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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 

 

 Sídlo poskytovateľa Domov sociálnych služieb (ďalej len DSS) sa nachádza takmer v 

centre mesta Dolný Kubín, na ulici Matúškovej č. 1631. Je v prevádzke (bolo otvorené) 17. 

septembra 1993 s kapacitou pre 42 prijímateľov sociálnej služby. Je verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NRSR č. 448/2008 Z.z. Je rozpočtovou 

organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a teda zriaďovateľom je Žilinský 

samosprávny kraj. V súčasnosti poskytujeme sociálne služby 44 prijímateľom sociálnej 

služby. V priebehu roka 2012  ukončili  pobyt v zariadení  štyria poberatelia sociálnej služby. 

V poradovníku žiadateľov o umiestnenie resp. poskytovanie sociálnej služby t.č. neevidujeme  

žiadnu žiadosť. Je to moderné, nízkokapacitné zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby 

ambulantnou a pobytovou formou (denný a týždenný pobyt).  

 Domov sociálnych služieb poskytuje komplexnú starostlivosť pre prijímateľov 

sociálnych služieb s telesným postihnutím, s telesným postihnutím a duševnými poruchami a 

poruchami správania. V absolútnej prevahe je zastúpená detská mozgová obrna v rôznych 

formách v závislosti od veku a stupňa vývinu, ďalej dominuje porucha hybnosti a mentálne 

postihnutie od ľahkého po najťažší stupeň (viď bod 3 - štruktúra prijímateľov sociálnej 

služby).  

 Postavenie - pozícia nášho zariadenia v rámci poskytovateľov sociálnej služby 

Žilinského samosprávneho kraja sa trochu odlišuje od ostatných zariadení a to najmä v tom, 

že vzdelávanie pre našich prijímateľov sociálnej služby zabezpečuje Špeciálna základná 

škola, ktorá má sídlo v našom zariadení. Jej zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Žiline. 

Za ďalšie špecifikum nášho zariadenia môžeme považovať:   

  - že sa intenzívne venujeme klientom (prijímateľom sociálnej služby)  

    s diagnózou autizmus,  

  - že máme vytvorenú osobitnú výchovnú skupinu pre týchto klientov, 

  - že máme vytvorenú špeciálnu triedu na vzdelávanie týchto klientov v rámci                    

                          ŠZŠ (špeciálnej základnej školy),        

  - že v našich zariadeniach pri DSS v Zariadení núdzového bývania, 

    v Poradenskom centre poskytujeme komplexné sociálne a psychologické 

    poradenstvo našimi zamestnancami.  
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2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb, outcourcing (externé         

    obstarávanie predtým interne vykonaných výkonov – jednotlivé procesy vykonáva   

    externý poskytovateľ služieb alebo výrobca ) 

 

 Sú zabezpečované jednak na základe vlastných (interných) podmienok - možností  a 

našimi zamestnancami. Sú to najmä príprava stravy, vrátane všetkých druhov diét. čistenie, 

upratovanie, dezinfekcia, pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne resp. zhotovovanie 

nových pomôcok z textilu, oprava a údržba strojových a vodárenských zariadení, 

zabezpečovanie dopravy, udržiavanie čistoty a poriadku v exteriéri a interiéri budovy, 

relaxačno-oddychovej zóne a pod. Ďalšie činnosti - prevádzkové podmienky sú 

zabezpečované dodávateľský - externými dodávateľmi. Zmluvne máme zabezpečené:  

 

- dodávky tepla od firmy TEHOS, s.r.o., Dolný Kubín pre DSS, 

- dodávky elektrickej energie od firmy Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 

- dodávky plynu od firmy Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 

- dodávky vody od firmy Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, 

- odvoz komunálneho odpadu od Mesta Dolný Kubín. 

 Dodávateľsky, zmluvne máme ďalej zabezpečené odborné prehliadky, opravy a 

revízie všetkých zdvíhacích zariadení, výťahov, plynospotrebičov, elektrospotrebičov, 

bleskozvodov, hasiacich prístrojov a hydrantov, dezinsekčné a deratizačné práce, ciachovanie 

váh a závaží, výkon prác v oblasti BOZP a PO (bezpečnostný technik a technik požiarnej 

ochrany) vrátane školení zamestnancov z oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi. 

Všetky dodávateľsky vykonávané služby a dodávky tovaru sú ošetrené riadnymi zmluvami 

vrátane so všetkými dodávateľmi, v počte 12, potravinových komodít a v zmysle zákona 

NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a smernice č. 101/2012 o verejnom obstarávaní 

v podmienkach ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Našou snahou je vždy 

dohodnúť  s dodávateľom tovaru alebo služby čo najvýhodnejšiu cenu a najlepšiu kvalitu. 

Máme zato, že sa nám to darí.   

 Aj napriek tomu, že prevádzkové podmienky, stav budov sú dobré, takmer každý 

rozpočtový rok ich zdokonaľujeme, zlepšujeme vybavenie zariadenia a inovujeme 

prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb. 
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3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb  

Je v súlade s podmienkami, možnosťami a rozsahom poskytovania sociálnej služby a v súlade 

so zriaďovacou listinou.  

Rozdelenie prijímateľov sociálnych služieb podľa veku: 

Deti  -  19  PSS 

0 - 14 rokov   14 PSS  z toho    muži              17 

        ženy  2 

15 – 18  rokov      5 PSS z toho:    muži  3 

        ženy  2 

 

Dospelí  – 25 PSS    z toho:  muži           14 

        ženy           11 

Diagnostická skladba prijímateľov sociálnych služieb: 

 

A/ Duševné poruchy a poruchy správania 

0 – 14 rokov  11 PSS 

15 – 18 rokov    2 PSS 

19 a viac rokov   5 PSS 

 

B/ Telesné postihnutie a duševné choroby a poruchy správania 

0 – 14 rokov  5 PSS 

15 – 18 okov  7 PSS 

19 a viac rokov          14 PSS 

  

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb 

 

 Personálne podmienky sú zabezpečené na dobrej úrovni. V ich zabezpečovaní sa 

oproti minulosti nič podstatné nezmenilo.  V zariadení pracovalo 43 zamestnancov, z toho 37 

zamestnancov v Domove sociálnych služieb, 5 zamestnancov v Zariadení  núdzového bývania 

a 1 zamestnanec v Poradenskom centre. Všetci zamestnanci z hľadiska odbornosti - 

požadovaných kvalifikačných predpokladov, podmienky spĺňajú. Niektorí zamestnanci 

dokonca nad rámec požadovaných podmienok - vzdelania. Počet zamestnancov t.č. 

zodpovedá požadovanému počtu na jednotlivých úsekoch v rámci DSS ale aj na ostatných 

pracoviskách (zariadenie núdzového bývania resp. poradenské centrum). Aj keď v DSS na 
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základe analýzy stavu zamestnancov podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z.z. je skutočný 

percentuálny podiel odborných zamestnancov 75% namiesto požadovaných 60%. Do budúcna 

je vhodné uvažovať o možnosti prijatia do zamestnania pracovníka s pracovným zaradením 

psychológ s pôsobnosťou pre všetky tri pracoviská a to pre: Domov sociálnych služieb, 

Zariadenie núdzového bývania a Poradenské centrum a to aj vzhľadom na zvýšenú potrebu 

psychologického poradenstva resp. psychoterapie pre prijímateľov sociálnej služby v hore 

menovaných zariadeniach.  

Organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnej služby (viď príloha) zahŕňa všetky tri 

zariadenia (DSS, ZNB, Poradenské centrum). Všetky podmienky pre výkon práce 

(priestorové, materiálne, vybavenie pracoviska, finančné zabezpečenie, starostlivosti o 

zamestnancov) sú zabezpečené veľmi dobre.  

 

5. Poskytovanie sociálnych služieb 

 V roku 2012 sme v DSS poskytovali sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Poskytovali sme - vykonávali odborné a obslužné 

činnosti.  

Odborné činnosti, ktoré sme vykonávali boli: základné a špecializované sociálne poradenstvo, 

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu, 

ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu.  

Odbornú činnosť sme vykonávali na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych 

služieb. 

V obslužných činnostiach sme poskytovali: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, 

žehlenie a údržbu bielizne. Stravovanie bolo zabezpečované z vlastnej stravovacej prevádzky 

a bolo poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný 

stav fyzických osôb detí a dospelých podľa stravných jednotiek.  

Stravovacia prevádzka v DSS zabezpečuje stravovanie PSS a zamestnancom 

zariadenia, ako aj seniorom a zamestnancom ZPS a DSS Dolný Kubín. 

Sme uzavretý typ stravovania so stanovenými stravnými jednotkami, ktorý sa riadi   

požiadavkami správnej výživy a súborom hygienicko-epidemiologických požiadaviek 

(HACCP). 

Kolektív 10 pracovníkov riadi vedúca  stravovania, diétna sestra v kumulovanej funkcii. 

Vedúca a hospodár stravovacej prevádzky pracujú iba na dopoludňajšej  zmene, 8 kuchárov 

sa strieda v dvojzmennej prevádzke a v celoročnom režime (soboty, nedele a sviatky).  

Prípravu pokrmov pre cca 180 ľudí realizujeme v modernej, technologicky a materiálne dobre 



 

7 
 

vybavenej kuchyni. Jej súčasťou sú plynové a elektrické spotrebiče (pece, kotly, panva), 

krájače, roboty, mixéry,  2 konvektormaty. Jedlá sa varia pre racionálnu stravu, ale aj pre 

šetriacu, diabetickú, neslanú a nízkobielkovinovú diétu.  Skladovacie priestory  sú pri 

kuchyni, disponujú suchým a chladným skladom , chladiacimi boxmi, chladničkami 

a mrazničkami.  

Hotové jedlá rozdeľujú  porciujú pracovníci kuchyne, vydávajú ich v súčinnosti so 

zdravotníckym personálom. 

Personál  kuchyne je pravidelne školený o zdravotných rizikách pri nedodržaní 

technologických postupov, či porušení pravidiel  osobnej hygieny o dodržiavaní bezpečnosti 

pri práci a protipožiarnej ochrane. 

Na plynulý chod stravovacej prevádzky pozitívne vplýva aj zabezpečovanie pracovnej obuvi 

a odevu zamestnávateľom. 

Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. a Smernice 101/2012 Žilinského samosprávneho 

kraja o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov máme uzatvorené hospodárske zmluvy na dodávanie potravinárskeho tovaru 

s nasledovnými dodávateľmi.:  

Pekárne a cukrárne Rusina, spol.s.r.o., Dolný Kubín, Inmedia, spol. s.r.o., Zvolen, Ján Ondruš 

Prievidza,   Normál, s.r.o. Martin, Ryba a.s. Žilina,   Záujmové združenie Orava Milk Leštiny, 

CBA Verex a.s. Liprovský Mikuláš,   Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok   Momentálne sme 

v štádiu prípravy zmluvy s novým doávateľom mäsa, mäsových výrobkov, mrazenej hydiny 

a mäsových konzerv – AIR model s. s  r.o., Zvolen. 

 

V ďalších činnostiach sme poskytovali základné hygienické a iné zdravotné potreby 

fyzickej osobe prostredníctvom zdravotno - ošetrovateľskej (rehabilitačnej) starostlivosti a 

záujmovú a vzdelávaciu činnosť prostredníctvom výchovnej a sociálno - pracovnej 

starostlivosti resp. špeciálnej základnej školy, ktorá sa nachádza v budove DSS.  

Zdravotno-ošetrovateľskú starostlivosť v roku 2012 v DSS v Dolnom Kubíne 

zabezpečovali 4 sestry, 5 opatrovateliek v trojzmennej  prevádzke ,  vedúca sestra 

v jednozmennej prevádzke s 1 masérkou ,1 fyzioterapeutkou.. Pružnú pracovnú dobu  má  

práčka - šička, ktorá zabezpečuje starostlivosť o pranie posteľnej bielizne PSS, žehlenie, 

pranie znečistenej osobnej bielizne PSS, šitie roztrhaných častí odevov a pod. Diagnostická 

skladba   PSS - prevažuje stredný stupeň mentálneho postihu: Downov syndróm,  detská 

mozgová obrna, hemiparéza, epilepsia,  poruchy správania, sluchový a zrakový postih,  

autizmus. 
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Počas roka 2012 sa vyskytli vírusové ochorenia, ale aj chrípkové ochorenia u 20 prijímateľov 

sociálnych služieb ( ďalej len PSS) i keď  boli očkovaní proti chrípke. Z celkového počtu 44 

PSS bolo v roku 2012 preočkovaných 6 PSS proti chrípke. PSS boli ošetrení u svojho 

obvodného lekára v sprievode rodiča a liečenie prebiehalo v domácom prostredí, čím sa 

zamedzuje šíreniu viróznych a chrípkových ochorení.  PSS majú dohody s praktickými 

a odbornými lekármi uzavreté podľa výberu svojich rodičov, čím je zabezpečená   liečebno  – 

preventívna starostlivosť. 

