dolný Kubín  za rok 2019 

Pozícia 
Počet aktivačných 

pracovníkov 
Obdobie 

Vrátnik-informátor 2 

01.12.2018 - 31.05.2019 Opatrovateľ/ka 1 

Osobná zdravotná starostlivosť 2 

Vrátnik-informátor 2 

01.06.2019 – 30.11.2019 Opatrovateľ/ka 1 

Osobná zdravotná starostlivosť 2 

Vrátnik-informátor 2 
01.12.2019 – 31.05.2020 

Opatrovateľ/ka 1 

Osobná zdravotná starostlivosť 3  

 

Finančné prostriedky z aktivačnej činnosti v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v znení neskorších predpisov, boli použité v organizácii najmä na nákup 

čistiacich prostriedkov a náradia na rozvoj pracovných zručností, ochranných pracovných 

prostriedkov, čím sme ušetrili rozpočtové finančné prostriedky organizácie. 
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V  roku 2019 sme spolupracovali so Slovenským Červeným krížom Územný spolok Orava 

Dolný Kubín, ktorý  organizoval 3  kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu 

opatrovateľskej služby. Účastníci kurzu  v roku 2019,  bolo ich  celkom 26 opatrovateliek, 

vykonávali svoju odbornú prax   v ZPS DSS v Dolnom Kubíne. 

 

Na záver zhodnotenia zamestnanosti za rok 2019 predkladáme vekovú štruktúru zamestnancov 

k 31.12.2019: 

Veková štruktúra zamestnancov 

 15-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-99 

Muži 2 0 0 4 1 1 

Ženy 12 12 15 20 7 1 

Spolu 14 12 15 24 8 2 
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5. Záujmová činnosť (techniky terapií) pre prijímateľov sociálnych služieb 

 

Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení je organizácia voľného času prijímateľov 

sociálnych služieb (ďalej len PSS) a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami. Záujmové 

činnosti obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť a sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, 

psychických a sociálnych zručností a znalostí, a na podporu tvorivej činnosti/schopnosti PSS. 

Vychádzajú z potrieb a záujmov PSS a sú ponúkané denne, v dopoludňajších aj popoludňajších 

hodinách v priestoroch zariadenia v priestoroch bloku B. PSS má právo slobodného rozhodnutia 

o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky. 

Pri práci s PSS uplatňujeme prvky pracovnej terapie (ergoterapie), muzikoterapie (terapia 

hudbou), biblioterapie (liečba prostredníctvom kníh), arteterapie (terapia umením), pamäťové 

aktivity, samoobslužné tréningy, a ďalšie aktivity podľa požiadaviek PSS. 

Aby PSS prežívali dôstojnú a peknú starobu je potrebné vzbudiť v nich pocit užitočnosti, šťastia 

a lásky. 

Samozrejmosťou je preto profesionálny a ochotný personál zapálený pre svoju prácu, ktorú 

cítia ako svoje poslanie. 

Realizované aktivity – techniky terapií: 

- integračné programy –  kultúrno-spoločenské aktivity: vystúpenia detí, súborov, 

spoločenské akcie a pod. S cieľom zabezpečiť PSS kontakt so spoločenským 

prostredím, nepripustiť tak izoláciu PSS, a možnosť získať pozitívne zážitky 

- záujmové činnosti – techniky ergoterapie: rôzne výtvarné a iné ručné činnosti ako 

štrikovanie, hačkovanie, šitie, strihanie, a podobne zamerané aktivity na trénovanie a 

zachovávanie jemnej a hrubej motoriky, možnosť vyjadriť prostredníctvom prác 

vnútorné pocity 

- terapia hrou: spoločenské hry, Sjoelen - Holandský biliard, skladanie puzzle, pexeso, 

kolky a rôzne iné. Človek je dokonale ľudský len keď sa hrá. (F. SCHILLER) 

- duchovné aktivity: sú vykonávané v kaplnke zariadenia a konajú sa v nej rímsko-

katolícke sväté omše a evanjelické služby božie. Považujeme ich za dôležitú súčasť 

duchovného života PSS, nakoľko výraznou mierou prispievajú k harmonickému a 

vyrovnanému prežívaniu ľudí aj v staršom veku 
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- technika biblioterapie : čítanie a počúvanie čítaného, ako aj posedenia pri rozhovore, 

sprostredkovanie informácií zo sociálnej, kultúrnej, medicínskej a rôznych iných oblastí 

života 

- technika gardenterapie:  PSS si spoločne zveľaďujú okolie zariadenia s okrasnými 

rastlinami, sezónne práce, hrabanie lístia, a pod. 

- technika muzikoterapie: dôležitý priestor v zariadení majú pravidelné hudobné 

aktivity vychádzajúce z muzikoterapie ako hudobné vystúpenia spojené so spevom 

ľudových piesní. Táto terapia rozvíja hudobné cítenie a zároveň podporuje 

komunikáciu, tvorivosť, sebavyjadrenie a sociálne cítenie PSS 

- edukačné aktivity: prednášky, cvičenia a besedy sa v zariadení realizujú pravidelne na 

rôzne odborné témy, ktoré tak prispievajú k zvýšeniu vedomostného, zdravotného, 

psychického a sociálneho povedomia PSS 

- terapia smiechom: seniorov v zariadení pravidelne navštevujú aj zdravotní klauni z 

občianskeho združenia Červený nos CLOWNDOCTORS, a to vždy posledný utorok v 

mesiaci. Takzvané klauniády pre skôr narodených prinášajú ľuďom vo vyššom veku, 

často osamelým v liečebných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, potešenie, 

vzpruhu a hlboký emocionálny zážitok, ktorý sa vymyká z bežného rámca ich všedných 

dní 

- technika kulinoterapie: aj varenie ako také pomáha psychickému zdraviu. PSS sa pri 

tomto druhu terapie odreagujú, pospomínajú na staré časy v kuchyni, prípadne medzi 

sebou sa naučia niečo nové v postupoch pri tvorbe kulinárskych diel 

- pamäťové aktivity: cvičenia zapájajú do aktivít PSS  s tou časťou mozgu, ktorú pri 

bežných rutinných činnostiach nie sú využívané na požadovanej úrovni. Udržiavajú tak 

celý mozog aj jeho časti v stavoch vysokej výkonnosti a sú prevenciou úbytku 

pamäťových zručnosti pri procesoch starnutia aj pri chorobách a iných negatívnych 

javoch 

- technika arteterapie: výtvarný proces a výtvarné produkty poskytujú predovšetkým 

významný diagnostický materiál. Arteterapeutický proces spočíva nielen v terapeutovej 

interpretácii a rozbore prác PSS, ale aj sám proces výtvarnej tvorby má liečebný a 

korektívny potenciál, môže podporovať kontakt s terapeutom, aktivizovať PSS a 

uľahčovať jeho sebavyjadrenie. V technike arteterapie sa využívali kresebné testy, testy 
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farieb a iné pôvodné psychodiagnostické metódy. Výber výtvarných techník vyplýva z 

celkovej východiskovej koncepcie aplikovanej terapie 

- reminiscenčná technika: reminiscenčný prístup v starostlivosti o PSS zdôrazňuje 

význam osobnej životnej histórie osôb vyššieho veku. Spoznanie minulosti - osobnej 

histórie človeka je kľúčom k pochopeniu jeho osobnosti. Takýto prístup sa snažíme 

uplatňovať aj v podmienkach zariadenia. Reminiscencia je jednou z 

nefarmakologických metód, je to aktivačná a validačná metóda, ktorá používa 

spomienky a na ich podporu využíva rôzne podnety. Seniori preberajú minulosť, 

vybavujú si pamäťové stopy cez predstavy, príbehy, pri kreatívnej činnosti, cez osobné 

historické udalosti. Ako podnety nám slúžia fotografie, obrazy, drobné predmety, 

pohľadnice z ciest, faktografická literatúra, kroniky, príp. videozáznamy, listy 

- relaxačné aktivity: realizujeme formou premietania filmov na premietacom plátne 

v spoločenskej miestnosti, na želania PSS sa vyberá druh filmu 

- podpora a nácvik počítačových zručností – prebiehal podľa potreby PSS v zariadenej 

počítačovej miestnosti za účelom udržiavania alebo rozvíjania počítačových zručností 

PSS 

1. Kultúrno-spoločenské aktivity 
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Graf č.1 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac 
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2. Techniky ergoterapie 
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Graf č.2 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac 
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3. Terapia hrou 

       

      

Graf č.3 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac
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4. Technika biblioterapie 

      

   

Graf č.4 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac 
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5. Technika gardenterapie 

     

Graf č.5 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac 
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6. Technika muzikoterapie 

   

 

Graf č.6 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac 
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7. Edukačná aktivita v zariadení 

     

 

Graf č.7 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac 
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8. Terapia smiechom 

    

 

Graf č.8 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac 
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9. Technika kulinoterapie 

      

      

Graf č.9 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac 
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10. Pamäťové aktivity 

       

Graf č.10 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac 
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11. Technika arteterapie 

    

    

Graf č.11 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac 
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12. Technika reminiscencie 

Graf č.12 Priemerná účasť prijímateľov sociálnych služieb na terapii za daný mesiac 

 

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2019 

NADÁCIA TESCO  - grantový program o finančný projekt “VY ROZHODUJETE, MY 

POMÁHAME” so zameraním na rozvoj dobrovoľníctva. Celková získaná suma na materiál z 

projektu je 1. 300 €. 

NÁZOV NÁŠHO PROJEKTU: Farebná “ Jeseň života ” 

Komunitný charakter projektu je výnimočný tým, že spojí vzájomne sa obohacujúce dve 

generácie – seniorov a deti. Primárnym cieľom je premena, estetizácia oporného múru a 

výsadba zelene v areáli zariadenia na sídlisku Brezovec. Spoločným maľovaním vnesú deti do 

života seniorov opäť novú energiu. Pestré animované maľby budú významnou pozitívnou 

motiváciou pre obyvateľov zariadenia, ako vyjsť von z izieb a socializovať sa, možnosť 

umelecky sa vyžiť a zabudnúť tak na zdravotné problémy, ktoré ich trápia. 
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NESCHVÁLENÉ PROJEKTY ZA ROK 2019 

Projekt Nadácia SPP – grantový program „OPORA“ - v roku  2019 Nadácia SPP  v 

SUME 1.104€ v realizovaní individuálneho plánu pre p. Jozefa K. „Slnenie sna, vlastniť 

eliptický trenažér“, ktorý je zameraný na dlhodobý cieľ – zvýšiť jeho samostatnosť a 

sebestačnosť aktívnym dlhodobým cvičením. 

