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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych sluţieb sa nachádza v obci Štiavnik, ktorá je zároveň aj 

zriaďovateľom tohto zariadenia. Ţilinský samosprávny kraj, ako správny orgán príslušný konať vo 

veci registrácie poskytovateľov sociálnych sluţieb, vykonal zápis obce Štiavnik ku dňu 2.12.2010 do 

registra poskytovateľov sociálnych sluţieb. Zariadenie pre seniorov začalo svoju činnosť ku dňu 

18.04.2011 po zmene názvu na ZpS a DSS Štiavnik ku dňu 3.3.2011 

Zriaďovateľ: Obec Štiavnik č.1350, 013 55 

Zriaďovacia listina: VZN č.7/2009 – obecné zastupiteľstvo v Štiavniku sa uznieslo na tomto VZN 

na svojom zasadnutí dňa 10.09.2010 uznesením č. 22/2010 a toto VZN nadobudlo účinnosť dňa 

25.09.2010 

Dátum zápisu do registra poskytovateľov:  02.12.2010.  

Pod číslom: 98/2010/OSV 

Zmeny v registri:  ku dňu 03.03.2011 – doplnenie sociálnej sluţby - Domov sociálnych sluţieb 

v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych sluţieb Štiavnik, so sídlom Štiavnik č.764, 013 55 

Štiavnik 

Zmena štatutárneho zástupcu právnickej osoby z Ing. Štefana Pucku na Ing. Štefana Vároša 

Vymedzenie celkovej kapacity druhov sociálnej služby: 

Domov sociálnych sluţieb s kapacitou 1 miesto 

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 19 miest 

 

2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb 

Priestory ZpS a DSS vznikli rekonštrukciou objektu, ktorý slúţil v minulosti ako Obecný úrad 

v Štiavniku. Budova pozostáva zo suterénu, prízemia a podkrovia. Celková ubytovacia kapacita 

zariadenia je 20 osôb. 

V suteréne sa nachádza plynová kotolňa a pôvodná studňa na pitné účely. 

Na prízemí sa nachádza jedna trojlôţková, jedna dvojlôţková a jedna jednolôţková izba pre 

vozíčkara. Všetky izby sú bezbariérové. Na chodbe je WC pre vozíčkara, samostatné WC pre ţeny 

a pre muţov a tieţ WC pre zamestnancov. Ďalej sa tu nachádza kúpeľňa s vaňou a sprchou. Na 

prízemí je aj kancelária, ošetrovňa, šatňa pre personál, klubovňa, jedáleň a výdaj stravy so 

samostatným zásobovacím vstupom. Vo výdajni stravy sa nachádza ohrevný výdajný pult, elektrický 

sporák, mikrovlna, pracovný stôl, regál, stôl, umývačka riadu, dvoj drez, umývadlo na ruky 



Názov dokumentu:    Rok:  2017 

Výročná správa o činnosti a hospodárení v ZpS a DSS Štiavnik 
Zmena: 

 

- 4 - 

 

a chladnička. Vybavená je okienkami na výdaj a príjem pouţitého stolového riadu. Na prízemí je tieţ 

zádvorie s výlevkou, krytý vstup, krytá terasa, schodisko a zádvorie. Krytá terasa slúţi najmä pre 

relaxáciu klientov. 

V podkroví sú štyri dvojlôţkové, tri jednolôţkové a jedna trojlôţková izba, pričom všetky sú 

vybavené umývadlami. Na chodbe je WC pre muţov a WC pre ţeny, kúpeľňa, sprcha a kuchynka. 

V podkroví je tieţ vytvorený sklad špinavého prádla a sklad čistého prádla. Ošetrovateľskú sluţbu 

zabezpečuje zdravotnícky personál a návšteva obvodného lekára, ktorý je zároveň zmluvným 

lekárom ubytovaných občanov. 

Pri manipulácii s imobilnými klientami sa vyuţívajú špeciálne pomôcky a zdvíhacie zariadenia. 

Zariadenie zahájilo svoju činnosť 18.04.2011, jeho zriaďovateľom je obec.  

Malé opravy a beţnú údrţbu si zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi, rozsiahlejšie opravy 

zabezpečujeme dodávateľským spôsobom. 

