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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 

Domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne je moderné nízkokokapacitné zariadenie 
s poskytovanou ambulantnou sociálnou službou a pobytovou sociálnou službou formou 
týždenného pobytu, s kapacitou 42 prijímateľov sociálnej služby bez vekového obmedzenia s 
celoslovenskou pôsobnosťou. Zariadenie bolo dané do prevádzky 17. septembra 1993 - vtedy 
pod názvom Stredisko sociálnej starostlivosti. Zriaďovateľom bol Okresný úrad v Dolnom 
Kubíne. 
Od 24. 7. 1996 bol zriaďovateľom Krajský úrad v Žiline a od 1. 7. 1998 bolo zariadenie 
novou zriaďovacou listinou Krajského úradu v Žiline premenované na Domov sociálnych 
služieb pre deti a dospelých.  
Od 1.1.2004 je zriaďovateľom  Žilinský samosprávny kraj v Žiline, ktorý metodicky 
usmerňuje a kontroluje jeho činnosť. 
Podľa zákona 448/2008 Z.z. sa mení názov zariadenia na Domov sociálnych služieb. 
DSS v Dolnom Kubíne je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. 
Štatutárnym orgánom v majetko-právnych veciach týkajúcich sa spravovaného majetku, 
pracovno-právnych vzťahov a činností zariadenia je riaditeľ zariadenia. Financovanie je 
zabezpečované prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja. 
Nevyhnutnú sociálnu, výchovnú, zdravotnú a ďalšiu starostlivosť poskytuje obyvateľom 
personál v počte 34 pracovníkov: 
1 riaditeľ 
1 ekonómka 
1 účtovník 
1 mzdová účtovníčka, hospodárka 
1 sociálna pracovníčka 
8 pracovníkov výchovného úseku 
9 zdravotníckych pracovníkov 
10 pracovníkov stravovacej prevádzky 
1 šička, práčka 
1 údržbár, vodič 
 V zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov sú poskytované  sociálne 
služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Poskytuje 
prijímateľom sociálnej služby odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia. Poskytuje 
prijímateľom sociálnej služby obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 
pranie, žehlenie. Poskytuje a zabezpečuje ďalšie činnosti: záujmovú činnosť a 
vzdelávanie. Vzdelávaciu činnosť v značnej miere zabezpečuje Spojená  škola, ktorá má 
sídlo v zariadení.  Jej zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Žiline a pracovníci (špeciálni 
pedagógovia) sú pracovníkmi rezortu školstva. 
 Zariadenie DSS poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na 
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3,  
(podľa Z.z. č. 448/2008, § 38). 
      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 
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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. Je verejným 
poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 485/2013 Z.z.,  rozpočtovou 
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V r. 2014 sme  poskytovali sociálne služby 
44 prijímateľom 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 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.  
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 našom zariadení a Zariadení núdzového bývania,   
                          poskytujeme komplexné sociálne  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, 
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 
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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. 
  
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 
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 
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dodávateľmi, 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 31.12.2014 bola sociálna služba 
poskytovaná 44 PSS, z toho 18 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. 
 

Rozdelenie PSS  podľa pohlavia a formy pobytu 

Celkový počet prijímateľov sociálnej služby 44 

Deti Chlapci 12 
Dievčatá 3 

Dospelí Muži 16 
Ženy 13 

Forma sociálnej služby Pobytová - týždenná 18 
Ambulantná 26 
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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 
1   8 7  16 12 

 

 
 

Rozdelenie PSS podľa mobility 

Forma poskytov. SS   Mobilní Imobilní 

Týždenná pobytová SS Deti 5 2 
Dospelí 3 8 

Ambulantná SS Deti 7 2 
Dospelí 10 7 
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Rozdelenie PSS podľa prevažujúcich diagnóz 

Diagnóza Počet prijímateľov SS 
DMO - Detská mozgová obrna 22 
Mentálna retardácia 11 
Morbus Down 6 
Autizmus 5 

 

 
 

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb 

 

 Personálne podmienky sú zabezpečené na dobrej úrovni. V porovnaní s 
predchádzajúcim obdobím  došlo k úbytku zamestnancov o jedného sociálneho pracovníka, 
ktorý pracoval  v poradenskom centre do 30.6.2014. Od 1.7.2014 bolo PC pričlenené k 
Zariadeniu pre seniorov a DSS Dolný Kubín. V zariadení pracovalo celkom 42,4 
zamestnancov, z toho v Domove sociálnych služieb 36,9 zamestnancov, v Zariadení  
núdzového bývania 5 zamestnancov, v Poradenskom centre do 30.6.2014 - l zamestnanec. 
Všetci zamestnanci z hľadiska odbornosti - požadovaných kvalifikačných predpokladov, 
podmienky spĺňajú. Niektorí zamestnanci nad rámec požadovaných kvalifikačných 
podmienok - vzdelania. Počet zamestnancov t. č. zodpovedá požadovanému počtu na 
jednotlivých úsekoch v rámci DSS  aj  v zariadení núdzového bývania. 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%.  
 
Organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnej služby (viď príloha) zahŕňa dve zariadenia 
(DSS, ZNB). Podmienky pre výkon práce (priestorové, materiálne, vybavenie pracovísk, 
finančné zabezpečenie, starostlivosti o zamestnancov) sú zabezpečené veľmi dobre.  
 

Stravovacia prevádzka v DSS zabezpečuje stravovanie  PSS,  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 175 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 - porcujú 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, Ryba a.s. 
Žilina,   Záujmové združenie Orava Milk Leštiny, CBA Verex a.s. Liprovský Mikuláš,  
Mirutomi, s.r.o. Ťapešovo, Salim SK, s. r.o., Turany, SK – 03, s.r.o. Čadca. 
Formou objednávok boli  zabezpečované dodávky mäsa a mäsových výrobkov od dodávateľa 
Výrobňa mäsových výrobkov – združenie, Liptovská Lúžna, po vypovedaní zmluvy od 
dodávateľa mäsa a mäsových výrobkov  SK – 03, s.r.o., Čadca.   
 
5. Poskytovanie sociálnych služieb 
 
 V roku 2014 sme v DSS poskytovali sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 
485/2013 Z.z. o sociálnych službách -  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 
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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 2014 sme v DSS poskytovali sociálne služby v rozsahu stanovenom    zákonom NR 
SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách   a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
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. 
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 2014 výchovná a sociálno-pracovná starostlivosť bola poskytovaná 44 
prijímateľom sociálnej služby.  

Výchovná a sociálno-pracovná činnosť počas roka 2014 
 

Počas roka 2014 výchovná a sociálno-pracovná starostlivosť bola poskytovaná 44 
prijímateľom sociálnej služby. Výchovnú a sociálno-pracovnú starostlivosť zabezpečovalo 
prijímateľom sociálnej služby 8 pracovníkov v nasledovnom zastúpení: 
1 vedúca výchovy, 
4 vychovávateľky, 
3 ergoterapeuti. 

Z celkového počtu 15-tim prijímateľom sociálnej služby školského 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 činnosť,  
- rekreačná činnosť, 
- kultúrno-spoločenská činnosť. 
  U 29-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,  
- odpočinková činnosť,  
-záujmová činnosť, 
- kultúrno-spoločenská činnosť, 
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- rekreačná činnosť. 
 Osobitosti jednotlivých prijímateľov sociálnej služby sa korigovali realizáciou 

individuálnych plánov.  
PRACOVNÁ ČINNOSŤ: 

STOLÁRSKA DIELŇA          4x týždenne                4 PSS 

KRAJČÍRSKA DIELŇA          5x týždenne                3 PSS 

KERAMICKÁ DIELŇA          5x týždenne                4 PSS 

PRÁCA V KUCHYNKE podľa naplánovanej činnosti                5 PSS 

PRÁCA V ZÁHRADE podľa naplánovanej činnosti                5 PSS 

Pravidelne jedenkrát za mesiac sa konali Tvorivé dielne, ktorých tematické zameranie 

bolo určené vopred v Pláne činnosti tvorivých dielní.  