Projekt Nadácia SPP – grantový program „OPORA“ - v roku  2019 Nadácia SPP  v 

SUME 795€ v realizovaní individuálneho plánu pre p. Margarétu Č. vlastniť stacionárny 

bicykel, s ktorým by zlepšovala fyzický - zdravotný stav ( posilňovala dolné končatiny) je 

zameraný na dlhodobý cieľ – zvýšiť jej samostatnosť a sebestačnosť aktívnym dlhodobým 

cvičením. 

 

Mesiac Január  

poradie dátum aktivita - terapia účasť 

    

1. 07.01.2019 Technika muzikoterapie: Betlemské vystúpenie – 

Gruchalanka 

30 PSS 

2. 08.01.2019 Technika biblioterapie: Traja králi 12 PSS 

3. 16.01.2019 Technika reminiscencie: Zamestnanie - povolanie 8 PSS 

4. 

 

5. 

18.01.2019 

21.01.2019 

Relaxačná aktivita – filmové stretnutie 

Edukačná aktivita: Ochrana a bezpečnosť pred 

kriminálnym správaním 

15 PSS 

17 PSS 

6. 25.01.2019 Technika arteterapie: tvorivá dielňa – seniori + deti 9 PSS 

7. 29.01.2019 Terapia smiechom: ČERVENÝ NOS Clowndoctors 21 PSS 

8. 31.01.2019 Edukačná aktivita: Význam spánku v živote človeka 14 PSS 
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Mesiac Február  

Poradie dátum aktivita – terapia účasť 

    

1. 01.02.2019 Technika arteterapie: tvorivá aktivita 8 PSS 

2. 05.02.2019 Technika ergoterapie: študenti sociálnej práce kreatívne 

pracujú so seniormi 

17 PSS 

3. 08.02.2019 Technika ergoterapie: vytváranie fašiangovej výzdoby 7 PSS 

4. 12.02.2019 Edukačná aktivita: prezentácia o rieke Dunaj 25 PSS 

5. 14.02.2019 Technika ergoterapie: Valentínska tvorivá dielňa mimo 

zariadenia 

3 PSS 

6. 15.02.2019 Technika arteterapie: výroba Valentínok  9 PSS 

7. 19.02.2019 Technika biblioterapie: Najkrajšie oravské povesti  11 PSS 

8. 26.02.2019 Technika kulinoterapie: Pečenie šišiek so ZŠ P. 

Škrabáka 

9 PSS 

9. 26.02.2019 Terapia smiechom: Klauniáda - Clownoctors 21 PSS 

10. 27.02.2019 Technika muzikoterapie: Fašiangová veselica 23 PSS 

 

Mesiac Marec  

Poradie dátum aktivita - terapia účasť 

    

1. 05.03.2019 Technika biblioterapie: beseda o A. Habovštiakovi 17 PSS 

2. 08.03.2019 Technika ergoterapie: tvorba kvetov k MDŽ  5 PSS 

3. 08.03.2019 Kultúrno-spoločenské aktivity: oslava MDŽ 20 PSS 

4. 15.03.2019 Technika ergoterapie: Veľkonočná práca z keramickej 

hmoty 

6 PSS 

5. 18.03.2019 Edukačná aktivita: prezentácia o najzaujímavejších 

miestach na planéte ZEM 

16 PSS 
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6. 19.03.2019 Pamäťová aktivita: študenti sociálnej práce cibria 

mozgové bunky seniorom 

10 PSS 

7. 22.03.2019 Technika ergoterapie: výroba mydielok mimo 

zariadenia 

2 PSS 

8. 26.03.2019 Terapia smiechom: Clowndoctors 23 PSS 

9. 27.03.2019 Technika kulinoterapie: príprava koláčov spolu so 

žiakmi ZŠ. P. Škrabáka 

5 PSS 

10. 29.03.2019 Edukačná aktivita: prednáška – Psychické poruchy u 

človeka 

17 PSS 

 

Mesiac Apríl  

Poradie dátum aktivita - terapia účasť 

    

1. 05.04.2019 Technika ergoterapie: tkanie kobercov 17 PSS 

2. 10.04.2019 Technika muzikoterapie: Kolovrátok – detský folklórny 

súbor 

32 PSS 

3. 12.04.2019 Techniky ergoterapie: veľkonočné výrobky 5 PSS 

4. 18.04.2019 Spoločensko – športová aktivita: SJOELEN 4. ročník 

holandského turnaja 

2 PSS 

5. 23.04.2019 Terapia smiechom: Clowndoctors v zariadení 20 PSS 

6. 24.04.2019 Edukačná aktivita: prezentácia k mesiacu lesov 

s pracovníkom Lesného závodu 

20 PSS 

7. 25.04.2019 Techniky ergoterapie: s praktikantom sociálnej práce 

vytvárali farebný piesok  

13 PSS 

8. 25.04.2019 Technika gardenterapie: jarná úprava 5 PSS 

9. 29.04.2019 Technika muzikoterapie: vystúpenie folklórneho 

súboru zo Žaškova 

26 PSS 
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Mesiac Máj  

Poradie dátum aktivita - terapia účasť 

    

1. 10.05.2019 Technika gardenterapie: sadenie jačmeňa 12 PSS 

2. 13.05.2019 Kultúrno – spoločenská aktivita: oslava dňa matiek 27 PSS 

3. 14.05.2019 Edukačná aktivita: prednáška k Eurovoľbám 26 PSS 

4. 17.05.2019 Technika ergoterapie: záložky – dekupáž 10 PSS 

5. 22.05.2019 Edukačná aktivita: prezentácia o význame včiel 

a medu pre človeka 

27 PSS 

6. 23.05.2019 Edukačná aktivita: Biblická olympiáda mimo 

zariadenia 

3 PSS 

7. 24.05.2019 Technika gardenterapie: sadenie muškátov 5 PSS 

8. 28.05.2019 Technika muzikoterapie: hudobné vystúpenie ZUŠ 

Jánoš  

23 PSS 

9. 28.05.2019 Terapia smiechom: Clowndoctors 19 PSS 

10. 31.05.2019 Edukačná aktivita: prednáška o prevencii 

protispoločenskej činnosti 

27 PSS 

 

Mesiac Jún  

Poradie dátum aktivita - terapia účasť 

    

1. 03.06.2019 Technika gardenterapie: úprava okolia zariadenia 12 PSS 

2. 04.06.2019 Technika biblioterapie: príbehy seniorov 19 PSS 

3. 06.06.2019 Spoločensko- športová aktivita: Hraj a nehnevaj sa - 

mimo zariadenia 

2 PSS 

4. 07.06.2019  Techniky arteterapie: tvorba vázy 8 PSS 

5. 11.06.2019 Technika biblioterapie: príbeh z knihy Púšť 10 PSS 
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6. 12.06.2019 Terapia hrou: vonkajšie spoločenské hry 16 PSS 

7. 14.06.2019 Technika muzikoterapie: oslava dňa otcov – Folklórna 

skupina Kňažan 

32 PSS 

8. 17.06.2019 Techniky aromaterapie: vôňe a ich vplyv na človeka  18 PSS 

9. 18.06.2019 Technika biblioterapie: príbehy seniorov 19 PSS 

10. 19.06.2019 Technika gardenterapie: starostlivosť o vonkajšie 

rastliny 

5 PSS 

11. 27.06.2019 Spoločensko-športová aktivita: stolnotenisový turnaj 

Oravy mimo zariadenia 

2 PSS 

12. 28.06.2019 Terapia smiechom: Červený nos - Clowndoctors 23 PSS 

 

Mesiac Júl  

Poradie dátum aktivita - terapia účasť 

    

1. 01.07.2019 Technika ergoterapie: letná tvorivá dielňa 6 PSS 

2. 02.07.2019 Technika ergoterapie: výroba krabičiek 5 PSS 

3. 09.07.2019 Technika biblioterapie: Slepačia polievka pre dušu 9 PSS 

4. 11.07.2019 Technika ergoterapie: výroba mydelničiek  7 PSS 

5. 16.07.2019 Pamäťová aktivita: Vedomostný kvíz 18 PSS 

6. 17.07.2019 Technika ergoterapie: farebné maľovanie lavičiek 4 PSS 

7. 22.07.2019 Technika gardenterapie: starostlivosť o okolie 

zariadenia 

14 PSS 

8. 23.07.2019 Technika biblioterapie: príbehy seniorov 14 PSS 

9. 24.07.2019 Terapia hrou: stavanie puzzle 15 PSS 

10. 25.07.2019 Edukačná terapia: prezentácia o význame liekov a ich 

správne užívanie  

28 PSS 
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11. 26.07.2019 Technika gardenterapie: príprava byliniek na čaj 10 PSS 

12. 30.07.2019 Terapia smiechom: Clowndoctors 16 PSS 

 

Mesiac August  

Poradie dátum aktivita - terapia účasť 

    

    