 

Ubytovacie priestory 

Zariadenie slúţi na poskytovanie ubytovacích a stravovacích sluţieb pre občanov, ktorí dosiahli vek 

rozhodný pre priznanie starobného dôchodku, a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu potrebujú 

komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôţu zabezpečiť členovia ich rodiny resp. iné opatrovateľské 

sluţby sociálnej starostlivosti. Zároveň zariadenie poskytuje sluţby pre starých občanov, ktorí toto 

umiestnenie potrebujú z iných váţnych dôvodov. V zariadení sa poskytuje trvalá a nepretrţitá 

celoročná starostlivosť. 

Celková ubytovacia kapacita Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych sluţieb je 20 lôţok. 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov je celková ubytovacia 

kapacita zariadenia rozdelená nasledovne:  

- Zariadenie pre seniorov: 19 lôţok z ubytovacej kapacity zariadenia 

- Domov sociálnych služieb: 1 lôţko z ubytovacej kapacity zariadenia 

 

Základné vybavenie izieb:  

- stále lôţko pre kaţdého ubytovaného 

- spoločný stôl v kaţdej izbe 

- stolička pre kaţdého ubytovaného 

- dvojdielna skriňa pre kaţdého ubytovaného 

- odkladací priestor na lôţkoviny 

- nádoba na odpadky 
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- zrkadlová skrinka 

- skrinka s umývadlom 

- pevný vešiak 

- na kaţdé lôţko je k dispozícii nočný stolík, matrac z hygienicky neškodného materiálu, 

plachta, poduška, obliečka a prikrývka,  

- signalizačné zariadenie pre kaţdého klienta 

- dymový hlásič na kaţdej izbe a nočné osvetlenie izieb klientov 

- kaţdý ubytovaný klient má prístup k telefónu v objekte. 

 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

Počet klientov umiestnených k 31.12.2017 (kapacita 20 klientov): 

a/podľa pohlavia 

 ženy muži spolu 

Zariadenie pre seniorov 19 9 28 

Domov sociálnych služieb  1 1 

spolu   29 

 

b/podľa veku      

 ženy muži spolu 

35-40 rokov  1  

50-59 rokov    

60-69 rokov 3 1  

70-79 rokov 3 3  

80-89 rokov 6 3  

90-99 rokov 7 2 29 

spolu 19 10  
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c/podľa mobility   

 ženy muži spolu 

mobilní 3 2  

čiastočne imobilní 2 2  

prevažne imobilní 7   

úplne imobilní 7 6  

spolu 19 10  

 

d/podľa stupňa odkázanosti  

 ženy muži spolu 

IV. stupeň    

V. stupeň 2 1  

VI. stupeň 17 9  

spolu 19 10 29 

 

Počet prijatých klientov v roku 2017: 9 

Počet zomrelých klientov v roku 2017: 8 

Počet odišlých klientov v roku 2017: 1 

Prijaté ţiadosti o umiestnenie k 31.12.2017: 18 

Najstaršia klientka sa v roku 2017  doţila 98 rokov. 

 

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa 

sociálnych služieb 

V zmysle organizačnej štruktúry je v  Zariadení pre seniorov a v Domove sociálnych sluţieb Štiavnik 

celkovo: 

Celkový počet 

počet prijímateľov sociálnej sluţby: 20 klientov 

zamestnancov: 12 zamestnancov  

vedúca zariadenia: 1 vedúca zariadenia ZpS aDSS    
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Ekonomický úsek    

účtovníčka: 1 zamestnankyňa obecného úradu Štiavnik 

 

Zdravotnícko - opatrovateľský úsek 

vedúca sestra: 1 vedúca sestra 

zdravotné sestry: 2 zdravotné sestry 

opatrovateľky: 6 opatrovateliek  

Sociálny úsek 

sociálna pracovníčka: 1 sociálny pracovníčka 

upratovačka - práčka: 1 zamestnankyňa 

 S celkovým počtom zamestnancov 12 napĺňame normatív zamestnancov, ako aj percentuálny podiel 

odborných zamestnancov, v súlade s prílohou č.1 k zákonu č.448/2008 Z .z. o sociálnych sluţbách 

v znení neskorších predpisov. 

