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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 

     Riešenie problematiky poskytovania kvalitnej sociálnej služby je jednou s dôležitých 

oblastí poskytovateľov sociálnych služieb.  Každé zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby 

sa vyznačuje určitými špecifickými rysmi, na ktorých sa podieľa umiestnenie v zemepisnom 

a spoločenskom prostredí, história zariadenia, skladba prijímateľov. Preto každá prevádzka je 

osobitá a odlišná od ostatných. Rozdielne sú aj podmienky pre realizáciu zmien v závislosti 

od druhu poskytovanej sociálnej služby. Je nutnosťou, aby poskytované sociálne  služby 

vychádzali z potrieb spoločnosti, ale zároveň boli poskytované s dôrazom na individuálne 

potreby prijímateľov sociálnych služieb.  Tým pádom sociálna služba zachováva a rozvíja 

dôstojný život tých, ktorí ju potrebujú, vytvára u nich pocit bezpečia a istoty.   

     Poskytovateľ sociálnej služby musí mať jasno v stratégii poskytovania sociálnej služby. 

Táto stratégia musí odpovedať na otázku, čo sa dnes všeobecne očakáva od dobrej sociálnej 

služby (rozsah poskytovaných služieb, uprednostnenie niektorých druhov služieb s ohľadom 

na kvalitu a minimálne personálne štandardy vyplývajúce zo sociálnej alebo zdravotníckej 

legislatívy a iné).    

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

hlavného centra mesta Dolný Kubín, na ulici Matúškovej č. 1631. V  prevádzke je  od 17. 

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

poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 485/2013 Z.z.,  rozpočtovou 

organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK t.j. zriaďovateľom je Žilinský samosprávny 

kraj. V r. 2013 sme  poskytovali sociálne služby 46 prijímateľom sociálnej služby. V priebehu 

roka 2013  ukončil  pobyt v zariadení  jedem poberateľ sociálnej služby. V poradovníku 

žiadateľov o umiestnenie resp. poskytovanie sociálnej služby t.č. neevidujeme  žiadnu 

žiadosť. DSS je 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. 

Ďalšie  špecifiká nášho zariadenia:   

  - intenzívne sa venujeme klientom (prijímateľom sociálnej služby)  

    s diagnózou autizmus,  

  - máme vytvorenú osobitnú výchovnú skupinu pre týchto klientov, 

  - máme vytvorenú špeciálnu triedu na vzdelávanie týchto klientov v rámci                    

                          ŠZŠ (špeciálnej základnej školy),        

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

                          Poradenskom  centre poskytujeme komplexné sociálne a psychologické 

               poradenstvo našimi zamestnancami.  

 

     Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení je zamerané na napĺňanie podmienok kvality 

poskytovaných sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy s dôrazom na individuálne po-

treby prijímateľov. Zámerom ďalej je  poskytovanie  takej pomoci a podpory, ktorá by im 

umožňovala zachovať si v čo najväčšej miere pozitívne stránky doterajšieho  spôsobu života, 
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podpora prirodzených vzťahov klientov, udržiavanie kontaktov so spoločenským prostredím, 

pomoc pri každodennom živote, zabránenie sociálneho vylúčenia z dôvodu telesného, zmys-

lového, zdravotného postihnutia, vytváranie priestoru pre sebarealizáciu podľa schopností 

a možností prijímateľov.  V oblasti riadenia sa  zameriavame na skvalitnenie plnenia pracov-

ných povinností pracovníkov v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej starostlivosti, na 

poskytnutie odbornej pomoci  odborníkov, tvorbou vhodných pracovných podmienok pre 

výkon kvalitnej práce, vypracovaním systému oceňovania pracovníkov (finančná odmena, 

zvyšovanie kvalifikácie, zabezpečenie školení),  kontrolou pracovníkov na pracoviskách 

a využívanie pracovného času.  Odborné činnosti sa orientujú na sociálne poradenstvo 

s ohľadom k mentálnym a intelektuálnym schopnostiam prijímateľov, tvorbou príležitostí 

k tomu, aby prijímatelia sociálnej služby mohli byť sami sebou ( rešpektovanie ich potrieb 

a názorov, ochrana osobnej slobody). 

 Sociálne služby musia rešpektovať právo detí a ľudí so zdravotným postihnutím najmä na: 

- nezávislý  spôsob života a začlenenie do spoločnosti tak, aby mali možnosť zvoliť si mies-

to pobytu, ako aj to, kde a s kým budú žiť, na rovnakom základe s ostatnými, a aby neboli 

nútení žiť v určitom prostredí. Aby mali prístup k celému spektru podporných služieb, či už 

domácich alebo pobytových a ďalších komunitných podporných služieb vrátane osobnej po-

moci, nevyhnutných pre nezávislý život v spoločnosti a pre začlenenie sa do nej, a na zabrá-

nenie izolácie alebo segregácie v spoločnosti.  