1. 01.08.2019 Edukačná aktivita: prednáška o význame hry v živote 

človeka 

24 PSS 

2. 02.08.2019 Techniky arteterapie: maľovanie stoličiek 5 PSS 

3. 05.08.2019 Technika bibliterapie: príbehy seniorov 18 PSS 

4. 06.08.2019 Techniky arteterapie: maľovanie nábytku 4 PSS 

5. 07.08.2019 Pamäťová aktivita: oravský vedomostný kvíz 19 PSS 

6. 09.08.2019 Relaxačná aktivita: filmové stretnutie- Pacho, hybský 

zbojník 

29 PSS 

7. 12.08.2019 Technika arteterapie: mandaly 10 PSS 

8. 13.08.2019 Technika biblioterapie: Nie je ľahké byť ľavákom 14 PSS 

9. 13.08.2019 Edukačná terapia: spoznávanie práce s PC a internetom 8 PSS 

10. 16.08.2019 Technika ergoterapie: výroba svietnikov 10 PSS 

11. 20.08.2019 Technika gardenterapie: práca v okolí zariadenia 7 PSS 

12. 21.08.2019 Technika biblioterapie: zaujímavosti okolo nás 22 PSS 

13. 23.08.2019 Technika ergoterapie: výroba farebných húseničiek 12 PSS 

14. 26.08.2019 Technika biblioterapie: príbehy zo života 18 PSS 

15. 27.08.2019 Terapia smiechom: Klaunovský festival 26 PSS 

16. 28.08.2019 Edukačná aktivita: prednáška k 75. výročiu SNP 25 PSS 
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Mesiac September  

Poradie dátum aktivita - terapia Účasť 

    

1. 03.09.2019 Technika biblioterapie: pre potešenie duše 12 PSS 

2. 09.09.2019 Technika gardenterapie: spracovanie byliniek 9 PSS 

3. 10.09.2019 Technika biblioterapie: príbehy seniorov 20 PSS 

4. 10.09.2019 Edukačná aktivita: vzdelávanie sa na PC 5 PSS 

5. 13.09.2019 Spoločensko-športová aktivita: športový deň mimo 

zariadenia 

3 PSS 

6. 17.09.2019 Technika biblioterapie: Krásy Slovenska 14 PSS 

7. 18.09.2019 Spoločenská aktivita: poetické popoludnie 25 PSS 

8. 19.09.2019 Terapia hrou: dobrovoľníctvo spolu s hrami 14 PSS 

9. 20.09.2019 Edukačná aktivita: prezentácia o Slovensku 17 PSS 

10. 23.09.2019 Terapia hrou: kolky 9 PSS 

11. 24.09.2019 Terapia smiechom: Červený nos - Clowndoctors 18 PSS 

12. 25.09.2019 Technika biblioterapia: príbehy seniorov 17 PSS 

13. 26.09.2019 Edukačná terapia: prednáška o komunikácii 

a medziľudských vzťahoch 

20 PSS 

14. 30.09.2019 Technika arteterapie: strom života 6 PSS 

 

 

Mesiac Október  

Poradie dátum aktivita - terapia účasť 

    

1. 01.10.2019 Technika biblioterapie: pre potešenie duše 23 PSS 

2. 02.10.2019 Edukačná aktivita: výučba informatiky v ZŠ P. 

Škrabáka 

10 PSS 
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3. 03.10.2019 Technika arteterapie: maľovanie so žiakmi ZŠ P. 

Škrabáka 

4 PSS 

4. 08.10.2019 Technika biblioterapie: Liptov 22 PSS 

5. 09.10.2019 Edukačná aktivita: prednáška 110. výročie narodenia M. 

Figuli 

26 PSS 

6. 10.10.2019 Technika arteterapie: maľovanie nechtov 10 PSS 

7. 11.10.2019 Technika ergoterapie: hačkovanie 10 PSS 

8. 14.10.2019 Edukačná aktivita: prednáška o prevencii 

Alzheimerovej choroby 

22 PSS 

9. 15.10.2019 Edukačná aktivita: prednáška o prevencii osteoporózy 27 PSS 

10. 19.10.2019 Technika arteterapie: jesenné farbenie listov 10 PSS 

11. 21.10.2019 Technika muzikoterapie: Spevácky súbor Lorem cantus 30 PSS 

12. 22.10.2019 Spoločensko-relaxačná aktivita: výlet do prírody 5 PSS 

13. 23.10.2019 Technika ergoterapie: výroba prírodných sviečok 6 PSS 

14. 28.10.2019 Edukačná aktivita: výročie Tajovského – alternatívna 

výučba v ZŠ P. Škrabáka 

7 PSS 

15.  31.10.2019 Terapia smiechom: návšteva klaunov 29 PSS 

 

Mesiac November  

Poradie dátum aktivita - terapia účasť 

    

1. 05.11.2019 Technika ergoterapie: farby jesene so študentami 

sociálnej práce 

16 PSS 

2. 08.11.2019 Edukačná aktivita: prednáška o prevencii pred 

asociálnym správaním 

28 PSS 

3. 11.11.2019 Technika ergoterapie: štrikovanie 11 PSS 
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4. 12.11.2019 Pamäťové aktivity: oprášme si svoju pamäť so 

študentami sociálnej práce 

23 PSS 

5. 13.11.2019 Technika ergoterapie: ručné práce 16 PSS 

6. 26.11.2019 Terapia smiechom: Clowndoctors 23 PSS 

7. 26.11.2019 Technika muzikoterapie: oslava jubilantom so súborom 

Kňažan 

30 PSS 

8. 27.11.2019 Technika kulinoterapie: Palacinkovo rukami detí a 

seniorov 

7 PSS 

9. 29.11.2019 Edukačná aktivita: 30. výročie Nežnej revolúcie 27 PSS 

 

Mesiac December  

Poradie dátum aktivita - terapia účasť 

    

1. 04.12.2019 Spoločensko-športová aktivita: Mikulášsky 

stolnotenisový turnaj 

2 PSS 

2. 06.12.2019 Spoločensko-kultúrny aktivita: Mikulášska burza 

v SZŠ Dolný Kubín 

8 PSS 

3. 10.12.2019 Technika dramatoterapie: predvianočné vystúpenie 29 PSS 

4. 11.12.2019 Technika kulinoterapia: výroba vianočných oblátok 14 PSS 

5. 17.12.2019 Terapia smiechom: Clowndoctors 25 PSS 

6. 17.12.2019 Technika kulinoterapia: zdobenie vianočných perníkov 9 PSS 

7. 18.12.2019 Technika muzikoterapia: Vianočný kolovrátok 30 S

S 
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5.1. Psychologická starostlivosť a poradenské centrum 

 

Za obdobie roku 2019 bolo odborným pracovníkom – psychológom zariadenia vykonaných 

143 konzultácií – pohovorov s klientmi (PSS) zariadenia v bloku A a v bloku B. Boli vedené 

najmä formou rozhovorov ( riadených aj neriadených) resp. racionálno – verbálnou terapiou, 

so zameraním na rôzne oblasti ťažkostí klientov. Psychologické pohovory a konzultácie boli 

zamerané na tieto druhy problémov – ťažkostí: 

- správanie klienta v celkovom počte 36 PSS 

- osobnostné problémy v celkom počte 21 PSS 

- zdravotno – psychické problémy v celkovom počte 28 PSS 

- problémy (ťažkosti) klienta počas adaptačného obdobia u 24 PSS 

- rodina (rodinné väzby) – rodinné vzťahy u 15 PSS 

- iné ťažkosti u 19 PSS 

 

Z celkového počtu 143 psychologických pohovor – konzultácií bolo: 83 mužov a 60 žien.  

36

21

28

24

15

19

Druhy problémov - ťažkostí

správanie klienta osobnostné problémy

zdravotno - psychické problémy problémy z adaptačného obdobia

rodinné vzťahy iné ťažkosti
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5.2. Správa   o činnosti  Poradenského centra pre obete domáceho násilia, osoby 

v sociálnej núdzi a osoby, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii 

 

V období od 01.01.2019 – 31.12.2019 sa uskutočnilo 557 konzultácií, 264 osobných 

stretnutí  a 293 konzultácií cez telefón, sms, email.  

O pomoc požiadalo 96 ľudí (9 mužov,  87 žien ( z celkového počtu žien 1 z Trnavského kraja, 

1 z Trenčianskeho kraja; z celkového počtu mužov 1 z Bratislavského kraja; ostatní z regiónu 

Orava, Kysuce, Liptov).  

Okrem uvedených klientov som pracovala pravidelne aj so seniormi zariadenia 

v rámci ergoterapie a napomáhala s riešením osobných problémov. 

 

Poradenské centrum poskytlo poradenstvo v oblasti: 

- právnej 202 x 

- sociálnej 191 x 

- psychologickej 6 x 

- bytovej 44 x 

- iné 282 x (pomoc pri spísaní rôznych žiadostí a vypisovaní formulárov, vysvetlenie 

rôznych písomností,  informácie o výsledkoch zo súdnych  pojednávaní a jednaní 

83

60

Psychologický pohovor - konzultácia pre: 

muži ženy
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s inštitúciami, kontakty na rôzne inštitúcie, jednania s exekútormi, pomoc pri hľadaní 

zamestnania, príprava na súdne pojednávania, poučenie o vhodnom správaní sa pri 

vybavovaní rôznych náležitostí na inštitúciách, finančné poradenstvo, poskytnutie 

vzorov na spísanie súdnych podaní) 

- polícia 0 x 

- osobná asistencia 9 x 

- písomnosti 206 x (návrhy  na rozvod manželstva a určenie rodičovských práv a povinností 

na čas po rozvode, návrhy na zvýšenie výživného na deti, návrhy na ukončenie exekučného 

konania, žiadosti o odpustenie súdnych poplatkov, vyjadrenia k podaným návrhom, 

odvolania, výzva na vrátenie finančných prostriedkov, žiadosti o priznanie právnej pomoci, 

atď.) 

V uvedom období sa uskutočnili pracovné stretnutia so zástupcami  rôznych inštitúcií (97 x), 

ktoré ochotne a aktívne spolupracujú s poradenským centrom (mestské úrady, advokáti, centrá 

právnej pomoci lekári, psychiatri, psychológovia, neziskové organizácie, občianske združenia, 

polícia, súdy, realitné kancelárie, exekútori, obecné úrady, Nadácia J&T, ÚPSVaR a iné).  