Lieky na denný a týždenný pobyt pre PSS počas roka 2012 zabezpečili rodičia podľa 

ordinácie praktických a odborných lekárov, čím nevznikajú zásoby v DSS. Lieky sú 

uzamknuté v ambulancii a podľa rozpisu a ordinácie sú sestrou aplikované všetkými 

dostupnými formami, s následným sledovaním ich účinkov, pozitívnych , či negatívnych.  

V roku 2012 RZZS  nebola   sestrou privolaná. O akejkoľvek závažnej zmene zdravotného, 

alebo psychického stavu ihneď boli informovaní  rodičia a vedúca sestra zariadenia. Pri 

príjme PSS do zariadenia sa realizoval vstupný filter  - konzultácia a podpis prehlásenia 

o zdravotnom stave PPS,  preberanie liekov,   plienok na jedno použitie, osobného ošatenia, 

hygienických potrieb, dokumentácie Pri odchode PSS domov  sestra informuje rodičov 

o zdravotnom a psychickom stave PSS počas pobytu v zariadení. 

Sestry  počas roka 2012 nepretržite sledovali a zabezpečovali uspokojovanie biologických, 

psychických, sociálnych a duchovných potrieb prijímateľov sociálnych služieb   súvisiacich 

so zdravím, postihom, chorobou,  rešpektovaním ľudskej dôstojnosti a udržiavaním kvality 

života v DSS.  Dbali na správnu životosprávu,  dodržiavanie režimu dňa,  bezpečnosť, 

ochranu imunity a komfort pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Počas roka 2012 

nedošlo v zariadení k vážnemu úrazu PSS, či jeho poškodeniu na zdraví. Sestry 

a opatrovateľky  počas roka zabezpečovali vysoký štandard hygieny  v celom zariadení 

(realizácia rannej a večernej toalety, starostlivosť o osobné prádlo, dezinfekcia použitých 

osobných pomôcok a potrieb, prezliekanie posteľnej bielizne podľa plánu a potreby,  výmena 

uterákov, sprchovanie, celkový kúpeľ , perličkový kúpeľ, umývanie vlasov, dezinfekcia 

ambulancie a všetkých pomôcok.) 

Pod vedením vedúcej sestry pracovali podľa harmonogramu práce a organizačných pokynov 

a tak zabezpečovali vysoký štandard ošetrovateľského procesu. Denne sestry realizovali pri 

preberaní a odovzdávaní služby hlásenie o stave  na oddelení ústne aj písomne. 

Svoje vedomosti a odborný rast si pravidelne dopĺňali a rozširovali formou individuálneho 

štúdia a pasívnou účasťou na odborných seminároch organizovaných Regionálnou komorou 

sestier a pôrodných asistentiek v Dolnom Kubíne.    
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V rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti sa snažili u  PSS vypestovať čo 

najkvalitnejšie hygienické návyky (osobná hygiena, stolovanie, obliekanie, výkon 

fyziologických potrieb, starostlivosť o svoje okolie a pod.), pri týchto úkonoch  sestra 

pomáhala PSS nesamostatným,  a kontrolovala ako PSS vykonávajú úkony i podľa správnosti 

v rámci svojich možností. Sestry ošetrovateľskou rehabilitáciou zabezpečovali prevenciu 

vzniku dekubitov, imobility,  hospitalizmu u PSS.. Zároveň podporujú a obhajujú práva 

našich PSS. 

Sestry počas roka spolupracovali s výchovnými pracovníkmi a sociálnou pracovníčkou 

zariadenia. Sestry sa aktívne zúčastňovali pri realizácii výchovného procesu, kultúrnych 

a spoločenských akcii, zabezpečovali denné pobyty vonku a športové aktivity. 

Masérky pracovali podľa  harmonogramu práce pod vedením vedúcej sestry DSS. Denné 

výkony (masáže , parafín, chôdza za chodákom , perličkový kúpeľ, naloženie dláh na 

končatiny, športové aktivity, pobyt vonku, a pod.),  boli zaradené do plánu rehabilitačnej 

činnosti po vzájomnej dohode s výchovným pracovníkom a špeciálnym pedagógom daného 

PSS. Do 31.3.2012 v zariadení vykonávala absolventskú prax  fyzioterapeutka, ktorá bola 

následne v máji 2012 prijatá do pracovného pomeru.   

Dňa 3.10.2012 navštívila zariadenie MUDr. Horná –primárka fyziorehabilitačného oddelenia,  

ktorá  urobila ordináciu rehabilitácie u PSS v zariadení. Naordinované boli masáže, 

perličkové kúpele, Hubbardov kúpeľ, parafín, chôdza za chodákom.  Každému  PSS sa 

poskytovala starostlivosť 2x týždenne . 

Naďalej aj v roku 2012 v zariadení  realizujeme bazálnu stimuláciu u imobilných PSS na 

2.poschodí. Prijímatelia sociálnych služieb  sú pravidelne počas dňa polohovaní v zmysle 

zásad BS. Využíva sa hlavne poloha hniezdo, táto poloha umožňuje PSS odpočinúť si 

a navodzuje u nich príjemné pocity. Zároveň im táto poloha poskytne pocit istoty, bezpečia 

a zlepšuje vnímanie hraníc svojho tela.  

  
 V roku 2012 v rámci zariadenia Domova sociálnych služieb v Dolnom Kubíne bola 

poskytovaná výchovná a sociálno-pracovná starostlivosť 46-tim PSS do septembra 2012, z 

toho  28 PSS školského veku poskytovaná výchovná starostlivosť v rámci 3 výchovných 

skupín (z toho jedna autistická výchovná skupina), 18 PSS dospelého veku sociálno-pracovná 

starostlivosť, ktorí boli zadelení do 2 skupín . K 2. septembru 2012 bola poskytnutá 42 PSS, 

z toho 18-tim PSS v školskom veku (3 výchovné skupiny) a 24 dospelým PSS (bola 

vytvorená ďalšia nová autistická skupina). 
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 Výchovnú a sociálno-pracovnú starostlivosť zabezpečovalo prijímateľom sociálnych 

služieb 8 pracovníkov v nasledovnom zastúpení: 

1 vedúca výchovy 

5 vychovávateliek 

2 pomocní vychovávatelia, (od októbra 2012  1 pomocný vychovávateľ, 1 ergoterapeut). 

     Výchovná starostlivosť u PSS školského veku okrem bežných výchovných zložiek 

(rozumová výchova, zmyslová výchova, výtvarná výchova, hudobno-pohybová výchova, 

telesná výchova, výchova reči a pracovná výchova)  zahŕňa aj odpočinková činnosť, príprava  

na vyučovanie,  záujmová a rekreačná činnosť. 

 Sociálno-pracovná starostlivosť u dospelých PSS zahŕňala pracovnú terapiu a sociálnu 

rehabilitáciu, odpočinkovú, záujmovú a rekreačnú činnosť. 