- osobnú mobilitu - najmä uľahčenie prístupu ku kvalitným pomôckam na mobilitu, zariade-

niam, podporným technológiám a k rôznym formám asistencie a k sprostredkovateľom, a to aj 

zabezpečením ich finančnej dostupnosti. 

- rešpektovanie domova a rodiny –poskytnutie primeranej pomoci pri výkone ich povinností 

spojených s výchovou detí. Zabezpečenie, aby deti so zdravotným postihnutím mali rovnaké 

práva, pokiaľ ide o život v rodinnom prostredí.  

- habilitáciu a rehabilitáciu –vytvoriť účinné a primerané opatrenia, a to aj cestou vzájomnej 

podpory ľudí so zdravotným postihnutím, aby umožnili osobám so zdravotným postihnutím 

dosiahnuť a udržať si maximálnu možnú samostatnosť, uplatniť v plnej miere telesné, dušev-

né, sociálne a profesijné schopnosti a dosiahnuť plné začlenenie a zapojenie do všetkých ob-

lastí života.  

 - účasť na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových aktivitách a športe s cieľom umožniť 

zúčastňovať sa na rovnakom základe s ostatnými, na rekreačných, záujmových a športových 

aktivitách. 

 Služby sú zabezpečované  na základe vlastných (interných) podmienok - možností  a 

našimi zamestnancami. Jedná sa najmä o prípravu 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.  

 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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2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb, outcourcing (externé         

    obstarávanie predtým interne vykonaných výkonov – jednotlivé procesy vykonáva   

    externý poskytovateľ služieb alebo výrobca ) 

 

 Zabezpečované sú jednak na základe vlastných (interných) podmienok - možností  a 

našimi zamestnancami. Jedná sa najmä o prípravu 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. 

 

 

 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb  

DSS Dolný Kubín má celkovú kapacitu 42 miest. K 31.12.2013 bola sociálna služba 

poskytovaná 46 PSS, z toho 20 PSS sa sociálna služba poskytovala týždennou pobytovou 

formou a 26 PSS   ambulantnou formou. 

Rozdelenie PSS podľa pohlavia, formy pobytu, veku, mobility ako aj diagnostickej skladby 

uvádzame v nižšie uvedených tabuľkách. 
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Rozdelenie PSS  podľa pohlavia a formy pobytu 

Celkový počet prijímateľov sociálnej služby 46 

Deti 
Chlapci 4 

Dievčatá 16 

Dospelí 
Muži 13 

Ženy 13 

Forma sociálnej služby 
Pobytová - týždenná 20 

Ambulantná 26 

 

 

 

Rozdelenie podľa pohlavia 

 

 

 

20 

26 

Rozdelenie PSS a forma soc. služby  
 

deti a týždenná forma 

dospelí a ambul. Forma 

deti-
chlapci  4 

deti 
dievčatá 

16 

dospelí 
muži 13 

dospelí 
ženy 13 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 
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 Rozdelenie podľa veku 

 

  VEK 

Počet prijímateľov sociálnej 
služby 

6 - 9 r 10 - 14 r 15 - 18 r 19 - 25 r 26 - 39 r 

4   8 8  15  11  

 

 

 

 

Rozdelenie PSS podľa mobility 

Forma poskytov. SS   Mobilní Imobilní 

Týždenná pobytová SS 
Deti 7 3 

Dospelí 3 7 

Ambulantná SS 
Deti 8 2 

Dospelí 9 7 

 

 

4 

8 

8 
15 

11 

Rozdelenie podľa veku 

6-9 r. 

10.14 

15-18 

19-25 

26-39 

7 

3 3 

7 

Týždenná pobytová forma 

deti mobilní  

deti imobilní  

dispelí mobilní 

dospelí imobilní 
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Rozdelenie PSS podľa prevažujúcich diagnóz 

Diagnóza Počet prijímateľov SS 

DMO - Detská mozgová obrna 22 

Mentálna retardácia 11 

Morbus Down 8 

Autizmus 5 

 

 

 

 

 

8 

2 

9 

7 

Ambulantná pobytová forma 

deti mobilní 

deti imobilní 

dospelí mobilní 

dospelí imobilní 

22 

11 

8 

5 

Diagnózy 

DMO 

Mentálna retardácia 

Morbus Down 

Autizmus 
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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 43,5 zamestnancov, z toho 

37 zamestnancov v Domove sociálnych služieb, 5,5 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 

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%.  

 

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

zariadenia (DSS, ZNB, Poradenské centrum). Podmienky pre výkon práce (priestorové, 

materiálne, vybavenie pracoviska, finančné zabezpečenie, starostlivosti o zamestnancov) sú 

zabezpečené veľmi dobre.  