V rámci činnosti za uvedené obdobie som sa zaoberala a pomáhala riešiť nasledovné: 

- domáce násilie 

- rozvodové konania, určenie rodičovských práv a povinností, zverenie detí do osobnej 

starostlivosti, úpravy výživného na maloleté aj dospelé deti 

- nepriaznivá sociálna situácia klientov 

- pomoc s vyporiadaním bezpodielového aj podielového spoluvlastníctva 

- vysvetlenie rozsudkov, uznesení, písomností zo súdu a iných inštitúcií 

- pomoc s napísaním vyjadrenia, odporu na základe výzvy súdu 

- pomoc s napísaním rôznych písomností 

- riešenie bytovej situácie 

- osobná asistencia na súdnych pojednávaniach a inštitúciách 

- príprava na súdne pojednávania, na stretnutie s advokátmi 

- riešenie finančných pohľadávok klientov 

- pomoc zo zastavením exekučných konaní 

- aktívna spolupráca s kolegyňami ostatných poradenských centier 

- pomoc s vybavením finančnej pomoci z Nadácie J&T 
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- pomoc s osobným bankrotom 

- pomoc pri hľadaní zamestnania 

- pomoc s vybavovaním potrebných náležitostí na umiestnenie osoby do zariadenia pre 

seniorov 

 

 

 

 

 

 

 

 

264
293

Konzultácie  

osobné stretnutia konzultácie cez telefón, sms, email, chat

202

191

44
282

09

206

Oblasti poradenstva

právna oblasť sociálna oblasť bytová obl. iné

polícia osobná astistencia písomnosti
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5.3. Aktivity  Poradenského centra pre obete domáceho násilia, osoby v sociálnej núdzi 
a osoby, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii 

 

13.02.2019 - účasť na multidisciplinárnom pracovnom stretnutí tímu (zástupcovia 

nápomocných inštitúcií OR PZ, SPOD, Centra pre detí a rodiny v Istebnom, zástupcu ZOM, 

psychológa a iných) ochrany detí pred násilím, ktoré viedla Mgr.Iveta Fedorová, koordinátorka 

ochrany detí pred násilím. Pracovné stretnutie prebiehalo v priestoroch ÚPSVaR Dolný Kubín. 

13.3.2019  - účasť na preventívno-osvetovom podujatí ,,Nehejtujem, dávam lajk“, ktoré bolo 

určené pre žiakov 8.ročníkov základných škôl okresu Dolný Kubín; počas podujatia sa 

prezentovali svojim programom študenti Gymnázia P.O Hviedoslava, ZŠ M.Kukučína, medzi 

vystúpeniami žiakov prebiehali odborné prednášky lektorov za CPPPaP Dolný Kubín 

PhDr.Anton Sojčák, o.z.Garáž, Ing.Roman Klein a OR PZ Dolný Kubín, kpt.Mgr.Tibor Šándor; 

podujatie uzatvoril Ing.Miroslav Málik, riaditeľ ÚPSVaR Dolný Kubín. 

15.10.2019 - ,,Pomoc dieťaťu ohrozeného násilím: Spolu dokážeme viac  II.“ Účasť na 

medzinárodnej odbornej konferencii, ktorú organizovala Náruč – Pomoc deťom v kríze, 

nezisková organizácia pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Konferencia sa  

uskutočnila v kongresovej sále ŽSK.  

19.11.2019 - ,,Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2019!“- Dolný Kubín, účasť na akcii 

Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a ÚPSVR 

Dolný Kubín. 

21.11.2019 – Sexuálne zneužívanie detí“, účasť na odbornom vzdelávaní, ktoré zabezpečila 

Mgr.Iveta Fedorová, koordinátorka ochrany detí pred násilím ÚPSVR Dolný Kubín. Lektormi 

boli Mgr.Róbert Braciník, riaditeľ -  Detské krízové centrum Náruč v Zádubní – Žilina 

a Mgr.Ľubomíra Mrázová, psychologička Detského advokačného centra v Žiline. 
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6. Poskytovanie zdravotnej, ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti v ZPS a DSS 

 

„Každý si želá dlho žiť, ale nik nechce byť starý.“ 

Jonatan Swift 

 

Starnutie a staroba sú prirodzeným pokračovaní všetkého živého a tak aj život človeka 

prirodzene končí starobou. Vývojom spoločnosti sa posúva aj  aj hranica produktívneho a tým 

pádom aj fyzického veku človeka. Nakoľko si aj táto etapa života zasluhuje byť prežitá 

plnohodnotne, dosahovanie tohto cieľa je hlavnou úlohou pracovníkov v sociálnych službách 

starajúcich sa o seniorov. 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené cestou praktického lekára pre 

dospelých MUDr. E. Bielikom. Návštevy  praktického lekára sú zabezpečené minimálne 1 x 

týždenne, podľa dohodnutých ordinačných hodín priamo v zariadení.  Lieky sú obvodným 

lekárom predpisované na obdobie 2 mesiacov  a zdravotné pomôcky predpisuje lekár  1 x 

mesačne, všetkým klientom vedeným v obvode. 

Poskytovanie odbornej psychiatrickej a neurologickej  starostlivosti je zabezpečované lekárkou 

psychiatričkou a neurologičkou  - ich  návštevami a vyšetrením v zariadení 1 x za dva mesiace. 

Ostatná odborná  zdravotná starostlivosť sa zabezpečuje prostredníctvom  konziliárnych 

vyšetrení, resp. hospitalizácie v odborných zdravotníckych zariadeniach. 

Odborné lekárske vyšetrenia zabezpečuje hlavná sestra zariadenia priamo v príslušných 

ambulanciách, alebo návštevou odborníka pri lôžku. 

V roku 2019 na zdravotnom úseku pracovalo 53 zamestnancov, z toho 42 zamestnancov 

v priamom kontakte s klientom. 
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Skladba personálu na zdravotnom úseku v r. 2019 

Úsek Počet zamestnancov 

Vedúci pracovník 1 

A 1.-2. poschodie 12 

A 3.-4. poschodie 16 

B 11 

RHB 3 

Lieková sestra 1 

PÚ 9 

 

Skladba personálu na zdravotnom  úseku  v r. 2019 

 

 

Zo zariadenia odišlo 7 zamestnancov, ktorí šli prevažne pracovať do nemocničných 

alebo súkromných sociálnych zariadení.  Prijatých bolo 6 nových pracovníkov,  inej  

kvalifikácie ako odídení zamestnanci. 

Vedúci pracovník
2%

A 1.-2. poschodie
22%

A 3.-4. poschodie
30%

B
21%

RHB
6%

Lieková sestra
2%

PÚ
17%
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V roku 2019 boli pracovné kolektívy oslabené z dôvodu čerpania 12 dlhodobých PN, 

z čoho bolo 6 pracovníkov  v priamom kontakte s klientov práceneschopných dlhšie ako jeden 

mesiac. 

Keďže Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín  nie je 

v súčasnosti poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti, výkon odborných ošetrovateľských 

zásahov bol zabezpečený v spolupráci so sestrou ADOS CHARITAS. Zariadenie  navštevuje 

v pravidelných návštevách pondelok až piatok (preväzy rán a dekubitov, výmena 

permanentných katétrov u žien,..) ako aj mimoriadnych návštevách, napr. pri potrebe infúznej 

liečby u klienta. V mesiacoch september – október  2018 vykonala pravidelnú vakcináciu 

klientov proti sezónnej chrípke, ktorú absolvovalo 70 klientov  zariadenia, čo je o 11klientov 

viac ako predchádzajúci rok. 

Naše zariadenie spolupracuje so Strednou zdravotníckou školou v Dolnom Kubíne, ako 

aj Slovenským červeným krížom, kde tvorí výučbovú základňu pre praktickú časť 

vzdelávacieho procesu pre odbor zdravotnícky asistent a 220 hodinový kurz opatrovateliek. 

V rámci spolupráce s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne sa v rámci 

dobrovoľníckych projektov v roku 2018 zapojili 4  účastníci, ktorí v spolupráci s erudovaným 

personálom zabezpečovali opatrovateľskú starostlivosť o klientov zariadenia. 

 

6.1. Charakteristika klientov 

 

 Ku dňu 31.12. 2019 bolo v zariadení vedených 103 klientov, ktorým sa poskytovala 

opatrovateľská služba a zabezpečovalo poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ich 

individuálnych potrieb. 

 

Charakteristika klientov z hľadiska diagnostického záveru 

Diagnostický záver Počet klientov Percentuálny výskyt 

Diabetes mellitus 29 29,89 

Poruchy rovnováhy s 

pádom 

39 40,17 
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Psychotické ochorenie 30 30,90 

Demencia 55 56,65 

Depresie 20 20,60 

PSS odkázaní na oše 

starostlivosť  

(prostredníctvom ADOS) 

 

54 

 

55,62 

Inkontinencia (2. a 3. 

stupeň) 

71 73,13 

Čiastočne imobilní 31 31,93 

Plne imobilní  23 23,69 

 

 

Charakteristika klientov z hľadiska diagnostického záveru 
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7. Financovanie sociálnych služieb 

 

Ekonomické ukazovatele poskytovania sociálnych služieb 

Prehľad výdavkov podľa zdrojov 

 ZPS a DSS Dolný Kubín, M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín bol  v roku 2019 

pridelený rozpočet, ktorý schválilo zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja v súlade so 

zákonom NR SR v zmysle  § 12 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

správy v z .n. p. dňa 19. novembra 2018.  

Rozpočet v roku 2019 bol upravovaný viac krát, úpravy schvaľovalo zastupiteľstvo 

ŽSK. V rozpočtovom opatrení zo  6. mája 2019 na základe schválenia 1. úpravy rozpočtu 

zastupiteľstvom, boli pridelené bežné výdavky určené na príspevok na rekreáciu, na mzdy 

a platy – navýšenie zákonom stanovených príplatkov pre zamestnancov ZSS na základe 

novelizácie Zákonníka práce, na odvody k navýšeniu príplatkov, tiež boli pridelené kapitálové 

výdavky určené na odstránenie havarijného stavu kanalizácie a na stavebné úpravy 

hygienických priestorov v  bloku A a B. V 2. úprave rozpočtu zo dňa 24. júna 2019 boli 

upravené bežné výdavky o refundáciu z ÚPSV a R. V 3. úprave rozpočtu zo dňa 16. septembra 

2019 boli rozpočtovým opatrením pridelené bežné výdavky na tovary a služby – dotácia 

MPSVR SR, spolufinancovanie k dotácii a preplatok za elektrickú  energiu. Na základe 

schválenia 4. úpravy rozpočtu boli ponížené kapitálové výdavky, z dôvodu nevyčerpania 

pridelených finančných prostriedkov / cena znížená verejným obstarávaním /. 