Záujmová činnosť vychádzala predovšetkým  zo záujmov detí a dospelých.  

 K realizovaným formám záujmovej a terapeutickej činnosti patrili: 

- výtvarný krúžok, ktorý sa realizoval pod odborným vedením pedagóga ZUŠ P. M. Bohúňa v 

Dolnom Kubíne a to v rozsahu 1 hodina týždenne. PSS si túto záujmovú aktivitu hradia sami. 

Výtvarné práce sa zúčastňujú rôznych výtvarných súťaží poriadaných rôznymi organizáciami, 

sociálnymi zariadeniami v pôsobnosti ŽSK a pod. 

- práca s hlinou, ktorá sa realizuje v našom zariadení už niekoľko rokov podľa vopred 

vypracovaného harmonogramu pod vedením ergoterapeuta. K dispozícii je miestnosť s 

pomôckami na prácu s hlinou. Výrobky sa vypaľujú v peci, ktorú vlastní naše zariadenie. 

Zhotovené výrobky slúžia na prezentáciu na výstavách, výzdobu interiéru, izieb, ako 

darčekové predmety pre rodičov, resp. hostí zariadenia a podobne.  

- Práca v pracovnej dielni, ktorá sa využíva pre prácu s drevom, s textíliami, koženkovým 

materiálom, papierom a inými materiálmi. Cieľom je osvojiť si základné pracovné činnosti 

zamerané na spracovanie rôzneho materiálu.  

- Na pracovnú činnosť slúži aj kuchynka, kde sa realizuje praktická zručnosť, ktorej hlavným 

cieľom je naučiť sa  pripravovať jednoduché jedlá, múčniky a práce súvisiace s prípravou, 

správne stolovanie atď. Využíva sa aj na prípravu malého pohostenia pri príležitostných 

akciách alebo ku spoločenským a kultúrnym podujatiam konaných v zariadení.  

- V záhrade areálu zariadenia sa nachádza pozemok. Tu majú možnosť PSS so zdravotným 

postihnutím nadobudnúť základné vedomosti a zručnosti v oblasti pestovateľských prác 

(zalievanie, okopávanie, pletie, kompostovanie ...) a prác súvisiacich so starostlivosťou o 

trávnik a ovocné stromy ( hrabanie sena, sušenie trávy, orezávanie stromov ... ). 

-  Ďalšou pracovnou činnosťou, ktorá sa osvedčila je aj práca na tkáčskom stave.  
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- Práce v krajčírskej dielni, ktorá bola zriadená v roku 2008, kde sa pracovná aktivita 

zameriava konkrétne len na prácu s textilom - strihanie, vystrihovanie, základy ručného šitia, 

šitia na šijacom stroji. 

- Dramatický krúžok, ktorého hlavnou náplňou činnosti v roku 2012 bola príprava scénky 

"Hojdačka", s ktorou mali možnosť sa predviesť hrajúci prijímatelia sociálnych služieb na 

Žilinskom Oskarovi 2012, ktorý sa konal v MsKS Dolný Kubín.  

- Krúžok šikovných rúk, ktorého hlavnou náplňou bolo naučiť sa základy štrikovania a 

vyšívania; a šikovníček , ktorého cieľom je rozvoj jemnej motoriky a príprava rozličných 

výrobkov, predmetov. 

- Literárny krúžok, s ktorého realizáciou sa začalo v roku 2012; hlavnou náplňou je čítanie 

knižiek, počúvanie hudobných rozprávok, biblioterapia, ale aj úzka spolupráca s Oravskou 

knižnicou, ktorú pravidelne PSS navštevovali a spoločne sa organizovali  besedy a iné 

podujatia v rámci DSS. 

- Športová činnosť zahŕňala aktivity ako tréning jazdy na vozíku, hod kriketovou loptičkou, 

beh a pod, ktoré sme mali možnosť prezentovať na športových akciách: 

• Parádny deň (29.5.2012, Žilina);  

• Športové hry klientov Domovov sociálnych služieb ŽSK (6. jún 2012, Terchová – 

Vŕšky); 

 

V septembri 2012 sme začali opäť po niekoľkoročnej prestávke s hrou BOCCIA, ktorej sme 

sa venovali intenzívne športovo aj v predchádzajúcich rokoch. 

Súčasťou každého dňa bola špeciálna telesná výchova, realizovala sa v telocvični zariadenia 

a zameranie bolo na skupinové zdravotné cvičenia a cvičenie na fit loptách.  

Od septembra 2012 sme v zariadení zahájili holandskú hru schjúlen. V decembri 2012 sa 

konalo „Finále v šulene“. 

K obľúbeným aktivitám patrila aj tvorivá dielňa, ktorá sa konáva každú prvú stredu v mesiaci 

s rôznym tematickým zameraním podľa vopred vypracovaného rozpisu. 

     K nadštandardným aktivitám zariadenia patria aspoň 1- krát ročne realizované tematické 

výlety. Ku koncu školského roka  bol zrealizovaný výlet do Oravíc spojený s návštevou  

termálneho kúpaliska. 

     K veľmi obľúbeným aktivitám patrí organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí v 

zariadení pri rôznych príležitostiach a sviatkoch. Medzi tie, ktoré sa konali v roku 2012 treba 

spomenúť: 

• sporadické návštevy kina, koncertov, výstav, galérie, divadelných predstavení, 
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• príprava Valentínskych srdiečok, 

• Maturita z karnevalu, 

• Tanečný fašiangový maratón, 

• Deň matiek spojený s kultúrnym programom,  

• Deň detí spojený so súťažením, opekaním špekáčikov, 

• návšteva Dr. Klauna v našom zariadení,   

• účasť na Biblickej olympiáde v DSS Tau Turie, 

• Tancujeme s lektorom Zumbu, 

• Žilinský Oskar 2012, 

• Mikulášske stretnutie, posedenie pri vianočnom stromčeku, kapustnica spojená s             

• občerstvením a spevom kolied; 

• Vianočný salón - účasť a prezentácia prác klientov z DSS v Žiline; 

• Polročná hviezda - spevácka súťaž organizovaná DSS a SŠ pri DSS v Dolnom Kubíne; 

• Beseda s ornitológom, 

 

Poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania 

 
 
             Zariadenie núdzového bývania sídli v prímestskej časti Dolného Kubína, časť 

Záskalie. V prevádzke je od 04. 03. 2002. Zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. 