JANUÁR               Snehuliaci                          14 

FEBRUÁR   Záložky, vizitky, menovky                          23 

MAREC             Cestujeme                         15 

APRÍL            Veľká noc                         17 

MÁJ        Kvitnúca láska                         14 

JÚN       Maľované kamene                        22 

SEPTEMBER       Zážitky z prázdnin                        18 

OKTÓBER Vyrábame z tohtoročnej úrody                       14 

NOVEMBER         Šarkany a draky                       16 

DECEMBER     Tešíme sa na Vianoce                       16 

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ:  

LITERÁRNY KRÚŽOK      3x týždenne     4 PSS / sedenie 

PRÁCA S RôZNYM ZAMERANÍM      4x týždenne     4 PSS / sedenie 

DIDAKTICKÉ AKTIVITY      1x týždenne     3 PSS / sedenie    

NÁVŠTEVA KNIŽNICE      1x mesačne         6 PSS 
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BESEDA S PRACOVNÍČKOU KNIŽNICE      1x mesačne         8 PSS 

Množstvom vytvorených prác z pracovných činností sme prezentovali naše zariadenie 

na výstavách a predajných akciách: 

VEĽKÁ NOC V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB    Žilina 

ZA OKNAMI NAŠICH ZARIADENÍ    Žilina 

VIANOCE NAŠIMI RUKAMI    Žilina 

VÝTVARNÝ SALÓN ZPMP Bratislava 

VÝSTAVA „ AUTÁ“          DSS Dolný Kubín 

VEĽKONOČNÉ TRHY      31. 3. – 1. 4. 2014 MsKS Dolný Kubín 

KUBÍNSKY JARMOK       19. 9. 2014 Dolný Kubín 

KATARÍNSKE TRHY       24. – 25. 11. 2014  MsKS Dolný Kubín 

 

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ 

Neodmysliteľnou súčasťou diania v Domove sociálnych služieb je aj športová 

činnosť,  ktorou sme sa mohli prezentovať na akciách so športovým zameraním ako boli 

napr.: 

TURNAJ BOCCIA 2014   Dolný Kubín      19. 2. 2014     4 PSS 

ŠPORTOVÉ HRY KLIENTOV DSS Terchová  Vŕšky  21. – 22. 5. 2014     4 PSS 

PARÁDNY DEŇ 2014    SŠ Žilina   30. 5. 2014     5 PSS 

 

K pravidelne realizovaným aktivitám so športovým zameraním počas roka 2014 

patrili: 

RANNÉ CVIČENIE PRI HUDBE    každý deň        8 PSS / cvičenie 

BOCCIA    3x týždenne             5 PSS  

SCHJULLEN    1-2x týždenne             8 PSS 

REKREAČNÁ ČINNOSŤ 
  K nadštandardným aktivitám už od založenia zariadenia patria aspoň 1- krát ročne 
organizované tematické výlety. Nebolo to inak ani v roku 2014 a koncom školského roka  bol 
zrealizovaný výlet do Zázrivej spolu s rodičmi spojený s návštevou Gazdovského dvora  
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a Záchrannej stanice pre zranené živočíchy (20.6.2014). 
         Voľný čas prijímatelia sociálnej služby DSS Dolný Kubín majú možnosť tráviť v:  

- pracovných miestnostiach, 
- spoločenských miestnostiach a herniach s možnosťou sledovania televízie, 
- relaxačnej miestnosti,  
- na izbách s možnosťou počúvania rádií, 
- v telocvični pri športových aktivitách, 
- v letnom období príjemným posedením v altánku a na lavičkách umiestnených v záhrade  
   zariadenia; 
 K ďalším poskytovaným možnostiam využitia času patrí: 
- čítanie z kníh, časopisov, 
- loptové hry, spoločenské hry, 
- arteterapia, maľovanie, kreslenie, modelovanie, 
- ručné práce – vyšívanie, štrikovanie, háčkovanie, 
- spoločenské hry, 
- vychádzky a relaxačná činnosť,  
- muzikoterapia, spev a počúvanie piesní, 
- účasť na bohoslužbe v pravidelných termínoch, pravidelná sv. spoveď, 
- nácvik programu (Žilinský Oskar, Deň matiek, Október – mesiac úcty k starším ... ),  
- nácvik používania mobilu, PC,  
- nácvik domácich prác – skladanie šatstva, separovanie odpadu, upratovanie 
- didaktické aktivity - spôsob vzdelávania a udržiavania nadobudnutých schopností, 
- rozvíjanie schopností prijímateľov sociálnej služby - udržiavanie schopností a znalostí v 
rámci spoločenských a individuálnych aktivít, ktorých sa prijímatelia sociálnej služby 
zúčastňujú podľa svojich záujmov a aktuálneho zdravotného stavu. Zamestnanci prijímateľov 
sociálnej služby motivujú, podporujú ich samostatnosť, udržujú a rozvíjajú ich schopnosti.  
- s prijímateľmi sociálnej služby sa realizujú individuálne rozhovory, realizujú sa individuálne 
terapeutické činnosti, 
- riešia sa spoločne vzniknuté spory (napr. bývanie, spolunažívanie, trávenie voľného času, 
osobné problémy a iné),  
- venujú sa individuálnemu čítaniu, lúšteniu krížoviek, nákupom a ďalšie činnosti vždy s 
ohľadom na dané podmienky, ročné obdobia, aktuálny zdravotný stav.  
- v roku 2014 došlo k rozvoju vzťahov s inými zariadeniami (ZpS a DSS Dolný Kubín)  
 a organizáciami (Nadačný fond – Zachráň dieťa - mikulášske balíčky, pomôcky pre 
prijímateľov sociálnej služby zariadenia).  
 
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ 

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 2014 treba spomenúť: 
DIVADELNÉ PODUJATIA ZA ROK 2014 
POR. 
ČÍSLO 

NÁZOV DIVADELNÉHO  PODUJATIA  MIESTO KONANIA DÁTUM  

KONANIA 

POČET ZÚČASTNENÝCH PSS 

DSS DOLNÝ KUBÍN 

1. Martinko Klingáč   MsKS Dolný Kubín 13.2.2014              8 

2. Tri prasiatka          DSS Dolný Kubín 3.3.2014             18 

3. O smutnom kráľovi Dr. Klaun  DSS Dolný Kubín 13.3.2014             29 
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4. Kubínske divadelné dni MsKS Dolný Kubín 20.3.2014             10 

5. Beat                                 MsD Žilina 24.4.2014              5 

6.  Rozprávka pre neposlušné deti 
a ich starostlivých rodičov 

MsKS Dolný Kubín / 
bábkové divadlo Žilina 

30.4.2014             6 

7. Deň krivých zrkadiel   MsKS Dolný Kubín 11.6.2014             11 

8. Maľované na skle       MsD Žilina 19.6.2014             5 

9. Žilinský Oskar 2014        DSS Tvrdošín 1.10.2014             3 

10. Maľované na skle     MsD Žilina 8.10.2014             5 

11. Smutná princezná   MsKS Dolný Kubín                                  

    Divadlo Bez opony 

10.12.2014             6 

 
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 
1. BESEDA S P. TOČEKOM – CESTOVATEĽ A SPISOVATEĽ      25.2.014             20 

2. KARNEVAL   26.2.2014 

 

            45 

3. AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU „NÁŠ SVET“  8.–11.4.2014             42 

4. VEĽKONOČNÁ BURZA 14.-23.4.2014 

 

            45 

5. NÁVŠTEVA VÝSTAVY „VEĽKÁ NOC NAŠIMI RUKAMI“   24. 4. 2014             5 

6. TVORIVÉ POPOLUDNIE V RÁMCI PROJEKTU KOMPRAX    7. 5. 2014 

 

           28 

7. DEŇ DETÍ    2. 6. 2014 

 

           40 

8. NÁVŠTEVA REŠTAURÁCIE – KOLIBA    3. 6. 2014 

 

            5 

9. SPOLOČNÉ POPOLUDNIE S BOCCIOU 

 

  9. 10. 2014             6 

10. KULTÚRNY PROGRAM PRE DÔCHODCOV 17. 10. 2014             21 

11. NÁVŠTEVA STARŠÍCH V ZPS A DSS 

 

28. 10. 2014 

 

            8 

12. OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI 20.-30.10.2014  15 / SEDENIE 
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13. KATARÍNSKA ZÁBAVA 21. 11. 2014           28 

14. MIKULÁŠ 11. 12. 2014 

 

          36 

15. VIANOČNÝ JARMOK REMESIEL 16. 12. 2014           3 

 
 

Zdravotno-ošetrovateľskú starostlivosť v roku 2014 v  DSS v Dolnom Kubíne 
zabezpečovali 4 sestry, 5 opatrovateliek v trojzmennej  prevádzke, v  jednozmennej prevádzke 
vedúca sestra, 1 masérka , 1 fyzioterapeutka,  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 2014 sa vyskytli vírusové ochorenia, ale aj chrípkové ochorenia u 19 prijímateľov 
sociálnych služieb ( ďalej len PSS). Z celkového počtu 44 PSS boli v roku 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 
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 
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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. 
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 20.11.2014 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 2014 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.  
 
Zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, Záskalická č. 907 

 
     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. Zariadenie núdzového bývania sídli v 
prímestskej časti Dolného Kubína, časť Záskalie.  
V prevádzke je od 04.03.2002. Zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Kapacita 
zariadenia je 32 prijímateľov sociálnych služieb. Od 1. 7. 2014 je ZNB rozdelené na útulok 
s kapacitou 16 miest a ZNB s kapacitou 16 miest.  
 
Do ZNB môžu byť prijímané: 

- fyzické osoby na ktorých je páchané násilie alebo fyzickej osobe, ktorá je obeťou 
obchodovania s ľuďmi, 

Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby, na ktorej je páchané domáce násilie, 
zabezpečuje sa v ZNB jej utajenie miesta a jej anonymita.  
V ZNB  sa môže poskytnúť ubytovanie aj klientom s trvalým pobytom  z iného 
samosprávneho kraja, ak nie je zariadenie kapacitne vyťažené. Ubytovanie sa poskytuje na 
základe písomnej žiadosti klienta a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. 
V ZNB sa poskytuje: 

- ubytovanie na určitý čas 
- sociálne poradenstvo 
- a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

a vytvárajú sa podmienky: 
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- na prípravu stravy 
- výdaj stravy alebo výdaj potravín 
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 
- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
- záujmová činnosť 

Prijímatelia sociálnej služby v ZNB sú povinní platiť úhradu za poskytovanú službu, za 
obslužné činnosti – ubytovanie a to za 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti.  
 