 

VÝDAVKY za rok 2019 

– kód zdroja  41 – prostriedky z VÚC, 

                     46 – vlastné zdroje,  

                     72F – stravné  za zamestnanca, 

                     72A – prostriedky z darov,  

                     72H - prostriedky,  

 

 

 

 



Názov dokumentu: Rok : 2019 

Výročná správa o činnosti a hospodárení v ZPS a DSS Dolný Kubín 

 
 

© Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín  

  73 

 

 

Kategória Názov 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie  

 Čerpanie v 

% 

610 KZ 41 

46 

                           72f 

 

 

 

 

Mzdy a platy 

 

 

 

 

 

 

 

       349 750 

       396 719 

               0 

 

 

 

 

365 219 

396 719 

15 348  

            365 722 

            396 716 

              15 348 

 

 

 

 

       99,94 

     100,00 

  100,00 

 

 

 

                  620 KZ 41 

 

 

 

Poistné a príspevok... 

 

 

 

 

 

277 742 

 

 

 

 

283 215 

 

283715,36 

 

 

 

  

    100,18 

 

 

 

630 KZ 41 

111 

46 

72 

 

 

Tovary a služby 

 

 

 

 

 

353 141 

0 

0 

0 

 

 

383 344 

3 000 

           4 797 

           3774 

 

        370 438,21 

                3 000  

           4797,00 

           3 773,61 

 

 

       96,61 

    100,00 

     100,00 

     100,00 

 

 

640 Transfery 8 528 8 528 8 528,00  100,00 

700 Kapitálové výdavky 65 633 172 460 135 269,49  78,44 

Z toho            

631 Cestovné náhrady    489,94    

632 

Energie, voda a 

telekomunikácie   

 

106 416,36 

 

  

633 Materiál    46 257,57    

634 Dopravné    13 419,79    

635 Rutiná a štand. údržba    30 330,89    

637 Služby    182 681,92    

  CELKOM 1 451 513 1 639 164 1 589 067,92   96,94 

Financovanie 

z mimorozpočtových 

zdrojov     

 

  

 

  

72A     2860,50    
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72H    778,13   

72F     15 348,25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové výdavky
78,44

Transfery
100,00

Tovary a služby
98,31

Mzdy a platy
99,98

Poistné a príspevok 
do poisťovní

100,18

Čerpanie rozpočtu v %

Kapitálové výdavky Transféry Tovary a služby Mzdy a platy Poistné a príspevok do poisťovní

Mzdy a platy
Poistné a

príspevok do
poisťovní

Tovary a služby Transfery
Kapitálové

výdavky

Schválený rozpočet 746 469 277 742 353 141 8 528 65 633

Čerpanie rozpočtu 776 786,25 283 715,36 382 008,82 8 528,00 135 269,49

0

0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000

Rozpočtované a skutočné výdavky 2019 v EUR    
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Použitie mimorozpočtových  prostriedkov za rok 2019 

Ekonomická klasifikácia a členenie výdavkov Čerpanie mimorozpočtových 

prostriedkov 

Sponzorské prostriedky z toho:                                           

Bežné výdavky z darov: 

Bežné výdavky z grantov: 

Kapitálové výdavky z grantov:                                                       

 

2 860,50€ 

0,00€ 

0,00€ 

Zvýšenie limitu rozpočtu o stravné 

z toho:                                               610 – mzdy a platy                                                           

                                                          630 – bežné výdavky                                                                                                   

 

                    15 348,25€ 

                       0,00€  

Projekt – ÚPSVaR par. 52a/2019   

                                                          630 – bežné výdavky 

                  

        3 990,00€ 

 

V roku 2019 ZPS a DSS Dolný Kubín získal mimorozpočtové sponzorské finančné 

prostriedky a vecné dary: 

Finančné dary........................................................................................................ 2. 005,47€ 

Vecné dary ........................................................................................................... 7 .256,07€ 

 

Organizácia hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami, tak aby prioritne boli 

pokryté náklady na energie, stravovanie prijímateľov sociálnych služieb. Ostatné finančné 

prostriedky boli použité na režijné náklady ako čistiace, hygienické prostriedky, pracovnú 

obuv, odev, bežnú údržbu a pod. Spotrebný materiál organizácia dokupuje a tým šetrí rozpočet, 

aj z projektov z ÚPSVR Dolný Kubín.  V roku 2018 organizácia dostala na jedného 

dobrovoľníka 50,02 € a za rok 2019 organizácia dostala na jedného dobrovoľníka  53,21 € 

mesačne. Posledný projekt začal od 1.12.2019 a končí 31.05.2020. 

ZPS a DSS Dolný Kubín použila pridelené investičné finančné zakúpenie automatickej 

práčky v sume 5 869,20€. V zmysle vytýčených cieľov kvality ekonomicko – prevádzkového 

úseku pre rok 2019, boli vykonané nasledovné investičné akcie: rekonštrukcia výťahu v bloku 

„B“  v sume 32 .066,40€, oprava kanalizácie v bloku „A“  v sume 26 .826,07€, stavebné úpravy 

hygienických priestorov bloku „A“ a „B“ v sume 57. 659,82€. Na tieto stavebné úpravy bol 

zakúpený projekt v hodnote 2. 760,00€ a v súvislosti so  stavebnými prácami boli zakúpené 
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výškovo nastaviteľná vaňa a zdvíhacia stolička v sume 12. 848,00€. Z bežných výdavkov bol 

odstránený havarijný stav výdajne jedla v bloku „B“ v sume 8 .237,75€ a bola opravená strecha 

na sušiarni v bloku „A“ v sume 5. 681,95€. 

Z bežných finančných prostriedkov sa uskutočnila oprava práčovne a WC v prízemí v bloku 

A v sume 9 .759,00€ a oprava výdajne jedla v bloku A za 8 .360,00€. 

 

Projekty realizované v roku 2019 v spolupráci s ÚPSVaR Dolný Kubín  

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. 

 

Číslo dohody:  

 

Č. 18/20/52A/116 – od 01.12.2018 – 31.05.2019 

Do tohto projektu boli zapojení 5 UoZ / uchádzači o zamestnanie/ na 4 hodiny denne, z toho 

ako vrátnik-informátor 2 pracovníci, opatrovateľ – 1 pracovník a 2 pracovníci v oblasti OZS.  

Spolu počas projektu v roku 2019 odpracovali 1 800 hodín.  Príspevok na jedného UoZ bol 

50,02 € mesačne.  

Poskytnutý finančný príspevok na oprávnené výdavky spolu za celé obdobie trvania projektu 

bol 390,39 €. 

 

Č. 19/20/52A/19 – od 01.06.2019 – 30.11.2019  

Do tohto projektu boli zapojení 5 UoZ / uchádzači o zamestnanie/ na 4 hodiny denne, z toho 

ako vrátnik-informátor 2 pracovníci, 1 opatrovateľka a 2 pracovníci v oblasti OZS. Spolu počas 

projektu odpracovali 2 064 hodín. Príspevok na jedného UoZ bol 53,21 € mesačne. 

Poskytnutý finančný príspevok na oprávnené výdavky spolu za celé obdobie trvania projektu 

bol 387,74 €. 

 

Č. 19/20/52A/77 – od 1.12.2019 – 31.05.2020 

Do tohto projektu boli zapojení 6 UoZ / uchádzači o zamestnanie/ na 4 hodiny denne, z toho 

ako vrátnik-informátor 2 pracovníci, 1 opatrovateľka a 3 pracovníci v oblasti OZS. Spolu počas 

projektu za mesiac december 2019 odpracovali 448 hodín. Príspevok na jedného UoZ je 53,21 

€ mesačne. 
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Poskytnutý finančný príspevok na oprávnené výdavky spolu za mesiac december 2019 bol 

206,23  €. 

 

Dohody uzavreté s Okresným súdom v Dolnom Kubíne 

 

Dohody o zabezpečení povinnej práce uzatvorené na základe § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 

Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzavreté medzi ZPS 

a DSS Dolný Kubín a Okresným súdom Dolný Kubín: 

- trest povinnej práce v roku 2019 nebol vykonávaný 

 

PRÍJMY: 

Pre rok 2019 boli rozpočtované príjmy vo výške 396 719,00 €, z toho 390 086,00€ príjmy za 

služby v zariadení. 

Plnenie príjmov za poskytnuté služby bolo vo výške 413 149,51€, čo činí plnenie na 105,91% 

za obdobie január až december  2019. 

Priorita rozpočtového roku 2019 bolo – kvalitné zabezpečenie sociálnej služby naším 

klientom bez  záväzkov, čo bolo aj splnené.  

Prehľad plnenia príjmov v členení  

 Plnenie príjmov za rok 2019                        

 Kód zdroja 46 

  

Rozpočet 

schválený 

Kód 

zdroja 

Plnenie 

rozpočtu  Plnenie v % 

212 003 Príjmy z prenájmu 0,00  0,00 0 

223 001 Z predaja služieb 390 086 46 413 149,51 105,91% 

223 003 za stravné zamestnanci   72F 15 348,25   

223 001 za služby rôzne (zber)   46 310,00   

292 012 Vrátky z dobropisov a iné 

vr. 