Zariadenie je organizačnou súčasťou Domova sociálnych služieb, ul. Matúškova 1631 v 

Dolnom Kubíne. Štatutárnym zástupcom zariadenia je         riaditeľ Domova sociálnych 

služieb a zariadenia núdzového bývania PhDr. Dušan Vlkolinský. Zariadenie riadi a  

kontroluje  vedúca zariadenia, v čase jej neprítomnosti ňou poverený pracovník. Prevádzka 

zariadenia je zabezpečená nepretržitými službami, ktoré vykonávajú sociálni pracovníci.  

       Kapacita zariadenia je 32  príjmateľov  sociálnych služieb. Do zariadenia sú príjmaní na 

základe písomnej žiadosti fyzické osoby, na ktorých je páchané násilie, ďalej osamelé tehotné 

ženy,  matky s deťmi, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych 

dôvodov bývanie užívať a ich život a   zdravie je ohrozené. V poslednom období  sú to rodiny 

- matky s deťmi, ktoré sa ocitli bez domova.  Pre nízky príjem nie sú schopné uhradiť náklady 

spojené s bývaním a prichádzajú o byt  v mieste trvalého bydliska.  

          V roku 2012 sme pomoc poskytli 72 príjmateľom   soc.  služieb. Uspokojené boli 

všetky matky, ktoré si podali žiadosť do nášho zariadenia. V uvedenom roku si podalo 

žiadosť 24 rodín – matky s deťmi, z toho 12 rodín do zariadenia nenastúpilo z rôznych 
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dôvodov  / napr. našli si podnájom, nestotožnili sa s podmienkami, ktoré vyžadujeme pri 

prijatí do zariadenia, resp. nestotožňujú sa s režimovým zariadením a pod./. Deti sú mnoho 

krát umiestnené  v krízových strediskách a matky sa ocitnú na ulici.  

      Príjmateľom sociálnej služby poskytujeme ubytovanie a poradenstvo.V rámci poradenstva 

poskytujeme sociálnu terapiu za účelom socializácie a resocializácie rodiny. Počas pobytu sa 

snažíme rodinu viesť tak, aby  po odchode zo zariadenia bola schopná zaradiť sa do života. V 

mnohých prípadoch sa nám to však nedarí, pretože príjmateľky sociálnej služby nie sú 

ochotné spolupracovať a počas pobytu sú často krát v odpore a nestotožňujú sa s pravidlami 

zariadenia.    

         Individuálne poradenstvo vykonávame počas celého pobytu  v zariadení. Každá prijatá 

rodina má založenú spisovú dokumentáciu, ktorú tvorí evidencia klienta. Sociálny pracovník 

spoločne s príjmateľkou sociálnej služby vypracujú  individuálny rozvojový plán v súlade s § 

9 zákona o sociálnych službách. Stanovujú sa v ňom úlohy, ktorých plnenie sa priebežne 

počas pobytu vyhodnocuje. Hodnotíme možnosti rodičov a ich ambície. Zabezpečujeme 

spoluprácu s orgánmi a organizáciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov 

rodín, ktorým poskytujeme sociálnu službu. Ide hlavne o mestá a obce, z ktorých príjmatelia 

sociálnej služby pochádzajú a príslušné sociálne úrady. Sme v úzkom kontakte s pediatrom, 

praktickým lekárom pre dospelých, psychológom, logopédom,  psychiatrom, ako aj s 

príslušnou materskou škôlkou a základnou školou, ktoré naše deti navštevujú. V rámci 

individuálneho poradenstva doporučujeme matkám a deťom  intenzívnu terapiu psychológom. 

Z ich strany je to takmer vždy odmietané s odôvodnením, že takúto pomoc nepotrebujú.  

Každá novoprijatá klientka absolvuje vstupný pohovor u riaditeľa DSS a ZNB PhDr. 

Vlkolinského. Matka, ktorá prejaví záujem o intenzívnu terapiu psychológom, tak isto ju 

zabezpečuje riaditeľ DSS a ZNB.  

      V priebehu roka 2012 sme podali tri projekty a vo všetkých prípadoch sme boli úspešní. 

Finančné prostriedky boli použité na aktivity s príjmateľmi sociálnej služby. Prvý projekt bol 

podaný prostredníctvom „ Hodiny deťom“. Projekt „ Loď života „ vznikol z dlhodobej 

úspešnej spolupráce OZ Misia mladých a zariadenia núdzového bývania Získané finančné 

prostriedky boli použité na akcie, ktorými sme sa snažili prispieť  k rozvoju životných 

zručností detí, podporiť ich zdravý psychosociálny vývoj a možnosti kvalitného trávenia 

voľného času. Deti hravou formou, ako námorníci na lodi objavovali svoju vlastnú identitu a 

svet okolo seba prostredníctvom edukačných, zážitkových, skupinových a pracovných aktivít, 

ktoré ich motivovali k aktivite, iniciatíve, tvorivosti a radosti, čím predchádzajú ich 

sociálnemu vylúčeniu.  
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             Ďalší projekt „ Z rozprávky do rozprávky „ bol podaný prostredníctvom výzvy 

Žilinského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately. Cieľom tohto projektu bolo motivovať a podporovať deti k pozitívnemu 

tráveniu voľného času a tým ich podporiť k iniciatíve, tvorivosti  a objavovaní skrytých 

možností. .   

              Tretí projekt „ Vianočný príbeh „ sme mohli zrealizovať vďaka Nadácii Orange. 

Celkovým zámerom tohto projektu bolo vytvoriť a spríjemniť vianočný čas rodinám 

nachádzajúcim sa v Zariadení núdzového bývania. Pripravenými aktivitami sme podporili 

vzájomný vzťah medzi členmi rodiny. Snažili sme sa poukázať, že aj napriek tomu, že život 

nie je jednoduchý a často prináša mnoho problémov, je možné prežiť čas Vianoc v príjemnej 

a pokojnej atmosfére. Myslíme si, že sa nám to podarilo v plnom rozsahu, jednotlivé aktivity 

pozitívne ovplyvnili všetkých účastníkov projektu, čím sme vytvorili priestor na pokojné a 

príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Podarilo sa nám vzbudiť záujem pracovať na sebe, na 

svojich vzťahoch a svojom životnom smerovaní. .  

           Okrem horeuvedených akcií pravidelne organizujeme vychádzky do okolia , čím sa 

snažíme, aby naši príjmatelia sociálnej služby spoznávali krásy prírody a prostredie, v ktorom 

momentálne žijú. Voľnočasové aktivity plánujeme viac menej na víkendy, kedy majú deti 

viac voľného času. Cez týždeň sa pracovníci s deťmi doučujú a pomáhajú im pri príprave do 

školy.  

V roku 2012 sme pripravili 125 aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 1 268 klientov.   

