
ZpS a DSS Štiavnik v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Štiavnik č. 1350, 013 55 Štiavnik 

 

 

 

 

Výročná správa o činnosti a hospodárení 
poskytovateľa  sociálnych služieb  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Štiavnik za rok 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obsah 

 

                  strana 

1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb..........................................  3 

2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb............................................  3 

3.Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb......................................................................   5 

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra...........................................................     7 

5. Poskytovanie sociálnych služieb...................................................................................    8 

6. Financovanie sociálnych služieb...................................................................................    9 

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za r. 2012.............. 12 

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2013.......................................................    12 

9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb a záver................................................     14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 

Zariadenie sa nachádza v obci Štiavnik. ŽSK ako správny orgán príslušný konať vo veci 
registrácie poskytovateľov sociálnych služieb vykonal zápis obce Štiavnik ku dňu 02.12.2010 
do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Zariadenie pre seniorov začalo svoju činnosť 
18.04.2011 po zmene názvu na ZpS a DSS Štiavnik ku 03.03.2011. Zriaďovateľom zariadenia 
je obec Štiavnik č. 1350, 013 55. 

 

2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb 

Objekt, ktorý slúžil v minulosti ako Obecný úrad v Štiavniku, prešiel rekonštrukciou. 
Pozostáva zo suterénu, prízemia a podkrovia. 

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

Na prízemí sú vybudované 1x3- lôžková, 1x2- lôžková izba a 1x1 lôžková izba pre vozíčkara. 
Všetky izby sú bezbariérové. Na chodbe je WC- vozíčkar, WC muži, WC ženy a WC 
zamestnanci. Ďalej kúpeľňa  s vaňou a sprchou. Na prízemí je aj kancelária, ošetrovňa, šatňa 
pre personál, klubovňa, jedáleň, výdaj stravy so samostatným zásobovacím vstupom (ohrevný 
výdajný pult, el. sporák, mikrovlna, pracovný stôl, regál, stôl + umývačka riadu, dvoj drez, 
umývadlo na ruky, chladnička/ vybavená okienkami na výdaj a príjem použitého stolového 
riadu,  zádvorie s výlevkou, krytý vstup, krytá terasa, schodisko a zádvorie.  

V podkroví sú 4x2 -lôžkové izby, 3x1- lôžkové izby a 1x3- lôžková s umývadlami. Celková 
ubytovacia kapacita je 20 osôb. Na chodbe je WC muži, WC ženy, kúpeľňa, sprcha 
a kuchynka. V podkroví je vytvorený sklad špinavého prádla a sklad čistého prádla. 
Ošetrovateľskú službu zabezpečuje  zdravotnícky personál a návšteva obvodného lekára, 
ktorý je zároveň zmluvným lekárom ubytovaných občanov. 

V rámci dotácii MPSVaR boli v roku 2012 získané finančné prostriedky na: 

1 ks transportné zdvíhacie elektrické zariadenie PZ 

2 ks závesná textilná sedačka 

v celkovej hodnote 5200 € 

V našom zariadení je  nutnosťou výťah.  V rámci dotácii MPSVaR  bol vypracovaný projekt 
na jeho zabezpečenie. Tiež nutnosťou je nočné osvetlenie na izbách klientov. 

Malé opravy a bežnú údržbu si zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi, rozsiahlejšie opravy 
zabezpečujeme dodávateľským spôsobom. 

 

 

 



Ubytovacie priestory 

 Zariadenie slúži na poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb pre občanov, ktorí 
dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku a ktorí, pre trvalé zmeny 
zdravotného stavu potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia 
ich rodiny resp. iné opatrovateľské služby sociálnej starostlivosti. Zároveň zariadenie 
poskytuje služby pre starých občanov, ktorí toto umiestnenie potrebujú z iných vážnych 
dôvodov. V zariadení sa poskytuje trvalá a nepretržitá celoročná starostlivosť. 

celková ubytovacia kapacita: 20 lôžok 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov je celková 
kapacita zariadenia rozdelená nasledovne: 

- Zariadenie pre seniorov: 10 lôžok z ubytovacej kapacity zariadenia 

- Domov sociálnych služieb: 10 lôžok z ubytovacej kapacity zariadenia 

 počet a druh izieb, v ktorých je poskytované ubytovanie: 

 Základné vybavenie izieb:  

- Stále lôžko pre každého ubytovaného 

- Spoločný stôl v každej izbe 

- Stolička pre každého ubytovaného 

- Dvojdielna skriňa pre každého ubytovaného 

- Odkladací priestor na lôžkoviny 

- Nádoba na odpadky 

- Zrkadlová skrinka 

- Skrinka s umývadlom 

- Pevný vešiak 

- Na každé lôžko je k dispozícii nočný stolík, matrac z hygienicky neškodného 
materiálu, plachta, poduška, obliečka a prikrývka,  

- Signalizačné zariadenie pre každého klienta 

- Každý ubytovaný klient má prístup k telefónu v objekte. 