Zariadenie podporuje odborný rast zamestnancov za účelom skvalitnenia sluţieb a preto podporuje 

ich účasť na rôznych vzdelávacích aktivitách. 

 

Vzdelávacie aktivity za rok 2017 

Názov vzdelávacej aktivity Počet zúčastnených 

10.02.2017 – skupinová  supervízia v zariadení 

PhDr. Kovaľová Mária PHD.MHA – práca 

s dokumentáciou podľa prof. Moniky 

Krohwinkel, podmienky kvality, implementácia 

v praxi 

13 

14.03.- 15.03.Vzdelávací seminár – Inovácie 

v starostlivosti o klienta i prostredie, v ktorom 

ţije, manipulácia a nekalé techniky 

v komunikácii a ako sa im brániť, Tréning 

pamäti ako efektívny nástroj zvyšovania 

psychickej výkonnosti riadiacich pracovníkov 

2 

20.3 – 22.3- r. v .c. Martin – celoslovenský 

seminár pre pracovníkov soc. sluţieb – aktuálne 

otázky v sociálnej oblasti 

3 – 
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24.5.- Asociácia poskytovateľov sociálnych 

sluţieb SR – povinnosti poskytovateľov 

sociálnych sluţieb 

2 

27.6.- Sociofórum – novela zákona o soc.sl/BA 3 

12.7 – 13.7-r. v. c. Martin celoslovenský seminár 

pre pracovníkov soc.sl. 

3 

27.9. Holíč – akadémia vzdelávania-  2 

16.10.- 18.10.- Holíč – úprava príručky 

implementácie kvality, úprava smerníc 

v zariadení, zavedenie metodických príručiek 

s dokumentačným systémom 

2 

 

Obec Štiavnik spolupracuje S ÚPSVaR v Ţiline, realizuje projekty s finančným príspevkom na 

aktivačnú činnosť podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti v znení neskorších 

predpisov a  vytvára podmienky pre  pracovnú činnosť občanov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. 

Táto spolupráca je pre nás veľmi prospešná, uchádzači o zamestnanie pomáhajú našim 

zamestnancom pre výkone ich opatrovateľských činností. 

 

5. Poskytovanie sociálnych služieb  

Obec Štiavnik poskytuje sociálne sluţby dlhodobej starostlivosti v Zariadení pre seniorov a Domove 

sociálnych sluţieb Štiavnik č.764. v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z .o sociálnych sluţbách 

v znení neskorších predpisov a to celoročnou pobytovou  formou, na neurčitý čas. Ide o sociálne 

sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Hlavným cieľom 

v poskytovaní sociálnych sluţieb pre klientov bolo v spolupráci s klientom a jeho rodinou 

uspokojovanie jeho potrieb  prostredníctvom jasne definovaných postupov. 

Sociálne poradenstvo zabezpečuje soc. pracovníčka zariadenia, a to osobne, telefonicky a emailovou 

komunikáciou. Cieľovou skupinou  základného soc. poradenstva boli klienti zariadenia, ich rodinní 

príslušníci a záujemcovia o soc. sluţbu. 

Sociálnu rehalibitáciu v zariadení vykonávala soc. pracovníčka s dôrazom na podporu samostatnosti, 

nezávislosti, sebestačnosti u klientov s ťaţkým zdravotným postihnutím. Sociálna rehabilitácia bola 

zameraná na rozvoj základných sociálnych zručností, aktivizáciu a posilňovanie návykov pri 
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sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o svoje bývanie a pri základných sociálnych aktivitách. Na 

podporu mobility sa organizovali vychádzky s klientami po okolí zariadenia i prechádzky v horách. 

Pri práci sme vyuţívali prvky muzikoterapie, pohybovej terapie, biblioterapie,  arteterapie kognitívny 

tréning a iné. Cieľom pracovných terapií bolo rozvíjanie jemnej motoriky a kognitívnych funkcií, 

podporovať aktivizáciu a samostatnosť klientov. 

Počas celého roka sa klienti stretávali v spoločenskej miestnosti, kde rozvíjali svoju tvorivosť, 

sociálne kontakty a aj sociálnu komunikáciu. Klienti vyrábali rôzne dekoratívne predmety, vyuţívali 

sne papier, drevo, textil, rôzne prírodné materiály a pod. 

