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1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE DSS A ZPS HORELICA 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia: 

Obchodné meno:         Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 

                                      Horelica 

Sídlo:                            Horelica 107, 022 01  Čadca  

IČO:                              31914039  

č. účtu:                          7746704110/5600  

Právna forma:             rozpočtová organizácia VÚC 

Riaditeľ:                      PhDr. Hanuláková Emília 

č.tel., fax:                      041/4302821 

e-mail:                          ddcahorelica@vuczilina.sk  

Zriaďovateľ:               VÚC Žilina 

Zriaďovacia listina     č. 2002/361 

     DSS a ZpS  Horelica  vznikol  01.07.2008 zlúčením dvoch  zariadení a to DSS pre deti a dospelých Horelica 18 a DD 

a DSS pre dospelých Horelica 107. Zlúčenie týchto organizácií upravuje Dodatok č.1 k zriaďovacej listine DD a DSS 

Horelica 107, ktorý vydal Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ 25.06.2008. 

DSS a ZpS je rozpočtovou organizáciou napojenou finančnými vzťahmi na rozpočet, ktorý upravuje Žilinský samosprávny 

kraj.  Štatutárnym orgánom je riaditeľka DSS a ZpS. 

Činnosť DSS a ZpS sa riadi platnými zákonmi, VZN ŽSK, organizačnými smernicami a internými  predpismi DSS a ZpS, 

spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy pri plnení spoločných úloh, najmä pri dodržiavaní 

zákonnosti, verejného poriadku, ochrany práv a slobôd obyvateľov a odstraňovaní mimoriadnych udalostí. 

DSS a ZpS Horelica je držiteľom certifikátu kvality podľa normy STN ISO 9001:2009. 

2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB                                                                                                                                                                              

Horelica 107 - Budova  je  šesť  poschodová,  postavená  v roku 1974 a pre súčasné účely odovzdaná 01.04.1995. Zariadenie 

je situované v prímestskej časti Čadce, od centra vzdialené cca 1 km. Každé poschodie zariadenia pozostáva z 9 až 10 

jednoposteľových a prevažne dvojposteľových izieb pre klientov, 2 kúpeľní, 2 WC, spoločenskej miestnosti, kuchynky 

a sesterskej miestnosti. Na prízemí budovy sa nachádzajú kancelárske priestory, kuchyňa s jedálňou, spoločenská miestnosť, 

kaplnka, knižnica, dielňa pracovnej terapie, telocvičňa a miestnosť 

Snoezelen.  Poschodia sú prepojené dvoma výťahmi, osobným 

a nákladným. Za budovou je situovaná záhrada, centrom ktorej je altánok.  

V roku 2012 na poschodiach 1-2-3 boli  rekonštruované kúpeľne. Na úseku 

stravovacia prevádzka na pracovisku Horelica 107 boli zakúpené dva varné 

kotle a plynová stolička. V roku 2012 tiež  bola zriadená miestnosť 

Snoezelen ako alternatíva využitia voľného času pre  klientov. Oddelenie  

pre čiastočne mobilných a imobilných občanov na 5. poschodí  bolo 

kompletne zrekonštruované  a bolo zariadené novým nábytkom. V roku 

2013 boli zrekonštruované kúpeľne na 5. poschodí ako bezbariérové.  

V rámci modernizácie vybavenia izieb klientov bolo zakúpených 12 

najmodernejších elektrických polohovateľných postelí. V rámci 

humanizácie prostredia pre klientov so stareckou demenciou, bolo zrekonštruované celé 4. poschodie podľa 

psychobiografického modelu starostlivosti o klientov. V rámci tejto rekonštrukcie vznikla na tomto oddelení senzorická 

miestnosť, kde pracovníci vykonávajú rôzne aktivity s klientmi. Koncom roka prebehla modernizácia výťahu.  