 

Stravovacia prevádzka v DSS zabezpečuje stravovanie PSS a zamestnancom 

zariadenia, ako aj  pre Zariadenie pre seniorov a DSS Dolný Kubín. 

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

požiadavkami správnej výživy a súborom hygienicko-epidemiologických požiadaviek 

(HCCP). 

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 nepretržite (soboty, nedele, sviatky).  Prípravu pokrmov pre 

cca 180 ľudí realizujeme v modernej, technologicky a materiálne dobre vybavenej kuchyni. 

Jej súčasťou sú plynové a elektrické spotrebiče (pece, kotly, panva), krájače, roboty, mixéry,  

2 konvektomaty. Pripravuje sa racionálna strava, ale aj šetriaca, diabetická, neslaná a nízko 

bielkovinová diéta.  Skladovacie priestory  sú pri kuchyni, disponujú suchým a chladným 

skladom, chladiacimi boxami, 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. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice Žilinského samosprávneho kraja 

č. 101/2012  o  verejnom obstarávaní a jej dodatku,  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. Liptovský Mikuláš,  AIR model  s  r.o., Zvolen. 
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5. Poskytovanie sociálnych služieb 
 V roku 2012 sme v DSS poskytovali sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 

485/2013 Z.z. o sociálnych službách -  vykonávali sme odborné a obslužné činnosti.  

Vykonávali sme odborné činnosti: 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.  

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.  

     V roku 2013 sme v DSS poskytovali sociálne služby v rozsahu stanovenom    zákonom NR 

SR č. 485/2013 Z.z. o sociálnych službách   a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

V zmysle  citovaného zákona sme poskytovali: 

Odborné činnosti: základné   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.  

Z ďalších činností sme utvárali podmienky na vzdelávanie a záujmovú činnosť prijímateľov 

sociálnej služby, ktoré boli zamerané na rozvoj ich  schopností a zručností. 

 

Počas roka 2013 výchovná a sociálno-pracovná starostlivosť bola poskytovaná 46 

prijímateľom sociálnej služby.  

Výchovnú a sociálno-pracovnú starostlivosť zabezpečovalo prijímateľom sociálnej 

služby 8 pracovníkov v nasledovnom zastúpení: 

1 vedúca výchovy, 

5 vychovávateliek, 

2 ergoterapeut. 

Z celkového počtu 19-tim prijímateľom sociálnej služby v školskom veku bola 

poskytovaná výchovná starostlivosť v rámci 3 výchovných skupín (z toho jedna autistická 

výchovná skupina). Základ práce výchovnej činnosti tvorili výchovné zložky (rozumová 

výchova, zmyslová výchova, výtvarná výchova, hudobno-pohybová výchova, telesná 

výchova, výchova reči a pracovná výchova), odpočinková činnosť, príprava  na vyučovanie,  

záujmová, rekreačná a kultúrno-spoločenská činnosť. 

  U 20-tich prijímateľov sociálnej služby dospelého veku mala dominantné postavenie 

pracovná činnosť a boli zadelení rovnako do 3 skupín (z toho jedna skupina prijímateľov 

sociálnej služby s autizmom, resp. autistickými črtami). U dospelých prijímateľov sociálnej 

služby bola starostlivosť zameraná na sociálno-pracovnú oblasť – pracovná terapia, sociálna 

rehabilitácia, sociálne učenie, ale aj odpočinkovú, záujmovú, kultúrno-spoločenskú 
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a rekreačnú činnosť. 

 Osobitosti jednotlivých prijímateľov sociálnej služby sa korigovali realizáciou 

individuálnych rozvojových plánov, ktoré sa aplikovali u všetkých prijímateľov sociálnej 

služby.  

Realizácia pracovnej činnosti prebiehala v stolárskej dielni, v krajčírskej dielni, vo 

výtvarnej miestnosti, v kuchynke, v záhrade. K obľúbeným pracovným aktivitám patrila práca 

s hlinou, vypaľovanie a glazúrovanie výrobkov z hliny a práca na tkáčskom stave. 

V pravidelných mesačných intervaloch sa konali Tvorivé dielne, ktorých tematické zameranie 

bolo určené vopred v Pláne činnosti tvorivých dielní.  

V rámci záujmovej činnosti sa realizoval:  

* výtvarný krúžok, ktorý prebiehal pod odborným vedením pedagóga ZUŠ P. M. 

Bohúňa v Dolnom Kubíne v rozsahu 1 hodina týždenne. Ide o záujmovú aktivitu, ktorú si 

záujemcovia hradili sami.  