          Jeden krát  týždenne sa uskutočňujú  komunity so všetkými matkami zariadenia, kde 

riešime  problémy, ktoré sa počas týždňa v zariadení vyskytli, ďalej spoločné varenie, 

príprava aktivít na víkendy, zmyslu plné trávenie voľného času a pod. Aj pre deti máme 

spracovaný harmongram klubových aktivít, ktorý je zameraný na tvorbu pravidiel - správanie 

sa v skupine, sebapoznávanie , upevňovanie pravidiel správania sa, formovanie životných 

postojov a pod  

Spolupracujeme s o.z. Misia mladých v Tvrdošíne a o.z. SNE v Dolnom Kubíne. 

          Aktivity plánujeme na jednotlivé mesiace, prispôsobujeme ich ročnému obdobiu. 

Medzi pravidelné aktivity môžeme zahrnúť privítanie Nového roka, polročná dikotéka pre 

deti pri príležitosti odovzdania polročného vysvedčenia, návšteva Aqurelaxu, tvorivé dielne  - 

príprava veľkonočných a vianočných ozdôb, valentínskych darčekov, pečenie zákuskov na 

veľkonočné a vianočné sviatky a na narodeninové oslavy , úprava okolia zariadenia, deň 

matiek, MDD, záver školského roka, športové popoludnia, zber lesných plodov, posedenie pri 

príležitosti príchodu Mikuláša, spoločná večera a pod.     
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               Záverom môžeme skonštatovať, že zrealizovanými aktivitami prispievame k 

zefektívneniu práce s príjmateľom  sociálnej služby v zariadení núdzového bývania. Aj 

naďalej budeme pokračovať súborom voľnočasových aktivít realizovaných v spolupráci s 

občianskym združením Misia mladých Tvrdošín, ako aj Aktiv centrom v Dolnom Kubíne. 

Budeme poskytovať odbornú pomoc a poradenstvo matkám pri zvládaní ich krízovej životnej 

situácii a pri výchove detí.                                     

              Aj v roku 2012 sa nám podarilo skvalitňovať služby poskytujúce našim matkám a 

deťom.    V mesiaci september a október sa nám podarilo vybudovať samostatné plynové 

kúrenie. Zakúpili sme nové matrace do postelí v počte 16 kusov, kuchynské linky na prízemie 

a poschodie.  

               V uplynulom roku za poskytované služby platili štyri rodiny plnú platbu a tri rodiny 

čiastočnú platbu.     

                                     

  

 Poskytovanie sociálnych služieb v Poradenskom centre 

 
     V období od 01.01.2012 – 31.12.2012 sa uskutočnilo 795 konzultácií, z toho 448 cez 
email, chat, telefón  a 347 osobných stretnutí. 
Poradenské centrum poskytlo poradenstvo v oblasti: 

- právnej 438x 

- sociálnej 594x 

- psychologickej 84x 

- bytovej 152x 

- iné 395x (pomoc pri písaní rôznych žiadostí a vypisovaní formulárov, informácie 
o výsledkoch z jednaní s inštitúciami a súdnych pojednávaní, kontakty na rôzne 
inštitúcie, jednanie s exekútormi, pomoc pri hľadaní zamestnania, príprava na súdne 
pojednávania, poučenie o vhodnom správaní sa pri vybavovaní rôznych záležitostí na 
inštitúciách, finančné poradenstvo, poskytnutie vzorov na spísanie súdnych podaní, 
pomoc študentom VŠ pri písaní bakalárskych a diplomových prác ) 

- polícia 5x 

- osobná asistencia 38x 

- spracovanie písomností 246x (návrhy na rozvod a určenie rodičovských práv 
a povinností na čas po rozvode, návrhy na zvýšenie výživného na deti, exekučné 
návrhy na vymáhanie zameškaného a bežného výživného, zapretie a priznanie 
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otcovstva; žiadosti o odpustenie súdnych poplatkov, vyjadrenia k podaným návrhom, 
odvolania) 

 
     V uvedenom období sa uskutočnili jednania aj s rôznymi inštitúciami (osobné 
stretnutia79x, 98x formou emailu, tel.kontaktu), ktoré veľmi ochotne a aktívne spolupracujú 
s poradenským centrom (mestské úrady, mediačné centrum, centrá právnej pomoci, lekári, 
psychológovia, neziskové organizácie, občianske združenia, súdy, polícia, exekútorské úrady, 
realitné kancelárie, ÚPSVaR a iné). 
 
Aktivity poradenského centra: 

- 15.3.2012 v rámci prevencie domáceho násilia a týrania detí prednáška pre študentov 
KU v Ružomberku, detašované pracovisko Dolný Kubín 

- 07.6., 21.6., 06.11. a 20.11.2012 poradenské centrum navštívili v rámci odbornej praxe 
študenti Obchodní akademie a vyšší odborní školy sociální v Ostrave, ktorú 
zabezpečilo Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Dolný Kubín 

- 09.10.2012 v spolupráci so ŽSK,  OR PZ Dolný Kubín, ÚPSVaR Námestovo, 
mediátorkou sa uskutočnilo v rámci prevencie domáceho násilia a týrania detí 
podujatie spojené s premietaním krátkych filmov a následne k nim aj besedu 
s odborníkmi; podujatie bolo určené pre študentov Strednej odbornej školy EDUCO 
Slanická Osada Námestovo 

- 10.10.2012 poradenské centrum sa aktívne zapojilo do propagácie kampane proti 
násiliu páchaného na ženách, ktorú organizovala FENESTRA Košice 

- 10.10.2012 pomoc pri propagačnej činnosti aktivít pre mladých OZ Inštitút prijatia  

- 26.10.2012 pomoc pri propagácii aktivít Nadácie LINAJE, n.o.Bratislava 

- 06.11.2012 poradenské centrum uskutočnilo prednášku pre študentov II.ročníka KU 
Ružomberok, ktorú zabezpečilo Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Dolný 
Kubín 

- 08.11.2012 spolupráca s Inštitútom pre výskum práce a rodiny Bratislava – monitoring 
sociálnych služieb pre ženy zažívajúcich násilie 

- 20.11.2012 s OZ Žena v tiesni Martin, FENESTRA Košice spolupráca 
s organizovaním podujatia ,,Vypískajme násilie“, ktoré sa uskutočnilo vo viacerých 
mestách Slovenska, v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchaného na 
ženách 

- 28.11.2012 pomoc pri propagácii diskusnej relácie o týraných deťoch Nadácie POLIS 
Žilina + Náruč Žilina 

- 04.12.2012 propagácia kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchaného na ženách, 
ktorého hlavným organizátorom bola FENESTRA Košice 
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- počas celého roka 2012 poradenské centrum zabezpečovalo distribúciu propagačných 
materiálov v rámci prevencie domáceho násilia a týrania detí na všetky ÚPSVaR, 
nemocnice, obecné a mestské úrady regiónu Orava 

- poradenské centrum poskytuje konzultácie  pri  bakalárskych a diplomových prácach    
zameraných na domáce násilie. 