Výrobky klientov vystavujeme v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia počas celého roka. Slúţia 

aj ako motivácia pre klientov, ktorí sa nezúčastňujú na ručných prácach. 

Počas roka 2017 sme pokračovali v spolupráci s MŠ Štiavnik, klienti chodili na rôzne divadelné 

predstavenia a deti chodili na návštevu k nám do domova. Pri príleţitosti dňa matiek , MDŢ ich 

prišiel navštíviť aj pán starosta obce a doniesol im krásne kytičky. 

Ošetrovateľská starostlivosť. 

Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečoval  v zariadení personál opatrovateľsko – zdravotníckeho 

úseku a pri zhoršenom zdravotnom stave prijímateľa sociálnej sluţby odborný personál konzultoval 

jeho stav s obvodným lekárom, prípadne s lekárom špecialistom, ktorý rozhodol o ďalšom postupe. 

 

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba: 

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 

sluţbách, alebo                                                                                                             

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej sluţby v tomto 

zariadení potrebuje z iných váţnych dôvodov. 

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia 

dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba: 

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa prílohy 

č. 3 zákona o sociálnych sluţbách alebo 

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č. 

3 zákona o sociálnych sluţbách. 

 

ZpS a DSS je zariadenie bez právnej subjektivity, pričom sociálne sluţby sa poskytujú celoročnou 

pobytovou formou a na čas neurčitý. 
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V priamej starostlivosti ZpS a DSS Štiavnik je 1 zamestnanec na 2 klientov. Na celkový počet 

zamestnancov pripadá 1,6 klienta. Z dôvodu zlepšenia kvality poskytovaných sociálnych sluţieb bola 

prijatá 1 opatrovateľka. Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej 

funkcie. Postupne sa zúčastňovali akreditovaných kurzov a školení. 

Ošetrovateľskú sluţbu zabezpečuje zdravotnícky personál a návšteva obvodného lekára, ktorý je 

zároveň zmluvným lekárom ubytovaných občanov. Lekárske sluţby podľa potreby klientov 

zabezpečuje MUDr. Ftáčková a psychiater MUDr. Loncková. 

Stravovanie klientov zabezpečuje školská jedáleň Štiavnik. Strava je pripravovaná podľa zásad 

zdravej výţivy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov. V rámci celodennej stravy sa 

klientom poskytujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. 

 

Sociálne aktivity klientov 

V snahe o spestrenie ţivota klientov v zariadení a v súlade so zákonom o sociálnych sluţbách 

poskytujeme klientom široké spektrum sociálnych a iných činností a tým sa snaţíme zapájať čo 

najviac klientov do rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sami pripravujeme alebo sa na 

nich zúčastňujeme mimo zariadenia. Vytvárame podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť 

a činnosť na udrţiavanie fyzickej a duchovnej aktivity. 

V zariadení realizujeme rôzne terapie, najmä: biblioterapia, arteterapia, tréning pamäte, 

muzikoterapia a ergoterapia, čiţe pracovná terapia smerujúca k podpore aktivít obyvateľov  

s prihliadnutím na ich individuálne schopnosti a momentálny zdravotný stav. 

Cieľovou skupinou boli prijímatelia sociálnej sluţby umiestnení v zariadení, ich príbuzní a 

záujemcovia o sociálnu sluţbu. Prevaţná časť sociálneho poradenstva bola zameraná na 

poskytovanie informácií týkajúcich sa posudzovania odkázanosti na sociálnu sluţbu a novým 

záujemcom o umiestnenie  v našom zariadení.  

Poradenstvo bolo poskytované prevaţne osobne, telefonicky alebo e-mailom. Poskytovali sme najmä 

informácie o moţnostiach, podmienkach, druhu a forme poskytovania sociálnej sluţby. Pri osobných 

stretnutiach sme okrem poskytovania informácií pomáhali aj s vypĺňaním tlačív, riešili sme problémy 

s financiami a medziľudskými vzťahmi. Prijímatelia sociálnej sluţby, ktorým ZpS a DSS  poskytuje 

celoročnú formu pobytovej sociálnej sluţby, sa na sociálny úsek  obracali predovšetkým s otázkami, 

ktoré súviseli s financovaním sociálnej sluţby, o denných i mesačných  aktivitách  a rôznych 

podujatiach  konaných v zariadení, i o súkromných  radostiach i starostiach.  
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Sociálna rehabilitácia  je zameraná najmä na rozvoj samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, 

návykov pri  sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, hygiena, ustielanie postele, konzumácia jedla, 

pouţívanie kompenzačných pomôcok a pod.) a pri  základných sociálnych zručnostiach.   