 * literárny krúžok, ktorého hlavnou náplňou bolo samostatné, resp. reprodukované 

čítanie kníh, počúvanie CD s rozprávkami, biblioterapia, ale aj úzka spolupráca s Oravskou 

knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorú pravidelne 1-krát mesačne prijímatelia 

sociálnej služby navštevovali a spoločné besedy s pracovníčkou knižnice v našom zariadení. 

Množstvom vytvorených prác z uvedených činností sme mohli prezentovať naše 

zariadenie na výstavách poriadaných ŽSK: Veľká noc, Za oknami našich zariadení, Vianoce 

našimi rukami, ale aj na iných ako napr.: Svet fantázie inými rukami (putovná výstava),  

Výtvarný salón a výstavy prác v rámci nášho zariadenia .V roku 2013 sme prezentovali práce 

a výrobky prijímateľov sociálnej služby aj predajom na Katarínskych trhoch (25.-26.11.2013, 

MsKS Dolný Kubín) a na Vianočnom jarmoku remesiel (9.-10.12.2013, MsKS, Dolný Kubín). 

Neodmysliteľnou súčasťou diania v Domove sociálnych služieb je aj športová činnosť,  

ktorou sme sa mohli prezentovať na akciách so športovým zameraním ako boli napr. v roku 

2013 Športové hry klientov Domovov sociálnych služieb ŽSK (12.6.2013, Terchová Vŕšky), 

Parádny deň 2013 alebo športom k trvalému priateľstvu (31.5.2013, Spojená škola, Rosinská 

cesta, Žilina).  Pri príležitosti 20. výročia SR sme v spolupráci so ŽSK zorganizovali 1. ročník 

v hre BOCCIA pre klientov Domovov sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK  (27. 2. 2013, 

Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina) , ktorej sme sa venovali intenzívne športovo počas 

celého roku. Obľúbenou aktivitou vo voľnom čase bola holandská hra Sjoellen. Súčasťou 

každého dňa boli špeciálne ranné cvičenia pri hudbe, realizované v telocvični zariadenia 

so zameraním na skupinové zdravotné cvičenia a cvičenie na fit loptách.  

  K nadštandardným aktivitám už od založenia zariadenia patria aspoň 1- krát ročne 

organizované tematické výlety. Nebolo to inak ani v roku 2013 a koncom školského roka  bol 

zrealizovaný výlet do Bešeňovej spolu s rodičmi spojený s návštevou  termálneho kúpaliska 

(14.6.2013). 

          Súčasťou práce výchovného úseku je návšteva a organizácia kultúrnych a 

spoločenských podujatí v zariadení pri rôznych príležitostiach a sviatkoch. Medzi tie, ktoré sa 

konali v roku 2013 treba spomenúť: 

 návštevy kina, koncertov, výstav, galérie, divadelných predstavení; 

 karneval (6.2.2013); 

 Deň matiek (7.5.2013); 

 Deň detí (3.6.2013); 

 rozlúčková diskotéka (27.6.2013); 

 Žilinský Oskar 2013 (19.9.2013, Pribylina); 

 Domov Domovu (17.10.2013, Martin); 

 Mikulášske stretnutie (11.12.2013); 

 posedenie pri vianočnom stromčeku spojené s občerstvením a spevom kolied 

(19.12.2013); 
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 Polročná hviezda - spevácka súťaž organizovaná DSS a SŠ pri DSS v Dolnom Kubíne 

(6.6.2013). 

 

Zdravotno-ošetrovateľskú starostlivosť v roku 2013 v DSS v Dolnom Kubíne 

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

v jednozmennej prevádzke s 1 masérkou a s 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. 

Počas roka 2013 sa vyskytli vírusové ochorenia, ale aj chrípkové ochorenia u 27 prijímateľov 

sociálnych služieb ( ďalej len PSS). Z celkového počtu 46 PSS boli v roku 2013 preočkovaní 

4 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 2013 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 2013 RZP  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,  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 2013 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 2013 

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.    

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 nesamostatným PSS,  a kontrolovala ako  vykonávajú úkony i podľa správnosti 

v rámci svojich možností. Sestry ošetrovateľskou rehabilitáciou zabezpečovali prevenciu 

vzniku dekubitov, imobility,  hospitalizmu ... Zároveň podporujú a obhajujú ich práva. 
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Sestry počas roka spolupracovali s výchovnými pracovníkmi a sociálnou pracovníčkou 

zariadenia. Aktívne sa zúčastňovali pri realizácii výchovného procesu, kultúrnych 

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

Masérka a fyzioterapeutka  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.   

Dňa 30.10.2013 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 v roku 2013 sme v zariadení  realizovali 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.  