 
 
6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu 

  
 Domov sociálnych služieb a ZNB Dolný Kubín mal zastupiteľstvom ŽSK po rozpočtových 

opatreniach schválený upravený rozpočet v celkovej výške 558 391 EUR. 

 

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

 
Názov 

Upravený 
 rozpočet 
   
  v EUR 

Čerpanie 
upraveného 
rozpočtu 
   v EUR 

Čerpanie 
upraveného 
rozpočtu 
  v  % 

610 Mzdy, platy 301 036 301 036,00 100,00 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 110 620 110 619,60 100,00 
630 Tovary a služby 125 168 125 157,64 99,99 
Z toho:     
        631 Cestovné náhrady 320 319,61 99,88 
        632 Energie, voda a komunikácie 71 915 71 913,08 100,00 
        633 Materiál 31 414 31 411,81 99,99 
        634 Dopravné 1 741 1 739,90 99,94 
        635 Rutinná a štandardná údržba 2 591 2 591,71 100,03 
        636 Nájomné za nájom 309 308,41 99,81 
        637         Služby 16 878 16 873,12 99,97 
640 Bežné transfery 790 789,11 99,89 
Z toho: 642 Transfery jednotlivcom a ... 790 789,11 99,89 
 600        Bežné výdavky spolu 537 614 537 602,35 100,00 
700 Kapitálové výdavky 20 777 18 175,52 87,48 
 Rozpočtové spolu 558 391 555 777,87 99,53 
611 72H Mzdy- Úrad práce, soc. vecí a rodiny 

/Chránené pracovisko/ 
  

4 535,84 
 

625 72H Poistné- Úrad práce soc. vecí a rodiny 
/Chránené pracovisko/ 

  
600,00 

 

633 72F Potraviny- stravovanie cudzí,  
zamestnanci vo vl. stravov. zariadení 

  
107 756,53 

 

637 72F Stravovanie zamestnanci strav.poukáž.  2 724,44  
633 72F Prevádzkové stroje- stravov. prevádzka  216,64  
635 72F Opravy prevádzk.strojov-strav.prev.  2 774,20  
633 41 Projekt Zmluva ŽSK          363,62  
634 41 Projekt Zmluva ŽSK  155,00  
637 41 Projekt Zmluva ŽSK  281,38  
 Mimorozpočtové spolu  119 407,65  
 Čerpanie celkom  675 185,52  
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          Efektívnym využívaním pridelených rozpočtových prostriedkov sa nám podarilo 

skrášliť a zútulniť interiéry a exteriér  v našich zariadeniach.         

V DSS boli do herní zakúpené poťahové látky na váľandy, bol vymenený opotrebovaný 

koberec v muzikoterapii, zakúpené dva kusy manipulačných vozíkov na prádlo a odpad,  

zakúpené dva vysávače, tri kusy závesných pásov pre ľahký presun imobilných  poberateľov 

sociálnych služieb,  dva regály  do dielne, kde si poberatelia sociálnych služieb osvojujú 

a prehlbujú pracovné zručnosti, jeden  regál do archívu. Boli zakúpené vodomery na teplú 

a studenú vodu, elektromer dvojtarifný pre samostatné meranie vody , TÚV a elektrickej 

energie v stravovacej prevádzke, zakúpené zariadenie a pracovné náradie do stravovacej 

prevádzky. 

Na ekonomický úsek boli zakúpené dva nové PC. 

V budove zariadenia bola prevedená  oprava rozvodov vodovodného potrubia a úprava 

hlavného rozvádzača elektrickej energie, potrebná pre samostatné meranie teplej a studenej 

vody a elektrickej energie v stravovacej prevádzke. 

Exteriér zariadenia – relaxačno-oddychová zóna pre klientov bola vysadená tujami a doplnená 

hernou zostavou „Veža s kĺzačkou“  a hojdačkou „ Hniezdo“. 

Z kapitálových výdavkov bol zakúpený pre stravovaciu prevádzku nový konvektomat.  

V rámci projektu s ÚPSVaR Dolný Kubín - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím a Dohody č. 5/§56/2006/II zo dňa 28.8.2006 - sme si finančne vypomohli 

zamestnávaním jedného zamestnanca na chránenom pracovisku zo zdravotným postihnutím, 

ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyšší ako 70 %. Na tohto 

zamestnanca nám zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v roku 

2012 poukázal ÚPSVaR v Dolnom Kubíne príspevok na chránené pracovisko vo výške          

5 135,84 EUR.  

Zároveň sme splnili podmienku povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím za rok 2012, čím sme ušetrili finančnú čiastku 930,00 € z rozpočtu ako odvod za 

neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP.  

V Zariadení núdzového bývania bolo zakúpených 16 ks matracov, dve nové  kuchynské 

linky do dvoch kuchýň, vrátane dvoch digestorov. 

Z kapitálových výdavkov bola zrealizovaná vonkajšia a vnútorná plynofikácia budovy, ktorá 

bola do plynofikácie závislá na dodávke tepla a TÚV od Mesta Dolný Kubín. 

Hlavnou úlohou v rozpočtovom roku 2012 bolo zabezpečenie kvalitnej sociálnej služby pre 

našich poberateľov sociálnych služieb, čo sa nám podarilo naplniť.  
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Úhrada za sociálne služby bola stanovená VZN ŽSK č. 18/2009 o poskytovaní sociálnych 

služieb,  o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia a Dodatku č. 

1 k VZN  č. 18/2009. Výška úhrady závisí od formy pobytu, od veľkosti užívanej podlahovej 

plochy, druhu poskytovanej stravy a  sumy úhrady za užívanie vlastných elektrospotrebičov. 

Výška úhrady v roku 2012 bola: 

v DSS  v rozmedzí od 18,26 EUR do 161,00 EUR, priemerná mesačná výška úhrady         

bola 51,06 EUR.  

v ZNB   v rozmedzí od 35,50 EUR do 91,01 EUR, priemerná mesačná výška úhrady bola   

3,62  EUR.              

Nakoľko prijímatelia sociálnej služby v ZNB majú veľmi nízke príjmy, sú hlboko pod 

hranicou životného minima,  platba za poskytovanú službu im vo väčšine prípadov 

nevychádzala.  

Ekonomicky oprávnené náklady na l klienta mesačne v roku 2012 predstavujú za zariadenia 

spolu čiastku 549,22 EUR. 