                               Horelica 18  

Zariadenie sa nachádza v prímestskej časti mesta Čadca. Je po rekonštrukcii, 

situované uprostred veľkej záhrady, mimo hlavnej zóny. Jeho kapacita je 49 miest 

a poskytuje komplexnú starostlivosť klientom s rôznym druhom postihnutia vo 

veku od 9 do 54 rokov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. Možnosti služieb sú celoročná alebo týždenná pobytová a ambulantná 

sociálna služba. Na troch poschodiach budovy sú umiestnené dievčenské 

a chlapčenské spálne, triedy výchovnej skupiny,  spoločenská miestnosť, 

telocvičňa, rehabilitačná miestnosť a dielne pracovnej terapie. Zariadenie ďalej 

umožňuje canisterapiu, hipoterapiu a ergoterapiu uskutočňovanú v modelárskej, 

textilnej a drevárskej dielni. Dielne sú vybavené keramickou pecou, šijacím 

strojom, tkáčskymi krosnami, nástrojmi a náradím potrebným pre prácu s drevom, 

textilom alebo prírodným materiálom. 
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3. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

    Zariadenie poskytuje starostlivosť 158 prijímateľom sociálnych služieb. Kapacita zariadenia je rozdelená na dve 

pracoviská. Pracovisko Horelica 18 má kapacitu 35 lôžok a pracovisko Horelica 107, 110 lôžok. Celková obsadenosť 

zariadenia je 158 miest. Ku dňu 31.12.2013 boli sociálne služby poskytované 158 občanom. Bližšie štruktúru klientov podľa 

veku, pohlavia a  mobility uvádzajú Tabuľky č. 1-3 a ich grafické zobrazenie.  

 

Tabuľka č. 1 Rozdelenie klientov DSS a ZpS Horelica podľa pohlavia k 31.12.2013  

 

Zariadenie: Ženy Dievčatá Muži Chlapci Spolu: 
Pracovisko Horelica 107 57 0 53 0 110 
Pracovisko Horelica 18  16  1  25  6  48 

Spolu: 73 1 78 6 158 

 

 

 

Graf č. 1 Rozdelenie klientov DSS a ZpS Horelica podľa pohlavia k 31.12.2013  
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Tab. č. 2 Veková štruktúra klientov DSS a ZpS Horelica k 31.12.2013 

Veková štruktúra: Pracovisko Horelica 18 Pracovisko Horelica 107 

od 4-5 rokov 0 0 

6-9 rokov 0 0 

10-14 rokov 3 0 

15-18 rokov 3 0 

19-25 rokov  10  0 

26-39 rokov 30 0 

40-62 rokov 2 20 

63-74 rokov 0 35 

75-79 rokov 0 19 

80-84 rokov 0 15 

85-89 rokov 0 15 

nad 90 rokov 0 6 

Spolu: 48 110 
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Tabuľka č. 3 Rozdelenie prijímateľov sociálnych služieb v DSS a ZpS Horelica k  31.12.2013  podľa mobility 

 

Forma poskytovanej sociálnej 

služby: 

Pracovisko Horelica 18 Pracovisko Horelica 107 

Mobilní Imobilní Mobilní Imobilní Čiastočne 

mobilní 

Celoročná pobytová SS 31 0 68 33 9 

Týždenná pobytová SS 3 1 - - - 

Ambulantná SS 11 2 - - - 

Spolu: 45 3 68 33 9 

 

 

 

      DSS a ZpS Horelica poskytuje sociálne služby aj dvom deťom s nariadenou ústavnou výchovou v súlade so zákonom č. 

305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v.z.n.p. 

      Z celkového počtu prijímateľov sociálnych služieb je 48 občanov pozbavených, čiastočne pozbavených alebo 

obmedzených spôsobilosti k právnym úkonom. 
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4.   PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA DSS A ZPS 

        DSS a ZpS Horelica má 94 zamestnancov (viď Organizačná štruktúra - Príloha č. 1) z toho je  54 odborných 

zamestnancov a 40 ostatných. Od celkovej odbornej úrovne zamestnancov  závisí správna činnosť DSS a ZpS. Odbornú 

úroveň predstavuje dôkladná znalosť problematiky, stupeň kvalifikácie zamestnancov, presné plnenie povinností, stupeň 

znalostí z hľadiska odbornej problematiky, ale i všeobecné znalosti, spôsob vystupovania, ústneho i písomného prejavu, 

správanie sa v zamestnaní i mimo neho. 

Návrhy na vzdelávanie si uplatňujú vedúci úsekov u mzdovej a personálnej pracovníčky na základe požiadaviek legislatívy, 

zvyšovania kvalifikácie, rekvalifikácie, cyklického vzdelávania, a pod. Tieto požiadavky musia byť predložené do 30.11. 

kalendárneho roku na budúce plánovacie obdobie. 