 

Poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania 
 

Domov sociálnych služieb a 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. 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 2013 sme pomoc poskytli 67 príjmateľom soc. služieb. Uspokojené boli všetky 

matky, ktoré si podali žiadosť do nášho zariadenia. V uvedenom roku si podalo žiadosť 20 

rodín – matky s deťmi, z toho 9 rodín do zariadenia nenastúpilo z rôznych 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. Utvárajú sa 

podmienky na prípravu a výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

pranie,žehlenie a údržba bielizne a šatstva a záujmová činnosť. 

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 plán v súlade so zákonom o 
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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.    

      V priebehu roka 2013 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 „ CITY BANK “. Finančný príspevok vo výške 600,00 eur bol 

použitý na zhotovenie kurína , zakúpenie sliepok a vybudovanie bylinkovej záhradky. Matky 

spoločne so svojimi deťmi zabezpečujú starostlivosť a domáce zvieratká, vajíčka sú 

využívané v kuchyni pre 

všetkých   obyvateľov pri spoločnom varení. Ďalší projekt „ Putovanie s malým princom „ bol 

podaný prostredníctvom výzvy Žilinského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení 

sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom projektu bolo deti motivovať, 

podporovať a 

aktivovať ich a ukázať im možnosť zmyslu plného a pozitívneho trávenia voľného času    

Tretí projekt „ Vianočné tri groše “ sme mohli zrealizovať vďaka Nadácii Orange. Celkovým 

zámerom tohto projektu bolo vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféru rodinám, ktoré bývajú v 

ZNB. Sú to rodiny bez domova ktoré sa ocitli v hlbokej kríze Pripravenými aktivitami sme 

chceli podporiť, resp upevniť 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 2013 sme pripravili 58 aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 697 klientov.   

          Denne  sa uskutočňujú  ranné komunity so všetkými matkami zariadenia, kde riešime  

problémy, ktoré sa  v zariadení vyskytli, ďalej spoločné varenie, príprava aktivít na víkendy, 

zmyslu plné trávenie voľného času a pod.   

Spolupracovali  sme  s  o. z. Misia mladých v Tvrdošíne 

          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.     

               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 rámci mesta 

Dolný Kubín. Budeme poskytovať odbornú pomoc a poradenstvo matkám pri zvládaní ich 

krízovej životnej situácii a pri výchove detí.                                      
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          V uplynulom roku za poskytované služby platili dve rodiny plnú platbu a tri rodiny 

čiastočnú platbu.     

  

Aktivity Poradenského centra pre obete domáceho násilia Dolný Kubín v roku 2013: 

 

- 10.4.2013 prednáška  v rámci prevencie domáceho násilia a týrania žien pre študentov 

KU Ružomberok, detaš.pracovisko Dolný Kubín  

- 17.4.2013 ,,Zastavme násilie“ v rámci prevencie týrania seniorov v dom.prostredí 

a týrania žien prednáška pre soc.pracovníkov a riaditeľov DSS na Úrade ŽSK 

- 19.4.2013 prednáška  ,,Bez násilia každý deň“ v rámci prevencie domáceho násilia  

a týrania seniorov  v domácom prostredí  v Nižnej nad Oravou s preventistom PZ 

Dolný Kubín  Mgr.Tiborom Šándorom,  určená študentom SOŠ polytechnickej 

a verejnosť 

- 23.4.2013 v rámci prevencie domáceho násilia a týrania detí prednáška pre študentov 

stred.škôl  a verejnosť v Námestove – Dom kultúry za účasti prevencistu PZ Dolný 

Kubín Mgr.Tibora Šándora, psychológa PhDr.Dušana Vlkolinského, mediátorky 

Mgr.Emílie Jurčíkovej 

- 29.4.2013 pomoc pri sprostredkovaní výzvy Ipečka.sk, internetovej poradne pre 

mladých a ich pracovnej činnosti 

- 15.5.2013 ,Vzdušné zámky“ spoluúčasť na projekte hudob.skupiny AYA určená 

študentom stred.škôl v Žiline zameraná na protidrogovú prevenciu 

- 03.6.2013 sprostredkovanie výzvy Ipečka.sk. hlasujme za projekt: ,,SPPoločne pre 

ľudí“ 

- 10.6.2013 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 

- 17.6.2013 pod záštitou ŽSK Poradenské centrum s kapelou AYA– vých.koncert  

,,Vzdušné zámky“v Námestove, určený pre stredné školy v Námestove, uskutočnil sa 

v aule gymnázia Námestovo 

- 17.6.2013 dohodnutá spolupráca  na spoločných projektoch Porad.centra Dolný 

Kubín, Ipčka.sk a hud.kapely AYA  

- 18.6.2013 pod záštitou ŽSK Poradenské centrum s kapelou AYA – vých.koncert 

,,Vzdušné zámky“ v Kysuckom Novom Meste a Čadci, určený pre študentov tunajších 

stred.škôl 

- 19.6.2013 pod záštitou ŽSK Poradenské centrum s kapelou AYA – vých.koncert 

,,Vzdušné zámky“ v Martine, určený pre študentov tunajších stred.škôl 

- 21.6.2013 pod záštitou ŽSK Poradenské centrum s kapelou AYA – vých.koncert 

,,Vzdušné zámky“ v Lipt.Mikuláši, určený pre študentov tunajších stred.škôl 

- 24.6.2013 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 
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- 12.9.2013 zaučenie soc.pracovníčky z DSS Čadca, kde otvoria od nového roka 