        6 

633 46 7 035,00  

292 017 Vrátky z miezd  41 0,00  
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292 006 z náhrad poistného plnenia   72 E 134,98   

453     Príjmy z Darovacej zmluvy  72A 2 909,90  

312 001Transféry v rámci VS zo 

ŠR   72H 778,13   

312 001 Zo štátneho rozpočtu 

/ESF/ 

 

  

3AC1 

3AC2 

3AL1   

Spolu 396  719 

 

 439 665,77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy z predaja
služieb

Strava
zamestnanci

Vratky z
dobropisov

Transféry VS a
ŠR

rozpočet 390 086 15 348 11565 778

plnenie rozpočtu 413 149,51 15 438,25 7 169,98 778,13

PLNENIE PRÍJMOV ZA ROK 2019 

rozpočet plnenie rozpočtu
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Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 

Účet 

 

Stav 

k 31.12.2018 

Úbytok 

v roku 2019 

Prírastok 

v roku 2019 

Stav 

k 31.12.2019 

021 budovy    1 149 842,86 0,00              

119 992,29 

1 269 835,15 

022 pracovné 

stroje a zariadenia 

      171 650,43 

 

4 849,99 28 167,20 194 967,64 

023 dopravné 

prostriedky 

35 937,84 0,00 0,00 35 937,84 

031 pozemky  85 777,30 0 0 85 777,30 

Spolu: 1 443 208,43 4 849,99 148 159,49 1 586 517,93 

 

 

Drobný hmotný a nehmotný majetok 

Účet 

 

Stav 

k 31.12.2018 

Úbytok v roku 

2019 

Prírastok 

v roku 2019 

Stav k 31.2019 

750-1.1 bielizeň pre 

klientov 2 213,11 0,00 0,00 2 213,11 

750-1.1.7 OOPP 7 694,28 33,97 78,83 7 739,14 

750-1.1.8 stroje 

a prístroje drobný 

nehmotný majetok 

 

392 130,71 

 

15 687,54 

 

18 685,04 

 

395 128,21 

750-1.2 software v 

používaní 
4 849,12 

0 

 

0 

 4 849,12 

SPOLU 406 887,22 15 721,51 18 763,87 409 929,58 
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Záväzky a pohľadávky 

 

Stav 

k 31.12.2019 

Z toho po 

splatnosti 

Záväzky celkom, z toho 122 482,51  

321/dodávatelia 18 635,84  

331/mzdy za december 2018 – záväzok voči 

zamestnancom 

57 115,90  

336/ odvody za december 2018– soc. a zdrav. 

poisťovne 

38 031,15  

342/dane a poplatky zo miezd 2018  8 422,15  

379/ iné záväzky – zrážky zo mzdy 2017 277,47  

Pohľadávky   

Pohľadávky celkom, z toho: 3 507,02 2 718,32 

351/ostatné pohľadávky 

                      

0,00 

 

758/pohľadávky za služby 3 507,02 2 718,32 

 

 

 

Priemerné skutočné bežné výdavky  v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z., § 77 na 

jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za 

kalendárny rok 2019 

Druh poskytovania sociálnej 

služby 

Náklady za jeden rok na 

jedného prijímateľa / € / 

Náklady za jeden mesiac 

na jedného prijímateľa / € / 

ZPS 11 948,39 995,70 

DSS 

                                     

14 603,59 1 216,97 

ŠZ 17 701,33 1 475,11 
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Ekonomicky oprávnené náklady  v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z., § 72 na 

jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za 

kalendárny rok 2019 

Druh poskytovania sociálnej 

služby 

Náklady za jeden rok na 

jedného prijímateľa / € / 

Náklady za jeden mesiac 

na jedného prijímateľa / € 

/ 

ZPS 11 260,71 938,39 

DSS 

                                     

13 763,09 1 146,92 

ŠZ 

                                     

16 682,53 1 390,21 

 

 

8. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2019 

 

Sociálny úsek 

Cieľ č.1 

Autobusová zástavka - Myšlienka výroby autobusovej zastávky bola dlhodobým projektom 

nás sociálnych pracovníkov, ktorého cieľom bolo spríjemniť prostredie  a navodiť atmosféru 

minulosti, keď cestovanie autobusom do práce bolo každodenným rituálom našich seniorov.   

 

Cieľ č.2 

Ekumenické stretnutie v ZPS a DSS – Za jednotu kresťanov. Myšlienka spoločného stretnutia 

klientov katolíckej a evanjelickej cirkvi uskutočnená v kaplnke zariadenia,  na ekumenickej bohoslužbe. 

 

Cieľ č.3 

Veľkonočné zvyky a tradície - Pred príchodom najvýznamnejšieho kresťanského sviatku 

Veľkej noci si pre našich seniorov pripravili študentky Strednej zdravotníckej školy Dolný 

Kubín malé prekvapenie. Veľkonočným pásmom obohateným o hudobnú produkciu 

pripomenuli mnohé zvyky a tradície ktoré neodmysliteľne k týmto sviatkom patria. 
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Cieľ č.4 

Spoločne za krajšie okolie  - Oživenie oddychovej zóny pred blokom „ A “, ktorá prešla 

modernou  premenou a každodenne slúži našim seniorom ako aj návštevníkom k spokojnosti. 

 

Cieľ č.5 

Záhradné dekorovanie - S folklórnym alebo ľudovým motívom sa v dnešnej dobe stretávame 

na každom kroku. Stará klasika, ktorá dýcha minulosťou, nadchne nejedného milovníka vintage 

štýlu. V rámci rozvoja pracovných zručností tak dávame druhú šancu nepotrebným veciam, 

odsúdeným k zániku.  

 

Cieľ č.6 

Športové hry o pohár riaditeľky zariadenia - 6.ročník športových hier  prial všetkým  našim 

seniorom, pri plnení športových  disciplín ako  zdolanie hokejovej bránky, či lov kapitálnych 

rýb, to sú tradičné športové disciplíny, ktoré nás viedli k dosiahnutiu čo najlepších športových 

výkonov. 

 

Cieľ č.7 

Orava v kocke - 13 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 

opäť prijalo naše pozvanie, zúčastniť sa zábavno - vedomostnej súťaže, pod názvom „ Orava 

v kocke“. V súťažných témach sme si zalistovali vo vedomostiach aj zo školských čias. 

Nezabudli sme si na velikánov našej Oravy, prešli sme jej históriou či  známymi kultúrnymi 

pamiatkami. 

 

Cieľ č. 8 

Výlet na Srňacie - Tohtoročné letné potulky nás zaviedli do malebnej dedinky Srňacie, ktorá 

bola kedysi najmenšou obcou na Orave. Prechádzka medzi pôvodnými dreveničkami, sýpkami 

či posedenie pri zrubovej zvoničke, vytvárala tú najkrajšiu pastvu pre naše oči a dušu. Pútavé 

rozprávanie miestnych chatárov o čare a súlade okolitej prírody spojené s bývaním v tomto 

nádhernom prostredí, vracalo spomienky nejedného výletníka do svojich  detských čias. 
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Cieľ č.9 

Za našimi oknami -Inštalácia výstavy v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja, pod 

názvom „ Za našimi oknami “, ponúka návštevníkom možnosť nahliadnuť na výsledky 

tvorivých hodín našich seniorov. Inšpiráciu pre nasledujúcu tvorbu sme čerpali počas spoločne 

trávených chvíľ v interiéri a exteriéri  zariadenia. 

 

Zdravotný úsek 

Cieľ č.1 

Vytvoriť pozíciu „lieková sestra“, ktorá by mala na zodpovednosť prípravu liekov per os pre 

klientov zariadenia v pravidelných intervaloch, taktiež predpis a objednávanie liekov a ŠZM 

cez ambulanciu praktického lekára, následne zabezpečiť výber vhodných dávkovačov liekov 

pre klientov na obdobie 1týždňa. 

Cieľ splnený, v roku 2019 sa podarilo personálne zabezpečiť a vytvoriť pozíciu „lieková 

sestra“, ktorá zodpovedá za prípravu všetkých ordinovaných liekov do týždenných liekovačov, 

ako aj za preskripciu liekov cez ambulanciu praktického lekára. Taktiež bola vytvorená lieková 

izba, kde prebieha príprava a predpis liekov v nerušených podmienkach. 

 

Cieľ č.2 

Cirkulácia personálu – zabezpečiť pravidelnú cirkuláciu personálu z dôvodu psychohygieny 

zamestnancov. 

Cieľ splnený. V roku 2019 personál zdravotníckeho úseku koloval v rámci jednotlivých 

oddelení. Personál cirkuláciu z dlhodobého hľadiska uvítal, najmä z dôvodu psychohygieny. 

 

Cieľ č.3 

Vzdelávanie – organizovať pravidelné vzdelávanie vo forme odborných seminárov, byť spolu 

účastný pri organizovaní celoústavných odborných seminárov. Zúčastňovať sa externých 

školení. 

Personál ZÚ sa podieľal na organizácii 2 celoústavných seminárov v spolupráci s RK SaPA 

Dolný Kubín . Taktiež sa personál zúčastňoval rôznych školení v rámci zvyšovania odborných 

vedomostí. Cieľ splnený. 
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Cieľ č.4 

Stropný zdvíhací systém – zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti o klientov, uľahčiť 

fyzicky náročnú prácu personálu prostredníctvom montáže stropného zdvíhacieho systému na 

izby klientov. 

V roku 2019 bol rozšírený stropný závesný systém do ďalších XY izieb, aby bola uľahčená 

fyzicky náročná práca zdravotnému personálu s imobilnými klientmi. Cieľ splnený. 

 

Cieľ č.5 

Polohovacie postele – v rámci projektu zabezpečiť dovybavenie úseku A3 polohovacími 

posteľami s funkciou kardiokresla pre imobilných klientov. 

V rámci projektu vyhláseného MPSVaR naše zariadenie získalo 5 polohovacích postelí 

s funkciou kardiokresla pre imobilných klientov. Cieľ splnený. 

 

Cieľ č.6 

Preväzové stolíky – zabezpečiť kúpu mobilných preväzových stolíkov a zefektívniť 

využívanie preväzového materiálu, dezinfekčných roztokov pri ošetrovaní rán a dekubitov u 

klientov v bloku A. 

Cieľ splnený. V spolupráci s firmou Cimberly Clark boli na základe čerpania bonusov 

zabezpečené 2 mobilné preväzové stolíky, ktoré sú umiestnené na ambulanciách bloku A. 

Preväzové stolíky umožňujú efektívne narábať s preväzovým materiálom a umožňujú 

dodržiavať hygienicko – epidemiologické zásady manipulácie s biologickým odpadom. 

 

Cieľ č.7 

Pravidelné skupinové cvičenia v bloku B pod vedením rehabilitačnej pracovníčky. 