Do útulku môžu byť prijímané: 

- osamelé tehotné ženy a rodičia s deťmi, ktoré sa ocitli v zlej ekonomickej situácii, 
nemajú zabezpečené ubytovanie, nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie 

- fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby a nemajú zabezpečené ubytovanie, 

V útulku sa poskytuje: 
- ubytovanie na určitý čas 
- sociálne poradenstvo 
- nevyhnutné ošatenie a obuv 

a vytvárajú sa podmienky na : 
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 
- na prípravu stravy alebo výdaj potravín 
- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
- záujmovú činnosť 
 

    Ubytovanie sa poskytuje na základe písomnej žiadosti klienta, prípadne na základe 
odporučenia obce resp. ÚPSVaR príslušného trvalého pobytu. Poskytujeme sociálne služby 
v plnom rozsahu vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Poverený 
zamestnanec zariadenia pri prijímaní oboznámi klienta zo všetkými normami a predpismi 
zariadenia, o čom vyhotoví písomný záznam, pridelí izbu a vyhotoví písomnú zmluvu 
o poskytovaní sociálnej služby. Sociálna služba sa poskytuje na 6 mesiacov – popr. 1 rok, 
výnimočne 3 roky.  
Prijímateľom sociálnej služby zaisťujeme všetky ľudské práva, zvlášť právo rozhodovať 
o svojom živote v konkrétnych situáciách.  
Pri prijatí sa zakladá každej rodine spisová dokumentácia, ktorá obsahuje:  

- žiadosť o poskytovanie sociálnej služby 
- záznam o prijatí do ZNB a útulku 
- žiadosť o umiestnenie do ZNB a útulku 
- vnútorná smernica ZNB a útulku 
- zmluva o poskytovaní sociálnej služby 
- potvrdenie lekára o zdravotnom stave 
- potvrdenie o príjme 
- fotokópie osobných dokladov 
- individuálny plán prijímateľa sociálnej služby  

 
Individuálne plánovanie závisí od zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby, od jeho 
schopností a možností. Stanovené úlohy v IP sa kontrolujú pravidelne mesačne, pričom sa 
využíva aktivita klienta a jeho rozhodnutie na ďalšie obdobie.  
V roku 2014 bolo podaných 14 žiadostí o poskytnutie sociálnej služby. Sociálne služby boli 
poskytnuté  11 rodinám - 53 prijímateľom sociálnej služby. Uspokojené boli všetky matky, 
ktoré si podali žiadosť do nášho zariadenia. Do zariadenia nenastúpili 3 rodiny z rôznych 
dôvodov / napr. našli si podnájom, nestotožnili sa s podmienkami, ktoré vyžadujeme pri 
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prijatí do zariadenia, resp. nestotožňujú sa s režimom v zariadení a pod./.  
Príjímateľom 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 príjímateľky sociálnej služby nie sú 
ochotné spolupracovať a počas pobytu sú častokrát v odpore a nestotožňujú sa s pravidlami 
zariadenia.  
 
Prijímateľ sociálnej  služby počas pobytu v zariadení prechádza rôznymi fázami. Prvou fázou 
v individuálnom rozhovore je fáza adaptačná. Počas  nej každý prijímateľ sociálnej služby 
absolvuje vstupný pohovor s vedúcou zariadenia a sociálnym pracovníkom, kde ho 
oboznámime s domovým a prevádzkovým poriadkom zariadenia. Adaptačná fáza slúži na 
nadviazanie kontaktu sociálneho pracovníka s klientom metódou rozhovoru a pozorovania. 
Druhou fázou je fáza konfrontácie. V nej môže prijímateľ sociálnej služby prejaviť 
negativizmus a odmietanie. Oboznamuje sa s pravidlami a režimom zariadenia. 
V socializačnej fáze si vytvára nové väzby, prijíma normy a pravidlá  zariadenia.  
Po uvedených fázach prijímateľ sociálnej služby je pripravený na individuálne poradenstvo zo 
strany sociálneho pracovníka, ktoré pozostáva z niekoľkých etáp, ako založenie a priebežné 
vedenie spisovej dokumentácie, ktorú tvorí evidencia klienta a vedenie denných záznamov. 
Právna úprava o sociálnych službách ukladá povinnosť vedenia individuálnych plánov. 
Sociálny pracovník spoločne s prijímateľom sociálnej služby vypracujú individuálny plán. 
Stanovujú sa v ňom úlohy, ktorých plnenie sa priebežne počas pobytu vyhodnocuje. Keďže 
každý prijímateľ sociálnej služby je jedinečný, vyžaduje si osobitný prístup. Individuálne 
plány nadväzujú na sociálnu, zdravotnú, rodinnú, profesionálnu anamnézu a na sociálnu 
diagnostiku a navrhované formy riešenia. Po získaní informácií o rodine, ak je nutné 
spisujeme rôzne návrhy – napr. návrh na zverenie detí do výchovy, výživné na deti, rozvod 
manželstva, návrh na náhradné výživné a pod. Ak prijímateľ sociálnej služby má dlhy 
(nebankové subjekty, mobilní operátori, zdravotné poisťovne a exekučné úrady a pod.) úzko 
spolupracujeme s uvedenými inštitúciami, za účelom vyrovnania dlhov. 
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 
prijímatelia 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.  
 
Ako príklad  chceme aspoň v krátkosti  priblížiť prácu s prijímateľom sociálnej služby 
v ZNB a útulku. 
V júli  2014 do  ZNB bola prijatá matka so 7 deťmi, ktorých život a zdravie ohrozoval manžel 
a otec detí. Rodina bola nútená nočnou hodinou utiecť z domu a celý týždeň prespávali pod 
holým nebom pri potoku v mieste trvalého bydliska. Matka požiadala o pomoc príslušný 
ÚPSVaR.  Nakoľko nebolo žiadne voľné miesto v sociálnych zariadeniach v kraji kde rodina 
žila, pracovník ÚPSVaR nás telefonicky požiadal o urýchlenú pomoc. Rodina prišla do 
zariadenia vo večerných hodinách, vyhladovaná a bez akéhokoľvek  ošatenia. Službukonajúci 
pracovník, vedúca zariadenia ako aj ostatné matky pomáhali pri celkovej hygiene rodiny. 
Počas pobytu bola matka v utajení a anonymite, bolo zabezpečené lekárske ošetrenie 
u pediatra ako aj obvodného lekára. Vzhľadom k tomu, že najmladšie deti boli v zlom 
zdravotnom stave, bola zabezpečená ihneď hospitalizácia na detskom oddelení. Od septembra 
deti nastúpili do špeciálnej základnej školy a materskej školy. S matkou boli spísané návrhy 
na zverenie detí do osobnej starostlivosti, náhradné výživné a návrh na rozvod manželstva. 
Neskôr prezradil rodinu najstarší syn, na základe toho prišiel do zariadenie manžel a otec detí. 
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Trval na odchode rodiny zo zariadenia, vyhrážal sa matke zabitím a boli sme nútení privolať 
políciu. Na základe týchto skutočností bol vzatý do väzby. Po niekoľko mesačnom pobyte 
v zariadení matka kontaktovala rodinu svojho manžela a odišla do miesta trvalého bydliska. 
Z uvedeného ÚPSVaR sme obdržali ďakovný list za pomoc a spoluprácu pri riešení krízovej 
situácie rodiny. 
 
Do útulku bola prijatá matka s dvomi deťmi, z dôvodu nevyhovujúcich bytových podmienok, 
veľkých dlžôb. S rodinou sa pracovalo viac ako rok. Najstaršie dieťa dosahovalo v mieste 
trvalého bydliska veľmi slabé vyučovacie výsledky. Pravidelne navštevoval logopéda. 
Sociálni pracovníci mu pomáhali s prípravou na školské vyučovanie a dieťa pri odchode zo 
zariadenia dosahovalo veľmi dobré výsledky. Ďalej bol zabezpečený pediater ako aj obvodný 
lekár. Počas tohto obdobia bolo niekoľkokrát zorganizované sieťové stretnutie všetkých 
zainteresovaných strán, kde sa pokúsili hľadať riešenia, ako pomôcť rodine z krízy. Okrem 
nás, samotných rodičov a zástupcov OZ Návrat sa ho zúčastnili aj zástupcovia mestského 
bytového podniku, magistrátu mesta, ÚPSVR a Komunitného centra z Bratislavskej ulice. 
Zistilo sa, že obaja rodičia dlžia organizáciám značné sumy za nájom, energie, odpad, taktiež 
sumy nebankovým subjektom. Záverom jednania bolo dohodnuté, že matka zotrvá v zariadení 
po dobu, kedy druh a otec detí dá do poriadku pôvodné bývanie. Keďže k náprave zo strany 
otca detí nedošlo, deti boli zverené súdnou cestou do osobnej starostlivosti starých rodičov 
otca detí a matka sa vrátila do pôvodného prostredia.  
Za účelom skvalitnenia života klientov v zariadení prikladáme dôležitosť predkladaniu 
projektov a ich implementácii. Pracovníci zariadenia sledujú výzvy, vypracovávajú projekty 
hlavne za účelom získania nových životných zručností matiek, zvýšenia motivácie matiek s 
cieľom aktívnejšej participácie na riešení ich vlastných problémov a výchovy detí, s cieľom 
prevencie pred sociálno-patologickými javmi. 
 