Prevaţná časť prijímateľov je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a tak 

sme sa v roku 2017 zamerali na nácvik základných sociálnych zručnosti: ako nadviazať rozhovor, 

ako poţiadať o pomoc  a pod., a na rozvoj komunikačných zručnosti (čítanie, písanie, vybavovanie 

korešpondencie, telefonovanie).  

Sociálna rehabilitácia  nie je časovo ohraničená, realizuje sa v priebehu celého pracovného dňa.  

Sociálna práca bola zameraná na rešpektovanie individuálnych osobitostí obyvateľov ,udrţiavanie 

sebestačnosti, zamedzovanie sociálnej izolácií, 

vytvorenie podmienok pre beţný ţivot,  pomoc dobrým susedským a 

rodinným vzťahom, pravidelné konzultácie s príbuznými,  pomoc pri adaptácií novoprijatých 

obyvateľov, poradenstvo pre obyvateľov  a záujemcov o umiestnenie,  spracovanie a evidenciu 

dokumentácie a spisov. Kaţdý piatok  o sa stretáva spoločenstvo veriacich v spoločenskej miestnosti 

nášho domova  pri  modlitbe ruţenca.  

Pravidelne kaţdý mesiac  bola  slúţená  rímska – katolícka  sv. omša.  

 

Realizované  významnejšie  akcie  v roku  2017:  

Január: 

03.01.2017                Novoročná  svätá  omša 

09.01.2017                Vianočné posedenie pri stromčeku 

14.01.2017                Vystúpenie občianskeho zdruţenia z Bytče – vianočné 

                                  divadelné pásmo  

25.01.2017                Hranie  spoločenských hier    

Február: 

06.02.2017                 Fašiangové  dobroty  

15.02.2017                 Film na ţelanie – zvyky  a tradície  na  fašiangy  

20.02.2017                 Návšteva  kňaza – svätá omša v zariadení   

28.02.2017                 Účasť na divadelnom predstavení v Materskej škole   
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Marec:  

08.03.2017                 Medzinárodný deň ţien – oslava  v zariadení    

14.03.2017                 Návšteva  kniţnice v obci Štiavnik 

20.03.2017                 Oslava  mena Jozef   

29.03.2017                 Literárne dopoludnie – čítanie rôznej literatúry  

Apríl: 

06.04.2017                 Maľovanie  veľkonočných  kraslíc    

13.04.2017                 Výzdoba zariadenia  k Veľkej noci  

21.04.2017                 Premietanie filmu podľa výberu klientov  

27.04.2017                 Starostlivosť o kvety v zariadení   

Máj: 

02.05.2017                 Výtvarné  práce – maľovanie  obrázkov   

09.05.2017                 Súťaţ v hraní  spoločenských  hier  

16.05.2017                 Varenie  hubovej  polievky   

22.05.2017                 Vystúpenie detí z MŠ s programom ku dňu matiek   

30.05.2017                 Výroba  svietnikov 

Jún: 

01.06.2017                 Návšteva v Makovického dome v Ţiline – výstava  

12.06.2017                 Spoločné grilovanie  na terase  zariadenia   

19.06.2017                 Návšteva Sobášneho paláca v Bytči-  výstava  drotári 

21.06.2017                 Šitie vrecúšok na uskladnenie sušených byliniek  

26.06.2017                 Oberanie lipových kvetov na čaj  

Júl: 

04.07.2017                 Svätá omša v zariadení 

10.07.2017                 Strihanie  byliniek  na sušenie   

17.07.2017                 Pečenie čučoriedkovej  bublaniny  

26.07.2017                 Čítanie ţivotopisu svätých   

August: 