 

 

 



3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

kapacita: 20 klientov 

počet klientov umiestnených k 31.12.2012:              žien                                mužov 

a/podľa pohlavia            ženy   muži   spolu 

zariadenie pre seniorov                     9   5   8 

domov sociálnych služieb                  9   8   12 

spolu                     18   13   31 

 

b/podľa duševných porúch         ženy   muži   spolu 

a, mentálna retardácia      

b, duševné poruchy   7   4    

schizofrénia    1 

schizofrénia latentná  

organický psychosyndróm            7   4    

Alzheimerova porucha     1 

Afektívne poruchy 

Spolu 

 

c/podľa pridruženého zdravotného a telesného oslabenia a zmyslových porúch 

                 ženy   muži   spolu  

pohybové oslabenia                  10   8 

osteoporóza                    1 

zmyslové-sluchové, rečové a očné    3   4  

kožné ochorenie  

nefrologické ochorenie 

reumatologické 

hypertenzia                    9   4 



kardiovaskulárne a cievne              9   4 

anémie                      1   2 

pľúcne a TBC      4 

zažívacie/žlčník, pečeň, žalúdok/         2   1  

diabetes melitus                        5   3 

urologia      3 

 

z toho inkontinentní evidovaní u lekára   18 ženy 10 muži  28 spolu 

 

 D/podľa veku     ženy   muži  spolu   

50 – 59 rokov        2 

60 – 69 rokov        1 

70 – 79 rokov     9   5 

80 – 89 rokov     9   5 

90 – 99 rokov 

spolu 

priemerný vek:     81 rokov   75 rokov 

 

e/podľa mobility  ženy  muži   spolu 

Mobilní   6  5 

čiastočne imobilní  8  3 

prevažne imobilní 

úplne imobilní   4  5 

spolu 

 

 

 

 



E/podľa stupňa odkázanosti ženy  muži  spolu 

do III.stupňa   1 

IV.stupeň   3  1 

V.stupeň   3  1    

VI.stupeň   11  11 

Spolu    18  13 

 

počet prijatých klientov v roku 2012:  15 klientov 

počet zomrelých klientov v roku 2012:  3klientov 

počet odišlých klientov: 7klientov 

 Prijaté žiadosti k 31.12.2012: 18 

Úhrada za zaopatrenie za jeden kalendárny deň podľa VZN č.3/2012 obce Štiavnik o úhradách za 
sociálne služby : 3,20 € 

 

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb. 

 

V zmysle organizačnej štruktúry je v ZpS a DSS Štiavnik celkovo   11     zamestnancov 

počet prijímateľov sociálnej služby    20 

vedúca zariadenia   1 

ekonomický úsek OÚ 

upratovačka – práčka   1 

zdravotný úsek 

referent výkonu opatrovateľskej služby  1 

zdravotné sestry    3 

opatrovateľky     4 

sociálny úsek 

 sociálna pracovníčka    1 

 



V priamej starostlivosti ZpS a DSS Štiavnik je 1 zamestnanec na 2,2 klienta. Na celkový počet 
zamestnancov pripadá 1,8 klienta. Z dôvodu zlepšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb by 
bolo vhodné zvýšiť počet zamestnancov v priamej starostlivosti o jedného zamestnanca. 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej funkcie. Postupne sa 
zúčastňovali akreditovaných kurzov. Jedna pracovníčka  si v súčasnosti zvyšuje kvalifikáciu v PŠS. 

5. Poskytovanie sociálnych služieb 

ZpS a DSS Štiavnik č. 764, v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Štiavnik v zmysle zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu klientovi, ktorý je 
odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby/DSS/, klientovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a poskytovanie 
sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov/ZpS/.Sociálne služby sa poskytujú v zariadení pre 
seniorov a v domove sociálnych služieb. Podľa vyššie uvedeného zákona poskytujeme klientom 
odborné, obslužné a ďalšie činnosti. 

Umiestnenie seniora do zariadenia predstavuje pre neho veľkú životnú zmenu. Zmena prostredia, 
strata zázemia  pre neho znamená záťažovú 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 odložení, nepotrební. 

Pobyt v zariadení pre klienta znamená potrebu dodržiavania určitých všeobecne prijatých pravidiel.  

Organizovanosť a zabezpečený relatívny komfort  v zariadení pripravujú klienta o motiváciu 
k prirodzeným aktivitám/varenie, upratovanie, nákup apod./.a má dopad na jeho psychiku.  