V priebehu roka 2014 sme podali tri projekty a vo všetkých prípadoch sme boli úspešní.  
Finančné prostriedky boli použité na aktivity s prijímateľmi sociálnej služby.  
 
Prvý projekt bol podaný prostredníctvom  Nadácie ORANGE  - Grantový program pre 
optimistov 2014 - Projekt „Dúhová záhradka“, kde sme získali 200 ,- €.  Cieľom projektu v 
rámci rodinnej a pracovnej terapie bolo aktívne zapojiť matky a deti do výsadby bylinkovej 
záhradky a skrášliť okolie súčasného zariadenia. Primárnym cieľom bolo poukázať na to že aj 
klientky ZNB, zaujíma čisté a pekné okolie. 
 
Ďalší projekt „Zriadenie počítačovej miestnosti“ bol podaný prostredníctvom výzvy 
MPSVaR na poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu 
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom predkladané-
ho projektu je vytvoriť podmienky pre vzdelávanie matiek a detí v ZNB a útulku. Predložený 
projekt bude slúžiť na  nákup materiálno-technického vybavenia počítačovej miestnosti 
za účelom výchovno-vzdelávacej činnosti prijímateľov sociálnej služby v ZNB a útulku. 
Naším cieľom je v rámci projektu vytvoriť priestor pre uspokojenie potrieb detí a matiek 
v tejto oblasti. Podporiť sebaaktivizáciu, sebaobjavovanie, učenie sa rozlišovať rozdiel medzi 
voľným časom a školskými povinnosťami. Motivovať a podporovať  deti k lepším školským 
výsledkom a tak ich podporiť v iniciatíve, samostatnosti, tvorivosti a objavovania skrytých 
možností. Vytvoriť  priestor matkám aby získali  základné vedomosti a zručnosti pri práci 
s počítačom. V zariadení a aj v bežnom živote mimo zariadenia, matky nedokážu zvládať  
životné situácie, čo spôsobuje celý rad problémov a komplikuje život rodiny. Relaxačnými 
aktivitami a cvičeniami chceme eliminovať dané problémy. Projekt – zriadenie počítačovej 
miestnosti bol schválený v apríli 2015 a bude realizovaný v priebehu roka 2015. 
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Tretí projekt „ Vianočný príbeh – „Z rozprávky do rozprávky“, sme mohli zrealizovať vďaka 
Nadácii Orange. Daným projektom sme získali 150 ,- €. Prostredníctvom Nadácie Orange a 
grantového programu Darujte Vianoce 2014  sme chceli spríjemniť čas adventu a Vianoc 
deťom a ich matkám, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení núdzového bývania a 
útulku v Dolnom Kubíne. Cieľovou skupinou projektu z Rozprávky do rozprávky boli deti 
predškolského, mladšieho a staršieho školského veku a aj ich matky, ktorých rodiny sa ocitli v 
kríze a z rôznych dôvodov nedokázali preklenúť náročné životné situácie. Počas adventu a 
samotných Vianočných sviatkov sa matky s deťmi prostredníctvom rôznych spoločenských 
hier preniesli do ríše fantázie, čím sa posilnili aj vzájomné rodinné väzby medzi deťmi a 
rodičmi a súrodencami navzájom. Kúpou náučných encyklopédií sme  podporili a prehĺbili 
vzdelanostnú úroveň detí umiestnených v zariadení núdzového bývania a útulku v Dolnom 
Kubíne. Našim cieľom bolo motivovať a podporovať matky a deti k aktívnemu a pozitívnemu 
tráveniu voľného času ako významného faktoru prevencie a tak ich podporiť v ich iniciatíve a 
tvorivosti. Chceli sme ich zároveň naučiť novým zručnostiam ako je spolupráca pri hre, 
kooperácia, práca s knihou a aktívne trávenie voľného času, ktoré im môžu zlepšiť ich život. 
Kľúčové aktivity pre dosiahnutie  cieľov boli rozdelené do piatich etáp. 

18.12.2014 Skupinová aktivita. Čítanie rozprávok matiek deťom. Deti si vyberú jeden 
rozprávkový príbeh, ktorý im matky v tretej aktivite zahrajú. 

19.12.2014 Skupinová aktivita. Čítanie rozprávok detí matkám. Matky si vyberú jeden 
rozprávkový príbeh, ktorý im deti v tretej aktivite zahrajú. 

23.12.2014 Skupinová aktivita. Vzájomné stvárnenie rozprávkových príbehov a ich 
prezentácia. 

25.12.2014 Sviatočný turnaj spoločenských hier medzi matkami s deťmi. 
27.12.2014 Sviatočný turnaj spoločenských hier medzi deťmi navzájom. 
   
Okrem horeuvedených projektov pravidelne organizujeme vychádzky do okolia, čím sa 
snažíme, aby naši prijímatelia 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 
na školské vyučonie. Aktivity plánujeme na jednotlivé mesiace, prispôsobujeme ich ročnému 
obdobiu. Medzi pravidelné aktivity môžeme zahrnúť privítanie Nového roka, polročná 
diskotéka pre deti pri príležitosti odovzdania polročného vysvedčenia, návšteva Oravského 
hradu, tvorivé dielničky, 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 a byliniek, posedenie pri príležitosti príchodu Mikuláša, spoločná večera a pod.  
 
 

AKTIVITY ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA  ZA ROK 2014 
 

Denne sa uskutočňujú komunity so všetkými matkami zariadenia, kde riešime problémy, ktoré 
sa v zariadení vyskytujú, ďalej spoločné varenie, príprava aktivít na víkendy, zmyslu plné 
trávenie voľného času, medziľudské vzťahu, vzájomná komunikácia medzi prijímateľmi 
sociálnej služby a pod.  
2x do mesiaca sa matky stretávajú zo psychológom na skupinových stretnutiach 

 
Pravidelne týždenne sa deti a matky zo ZNB a útulku zúčastňujú hodiny ZUMBY, ktoré 
organizuje občianske združenie Orava-taebo mánia,  ktoré pre zariadenie organizuje  všetky 
hodiny zdarma.  
V roku 2014 sme začali spolupracovať s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka. Deti sa 



  

21 
 

zúčastnili klubových stretnutí, ktoré boli zamerané na hádankové súťaže: Hráme sa medzi 
knižkami – hry, hádanky, minikvízy a veselé súťaže s literárnou tematikou. Hráme sa s 
písmenkami – tvorivé hry na precvičenie slovnej zásoby, skladanie slov, hľadanie a tvorenie 
rýmov.  
Aj v roku 2014 sme spolupracovali s Materským centrom „Píšťalka“, ktoré nás každoročne 
pozýva na svoje aktivity, ktoré organizuje v rámci mesta Dolný Kubín.  

Dňa 10. 5. 2014  zorganizovalo Materské centrum - Míľu pre mamu. Zapojili sme sa aj my. 
Detičkám a maminkám sa veľmi páčilo, spolu chodili po stanovištiach a plnili úlohy.  Za 
získané body si mohli vybrať vecné ceny.          

Dňa 7. 12. 2014 sa konalo Športovo - kultúrne podujatie pre malých aj veľkých na korčuliach 
v spolupráci s Materským centrom „Píšťalka“. Všetky deti dostali darček od Mikuláša, na 
ľade prebiehali drobné súťaže, lezecká dráha, ktorú si vyskúšali aj naše deti zo ZNB.           

Dňa 31. 5. 2014 bol Zariadením núdzového bývania v Dolnom Kubíne zorganizovaný 
celodenný výlet na chatu Brestovú. Užívanie chaty a jeho areálu bolo zabezpečené 
sponzorsky obcou Jasenová. Obec Jasenová  bez nároku na odmenu prostredníctvom starostu 
obce participovala aj na preprave klientov zariadenia. Všetky ostatné výdaje spojené s touto 
akciou boli financované výlučne z vlastných zdrojov zariadenia (strava, doprava, 
občerstvenie).  
Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére, keď si matky s deťmi opekali pri ohníku klobásku 
a neskôr si pripravili v ohni živánsku.  Radosť a zábavu z pobytu v krásnej oravskej prírode 
pod Chočom neprekazilo ani chladné počasie.  Dobrá nálada, bezstarostný smiech detí sa 
niesol široko po rozľahlom chotári.  Touto aktivitou si matky s deťmi utužili vzájomné 
vzťahy, ktoré sú mnohokrát oslabené, alebo úplne absentujú.  Sme radi, že sme aspoň 
kvapkou nádeje, lásky a porozumenia  prispeli k zahriatiu detských srdiečok.                    
V období jarných, letných a zimných prázdnin ako aj počas víkendov sa snažíme s deťmi 
voľný čas tráviť mimo zariadenia a uskutočňujeme vychádzky do prírody. Veľa rodín 
prichádza z iných miest, kde nemali možnosť spoznať krásy oravskej prírody. Pre všetky naše 
malé šidlá v ZNB, ktoré sú neustále aktívne a v pohybe, máme pripravené počas celého roka 
športové a pohybové hry (či už je to vybíjaná, futbal a pod.). Deti sa vybláznia, a získajú aj cit 
pre fair play. 
                             