poradenské centrum pre  seniorov 

- 30.9.2013 na základe pozvánky predsedu ZMODO a primátora mesta Dolný Kubín 

prednáška na tému domáce násilie, starostom boli odovzdané kontakty na všetky 

inštitúcie, ktoré pomáhajú ľudom všetkých vekových kategórií (leták porad.centra, 

letáčik OZ Inštitút prijatia, Fórum pre pomoc starším, polície, OZ Náruč) 

- 10.10.2013 PC zabezpečilo distribúciu plagátov pri príležitosti prichádzajúceho 19.11. 

Svet.dňa prevencie týrania detí a 25.11. Svetový deň boja za odstránenie násilia 

páchaného na ženách, letáčikov PZ, OZ Náruč a OZ Inštitút prijatia do Nemocnice 

s poliklinikou v DK aj na detské oddelenie primárke MUdr.Dudášikovej 

- 07.11.2013 propagácia aktivít  pre deti a firmy Nadácie Linaje BA 

- 11.11.2013 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 

- 13.11.2013 rozposlanie propagač.materálov ZŠ s MŠ na Orave k príležitosti 

19.11.svet.dňa prevencie týrania detí a 25.11. Medzinárodný deň boja proti  násiliu 

páchaného na ženách (priložené letáky nášho pracoviska, OZ Náruč, OZ Inštitút 

prijatia + sprievodný list ,,pomoc obetiam dom.násilia“) 

- 19.11.2013  exkurzia študentov I.ročníka OA DK 

- 22.11.2013 propagácia akcie OZ Fenestra 16 dní aktivizmu proti násiliu páchaného na 

ženách 

- 22.11.2013 propagácia aktivít OZ žena v tiesni Martin 16 dní aktivizmu ,, Vypískajme 

násilie“ 

- 22.11.2013 podpora projektu OZ Inštitút prijatia BA, online poradňa pre mladých 

,,Pomoc na dosah ruky“ 

- 22.11.2013 zabezpečenie materiálov k téme domáceho násilia pre OA DK, odporučila 

som  zorganizovať  koncert  kapely AYA,,Vzdušné zámky“; nadviazanie spolupráce 

- 25.11.2013 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 

- 27.11.2013 na základe pozvánky Úradu vlády a MPSVaR SR účasť na odb.seminári, 

ktorý bol organizovaný v rámci pripomenutia 25.novembe Medzinárodného dňa boja 

proti násiliu na ženách, seminár sa uskutočnil v Miestodržiteľskom paláci v BA 

- 28.11.2013 na základe požiadavky MUDr.Záňovej, pediatričke  odovzdané 

propagač.materiály porad.centra a iných inštitúcií, ktoré sú nápomocné obetiam 

dom.náslia 

- 03.12.2013 na základe požiadavky vých.poradcu zo ZŠ Dlhá nad Oravou, som 

poskytla  kontakty na kapelu AYA a Borisa Lettricha, chcú dohodnúť vých.koncert 

,,Vzdušné zámky“ 
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- 04.12.2013 na základe žiadosti záchranárov zo Žiliny nadviazaná spolupráca  

- 05.12.2013 na základe žiadosti tímu ,,Nemlčme- Portál pre obete 

sex.násilia“nadviazaná spolupráca  

- 13.12.2013 na žiadosť JUDr.Marcely Molitorisovej, advokátkou, vedúcou CPP 

Tvrdošín nadviazaná spolupráca 

- 13.12.2013 nadviazaná spolupráca s PhDr. Jánom Šútovcom, psychológom pre 

dospelých, ambulancia v Martine 

 

V období od 01.01.2013 – 31.12.2013 sa uskutočnilo 947 konzultácií, 329 osobných stretnutí 

a 618 konzultácií cez telefón, sms, email, chat.  

O pomoc poradňu oslovilo 107 obyvateľov. 