03.08.2017                 Spoločné grilovanie  na terase zariadenia  

17.08.2017                 Súťaţ v lúštení osem smeroviek  a kríţoviek  

25.08.2017                 Výlet  na kolibu Papradno   

30.08.2017                 Výroba  fotografií  našich klientov  
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September: 

06.09.2017                 Maľovanie  jesenného ovocia  

13.09.2017                 Tréning  pamäti  

19.09.2017                 Kolkový  turnaj  v exteriéri zariadenia   

26.09.2017                 Relaxačné  cvičenia  na pohyb   

29.09.2017                 Návšteva  kaštieľa v Jasenici   

Október: 

03.10.2017                Účasť na koncerte  a rozprávke  v MŠ Štiavnik   

13.10.2017                Sledovanie  filmu ,, Rok na dedine  “   

24.10.2017                Tvorba  postavičiek z  gaštanov   

30.10.2017                Vystúpenie  detí  z MŠ- program ,, úcta k starším“   

November: 

03.11.2017                Voľby  do VÚC – poučenie, rozhovory   

14.11.2017                Maľovanie  na papier – precvičovanie jemnej motoriky  

23.11.2017                Účasť  na divadelnom predstavení  v MŠ  

30.11.2017                Výroba  adventných vencov    

December: 

06.12.2017                 Návšteva  sv. Mikuláša  v zariadení   

11.12.2017                 Lepenie, vystrihovanie stromčekov  

14.12.2017                 Zdobenie  medovníčkov  

21.12.2017                 Návšteva detí zo ZŠ Štiavnik  s programom    

25.12.2017                 Vystúpenie folklórneho súboru Štiavničan  
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Za účelom oddychu a relaxácie zariadenie vybudovalo oddychovo-relaxačnú zónu na terase v areáli  

zariadenia, ktorá sa vyuţíva na terapie, spoločenské podujatia, grilovanie, ale aj na oddych.  

 

 

Obyvatelia nášho zariadenia sa podľa svojich schopností, záujmu a zdravotného stavu majú  moţnosť 

zúčastňovať na aktivitách ako sú úprava kvetinových záhonov a záhrady, záujmových aktivitách ako 

sú čítanie kníh, časopisov, dennej tlače, pozeranie televízie, hranie spoločenských hier a pod.                                                                                            
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Kaţdý klient je vedený k aktivite a práci nenútenou formou. Cieľom je vyplniť im voľný čas 

a odstrániť pocit menejcennosti a neuţitočnosti. V neposlednom rade sa tým udrţiava u klientov 

fyzická kondícia, rozvíja jemná motorika a podporuje komunikácia a spoločenský kontakt. 

 

 

 

 

Máme radosť z kaţdého výrobku, ktorým môţeme obdarovať blízkych, alebo ho vyuţiť pri výzdobe 

našich interiérov. Kreslíme, maľujeme, pracujeme s krepovým papierom, vytvárame rôzne motívy na 

výkresy. Klienti sa podieľajú na výzdobe interiéru zariadenia, ale tieţ na úprave areálu a okolia 

nášho zariadenia. 
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6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu 

službu 

Sociálne sluţby poskytované v Zariadení pre seniorov a v Domove sociálnych sluţieb Štiavnik sú 

financované podľa §71 ods. 1 zákona o sociálnych sluţbách, a to nasledovne: 

a) z účelovej dotácie MPSVaR SR podľa §71 ods. 6 zákona o sociálnych sluţbách; 

b) z úhrad za sociálne sluţby od prijímateľa sociálnej sluţby na základe zmluvy o poskytovaní 

sociálnej sluţby a z úhrad za iné činnosti podľa §15 ods. 3 uvedených v osobitnej zmluve 

podľa §74 ods. 8; 

c) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy; 

d) z prostriedkov zdruţenia obcí, zdruţenia vyšších územných celkov a zdruţenia osôb; 

e) z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonáva verejný poskytovateľ so 

súhlasom zriaďovateľa; 

f) z príjmu zo sociálneho podniku; 

g) z iných zdrojov; 

h) z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej sluţby. 

 

Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady na činnosti uvedené v §16 aţ §18 zákona o sociálnych 

sluţbách. Za rok 2017 predstavovali ekonomicky oprávnené náklady sumu 910,62 €. 