Dňa 5. 7. 2014 sa všetci klienti ZNB a útulok so službukonajúcou sociálnou pracovníčkou 
zúčastnili výletu do Dlhej nad Oravou, kde sa konal ďalší ročník Konskej show v jazdeckom 
areáli Hušť. V čase od 11 hod. do 16. 00 hod.  sme mali možnosť oboznámiť sa ukážkami 
práce s koňmi, parkúrom, drezúrou, westernom, záprahmi, jazdou na koni. Najväčší zážitok 
deťom zanechala  skutočná jazda v sedle na koni. Počasie nám prialo, o občerstvenie sa 
postarali samotné matky napečením koláčov v deň vopred. Cestovné vlakom, vstupné a jazda 
na koňoch bola hradená z vlastných  finančných zdrojov.  
 
Dňa 23. 2. 2014 návšteva Oravského hradu – „Fašiangy sa krátia“ – Deti a matky sa zabavili 
a zistili ako to kedysi  na Orave počas fašiangov vyzeralo.  
 
20. 7. 2014 sa všetci klienti ZNB a útulku so službukonajúcou sociálnou pracovníčkou 
zúčastnili výletu do Oravského Podzámku, kde sa na Oravskom hrade  konala Rytierska 
výprava. V čase od 13. 00 hod. do 16. 00 hod., deti prežili nezabudnuteľný deň v spoločnosti 
rytierskych rádov, stredovekej atmosféry a dobovej hudby. O 13.00 hod. začalo predstavenie 
troch rytierskych rádov s pútavými príbehmi a ukážky stredovekého mučenia  /ukážky boli 
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vhodné aj pre detského diváka). Čakal nás  stredoveký jarmok, kde deti mali možnosť vidieť 
dobový odev, drevené meče, kopije, vojačikov a pod. Mali možnosť si vyskúšať aké sú ťažké 
železné meče a  obleky. 
 
Pravidelne oslavujeme meniny a narodeniny prijímateľov sociálnej služby. Pred oslavou sa 
pripravuje menšie občerstvenie a sladkú pochúťku v podobe torty.  
 
Spoločné maľovanie priestorov kancelárií pracovníkov zariadenia núdzového bývania, ktoré 
sa uskutočnilo v rámci projektu „Maľujeme s Primalexom“. Projekt bol realizovaný 
sponzorsky a maliarske práce vykonali pracovníci Domu farieb v Dolnom Kubíne.  
Spomínaná firma nám dala prísľub do budúceho roka v pokračovaní maliarskych prác 
ostatných miestností ZNB. 
Cez víkendy  a zvyšok času obvykle venujeme kreatívnej aktivite, tvorivým dielňam, pri 
ktorých sa deti môžu opäť uvoľniť a odreagovať. snažili  rozvíjať  fantáziu, predstavivosť a 
zručnosť. Detičky a taktiež mamičky vyrábajú  z netradičného materiálu makety, masky 
a pod., s ktorými sme si vyzdobili okná v našom zariadení, nástenku a pod. Často vyrábame 
spoločné diela v podobe  dekorácií, deti majú radosť zo spoločne vytvorených vecí a radi 
pracujú v skupine. Deti sa učia používať nožnice, lepidlo, rozvíjali jemnú motoriku a 
trénovali trpezlivosť. 
                   Naše mladé slečny Anežka, Mirka a Miška  boli  dňa 26. 7. 2014  o 21:00 pozvané 
na otvorenie  výstavy fotografií Dolnokubínskeho fotografa pána Mareka Hreška , s názvom 
"čiernobiely Kubín" aby prezentovali svoj spevácky talent a ZNB. Výstava bola  v príjemnom 
prostredí  kaviarne Ruffé, centrum RUFIN.  Dievčatá spríjemnili vernisáž hudobným 
vystúpením, zaspievali 2 rómske pesničky. Dievčatám robila dozor klientka ZNB. 
     Dňa 13. 11. 2014 naše zariadenie návštívili dobrovoľníci a riaditeľka organizácie 
Operation-orphan pani Kati Princzinger, ktorí sa zaoberajú pomocou sirotám a postihnutým 
deťom  v rámci rôznych krajín sveta. Našich klientov obdarovali použitým šatstvom, 
hračkami. Pani Kati spolu so svojimi dobrovolníčkami si prezreli naše zariadenie a s veľkým 
obdivom hodnotili prácu zamestnancov zariadenia, celkovú hygienu v zariadení ako aj 
priateľskú rodinnú atmosféru. Počas návštevy dobrovolníčky spolu s našimi deťmi plietli 
náramky z gumy.  
Dve dobrovolníčky pochádzajú zo Švédska, jedna z GB a pani Kati je maďarskej národnosti. 
Súčasťou návštevy bola aj obhliadka DSS na Matúškovej ulici, kde sa osobne stretli 
s vedením zariadenia, ako aj s klientmi DSS. Tak isto spoločne tvorili vianočné ozdoby, 
kabelky a iné drobnosti. Zahraničná návšteva aj v tomto prípade vysoko kladne hodnotila 
prácu personálu DSS. Na záver plnohodnotne stráveného dňa riaditeľka spomínanej 
organizácie vyjadrila spokojnosť s prácou celého tímu a ubezpečila nás, že vo vzájomnej 
spolupráci budeme aj naďalej pokračovať.  
Tak ako po minulé roky, tak aj v decembri 2014 sa v ZNB a útulku konalo Mikulášske 
posedenie, ktoré nám pomohlo zorganizovať SOU služieb. Bolo určené predovšetkým našim 
detičkám. Spočiatku to síce vyzeralo tak, že nikto Mikulášske darčeky nedostane, lebo sa 
nikto neodvážil s Mikulášom komunikovať. Ale čertíci  a anjelik svojou veselosťou však 
viacerých povzbudili a strach prekonali. Detičky predniesli básničky, ktoré si pripravili pre 
Mikuláša a ten ich obdaroval sladkým balíčkom. 
 
Vianoce sú časom radosti a spolupatričnosti, nesú so sebou svetlo nádeje, porozumenia 
a pokoja. V čarovnej atmosfére Vianoc každoročne sa snažíme naším obyvateľom svojou 
prítomnosťou a záujmom priniesť kúsok svetla a radosti tam, kde prevažuje smútok, viac 
lásky, kde ťaží beznádej. Poukazujeme, že aj napriek ťažkostiam a problémom, ktoré život 
prináša môžu byť Vianoce krásne, plné pokoja a ľudskej súdržnosti. Pri tejto príležitosti 
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každoročne pripravujeme spoločnú večeru so všetkými obyvateľmi zariadenia ako aj 
sponzormi, ktorí nám pomáhali počas celého roka. Po večeri sú deti a mamičky obdarené 
darčekom.  
                     
     Záverom môžeme skonštatovať, že zrealizovanými aktivitami prispievame k zefektívneniu 
práce s prijímateľmi sociálnej služby v zariadení núdzového bývania. Aj naďalej budeme 
pokračovať súborom voľnočasových aktivít realizovaných v spolupráci s Oravskou knižnicou, 
Občianskym združením „Píšťalka“, s CPPPaP, s pánom starostom obce Jasenová (poskytnutie 
priestorov – chata Brestová) a riaditeľom hotela Belez na Kubínskej holi – športové dni 
a opekačky. Budeme poskytovať odbornú pomoc a poradenstvo matkám pri zvládaní ich 
krízovej životnej situácii a pri výchove detí.  
Uvedomujeme si, aké dôležité a zodpovedné je postavenie a úlohy sociálneho pracovníka 
v takomto type zariadenia. Spolupráca s ďalšími neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi 
napomáha uplatňovaniu praktickej sociálnej práce a skvalitňovaniu života klientov 
v Zariadení núdzového bývania. 
Po našich dlhoročných skúsenostiach je dôležité zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s orgánmi 
štátnej správy, samosprávy či ostatných participujúcich subjektov na riešení dlhodobým 
problémov rodín, ktoré sa ocitli v krízovej situácii počas pobytu v ZNB a útulku. 
Prostredníctvom predkladania a následnej implementácie projektov sociálnymi pracovníkmi 
alebo v spolupráci s tretím sektorom utvárať podmienky zmysluplného trávenia voľného času 
matiek s deťmi za účelom posilnenia vzájomnej interakcie a vzťahov jednotlivých členov 
rodiny. V minulosti hlavne školy plnili výchovno-vzdelávaciu funkciu, existovali rôzne 
krúžky. V súčasnej dobe je krúžkov v školách oveľa menej alebo sú spoplatnené. 
Formou konštruktívnej diskusie a výmenou informácií z prostredia ostatných zariadení 
obdobného typu prispievať k skvalitňovaniu poskytovaných služieb hlavne tým, ktorí ju 
skutočne potrebujú, ale hlavne  svojou aktívnou spoluprácou sú ochotní problémy skutočne 
riešiť. 
  
6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu v roku 2014 

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

opatreniach schválený upravený rozpočet v celkovej výške 572 247,00 EUR. 