 V tejto situácii je veľmi dôležitý citlivý a profesionálny prístup zamestnancov, ktorí sa o klientov 
starajú. Snažia sa vytvoriť klientom pocit istoty a bezpečia, poskytovať služby ktoré vychádzajú 
z individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, aby prijímateľ sociálnej 
služby mohol žiť zmysluplný život. Snažíme sa, aby klienti dôverovali a nadobudli pozitívny vzťah 
k zamestnancom. Zmysluplným každodenným vypĺňaním dňa klientom, ktorí majú rôzne telesné 
a psychické obmedzenia sa snažíme vytvárať dôstojné podmienky pre život v zariadení.  

V súlade so zákonom o sociálnych službách poskytujeme klientom široké spektrum sociálnych a iných 
činností.  Z celkového počtu klientov /25/ bolo 9 klientov trvale pripútaných na lôžko/36 %/, čiastočne 
mobilných 10 klientov/40%/. Títo klienti si vyžadovali pravidelnú pomoc zdravotného 
a ošetrovateľského personálu.  

Ošetrovateľskú službu zabezpečuje  zdravotnícky personál a návšteva obvodného lekára , ktorý je 
zároveň zmluvným lekárom ubytovaných občanov. Lekárske služby p.p. klientov zabezpečuje MUDr. 
Andrea Ftáčková a psychiater MUDr. Loncková. 

  

Stravovanie klientov zabezpečuje školská jedáleň ZŠ Štiavnik. Strava je pripravovaná podľa zásad 
zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov.  V rámci celodennej stravy sa 
klientom poskytovali raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. 

 

 



Zariadenie má v rámci kultúry a záujmovej činnosti vypracovaný ročný plán kultúrnych podujatí, kde 
sú naplánované aktivity s klientmi počas roka. Máme záujem spestriť im život v zariadení 
vystúpeniami detí zo škôlky a Zš, pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, Mesiac úcty k starším, Mikuláša. 
Klienti navštívili rôzne podujatia : výstava historických predmetov a fotografií poriadanej Jednotou 
dôchodcov Štiavnik, folkórny festival: Javornícke ozveny, Štiavnická heligónka, pálenie Jánskej vatry, 
Hubertove dni. Dané podujatia sú prínosom nielen pre našich klientov ale aj pre samotné deti. Deti 
navštevujú našich klientov i vo svojom volnom čase. 

Naše zariadenie začalo svoju činnosť 18.4.2011 .Pre niektorých klientov boli Vianoce 2011 prvé 
sviatky, ktoré neprežili so svojimi rodinami, ale v spoločnosti klientov a zamestnancov nášho 
zariadenia. Niektorí navštívili vianočné trhy poriadané v našej obci a zúčastnili sa aj vianočného 
predstavenia na tému Zvyky a tradície Vianoc, kde videli vystúpenie folklórnych súborov z Terchovej, 
Plevníka, Hvozdnice../. Daná spolupráca s organizáciami v našej obci skvalitňuje poskytovanie 
sociálnych služieb nášho zariadenia a má veľmi kladný vplyv na kvalitu života našich klientov. 

 

6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu. 

      Obec Štiavnik poskytuje sociálne služby dlhodobej starostlivosti v zariadení pre seniorov 
a Domove sociálnych služieb (ďalej len ZPS a DSS) Štiavnik č. 764. V súlade so zákonom 448/2008 
Z. z. ide  o sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými 
sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.  

 Sociálne služby sa poskytujú ako celoročná sociálna služba pobytovou formou.  

        Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 
právnická osoba založená Obcou Štiavnik, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb 
Štiavnik, č. 764, 013 55 Štiavnik (ďalej verejný poskytovateľ).  

(5) Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sú financované podľa § 71 ods. 1 zákona 
č. 448/2008 Z. z. :  

a) z účelovej  dotácie MPSVR 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 službách/ príloha č. 4a/ 

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

c) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,  

d) z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,  

e) z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia 

 v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho 
súhlasom,  

f) z príjmu zo sociálneho podniku,  



g) z iných zdrojov. 

h,  z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby 

 

(6) ekonomicky oprávnené náklady – sú náklady na činnosti uvedené v §16 až 18 zák. 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Financovanie sociálnych služieb v roku 2012 vychádzalo zo schváleného a upraveného rozpočtu obce 
Štiavnik pre rok 2012 a z účelovej  dotácie MPSVR 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 
službách/ príloha č. 4a 

Pre rok 2012 mala naša organizácia nasledovný upravený rozpočet:  

Výdavky: kapitálové výdavky: zdvíhacie zariadenie  - dotácia 5200 €  

                OÚ               891,68 €  

 bežné výdavky                                                                 140 244,84€ 

 z toho : mzdy                                                                       48 094,27 € 

  fondy                                                                       17 943,35 € 

  tovary a služby                                                       73 837,56 € 

  bežné transfery                                                            369,66 € 

Príjmy:  