Financovanie sociálnych sluţieb v roku 2017 vychádzalo zo schváleného a upraveného rozpočtu 

obce Štiavnik pre rok 2017 a z účelovej  dotácie MPSVaR SR podľa §71 ods. 6 zákon č. 448/2008  

Z. z. v znení zákona č. 50/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

sluţbách, príloha č. 4. 
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V rámci dotácii MPSVaR boli zariadeniu poskytnuté finančné prostriedky zo štátnych zdrojov 

v predchádzajúcich rokoch nasledovne: 

 

Subjekt 

ktorý poskytol fin. 

 prostriedky 

Účel  

poskytnutia fin. 

 prostriedkov 

Výška 

poskytnutých fin. 

prostriedkov 

Rok  

poskytnutia fin. 

prostriedkov 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Transportné zdvíhacie elektrické 

zariadenie PZ pre imobilné osoby 

určené na zdvíhanie pacientov 

z lôţka, vane a ich prepravu 

v rámci jedného podlaţia 

5 200 € 2012 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Schodisková plošina 10 000 € 2013 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny SR 

5 kusov elektricky polohovateľných 

postelí 

3000 € 2014 
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Pre rok 2017 mala naša organizácia nasledovný upravený rozpočet:  

 

Príjmy k 31.12.2017 

Dotácia Ministerstva 

práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

76 920 € 

Z úhrad klientov 94 452,33 € 

Spolu 171 572,33 € 

 

 

Výdavky k 31.12.2017 

Mzdy a platy 97 310,27 € 

Poistné a odvody 34 613,80 € 

Cestovné náhrady 29,40 € 

Energie, voda, telefón, 6 389,19 € 

kanalizácia 

Materiál/strava 

klientov 

 

70 635,54 € 

Strava: 48 935,34 

€ 

Dopravné (Kongo) 500,93 € 

Rutinná a štandardná 

údrţba 

2 502,83 

Sluţby 12 307,25 

Náhrada príjmu pri 

dočasnej PN 

         592,81  € 

Splátka úveru + úroky 10 875,47 € 

Odpisy hmotného 

a nehmotného majetku 

15 396,00 € 

Spolu 215 369,50 € 

 

EON na klienta a mesiac: 910,62 eur. 

 

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

rok 2017 

Umiestnenie seniora do zariadenia predstavuje pre neho veľkú ţivotnú zmenu. Zmena prostredia, či 

strata zázemia pre neho znamená záťaţovú situáciu, ktorej intenzita je závislá od mnohých okolností 

a faktorov. Klienti majú pocit straty bezpečia, vyskytujú sa problémy s orientáciou, u mnohých 

nastávajú psychické problémy vyplývajúce zo straty známeho prostredia, cítia sa odloţení a 

nepotrební. Pobyt v zariadení pre klienta tieţ znamená potrebu dodrţiavania určitých všeobecne 

prijatých pravidiel. Organizovanosť a zabezpečený relatívny komfort v zariadení taktieţ pripravujú 

klienta o motiváciu k prirodzeným aktivitám, ako je varenie, upratovanie, nákup a pod. A všetky 

tieto okolnosti majú dopad na psychiku klientov.  

V tejto situácii je preto veľmi dôleţitý citlivý a profesionálny prístup zamestnancov, ktorí sa 

o klientov starajú. Snaţia sa vytvoriť klientom pocit istoty a bezpečia, poskytovať sluţby, ktoré 
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vychádzajú z individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej sluţby, aby prijímateľ 

sociálnej sluţby mohol ţiť zmysluplný ţivot. Snaţíme sa, aby klienti dôverovali a nadobudli 

pozitívny vzťah k zamestnancom.  

Prioritou v našom zariadení pri poskytovaní sociálnych sluţieb klientom je neustále zlepšovanie 

prístupu zamestnancov v zmysle dodrţiavania ľudských práv a súčasne postoja ku klientom 

s ohľadom na ich individuálne potreby a poţiadavky. 

Preto veľmi dôleţitým faktorom je aj výber pracovníkov, aby to boli ľudia, ktorí majú vzťah k tejto 

práci a nevnímajú ju len ako zamestnanie. Pri výbere treba mať na zreteli nielen profesionalitu, ale 

i láskavý prístup ku klientom.  