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

 
Názov 

Schválený 
 rozpočet  
    
   v EUR 

Upravený 
 rozpočet 
   
  v EUR 

Čerpanie 
upraveného 
rozpočtu 
   v EUR 

Čerpanie 
upraveného 
rozpočtu 
  v  % 

610 Mzdy, platy 298 050 310 045 310 045,00 100,00 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 111 366 115 433 115 433,00 100,00 
630 Tovary a služby 124 273 126 655 126 649,35 100,00 
Z toho:      
        631 Cestovné náhrady 500 369 368,60 99,89 
        632 Energie, voda a komunikácie 78 780 65 021 65 020,97 100,00 
        633 Materiál 26 816 36 134 36 133,41 100,00 
        634 Dopravné 1 674 1 677 1 675,33 99,90 
        635 Rutinná a štandardná údržba 1 400 7 213 7 212,46 99,99 
        636 Nájomné za nájom 0 0 0 0 
        637         Služby 15 103 16 241 16 238,58 99,99 
640 Bežné transfery 4 686 1 086 1 044,29 96,16 
Z  toho: 642 Transfery jednotlivcom a ... 4 686 1 086 1 044,29 96,16 
 600        Bežné výdavky spolu 538 375 553 219 553 171,64 99,99 
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700 Kapitálové výdavky 16 728 19 028 18 120,00 95,23 
 Rozpočtové spolu 555 103 572 247 571 291,64 99,83 
611 72H Mzdy- Úrad práce, soc. vecí a rodiny 

/Chránené pracovisko/ 
  1 171,55  

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

  150,00  

614 72F 
621 72F 

Odmeny 
Poistné do ostat. ZP 

  5 055,09 
336,96 

 

633 72F Potraviny-stravovanie cudzí                  
a zamestnanci vo vl. Stravov. zariadení 

  88 242,30  

637 72F Stravovanie zamestnanci-strav.poukáž.   2 538,35  
633 72A Dar -ZNB   300,00  
      
      
      
 Mimorozpočtové spolu   97 794,25  
 Čerpanie celkom   669 085,89  
 
Vrátené finančné prostriedky nevyčerpané /bežné, KZ 41/ k 31.12.2014: 47,36 €. 
 
          V roku 2014 sme zabezpečili skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb hlavne 
zakúpením šikmej schodiskovej plošiny, čím sa čiastočne eliminoval problém s veľmi malým 
osobným výťahom pri hlavnom vstupe do budovy, ktorý je nevyhovujúci pre imobilných 
poberateľov sociálnych služieb, ktorých je v zariadení 19. Taktiež sa vyriešil problém pri 
presune imobilných PSS z I. a II. poschodia na rehabilitáciu, ktorá sa  nachádza na prízemí, 
čím sa veľmi uľahčila  zamestnancom každodenná namáhavá práca , ktorý museli používať s 
klientami len malý výťah, nakoľko veľký výťah v zadnej časti budovy nemá  výstup na 
prízemí, ale len von do záhrady.  
Zabezpečenie tohoto cieľa sa nám podarilo dosiahnuť pridelením finančných prostriedkov na 
kapitálové výdavky od zriaďovateľa.  
Z kapitálových výdavkov bola obstaraná aj automatická práčka so sušičkou do práčovne 
zariadenia.  
           V DSS boli zakúpené dve nové polohovateľné kreslá pre poberateľov sociálnych 
služieb, 60 kusov nových jedálenských stoličiek, 7 jedálenských stolov okrúhlych a 7 
jedálenských stolov oválnych do jedální pre PSS. Do herní v zariadení boli zakúpené dva 
televízory, dve rádia, osobný  počítač pre sociálneho pracovníka. Do stravovacej prevádzky 
bola obstaraná  chladiaca skriňa dvojdverová, automatická práčka do práčovne a vysávač. 
 
          V zariadení núdzového bývania bola zakúpená automatická práčka, vysávač                            
a  multifunkčné zariadenie pre sociálnych pracovníkov.   
    
          Prevedením výmeny už nevyhovujúcej podlahovej krytiny v telocvični a jedálni pre 
PSS, ktoré nie sú oddelené pevnou prekážkou, prevedením opráv ÚK,  omietok, ošetrením 
dreveného obkladu a prevedením maliarskych prác v týchto priestoroch, sme dosiahli  
skrášlenie a zútulnenie interiéru v našom 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 2014 poukázal ÚPSVaR v Dolnom Kubíne príspevok na chránené pracovisko vo výške 
1 321,55 EUR. Zároveň sme splnili podmienku povinného podielu zamestnávania občanov so 
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zdravotným postihnutím za rok 2014, čím sme ušetrili finančnú čiastku 977,00 € v rozpočte 
ako odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím v roku 2014.  
          Hlavnou úlohou v rozpočtovom roku 2014 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, Dodatku č.1 
k VZN č. 18/2009 a od 1.7.2014 VZN 31/2014 . 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 2014 bola: 
-v DSS v rozmedzí od 40,70 EUR do 175,12 EUR, výška priemernej mesačnej úhrady podľa 
druhu poskytovanej služby:  ambulantná forma 1067,55 Eur, pobytová forma /týždenný 
pobyt/ 1857,51 Eur   
-v ZNB   v rozmedzí od 42,00 EUR do 105,00 EUR, výška priemernej mesačnej úhrady bola 
391,00 Eur.              
Nakoľko prijímatelia sociálnej služby v ZNB majú veľmi nízke príjmy, sú hlboko pod 
hranicou životného minima, ich platby za poskytovanú službu sú nižšie.  
Ekonomicky oprávnené náklady na l klienta mesačne v roku 2014 predstavujú za zariadenia 
spolu čiastku 557,89 EUR. 
Z toho:  DSS celkom                   699,00 EUR 
              z toho podľa druhu poskytovanej sociálnej služby: ambulantný pobyt   605,00 EUR 
                                                                                                týždenný pobyt       817,00 EUR 
             ZNB                                279,00 EUR. 
                           
 
Plnenie príjmov za rok 2014 
 
 
Kategória 

 
Názov 

 
 Rozpočet 
     v EUR 

 
Plnenie príjmov 
           V EUR 

 
  Plnenie v % 

210 Príjmy z prenájmu          120,00                  0,00         0,00 
220 Z predaja služieb     36 456,00          36 736,31      110,77 
 Za stravné cudzí stravníci, zamestnanci           93 739,55  
240 Úroky z vkladov                  15,63  
290 Z dobropisov      3 564,00            3 413,52 95,78 
310 Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR             1 321,55  
   Z rozpočtu vyššieho územného celku              2 734,50  
 Celkom   40 140,00       137 961,06 343,70 

 
 
7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2014 
  
     Väčšinu činností sme počas roka 2014 realizovali najmä v oblasti zdravotno - 
ošetrovateľskej (rehabilitačnej) a v oblasti výchovnej a sociálno - pracovnej starostlivosti, 
ktoré boli priamo zamerané na všetkých prijímateľov sociálnej služby.  
     Vo výchovnej starostlivosti okrem bežných výchovných zložiek, kde patrí rozumová 
výchova, zmyslová výchova, výtvarná výchova, hudobno-pohybová výchova, telesná 
výchova, estetická výchova, literárna výchova a výchova reči sa realizuje aj pracovná 
výchova, ktorá má dominantné postavenie v sociálnej činnosti. Pre jej realizáciu slúži 
pracovná dielňa, ktorá sa využíva predovšetkým pre prácu s drevom, ale aj pre prácu s 
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textíliami, koženkovým materiálom, papierom a inými materiálmi. Prijímatelia sociálnej 
služby majú možnosť osvojiť si základné pracovné činnosti zamerané na spracovanie 
dreveného materiálu ( pílenie, brúsenie, šmirgľovanie, vŕtanie, pribíjanie klincov atď. ). Na 
pracovnú výchovu slúži aj kuchynka, kde sa realizuje praktická zručnosť, ktorej hlavným 
cieľom je naučiť,  pripravovať jednoduché jedlá, múčniky a práce súvisiace s prípravou, 
správne stolovanie atď. Využíva sa aj na prípravu malého pohostenia pri príležitosti sviatkov 
prijímateľov sociálnej služby alebo ku spoločenským a kultúrnym podujatiam konaným v 
zariadení. V záhrade areálu zariadenia sa nachádza pozemok. Tu majú možnosť prijímatelia 
sociálnej služby 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.  
Od začiatku školského roka 2008/2009 bola pre rozšírenie pracovných činností zriadená 
krajčírska dielňa, kde sa pracovná aktivita zameriava na prácu s textilom - strihanie, 
vystrihovanie, základy ručného šitia, šitia na šijacom stroji... 
     Záujmová činnosť vychádza predovšetkým  zo záujmov prijímateľov sociálnej služby. K 
obľúbeným aktivitám patrila: 
- práca s hlinou, ktorá sa realizuje v našom zariadení už niekoľko rokov podľa vopred 
vypracovaného harmonogramu  5-krát týždenne v rozsahu 1,5 -  2 hodiny pod vedením 
ergoterapeutky. K dispozícii je miestnosť s pomôckami na prácu s hlinou. Výrobky sa 
vypaľujú v peci , ktorú vlastní zariadenie. Zhotovené výrobky slúžia na výzdobu interiéru, 
izieb, ako darčekové predmety pre hostí zariadenia, prezentujú zariadenie na rôznych 
výstavách, súťažiach a podobne.  
- výtvarný krúžok sa realizuje v rozsahu 1 hodina týždenne. Aktivita je hradená rodičmi 
prijímateľov sociálnej služby. Tieto práce sa zúčastňujú rôznych výtvarných súťaží 
poriadaných ZPMP, ŽSK, MsKS a pod. 
- literárny krúžok, ktorého hlavnou náplňou je čítanie rôznych knižných publikácií 
a časopisov, buď samotnými prijímateľmi sociálnej služby alebo výchovným pracovníkom. 
K pravidelne realizovaným aktivitám v rámci tohto krúžku patrí návšteva Oravskej knižnice 
A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne (práca na internete, prezeranie časopisov, knižných 
noviniek, pozeranie filmov a pod, a beseda s pracovníčkou uvedenej knižnice v zariadení na 
danú tému ;  
- športová činnosť zahŕňala aktivity ako tréning jazdy na vozíku, hod kriketovou loptičkou, 
beh, plávanie a osobitný význam má realizovaná hra  boccia a  hra schjullen, ktoré sú  veľmi 
obľúbené tým, že sú ľahko zvládnuteľné. 
 K obľúbeným aktivitám patrí aj tvorivá dielňa, ktorá sa konáva každú prvú stredu v 
mesiaci s rôznym tematickým zameraním. 
 