 

 

 

 
 

 

 

Poradenské centrum poskytlo poradenstvo v oblasti: 

- právnej 455x 

- sociálnej 575x 

- psychologickej 100 

- bytovej 194 

- iné 510x (pomoc pri spísaní rôznych žiadostí a vypisovaní formulárov, informácie 

o výsledkoch zo súdnych  pojednávaní a jednaní 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, 

pomoc študentom VŠ pri písaní bakalárskych a diplomových prác) 

947 

329 

618 

107 

Aktivity PC 

konzultácie 

osobné stretnutia 

tel. SMS, chat, email 

priame oslovenie 
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- polícia 1x 

- osobná asistencia 30x 

- písomnosti 204 (návrhy  na rozvod manželstva 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 

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

odvolania, atď.) 

     V uvedom období sa uskutočnili jednania s rôznymi inštitúciami (150x), ktoré 

ochotne a aktívne spolupracujú s poradenským centrom (mestské úrady, mediačné 

centrum, centrá právnej pomoci lekári, psychiatri, psychológovia, neziskové 

organizácie, občianske združenia, polícia, súdy, realitné kancelárie, exekútori, obecné 

úrady, ÚPSVaR a iné). 

 

 

 

6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu v roku 2013 

  

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

opatreniach schválený upravený rozpočet v celkovej výške 555 005,00 EUR. 

 

 

 

 

455 

575 

100 
194 

510 

1 
30 204 

150 

Oblasť poskytovaného poradenstva 

právna 

sociálna 

psychologická 

bytová 

iné 

polícia 

osobná asistencia 

písomnosti 

rôzne jednania 
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  VÝDAVKY – kód zdroja 41,46,111,72F, 72H 
 

Kategória 

 

Názov 

Schválený 

 rozpočet  

 r.2013   

   

 v EUR 

Upravený 

 rozpočet 

 r.2013  

  

 v EUR 

Čerpanie 

upraveného 

rozpočtu 

r.2013 

   v EUR 

Čerpanie 

upraveného 

rozpočtu 

  v  % 

610 Mzdy, platy 297 617 304 957 304 957,00 100,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 111 650 113 621 113 621,00 100,00 

630 Tovary a služby 132 376 118 276 118 255,21 99,98 

Z toho:      
        631 Cestovné náhrady         403 548 547,46 99,90 

        632 Energie, voda a komunikácie    83 569 68 505 68 502,18 100,00 

        633 Materiál    28 666 26 389 26 385,27 99,99 

        634 Dopravné      2 264 1 694 1 691,13 99,83 

        635 Rutinná a štandardná údržba      1 950 4 798 4 795,89 99,96 

        636 Nájomné za nájom           69 119 118,41 99,50 

        637         Služby    15 455 16 223 16 214,87 99,95 

640 Bežné transfery      5 895 4 051 4 050,12 99,98 

Z toho: 

642 

Transfery jednotlivcom a ... 5 895 4 051 4 050,12 99,98 

 600        Bežné výdavky spolu 547 538 540 905 540 883,33 100,00 

700 Kapitálové výdavky 0 14 100 13 387,00 94,94 

 Rozpočtové spolu 547 538 555 005 554 270,33 99,87 
611 72H Mzdy- Úrad práce, soc. vecí a rodiny 

/Chránené pracovisko/ 

   

4 657,48 

 

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

/Chránené pracovisko/ 

   

600,00 

 

614 72F 

621 72F 

Odmeny 

Poistné do VŠZP 

  2 450,00 

245,33 

 

633 72F Potraviny-stravovanie cudzí                  

a zamestnanci vo vl. stravov. 

zariadení 

   

97 713,10 

 

637 72F Stravovanie zamestnanci-

strav.poukáž. 

  3 526,20  

620 41 Projekt Zmluva ŽSK   34,95  

633 41 Projekt Zmluva ŽSK           189,06  

634 41 Projekt Zmluva ŽSK   250,00  

637 41 Projekt Zmluva ŽSK   325,99  

 Mimorozpočtové spolu   109 992,11  

 Čerpanie celkom   664 262,44  

 

           

          V roku 2013 sme zabezpečili skvalitnenie hygienických, ošetrovateľských 

a rehabilitačných úkonov v DSS zakúpením a inštaláciou 4 kusov stropných zdvihákov,  ktoré  

boli zabudované  v dvoch  herniach, v priestoroch pre rehabilitáciu a WC, čím sa veľmi 

uľahčili úkony najmä s osemnástimi ťažko telesne postihnutými prijímateľmi sociálnej  

služby s pridruženým mentálnym postihnutím, odbúrala sa nadmerná fyzická námaha 

zamestnancov a zároveň sa znížilo riziko úrazu prijímateľov sociálnej služby pri vyššie 

uvedených výkonoch, nakoľko počas pobytu v zariadení deti sa stávajú dospelými a tým aj 

manipulácia s nimi je omnoho náročnejšia.  