V roku 2019 sa konali pravidelné skupinové cvičenia v spoločenskej miestnosti bloku B na 3. 

poschodí, ktoré sú klientmi zariadenia veľmi obľúbené. V letných mesiacoch prebiehali 

skupinové cvičenia v areály zariadenia. Skupinové cvičenia sú zamerané na nácvik jemnej 

motoriky, posilňovanie svalov panvového dna, zvyšovanie dychovej kapacity, ale aj na tímovú 

spoluprácu. Cieľ splnený.  
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Cieľ č.8 

Zlepšenie pracovného prostredia personálu ZÚ – úprava sociálnych zariadení (WC + 

kúpeľňa)  

na ambulanciách v bloku A. 

Cieľ splnený. V druhej polovici roka 2019 sa podarilo zrealizovať stavebnú úpravu sociálnych 

zariadení v ambulanciách bloku A, čím sa zvýšil komfort pre zamestnancov, ako sa aj uľahčil 

prístup do priestorov kúpeľne pri výkone dezinfekcie. 

 

Cieľ č.9 

Rekonštrukcia spoločnej kúpeľne v bloku A na 3. poschodí, pričom by sa vybudovala 

priestrannejšia kúpeľňa vyhovujúca zásadám starostlivosti o imobilných klientov, spolu 

s výškovo nastaviteľnou vaňou a kúpacou stoličkou. 

Cieľ splnený. V druhej polovici kalendárneho roka prebehla rekonštrukcia kúpeľne v bloku A, 

na 3. poschodí. Kúpeľňa bola prebudovaná na bezbarierovú a zároveň bol zväčšený 

manipulačný priestor pre personál pri manipulácii s imobilným klientom. V kúpeľni bolo 

taktiež vybudované hygienické zariadenie s WC, ako aj namontovaný stropný závesný systém, 

ktorý spoločne s výškovo nastaviteľnou samodezinfekčnou vaňou a kúpacou stoličkou veľmi 

uľahčujú fyzicky náročnú prácu s imobilnými klientmi. 

 

Cieľ č.10 

Preškolenie personálu v poskytovaní laickej prvej pomoci, prostredníctvom erudovaného 

pracovníka v obore, prednesom teoretických vedomostí, spoločne s nácvikom praktických 

zručností. 

Cieľ splnený. Personál ZPS a DSS preškolený v rámci poskytovania laickej prvej pomoci 

v decembri 2019. 

Z desiatich  cieľov kvality na zdravotníckom úseku sa podarilo splniť v priebehu roku 2019 

všetky stanovené ciele. 
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Ekonomicko-prevádzkový úsek 

 

Cieľ č.1  

Oprava kanalizácie v spojovacej chodbe blok A - oprava bola vykonaná firmou MIMIS 

v sume 26 826,07€. 

 

Cieľ č.2 

Rekonštrukcia a oprava kúpeľne pre imobilných PSS v budove A 3.p. - úprava bola 

vykonaná firmou Lu-Vas v sume 13 840,30€. 

 

Cieľ č.3 

Rekonštrukcia hygienických zariadení blok A a B prízemie - rekonštrukcia bola vykonaná 

firmou Lu-Vas v sume 22 734,53€. 

 

Cieľ č.4 

Vymurovanie jadra v dvoch ošetrovniach - úprava bola vykonaná firmou Lu-Vas v sume 21 

087,99€. 

 

Cieľ č.5 

Stavebné úpravy kúpeľne B 4.p. - cieľ nesplnený. 

 

Cieľ č. 6 

Stavebné úpravy kúpeľne B 2.p. - cieľ nesplnený. 

 

Cieľ č.7 

Oprava výdajne blok  B - oprava bola vykonaná firmou MIMIS v sume 8 237,75€. 

 

Cieľ č.8 

Oprava odpadovej rúry v práčovni  - cieľ nesplnený. 
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Cieľ č.9 

Položenie dlažby v sušiarňach prádla blok A a B - cieľ nesplnený. 

 

Cieľ č.10 

Položenie dlažby v mangľovniach prádla blok A a B - cieľ nesplnený. 

 

Cieľ č.11 

Oprava strechy a podlahy, oplotenia v sušiarni blok - oprava bola vykonaná firmou MIMIS 

v rozsahu opravenia strechy v sume 5 681,95 €. Cieľ splnený čiastočne. 

 

Cieľ č.12 

Oprava strechy na dvoch altánkoch - oprava bola vykonaná firmou MIMIS v súbehu 

s opravou strechy na sušiarni blok A. 

 

Cieľ č.13 

Úprava chodieb v bloku B – obklad na steny - cieľ nesplnený. 

 

Cieľ č.14 

Oprava vonkajších schodov blokov A a B - cieľ nesplnený. 

 

Cieľ č.15 

Zaviesť kamerový systém okolia budovy pre lepšiu kontrolu PSS pohybujúcich sa v areáli 

zariadenia - cieľ nesplnený.  

 

Cieľ č.16 

Zabezpečiť – vybudovanie vonkajšieho altánku pre PSS financovaný zo sponzorských 

finančných prostriedkov - cieľ nesplnený. 

 

Nesplnené ciele boli v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov. 
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Poradensko-terapeutický úsek 

 

Cieľ č. 1 splnený 

Informačné plagáty – bulletiny boli poskytnuté Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 

v Ružomberku. 

 

Cieľ č. 2 splnený 

4. ročník turnaja v holandskom biliarde – Sjoelen sa uskutočnil dňa 18.04.2019 v Strednej 

odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. 

 

Cieľ č. 3 splnený 

Odborný seminár uskutočnený dňa 22.5.2019 účasťou odborných pracovníkov v počte 9 

zamestnancov. 

 

Cieľ č.4 nesplnený 

Pre nesúlad pri dodržiavaní termínov pre uskutočnenie tejto aktivity (prednášky). 

 

Cieľ č. 5 splnený 

NADÁCIA TESCO  - grantový program o finančný projekt “VY ROZHODUJETE, MY 

POMÁHAME” so zameraním na rozvoj dobrovoľníctva. Celková získaná suma na materiál z 

projektu je 1 300 €. 

 

Cieľ č. 6 splnený 

Spolupráca so Základnou školu Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne rozširovanie techník 

ergoterapie, (tkanie 

kobercov) a rozširovanie techník ergoterapie (výroba mydielok) a ručných prác. 

 

Cieľ č. 7 čiastočne splnený 

Vytvorenie relaxačnej miestnosti 

 

 

Cieľ č. 8 splnený 
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V spolupráci so ŽSK zabezpečená výroba nových propagačných materiálov. 

 

Našou snahou bolo, aby sme umožnili prijímateľom sociálnych služieb dať možnosť žiť 

ešte dostatočne hodnotný, sociálne aktívny život so snahou preferovať individuálne požiadavky 

prijímateľov sociálnych služieb v rámci poskytovaných aktivít a metód terapií.  

Aj v roku 2019 sme pracovali v uvedených intenciách a pokročili sme v cieľoch kvality, ktoré 

boli zamerané na zvyšovanie kvality práce s PSS a estetizáciu prostredia – okolia zariadenia. 

V rámci podávaných projektov sme vypracovali projekt z Nadácie Tesco v programe „ VY 

rozhodujete, my pomáhame“ a projekty Nadácie SPP – grantový program „Opora“ v sume 

1104€  a projekty Nadácie SPP – grantový program „Opora“ v sume 795€ ale obidva projekty 

nám neboli schválené.  

V rámci zdokonaľovanie v kulinoterapii sme požiadali o sponzorský hmotný dar produktov 

Hypermarket Tesco, ktorý nám bol poskytnutý v hodnote 50,52€. Umocnili sme a pokračovali 

sme v spolupráci so Základnou školou Petra Škrabáka v dobrovoľníckej činnosti, ktorú sme 

zabezpečovali z radov žiakov zo Základnej školy, ktorí navštevovali našich seniorov 

odpoludňajších hodinách a okrem iných činností pomáhali pri doprovode prijímateľov 

sociálnych služieb na rôzne aktivity a vychádzky, cirkevné a duchovné činnosti.  

 

 
9. Ciele a priority na rok 2020 

 

Kvalita sociálnych služieb je dosiahnutie súladu medzi subjektívnymi požiadavkami, 

potrebami a pocitmi klienta a objektivizovanými požiadavkami na kvalitu, ktoré vychádzajú 

z individuálneho stavu klienta, požiadaviek odborných postupov a determinujúcej 

dokumentácie. 

V snahe neustále zvyšovať poskytovanú kvalitu služieb, skvalitňovať pobyt klientov 

v zariadení a v neposlednom rade zlepšovať pracovné podmienky v práci zamestnancov, sme 

stanovili pre rok 2020 nasledujúce ciele kvality: 

 

 

 

 

Zdravotný úsek 



Názov dokumentu: Rok : 2019 

Výročná správa o činnosti a hospodárení v ZPS a DSS Dolný Kubín 

 
 

© Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín  

  90 

 

 

Cieľ č.1 

V spolupráci s ekonomickým úsekom zabezpečiť nákup 2 bez zápachových košov do bloku 

A na 3.-4 poschodie. Nákupom týchto pomôcok sa zvýši hygienický komfort, ako aj zvýši 

bezpečnosť personálu pri manipulácii s použitými INKO pomôckami. 

 

Cieľ č.2 

V spolupráci s ekonomickým úsekom zabezpečiť vybavenie ambulancií všetkých troch 

ambulancií zdravotníckeho úseku germicídnymi žiaričmi, ktoré je možné využiť aj za 

prítomností personálu. 

 

Cieľ č.3 

V spolupráci s ekonomickým úsekom zabezpečiť vybavenie ambulancií všetkých troch 

ambulancií zdravotníckeho úseku technikou na meranie vitálnych funkcií klientov – 

bezdotykové teplomery, tlakomery. 

 

Cieľ č.4 

Vykonať školenie personálu PÚ – upratovačiek o rôznych spôsoboch dezinfekcie povrchov 

a zabezpečiť pravidelné vykonávanie postrekovej dezinfekcie s následným vedením 

príslušnej dokumentácie zodpovedným pracovníkom. 