 Čerpanie rozpočtu za rok 2012 bolo nasledovné: 

Výdavky:  

kapitálové výdavky vo výške  6091,68 € boli použité na zakúpenie transportného zdvíhacieho 
zariadenia 1 ks 

 

bežné výdavky- celkové čerpanie predstavuje čiastku 140 244,84 € .  

z toho:  

energie: -                15 935,81 € 

materiál -                                                             42 221,75 € 

rutinná a štandardná údržba -      141,30 € 

mzdy – tieto boli čerpané v plnej rozpočtovej výške  48 094,27 € 

fondy – boli čerpané v plnej rozpočtovej výške         17 943,35 €. 



tovary a služby – boli čerpané vo výške                      73 837,56 €.  

bežné transfery – boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 369,66 € 

vratka -   1280 €/dotácia/ 

 

Príjmy:  

Príjmy k 31.12.2012 predstavujú čiastku:  164 731,17 € 

z toho:  

príjmy z úhrad klientov:       85 931,70 € 

príjmy z dotácie z MPSVaR:         78 000 € 

darovacia zmluva:                  800 € 

úroky z vkladov 

vratky /napr. z miezd/    

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2012 

Príjmy za rok 2012                                                                        164 731,17 € 

Výdavky za rok 2012:                                                                    165 556,84 € 

 Mzdy a platy:     48 094,27 € 

 Poistné :     17 943,35 € 

 Cestovné náhrady:  

 Energie, voda, komunikácie:    15 935,81 €     

 Materiál:     42 221,75 € 

 Dopravné: 

 Rutinná a štandardná údržba:    141,30 € 

 Služby:                                     15 538,70 € 

 Bežné transfery: 

- Odstupné 

- Odchodné 

- Náhrada príjmu pri dočasnej PN  369,66 € 

- FO – splátka úveru            13 234,80 € 



Výdavky spolu: 

- Odpisy hmotného a nehmotného majetku:                  25 312 €/budova, zdvíhacie zar./ 

Náklady celkom: 165 556,84 € 

 

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2012 

Prioritou v našom zariadení pri poskytovaní sociálnych služieb klientom je neustále zlepšovanie 
prístupu zamestnancov v zmysle dodržiavania ľudských práv a súčasne postoja ku klientom s ohľadom 
na ich individuálne potreby a požiadavky. 

Preto veľmi dôležitým 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 služby sa môžu voľne pohybovať po celom zariadení, nie sú obmedzovaní vo 
vychádzkach a nemajú presne stanovené návštevné hodiny.  

V rámci ďalšieho zlepšenia kvality poskytovaných služieb boli získané finančné prostriedky na 
transportné zdvíhacie zariadenie z dotácií MPSVaR SR v sume 5200 €. 

 

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2013 

Rozpočet na príslušný kalendárny rok je spracovávaný na základe skutočného čerpania finančných 
prostriedkov z predchádzajúceho roka. Pre  rok 2013 bol finančný rozpočet spracovaný ekonomickým 
úsekom obce Štiavnik. 

Na rok 2013 bol nášmu zariadeniu pridelený nasledovný rozpočet: 

Výdavky: kapitálové výdavky 177 572 € 

                                 bežné výdavky                            € 

z toho: 

mzdy:    68 622 € 

fondy:    23 766 € 

tovary a služby:  67 230 € 

bežné transfery:       500 € 

splátky istín a úveru:  12 217 € 

 

Príjmy:  163 680 €     

 



Financovanie sociálnych služieb v roku 2013 je realizované.  

Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sú financované podľa § 71 ods. 1 zákona č. 
448/2008 Z. z. :  

a) z účelovej  dotácie MPSVR 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 službách/ príloha č. 4a/ 

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

c) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,  

d) z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,  

e) z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia v zriaďovateľskej alebo 
zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho súhlasom,  

f) z príjmu zo sociálneho podniku,  

g) z iných zdrojov. 

h,  z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb 

Informácie o poskytovaných sociálnych službách sú záujemcom sprostredkované osobne, telefonicky 
a elektronickou formou vedúcou zariadenia a sociálnou pracovníčkou. 

 

Kontakty : 

Vedúca zariadenia – tel:  041 55 75 844 

          e - mail: janapobijakova@azet.sk  

sociálny pracovník: - tel: 041 55 75 844  

           

 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. kontakt: 0908 942106 

e-mail: ocu.stiavnik@stonline.sk 

 

Záver: 

Naším cieľom je vytvoriť pre našich klientov domov, kde sa budú cítiť príjemne a bezpečne. Kde 
prežijú plnohodnotné dni plné radosti a ľudskosti, aby ich život mal zmysel. Je to na nás 
poskytovateľoch, vytvoriť také zákonné a ľudské podmienky, aby mohol klient dôstojne prežiť jeseň 
života 

 

 