Zabezpečenie tohto cieľa sa nám podarilo dosiahnuť úspornými opatreniami na bežných 

výdavkoch /úspora na vykurovaní objektov/ a schválením presunu bežných výdavkov na 

kapitálové.   
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          V DSS bol zakúpený nový koberec, notebook s príslušenstvom na úsek riaditeľa, dve 

mikrovlnné rúry do kuchyniek pre poberateľov sociálnej služby a do archívu boli zakúpené 

dve archivačné skrine.   

          Prevedením maliarskych práce vo vnútorných priestoroch budov DSS a ZNB sme 

dosiahli skrášlenie a zútulnenie interiérov našich zariadení.         

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 

2013 poukázal ÚPSVaR v Dolnom Kubíne príspevok na chránené pracovisko vo výške          

5 257,48 EUR.  

Zároveň sme splnili podmienku povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím za rok 2013, čím sme ušetrili finančnú čiastku 951,00 € v rozpočte ako odvod za 

neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP.  

 

Hlavnou úlohou v rozpočtovom roku 2013 bolo zabezpečenie kvalitnej sociálnej služby pre 

našich poberateľov sociálnych služieb, čo sa nám podarilo naplniť.  

 

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 2013 bola: 

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

bola 58,10 EUR.  

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

5,66  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 2013 predstavujú za zariadenia 

spolu čiastku 529,54 EUR. 

Z toho: 

             DSS                                           695,93 EUR 

                      z toho:  denný pobyt         602,26 EUR 

                                   týždenný pobyt    831,23 EUR 

             ZNB                                           258,38 EUR. 
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Plnenie príjmov za rok 2013 

 
 

Kategória 
 
Názov 

 

 Rozpočet 
     v EUR 

 

Plnenie príjmov 

           V EUR 

 

  Plnenie v % 

210 Príjmy z prenájmu          120,00               199,80       166,50 

220 Z predaja služieb     28 271,00          32 520,71      115,03 

 Za stravné cudzí stravníci, zamestnanci         101 392,43  

240 Úroky z vkladov                  55,32  

290 Z dobropisov       513,00            1 181,37 230,29 

310 Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR             5 257,48  

   Z rozpočtu vyššieho územného celku              2 571,90  

 Celkom   28 904,00       143 179,01 495,36 

 

 

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2013 

  

 Väčšinu činností sme počas roka 2013 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  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. 

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

priestor pre hru boccia a  hrou schjullen (holandská hra), ktoré sú  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. 
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8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2014 

     Plán financovania sociálnych služieb na rok 2014 pre naše zariadenia sa riadi schváleným 

rozpočtom, ktorý schválilo Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 5. novembra 2013, 

uznesením číslo 5/26. 

Vo výdavkovej časti 630 – tovary a služby je schválený rozpočet nižší o – 8 103,00 EUR, 

v porovnaní so schváleným rozpočtom predchádzajúceho obdobia. Pri čerpaní finančných 

prostriedkov bude preto obzvlášť nutné zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich 

použitia, aby z pridelených prostriedkov na rok 2014 boli aj naďalej zabezpečené  kvalitné 

sociálne služby v našich zariadeniach.  

 

 

 
 

 

Kategória 

 

Názov 

 

Schválený rozpočet v EUR 

rok 2014 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                 120,00 

220 Administratívne popl.a iné poplatky a platby            36 456,00 

290 Iné nedaňové príjmy              1 182,00 

 Príjmy celkom            37 758,00 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV          298 050,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní          111 366,00 

630 Tovary a služby          124 273,00 

z toho:   

          631 Cestovné náhrady                500,00 

          632 Energie, voda, komunikácie           78 780,00 

          633 Materiál           26 816,00 

          634 Dopravné             1 674,00 

          635   Rutinná a štandardná údržba             1 400,00 

          636 Nájomné za nájom                    0,00 

          637 Služby           15 103,00 

640 Bežné transfery              4 686,00 

710 Kapitálové výdavky            16 728,00 

 Výdavky celkom          555 103,00 
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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: mailto: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:dssdk@vuczilina.sk
mailto:znb.dkubin@gmail.com
mailto:porad.centrumdk@gmail.com
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FOTODOKUMENTÁCIA  
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Život a aktivity v DSS a ZNB 
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Domov sociálnych služieb 

 

 
 

 

 

Časť vybavenia zdravotno-rehabilitačného úseku
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Zdravotno-rehabilitačná časť - Hubardov kúpeľ   

 

 

 

 
 

Ubytovacia časť - vybavenie izieb pre prijímateľov sociálnych služieb
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Fotodokumentácia 

Zariadenie núdzového bývania 

 

 
Vchod a časť budovy Zariadenia núdzového bývania 

 

 

 
Klubovňa v Zariadení núdzového bývania
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Poradenské centrum 

 

 

 
Konzultačná miestnosť  

 

 

 

 

 
Prijímacia kancelária  
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Stolárska dielňa 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