     V harmonograme práce zdravotnej sestry je presne vyhradený čas na realizáciu 
hydroterapie, čas na individuálnu prácu s prijímateľom sociálnej služby, ktorý zdravotné 
sestry môžu využívať na pracovné činnosti, nácvik hygienických a sebaobslužných návykov 
a pod. Ďalšou činnosťou je individuálna a skupinová rehabilitácia v herni, telocvični alebo v 
priestoroch  na rehabilitácii. 
Za spolupráce so sanitárkami vedú zdravotné sestry prijímateľov sociálnej služby k čo 
najväčšej samostatnosti v sebaobsluhe. Postupujú podľa individuálnych rozvojových 
programov, ktoré si dopredu vypracované. 
 
Rehabilitačná starostlivosť  - zahŕňa teploliečbu, vodoliečbu, elektroliečbu, masáže, 
skupinovú a individuálnu LTV. 
Skupinová LTV sa realizuje každý deň. Cieľom je rozcvičovanie a posilňovanie svalov 
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a relaxačné cvičenia.  
Individuálna LTV  - realizuje sa denne podľa plánu rehabilitačnej starostlivosti. Využíva sa 
cvičenie podľa Vojtu, Bobathov koncept,  polohovanie, vyťahovanie skrátených svalových 
skupín. Frekvencia individuálnej LTV u jednotlivých prijímateľov sociálnej služby je 
minimálne 2 x do týždňa, v prípade pooperačných stavov denne podľa ordinácie lekára.  
Klasická masáž  -  cieľom klasickej masáže je zlepšenie svalovej činnosti, zníženie, zvýšenie 
svalového tonusu. Klasickú masáž realizuje masér a využíva sa ako príprava na liečebnú LTV.  
Vodoliečba  - zahŕňa Hubbardov kúpeľ, perličkový kúpeľ. Cieľom vodoliečby je zníženie 
svalového tonusu a zvýšenie elasticity väzivových tkanív. Realizujú ju zdravotné sestry 
v spolupráci s fyzioterapeutom a masérom. Vodoliečba sa vykonáva najmä u prijímateľov 
sociálnej služby s DMO podľa harmonogramu poskytovania rehabilitačnej starostlivosti. 
Teploliečba  -   svojim tepelným účinkom pôsobí relaxačne na spazmy. Využívajú sa hlavne 
parafínové zábaly na rôzne skupiny svalov u prijímateľov sociálnej služby s DMO.  
 
    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. 
 

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2015 

     Plán financovania sociálnych služieb na rok 2015 pre naše zariadenia sa riadi schváleným 
rozpočtom, ktorý schválilo Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2014, 
uznesením číslo 5/8. 
Vo výdavkovej časti 630 – tovary a služby je schválený rozpočet vyšší o + 2 000, 00 EUR, 
v porovnaní so schváleným rozpočtom predchádzajúceho obdobia, ktoré organizácia plánuje  
použiť na výmenu nevyhovujúcej  dlažby v kuchyni stravovacej prevádzky, čo organizácii 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubín v zápise z kontroly 
uviedol ako opakovaný nedostatok. Táto čiastka však nebude stačiť na pokrytie skutočných 
nákladov pri plánovanej oprave a preto pri čerpaní finančných prostriedkov bude  obzvlášť 
nutné zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, aby z pridelených 
prostriedkov na rok 2015 boli aj naďalej zabezpečené  kvalitné sociálne služby v našich 
zariadeniach .  
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Kategória 

 
Názov 

 
Schválený rozpočet v EUR 

rok 2015 
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                     0,00 
220 Administratívne popl.a iné poplatky a platby            95 000,00 
290 Iné nedaňové príjmy                     0,00 
 Príjmy celkom            95 000,00 
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV          309 762,00 
620 Poistné a príspevok do poisťovní          115 763,00 
630 Tovary a služby          126 273,00 
z toho:   
          631 Cestovné náhrady                450,00 
          632 Energie, voda, komunikácie           76 830,00 
          633 Materiál           28 297,00 
          634 Dopravné             1 674,00 
          635   Rutinná a štandardná údržba             4 432,00 
          636 Nájomné za nájom                    0,00 
          637 Služby           14 590,00 
640 Bežné transfery              5 194,00 
 Výdavky celkom          556 992,00 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dssdk@vuczilina.sk
mailto:znb.dkubin@gmail.com
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Práce v záhrade 

Janko v stolárskej a keramickej            
                                                                                                                       dielni 
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Čo dobré Aďka ponúkne? 

 
Partia pohromade 
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Záložky do knihy 

 
Náš vozový park 
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       Výtvarné práce 
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Šikulky 
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                V knižnici 
 

 
 
 
Športujeme a pečieme 

 

         

     



  

35 
 

 
 Medzinárodná spolupráca 

 
Spoločná gratulácia 
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Koníky v Zázrivej 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DSS ul. Matúškova 1631 

Budova ZNB Záskalická 907 
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 Hubardov kúpeľ 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitačn
á miestnosť 
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 Izby v DSS 
 
 
Akcie Zariadenia núdzového bývania 
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Karneval v Zariadení núdzového bývania 
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Futbalový turnaj ZNB 

 



 

 
 

                                                                    

 

 
Riaditeľ  

 
ÚSEK 

EKON. - HOSPODÁR 

 
Vedúca úseku 

zástupca riaditeľa 1 

 
Vedúca  

stravovania 1 

 
    hospodár         1 
    hlavný kuchár      1 
    kuchár             7 

vodič, správca,  
    údržbár 1 
    mzdová účtovníčka 1 
    účtovník 1 

 

 
ÚSEK 

SOCIÁLNY 

 
Sociálna  

pracovníčka  1 

 
ÚSEK 

ZDRAV. – REHABIL. 

 
Referent výkonu 

opatrovateľskej služby 1 
(hlavná sestra) 1 

zdravotná sestra  4 
opatrovateľka     5 
práčka – šička 1               

 zdravotnícky asistent - 
 masér            1 
fyzioterapeut  1 

 
ÚSEK 

     VÝCHOVY  

 
Hlavná vychovávateľka 1 

 
vychovávateľka  4 

    ergoterapeut       3 
 

 

 
ÚSEK  
ZNB 

 
Vedúca 1 

 
sociálny pracovník 4,5 



 

 
 

Príloha k opatreniu  . MF/21227/2014-31 
 
 

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
 

k 31.12.2014 
 

Priložené súčasti 
 

Súva
ha 

Úč ROPO SFOV 1 - 01 

 

Výkaz ziskov a 

strát Poznámky 

 
Úč ROPO SFOV 2 - 01 

 

Účtovná závierka 
 

riadna 
 

mimoriadna 
 
 
Za obdobie 
 
 

Od: 

 
Mesiac  Rok 

 
 

Do: 

 
Mesiac Rok 

 
IČO: 

 

0 0 6 2 2 2 1 4 
 
Názov účtovnej jednotky 
 

D o m o v  s o c i á l n y c h  s l u ž i e b  a  z a r i 
a d e n i e  n ú d z o v é h o  b ý v a n i a  D o l n ý  

 
Sídlo účtovnej jednotky 

Ulica a číslo 
 

M a t ú š k o v a  1 6 3 1                  
 

PSČ Názov obce 
 

  
 

Telefónne číslo Faxové číslo 
 

  
 

E-mailová adresa 
 

 
 
 

D o l n ý  K u b í n               
 

0 2 6 0 1 
 

0 1 1 2 

X 

X 

X 

2 0 1 4 
 

2 0 1 4 
 



 

 
 

 
 

Zostavená dňa: 

 

 
 

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo 
lena štatutárneho orgánu ú tovnej jednotky: 
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Výkaz ziskov a strát Ú   ROPO SFOV 2 - 01 
 

 
 

 
Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

 
 

náklady 
Číslo 

riadku 

2014  
 

2013  
Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť 

 
Spolu: 

A b c 1 2 3 4 
50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 001 180 564,47 0,00 180 564,47 185 195,82 

501 Spotreba materiálu 002 122 665,09 0,00 122 665,09 124 522,28 

502 Spotreba energie 003 57 899,38 0,00 57 899,38 60 673,54 

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00 
504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 Služby (r.007 až r.010) 006 19 991,21 0,00 19 991,21 18 678,41 