Prijímatelia sociálnej sluţby sa môţu voľne pohybovať po celom zariadení, nie sú obmedzovaní vo 

vychádzkach a nemajú presne stanovené návštevné hodiny.  

 

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2018 

Rozpočet na príslušný kalendárny rok je spracovávaný na základe skutočného čerpania finančných 

prostriedkov z predchádzajúceho kalendárneho roka. Pre rok 2017 bol finančný rozpočet spracovaný 

ekonomickým úsekom obce Štiavnik. 

 

Na rok 2018 bol nášmu zariadeniu pridelený nasledovný rozpočet: 243 370,32 € 

 

Výdavky na rok 2018 € 

kapitálové výdavky  

beţné výdavky           243 370,32  € 

splátky istín a úveru 12 217 € 

spolu  
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9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb 

Informácie o poskytovaných sociálnych sluţbách sú záujemcom sprostredkované osobne, telefonicky 

a elektronickou formou starostom obce, vedúcou zariadenia a sociálnou pracovníčkou. 

 

Sídlo organizácie a poštová adresa: 

ZpS a DSS Štiavnik č. 764, 013 55 Štiavnik 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik č. 1350, 013 55 Štiavnik 

 

Kontakty: 

Starosta obce:  

 Ing. Štefan Vároš  

 tel.: 041/558 30 07 

 mobil: 0905 254 037 

 e-mail: ocu@stiavnik.sk 

Vedúca zariadenia:  

 Mgr. Janka Pobijaková  

 tel.:  041/321 44 04 

 mobil: 0915 280 485  

 e-mail: janapobijakova@azet.sk  

Sociálny pracovník: 

 Mgr. Janka Trulíková 

 tel.: 041/321 44 04 

 mobil: 0915 030 449 

 e-mail: j.trulíková@post.sk 

           

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

Obec Štiavnik č. 1350 

013 55 Štiavnik 

IČO: 00321672 (na základe potvrdenia o pridelení identifikačného čísla a identifikácii v Štatistickom 

registri SR) 

tel.: 041/558 30 07       mobil: 0908 942 106 

mailto:ocu@stiavnik.sk
mailto:janapobijakova@azet.sk
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Záver 

Naším cieľom je vytvoriť pre našich klientov domov, kde sa budú cítiť príjemne a bezpečne, kde 

preţijú plnohodnotné dni plné radosti a ľudskosti, aby ich ţivot mal zmysel. Dôleţité je preto 

uspokojovanie ich biologických, psychologických, kultúrnych, sociálnych a duchovných ţivotných 

potrieb. Avšak uspokojovanie týchto potrieb závisí hlavne od ľudského prístupu kaţdého 

zamestnanca, ako aj od materiálnych a technických podmienok poskytovateľa sociálnej sluţby. Je 

preto na nás poskytovateľoch, vytvoriť také zákonné a ľudské podmienky, aby mohol klient dôstojne 

preţiť jeseň svojho ţivota. 

Rok 2017 v Zariadení pre seniorov a v Domove sociálnych sluţieb Štiavnik môţeme hodnotiť, 

z hľadiska našej práce a spokojnosti našich klientov a ich príbuzných, ako úspešný. Počas celého 

roka sme sa v najvyššej moţnej miere našim klientom poskytovali sociálne sluţby na vysokej 

profesionálnej úrovni. Zároveň sme sa snaţili vytvoriť klientom prostredie, ktoré by im pripomínalo 

ich vlastný domov a cítili sa tak príjemne a bezpečne. 

Počas roka 2017 sme usporiadali mnoţstvo akcií priamo v našom zariadení, ale aj mimo zariadenia, 

s klientmi sme navštívili mnoho zaujímavých podujatí a videli veľa krásnych miest. Taktieţ sme pre 

nich pripravili akcie v spoločenskej miestnosti i v areáli zariadenia, ponúkli sme im bohatý program, 

čím sme spríjemnili chvíle preţité v našom zariadení. 

Veríme, ţe aj nasledujúci rok nám prinesie veľa zaujímavých chvíľ, na ktoré budú naši klienti ešte 

dlho spomínať a bude ešte krajší ako ten predchádzajúci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