Na základe požiadaviek vypracuje personálna pracovníčka návrh „Plánu vzdelávania“ v termíne do 10.12. bežného roka.  Plán 

vzdelávania je spracovaný na každý kalendárny rok.  

Plán vzdelávania a dodávateľa schvaľuje riaditeľka zariadenia, pričom je predložený na prerokovanie aj Základnej odborovej 

organizácii zdravotníctva a soc. služieb pri DSS a ZpS Horelica. Externé aktivity sú realizované prostredníctvom 

dodávateľského spôsobu u príslušných vybraných dodávateľov, resp. podľa ponúk, ktoré prichádzajú v priebehu roka. Každý 

zamestnanec môže podať návrh na doplnenie, resp. zmenu „Plánu vzdelávania“    počas kalendárneho roka.  Po uskutočnení 

vzdelávacej aktivity,  je povinný každý účastník vyhodnotiť absolvované školenie. Vedúci úsekov musia vyhodnotiť 

efektívnosť vzdelávania podriadených pracovníkov. Toto hodnotenie predložia mzdovej a personálnej pracovníčke. 

Personálna pracovníčka  vypracuje vyhodnotenie plánu vzdelávania  do 31.1. za predchádzajúci rok.  

 

Tabuľka č. 4  Vyhodnotenie plánu vzdelávania za rok 2013: 
 Legislatívne požiadavky Počet zúčastnených: Počet hodín školení: 

Zákonník práce v roku 2013 311/2000  Z.z. 

 

1 

 

8 

 

Ročné zúčtovanie dane za rok 2012 + 

vyplývajúce zmeny 
25/2006  Z.z. 

 
1 7 

 

Konsolidácia verejných financií 
523/2004 Z.z.v z.n.p. 1 7 

 

Civilná obrana 
252/2001 Z.z. v z.n.p. 1 8 

Odpisovanie majetku v roku 2013 523/2004 Z.z.v z.n.p. 1 7 

Zdravotnícky manažment a financovanie  1 7 

 

Školenie IS Cygnus 
 4 5 

Seminár – Starostlivosť o klienta 

s tracheostómiou. Spôsoby aplikácie 

enterálnej výživy.  

 31 8 

Seminár – Kinezioterapia – 

organizované cvičenie, prevencia pádov 
 31 5 

Ošetrovanie klienta s psychickými 

poruchami:  

psychóza a schizofénia, demencia  

 31 7 

Seminár 

Zvládanie sexuality a agresivity klientov 

v zariadeniach soc.služieb 

 3 7 

Biografia klientov pre sociálnych 

pracovníkov 
448/2008 Z.z. 5 5 

Školenie z hygienických predpisov 
355/2007 Z.z. 

 
2 8 

Školenie a preskúšanie pracovníkov 

určených na obsluhu tlakových nádob 
 17 5 

 

Školenie vodičov 
 2 2 

 

Kurz tkania na krosnách 
 4 4 
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5. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

     Zariadenie poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú zamerané  na 

prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, riešenie nepriaznivej situácie, alebo zmiernenie nepriaznivej situácie fyzickej osoby, 

zachovanie alebo obnovu a rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život, zabezpečenie nevyhnutných podmienok 

na uspokojenie základných životných potrieb fyzickej osoby, riešenie krízovej intervencie situácie fyzickej osoby a prevenciu 

sociálneho vylúčenia.  

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov: 

Druh sociálnej služby: 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. 

Forma sociálnej služby:  sociálna služba v zariadení sa poskytuje: 

 ambulantnou formou 

 pobytovou formou:      - celoročná pobytová sociálna služba 

                                                                                        - týždenná pobytová sociálna služba 

 

Tabuľka  č. 5 Prehľad počtu klientov podľa formy  poskytovaných sociálnych služieb  

v DSS a ZpS Horelica k 31.12.2013 

 

 

Forma poskytovanej sociálnej 

služby: 

Pracovisko Horelica 18 Pracovisko Horelica 107 

Ženy  Muži Ženy  Muži 

Celoročná pobytová SS 11 20 57 53 

Týždenná pobytová SS 2 2 0 0 

Ambulantná SS 4 9 0 0 

Spolu: 17 31 57 53 

 

 

 

Graf  č. 3 Prehľad počtu klientov podľa formy  poskytovaných sociálnych služieb  

v DSS aZpS Horelica k 31.12.2013 
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Rozsah sociálnej služby:   

 určitý čas 

 neurčitý čas 

 

5.1 Odborné činnosti: 

 

5.1.1 Základné sociálne poradenstvo poskytované ako odborná činnosť na pomoc občanovi, ktorý sa ocitol v nepriaznivej 

sociálnej situácii je zamerané na poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému a podľa potreby 

poskytnutie odporúčania a sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci.  