511 Opravy a udržiavanie 007 7 364,39 0,00 7 364,39 4 795,89 

512 Cestovné 008 368,60 0,00 368,60 773,45 

513 Náklady na reprezentáciu 009 17,68 0,00 17,68 0,00 

518 Ostatné služby 010 12 240,54 0,00 12 240,54 13 109,07 

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 011 443 393,39 0,00 443 393,39 441 248,13 

521 Mzdové náklady 012 316 271,64 0,00 316 271,64 312 164,48 

524 Zákonné sociálne poistenie 013 109 799,00 0,00 109 799,00 108 398,41 

525 Ostatné sociálne poistenie 014 6 120,96 0,00 6 120,96 6 102,87 

527 Zákonné sociálne náklady 015 11 201,79 0,00 11 201,79 14 582,37 

528 Ostatné sociálne náklady 016 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 017 758,24 0,00 758,24 721,42 

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00 

532 Daň z nehnuteľnosti 019 38,94 0,00 38,94 6,12 

538 Ostatné dane a poplatky 020 719,30 0,00 719,30 715,30 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 
(r.022 až r.028) 021 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
541 

Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku 

 
022 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

542 Predaný materiál 023 0,00 0,00 0,00 0,00 

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 0,00 0,00 0,00 0,00 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 0,00 0,00 0,00 0,00 

546 Odpis pohľadávky 026 0,00 0,00 0,00 0,00 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 0,00 0,00 0,00 0,00 

549 Manká a škody 028 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

55 

Odpisy,rezervy a opravné položky z 
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a 
zúčtovanie časového rozlíšenia 
(r.030+r.031+r.036+r.039) 

 

029 

 

18 259,32 

 

0,00 

 

18 259,32 

 

21 420,07 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 030 18 259,32 0,00 18 259,32 17 226,51 

 Rezervy a opravné položky z prevádzkovej 
činnosti (r.032 až r.035) 031 0,00 0,00 0,00 4 193,56 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 032 0,00 0,00 0,00 0,00 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 0,00 0,00 0,00 4 193,56 

557 Tvorba zákonných opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti 034 0,00 0,00 0,00 0,00 

558 Tvorba ostatných opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti 035 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

 
 

náklady 

 
Číslo 

riadku 

2014  
 

2013  
Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť 

 
Spolu: 

A b c 1 2 3 4 
 Rezervy a opravné položky z finančnej 

činnosti (r.037+r.038) 036 0,00 0,00 0,00 0,00 

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00 

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0,00 

555 Zúčtovanie komlexných nákladov budúcich 
období 039 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 040 1 905,92 0,00 1 905,92 2 182,41 

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00 

562 Úroky 042 0,00 0,00 0,00 0,00 

563 Kurzové straty 043 0,00 0,00 0,00 0,00 

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00 

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00 

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00 

568 Ostatné finančné náklady 047 1 905,92 0,00 1 905,92 2 182,41 

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 Mimoriadne náklady (r.050 až r.053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00 

572 Škody 050 0,00 0,00 0,00 0,00 

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00 

578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00 

579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov (r.055 až r.063 054 135 629,25 0,00 135 629,25 137 754,49 

 
581 

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do 
štátnych rozpočtových organizácií a 
príspevkových organizácií 

 
055 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu 
ostatným subjektom verejnej správy 056 0,00 0,00 0,00 0,00 

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu 
subjektom mimo verejnej správy 057 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

584 

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku do 
rozpočtových organizácií a príspevkových 
organizácií zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 

 
 

058 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
585 

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 
vyššieho územného celku ostatným subjektom 
verejnej správy 

 
059 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
586 

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 
vyššieho územného celku subjektom mimo 
verejnej správy 

 
060 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

587 Náklady na ostatné transfery 061 0,00 0,00 0,00 0,00 

588 Náklady z odvodu príjmov 062 128 275,31 0,00 128 275,31 129 690,29 

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 7 353,94 0,00 7 353,94 8 064,20 

 Účtové skupiny 50-58 celkom súčet 
(r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+ 
r.040 +r.049+r.054) 

 
064 

 
800 501,80 

 
0,00 

 
800 501,80 

 
807 200,75 

 Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064) 994 2 401 505,40 0,00 2 401 505,40 2 425 795,81 
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Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

 
Výnosy, daň z príjmov a výsledok 

hodpodárenia 

Číslo 
riadku 

2014  
 

2013  
Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť 

 
Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až 
r.068) 065 128 978,06 0,00 128 978,06 132 644,10 

601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00 

602 Tržby z predaja služieb 067 128 978,06 0,00 128 978,06 132 644,10 
604,607 Tržby za predaný tovar, Výnosy z nehnuteľnosti 

na predaj 068 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 
(r.070 až r.073) 069 0,00 0,00 0,00 0,00 

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00 

612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00 

613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00 

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 Aktivácia (r.075 až r.078) 074 0,00 0,00 0,00 0,00 

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00 

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 0,00 0,00 0,00 0,00 

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 
(r.080 až r.082) 079 0,00 0,00 0,00 0,00 

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00 

632 Daňové výnosy samosprávy 081 0,00 0,00 0,00 0,00 

633 Výnosy z poplatkov 082 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 
(r.084 až r.089) 083 3 413,52 0,00 3 413,52 1 391,17 

641 Tržby z predaja DNM a DHM 084 0,00 0,00 0,00 0,00 

642 Tržby z predaja materiálu 085 0,00 0,00 0,00 0,00 

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 0,00 0,00 0,00 0,00 

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 0,00 0,00 0,00 0,00 

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 0,00 0,00 0,00 0,00 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 3 413,52 0,00 3 413,52 1 391,17 

65 Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ 
(r.091+r.096+r.099) 090 2 793,71 0,00 2 793,71 6 988,71 

 Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti (r.092 
až r.095) 091 2 793,71 0,00 2 793,71 6 988,71 

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 092 0,00 0,00 0,00 0,00 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 093 2 793,71 0,00 2 793,71 6 988,71 

657 Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej 
činnosti 094 0,00 0,00 0,00 0,00 

658 Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej 
činnosti 095 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Zúčtov.rezerv a opr.pol. z finan.činnosti 
(r.097 až r.098) 096 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

 
Výnosy, daň z príjmov a výsledok 

hodpodárenia 

 
Číslo 

riadku 

2014  
 

2013  
Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť 

 
Spolu: 

A b c 1 2 3 4 
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00 

659 Zúčtovanie OP z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00 

655 Zúčtovanie komplex.nákladov budúcich období 099 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 Finančné výnosy (r.101 až r.108) 100 19,77 0,00 19,77 68,74 

661 Tržby z predaja CP a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00 

662 Úroky 102 19,19 0,00 19,19 68,05 

663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00 

664 Výnosy z precenenia CP 104 0,00 0,00 0,00 0,00 

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0,00 0,00 0,00 0,00 

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00 

667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00 

668 Ostatné finančné výnosy 108 0,58 0,00 0,58 0,69 

67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00 

672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00 

674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00 

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00 

679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

68 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v štátnych rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách ( r.115 až r.123) 

 

114 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho 
rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 0,00 

682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho 
rozpočtu 116 0,00 0,00 0,00 0,00 

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných 
subjektov verejnej správy 117 0,00 0,00 0,00 0,00 

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných 
subjektov verejnej správy 118 0,00 0,00 0,00 0,00 

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119 0,00 0,00 0,00 0,00 

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej 
únie 120 0,00 0,00 0,00 0,00 

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy 121 0,00 0,00 0,00 0,00 

688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy 122 0,00 0,00 0,00 0,00 

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, vyšších územných celkoch a 
rozpočtových org. a prispevkových org. 
zriadených obcou alebo vyšším územným 
celkom (r.125 až r.133) 

 
 

124 

 
 

669 225,21 

 
 

0,00 

 
 

669 225,21 

 
 

668 101,95 

 
 

691 

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v 
rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 

 
 

125 

 
 

649 344,34 

 
 

0,00 

 
 

649 344,34 

 
 

645 617,96 
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Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

 
Výnosy, daň z príjmov a výsledok 

hodpodárenia 

Číslo 
riadku 

2014  
 

2013  
Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť 

 
Spolu: 

A b c 1 2 3 4 
 
 

692 

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu 
obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku 
v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 

 
 

126 

 
 

18 259,32 

 
 

0,00 

 
 

18 259,32 

 
 

1
7 
2

 

 
693 

Výnosy samosprávy z bežných transferov zo 
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej 
správy 

 
127 

 
1 321,55 

 
0,00 

 
1 321,55 

 
5
 

 

 
694 

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo 
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej 
správy 

 
128 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
Európskej únie 129 0,00 0,00 0,00 0,00 

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 
Európskej únie 130 0,00 0,00 0,00 0,00 

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 300,00 0,00 300,00 0,00 

 
698 

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 

 
132 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových 
príjmov 133 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účtová trieda 6 
celkom(065+069+074+079+083+090+100 
+109+114+124) 

 
134 

 
804 430,27 

 
0,00 

 
804 430,27 

 
80
9 

 

 Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 
- r.064) (+/-) 135 3 928,47 0,00 3 928,47 1

 

 

591 Splatná daň z príjmov 136 3,56 0,00 3,56 12,73 

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136, 
r.137) (+/-) 138 3 924,91 0,00 3 924,91 1

 

 

 Kontrolné číslo súčet ( r.065 až r.138 ) 995 2 423 941,46 0,00 2 423 941,46 2 
438 

 
12 
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