 

Cieľ č.5 

Polohovacie kreslá pre imobilných klientov – v rámci projektu zabezpečiť dovybavenie 

úseku A3 polohovacími kreslami  pre imobilných klientov. 

 

Cieľ č.6 

Rekonštrukcia spoločnej kúpeľne v bloku A na 4. poschodí, pričom by sa vybudovala 

moderná  kúpeľňa vyhovujúca zásadám starostlivosti o imobilných klientov, spolu s výškovo 

nastaviteľnou vaňou a kúpacou stoličkou. 

 

 

Cieľ č.7 
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V spolupráci s ekonomickým úsekom zabezpečiť rekonštrukciu skladov PÚ na čistiace 

prostriedky, ktoré sa nachádzajú na prízemí bloku A aj bloku B. 

 

Cieľ č.8 

Denné hlásenie o počte porcií – v spolupráci so sociálnym úsekom zjednotiť informácie v IS 

Cygnus, aby bolo v rámci zhodnotenia mesačného odberu vytlačiť PC verziu oderu stravy 

v spolupráci s CSS Prameň. 

 

Cieľ č.9 

V spolupráci s praktickým lekárom zabezpečiť zasielanie elektornických preskripcií 

v programe Excel v spojení ZPS – Lekár – Lekáreň. Za elektronickú preskripciu bude 

zodpovedná lieková sestra v spolupráci s vedúcimi úsekov ZÚ, ako aj hlavnou sestrou. 

 

Neustálym zvyšovaním kvality poskytovaných služieb sa skvalitňuje život klientov 

odkázaných na pobyt v sociálnom zariadení, ale zvyšuje sa aj motivácia zamestnancov pri 

výkone ich povolania. Z praxe vyplýva, že je veľmi perspektívne pre rozvoj spokojnosti 

zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. 

Staroba je prirodzené obdobie života človek a tak je dôležité, aby sme vydali najvyššie úsilie, 

aby bola prežitá s úctou. 

 

Sociálny úsek 

Cieľ č. 1 

Chránime si svoje zdravie  - výroba , šitie ochranných rúšok, pre PSS a zamestnancov 

zariadenia. 

 

Cieľ č. 2 

V dielničke na ľudovú nôtu  - inšpirácie, nápady šitie výrobkov, ktoré budú  zdobené 

folklórom- estetizácia inetriéru  

 

 

Cieľ č. 3 
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Hurá do záhrady  - renovácia skalky v oddychovej zóne, pre potešenie všetkých. 

 

Cieľ č. 4 

Výlety – Po stopách Martina Kukučína – návšteva Kukučínovho domu a ľudového    

skanzenu v obci Jasenová  

             -. Kubínska hoľa  - pýcha Dolného Kubína, jej premena, ktorú ešte nepoznáme. 

 

Cieľ č. 5 

Liečivé zázraky levandule – výroba éterických olejov, liečivé účinky z našej záhrady. 

 

Cieľ č. 6 

Október mesiac úcty k starším – ocenenie a prínos seniorov  v spoločnosti, ctíme si starobu. 

 

Cieľ č. 7 

Ekumenické stretnutie v ZPS a DSS  - spoločne sa modlíme, spievame 

 

Cieľ č. 8 

Katarínska zábava – zvyky  a tradície na Svätú  Katarínu v spojení s tradičnou Katarínskou 

zábavou. 

 

Cieľ č.9 

Vianoce pred dvermi – najkrajšie obdobie v roku  spojené s charitatívnymi vystúpeniami 

a predvianočnými akciami, pripravenými pre seniorov. 

 

Ekonomicko-prevádzkový úsek 

Cieľ č. 1 

 Stavebné úpravy kúpeľne v bloku B,  4. p. – bezbariérová kúpeľňa 

 

Cieľ č. 2 

Stavebné úpravy kúpeľne v bloku B 2.p.- bezbariérová kúpeľňa 
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Cieľ č. 3 

Oprava odpadovej rúry v práčovni bloku  A. 

 

Cieľ č. 4 

Položenie dlažby v sušiarňach prádla bloku  A a B. 

 

Cieľ č. 5 

Položenie dlažby v manglovniach prádla bloku  A a B. 

 

Cieľ č. 6 

Úprava chodieb v bloku B – obklad na steny. 

 

Cieľ č. 7 

Oprava vonkajších schodov blokov A a B. 

 

Cieľ č. 8 

Zaviesť kamerový systém okolia budovy pre lepšiu kontrolu PSS pohybujúcich sa v areáli 

zariadenia. 

 

Cieľ č. 9 

Zabezpečiť – vybudovanie vonkajšieho altánku pre PSS, financovaný zo sponzorských 

finančných prostriedkov. 

 

Poradensko-terapeutický úsek 

 

Cieľ č. 1 

Zabezpečiť renováciu a prispôsobenie miestnosti za účelom zriadenia „ izby starej matere“, 

ktorá bude vybavená s rekvizitami ( predmetmi s ľudovým a historickým zameraním) a zároveň 

bude slúžiť ako miestnosť pre uplatňovanie metód terapií reminiscencie.  

 

Cieľ č. 2 
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Pokračovať v dobrej spolupráci s Občianskym združením Červený nos – Colwndoctors a to na 

zmluvnom podklade s pravidelnými aktivitami – návštevami zariadenia na dobu neurčitý 

s programom určeným pre seniorov pod názvom „ Smiech nepozná vek“ . 

 

Cieľ č. 3 

V oblasti športovo – kultúrnych podujatí uskutočňovaných pre seniorov plánujeme zabezpečiť 

a zrealizovať pre PSS v rámci Žilinského samosprávneho kraja turnaj v holandskom biliarde – 

SJOELEN – jeho 5. ročník.  

 

Cieľ č. 4 

V upevňovaní povedomia a vedomostí v oblasti domáceho násilia a kriminálneho správania 

zrealizovať v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Dolnom Kubíne 

vzdelávaciu aktivitu – prednášku s besedou na hore uvedenú tému. 

 

Cieľ č. 5 

V rámci zvyšovania odborných vedomostí a s možnosťou výmeny skúseností v práci 

s prijímateľmi sociálnych služieb, navrhnúť – dať podnet Žilinskému samosprávnemu kraju – 

odboru sociálnych vecí na organizovanie – zabezpečenie prezentovania kazuistík, na 

kauzistických seminároch  a to, že každé sociálne zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

by minimálne jedenkrát ročne vypracovalo aspoň jednu kazuistiku, to znamená prezentovať 

postupy a metódy resp. terapie pri minimalizovaní ťažkostí vytypovaného prijímateľa 

sociálnych služieb z daného sociálneho zariadenia.   

 

Cieľ č. 6 

Našim cieľom je zapojiť sa do spracovania a realizácie rôznych vyhlásených projektov na 

zlepšenie kvality života PSS. Projekty budú zamerané na nákup rehabilitačných, relaxačných, 

edukatívnych pomôcok a estetizáciu prostredia. 

 

 

 

Cieľ č. 7 
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Vhodným prístupom a primeranou metódou zvýšiť motiváciu prijímateľov sociálnych služieb 

– mužov zúčastňovať sa na realizovaných aktivitách (pracovná terapia, arteterapia a na rôznych 

športovo-kultúrnych aktivitách a podujatiach). 

 

 

10. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória Názov Schválený rozpočet 

610 Mzdy, platy 879 091 

620 Poistné a príspevok do 

poisťovní 

329 577 

630 Tovary a služby 382 469  

640 Transfery 17 051 
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710 Kapitálové  výdavky 0 

 

Plán financovania sociálnych služieb na rok 2020 pre naše zariadenie vychádza zo schváleného 

rozpočtu na uvedený rok. Vo výdavkovej časti na položke 610 je vyšší oproti roku 2019, 

nakoľko v roku 2020 je navýšenie tarifných platov podľa Nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z. 

z., v časti 630 poskytovanie sociálnych služieb klientom je zabezpečované práve touto časťou 

rozpočtu. Údržba v roku 2020 bude vzhľadom na finančné prostriedky štandardná. Kapitálové 

prostriedky nie sú pridelené. 

 

Priorita na rok 2020 – hospodárnosť v rozsahu pridelených finančných prostriedkov 

a získanie finančných prostriedkov z iných zdrojov. 
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služby

Transfery
Kapitálové

výdavky
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Rok 2014 411091 152328 315479 2303 0 904592

Rok 2015 419808 156489 312500 5829 0 894626

Rok 2016 472240 174849 339500 4061 125980 987460

Rok 2017 571536 212855 333500 6225 20000 1144116

Rok 2018 635256 236509 336835 6825 10944 1226369

Rok 2019 746469 277742 353141 8528 65633 1451513

Rok 2020 879 091 329 577 382 469 17 051 0 1 608 188
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11. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 

M. Hattalu 2161 

026 01  Dolný Kubín 

Tel. kontakt: 

Informátor 043/5884881  

Riaditeľ: 043/5884880, 0905 752 932 

Zdravotný úsek: 0905 753 198 

Poradenské centrum: 0917 328 555  

 

e-mailové adresy ZPS a DSS Dolný Kubín 

 

dddk@vuczilina.sk 

tnesvadbova@vuczilina.sk   riaditeľ 

jana.smolkova@vuczilina.sk   ekonomicko-prevádzkový úsek – vedúci 

silvia.zelnikova@vuczilina.sk   hlavná sestra 

margita.chovancova@vuczilina.sk  sociálny úsek – vedúci 

dusan.vlkolinsky@vuczilina.sk  psychológ 

iveta.rusnakova@vuczilina.sk  sociálny úsek 

miro.simo@vuczilina.sk   sociálny úsek 

ivana.ranostajova@vuczilina.sk  sociálny úsek 

rehadk@vuczilina.sk    rehabilitačný úsek 

porad.centrumorava@gmail.com  poradenské centrum 

martina.kovacikova@vuczilina.sk  hospodárka 

dubnicayova@vuczilina.sk   ekonomicko-prevádzkový úsek – referent 

soc.terapeut@vuczilina.sk   sociálny terapeut 

soc.terapeut2@vuczilina.sk   sociálny pracovník – sociálny terapeut 
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