Z toho: 

             DSS                                           694,23 EUR 

                      z toho:  denný pobyt         600,79 EUR 

                                   týždenný pobyt    846,10 EUR 

             ZNB                                           291,06 EUR. 

 
 
Plnenie príjmov za rok 2012 
 
 
Kategória 

 
Názov 

 
 Rozpočet 
     v EUR 

 
Plnenie príjmov 
           V EUR 

 
  Plnenie v % 

210 Príjmy z prenájmu          100               199,80       199,80 
220 Z predaja služieb     32 006          27 563,50         86,12 
 Za stravné cudzí stravníci, zamestnanci         113 669,77  
240 Úroky z vkladov                  95,59  
290 Z dobropisov 1 331            2 820,21 211,89 
 Vratky                213,90  
310 Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR               5 135,84  
 Celkom  33 437       149 698,61 447,70 
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7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2012 

  

 Väčšinu činností sme počas roka 2012 realizovali najmä v oblasti zdravotno - 

ošetrovateľskej (rehabilitačnej) a v oblasti výchovnej a sociálno - pracovnej starostlivosti, 

ktoré boli priamo zamerané na všetkých prijímateľov sociálnej služby.  

 Jednou z hlavných priorít  bola tímová spolupráca pri plnení cieľov individuálnych 

rozvojových plánov a individuálnych plánov, ktoré vychádzali z reálnych možností 

prijímateľov sociálnej služby, čo bolo predpokladom pre splnenie stanovených cieľov. Tieto 

boli pravidelne vyhodnocované a podľa potreby dopĺňané kompetentnými pracovníkmi. 

Celkovou snahou výchovnej a sociálno-pracovnej činnosti u prijímateľov sociálnej služby 

bolo, aby čo najviac zodpovedala zámeru jej zblíženia s potrebami  bežného života.   

Najväčšie pokroky sme dosiahli v špecifickej práci s autistami. U autistov školského veku 

práca výchovných pracovníkov nadväzovala na  vzdelávaciu činnosť realizovanú v rámci 

špeciálnej základnej školy pri DSS,  s dôrazom na  samostatnosť a sebaobslužné činnosti. 

Pri práci s dospelými autistami sa nám podarilo adaptovať prijímateľov sociálnej služby na 

novovytvorenú skupinu prijímateľov sociálnej služby s autizmom dospelého veku. 

Pri výchovnej a sociálnej práci sme využívali aj netradičné formy a metódy práce, zvýšená 

pozornosť bola kladená na samostatnosť a individuálne osobitosti prijímateľov sociálnej 

služby. 

Od septembra 2012 sme v záujmových aktivitách prijímateľov sociálnej služby vytvorili väčší 

priestor pre hru boccia a začali s novou hrou schjullen (holandská hra), ktoré sú 

u prijímateľov sociálnej služby veľmi obľúbené tým, že sú ľahko zvládnuteľné. 

Rovnako sme do záujmovej činnosti zaviedli literárny krúžok, ktorý sa okrem bežnej práce 

s literatúrou umocnil pravidelnými mesačnými stretnutiami s pracovníčkou a 

osobnou návštevou Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. 

 



 

21 
 

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2013 

Plán financovania sociálnych služieb na rok 2013 pre naše zariadenia sa riadi schváleným 

rozpočtom, ktorý schválilo Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 19. decembra 2012 

uznesením číslo 5/20. 

Vo výdavkovej časti 630 – tovary a služby je schválený rozpočet na úrovni predchádzajúceho 

obdobia, aj keď vstupné ceny energií a tovarov vzrástli a je predpoklad, že naďalej porastú. 

Pri čerpaní finančných prostriedkov bude nutné zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 

a účinnosť ich použitia, aby z pridelených prostriedkov na rok 2013 boli aj naďalej 

zabezpečené  kvalitné sociálne služby v našich zariadeniach .  

 
 
Kategória 

 
Názov 

 
Schválený rozpočet v EUR 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                 120 
220 Administratívne popl.a iné poplatky a platby            28 271 
290 Iné nedaňové príjmy                 513 
 Príjmy celkom            28 904 
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV          297 617 
620 Poistné a príspevok do poisťovní          111 650 
630 Tovary a služby          132 376 
z toho:   
          631 Cestovné náhrady                403 
          632 Energie, voda, komunikácie           83 569 
          633 Materiál           28 666 
          634 Dopravné             2 264 
          635   Rutinná a štandardná údržba             1 950 
          636 Nájomné za nájom                  69 
          637 Služby           15 455 
640 Bežné transfery              5 895 
 Výdavky celkom          547 538 
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9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb 

 

 Domov sociálnych služieb 
 
Adresa: Matúškova 1631,  
               026 01  Dolný Kubín 
Tel.: +421 (43) 586 41 54, 55 
E-mail: dssdk@vuczilina.sk 
Web: http://matuskova.dsszsk.sk/ 
 
  
 
Zariadenie núdzového bývania 
 
Adresa: Záskalická 907,  026 01  Dolný Kubín 
Tel.: +421 (43) 586 23 50 
E-mail: znb.dkubin@gmail.com 
 
 
Poradenské centrum 
 
Adresa: M. Hattalu 2162, 026 01  Dolný Kubín 
Tel.: +421 (43) 588 48 82 
E-mail: porad.centrumdk@gmail.com 
 

mailto:znb.dkubin@gmail.com


Príloha č. 1 

 
 

Organizačná štruktúra DSS a ZNB a Poradenského centra Dolný Kubín 
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Príloha č. 3 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTODOKUMENTÁCIA



  

 
 

Fotodokumentácia  
 

Domov sociálnych služieb 
 

 
Čelný pohľad budovy zariadenia z hlavnej ulice 

 
 

 
 
 

Časť vybavenia zdravotno-rehabilitačného úseku 
 
 



  

 
 

 

 
Zdravotno-rehabilitačná časť - Hubardov kúpeľ   

 
 

 

 
 

 
 

Ubytovacia časť - vybavenie izieb pre prijímateľov sociálnych služieb 
 



 

 
 

Fotodokumentácia 
Zariadenie núdzového bývania 

 

 
Vchod a časť budovy Zariadenia núdzového bývania 

 
 

 
Klubovňa v Zariadení núdzového bývania 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

Ubytovacia časť - vybavenie izieb pre prijímateľov sociálnych služieb  
 
 

Fotodokumentácia  
Poradenské centrum 

 
 

 
Vchod do Poradenského centra 

 
 
 
 



  
 

 
 

 
Konzultačná miestnosť  

 
 
 
 

 
 

Prijímacia kancelária  
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 



  
 

 
 

 