 

Tabuľka č. 6 Prehľad poskytovania základného sociálneho poradenstva k 31.12.2013 

 

Poskytnuté základné poradenstvo: Počet klientov:  

Umiestnenie klienta: 115 

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: 44 

Poradenstvo v súvislosti s poskytovanými sociálnymi 

službami: 

139 

Poradenstvo pred prijatím do zariadenia: 16 

Iné: 66 

Spolu: 380 

 

5.1.2 Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

5.1.3 Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

5.1.4 Sociálna rehabilitácia v zariadení je poskytovaná osobám s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím, ktoré 

absolvujú nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere 

s ohľadom na ich zdravotné postihnutie  s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie. Ide o aktívne 

nástroje a väčšinou služby, ktoré majú pôsobiť na znižovanie miery závislosti osoby, vyplývajúcej z jej zdravotného 

postihnutia a následného handicapu. Jedná sa o nácvik sebaobsluhy, vedenie domácnosti, nácvik špeciálnych komunikačných 

zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik 

sociálnej komunikácie, poradenstvo. V roku 2013 prostredníctvom Dotácie z MPSVaR a SR boli zakúpené pomôcky na 

sociálnu rehabilitáciu a vytvorený kútik na sociálnu rehabilitáciu v spoločenskej miestnosti.  

 

Tabuľka č. 7 Realizácia sociálnej rehabilitácie ku dňu 31.12.2013 

DSS a ZpS Horelica Priemerný počet klientov u ktorých sa vykonávala 

sociálna rehabilitácia v roku 2013: 

sociálna rehabilitácia: 158 

 

 

5.1.5 Ošetrovateľská činnosť v zariadení je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci s cieľom 

predĺžiť a skvalitniť život klientov v DSS a ZpS. Zdravotnícky personál poskytuje klientom kontinuálnu, systematickú, 

racionálnu a individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Pri napĺňaní biologických, psychických, sociálnych 

a spirituálnych potrieb klienta vychádza z holizmu.  Za najdôležitejší prvok v celej ošetrovateľskej a opatrovateľskej 

starostlivosti je získanie si dôvery klienta. Cieľová skupina našej starostlivosti je klient postihnutý chronickou alebo 

nevyliečiteľnou chorobou, trvalým hendikepom, vrodeným alebo získaným, či následkom úrazu. Takéto postihnutie môže 

trvať často aj celý život. Ďalej sa jedná o klientov seniorov.  Pre geriatrických klientov je typická prítomnosť nasledovných 

faktorov, determinujúcich ich zdravotný stav a prognózu. Zhoršenie pohyblivosti, porucha kognitívnych (poznávacích ) 

funkcii, depresia, malnutrícia ( poruchy výživy), inkontinencia  (neschopnosť udržať moč a stolicu ),  poruchy stability ( pády, 

úrazy), závažné zmyslové poruchy, potreba pomoci v bežných denných činnostiach, zložitá sociálna situácia ( strata domova, 

osamelosť). V profesionálnej starostlivosti sú uplatňované najmä východiská geriatrického ošetrovateľstva a paliatívnej 

starostlivosti. Prioritami našej starostlivosti je predĺženie života, dosiahnutie čo najvyššej kvality života i v jeho posledných 

fázach a čo najlepšieho funkčného stavu, sebestačnosti. 

Zdravotnícky personál poskytuje túto starostlivosť v súlade s platnou legislatívou pričom je k týmto úkonom  odborne 

spôsobilý.  Všetci zdravotnícki pracovníci absolvujú sústavné celoživotné vzdelávanie s cieľom priebežne obnovovať a 

udržiavať si získanú odbornú spôsobilosť po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.  
 



 

 Rok:  2013 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 

A HOSPODÁRENÍ V DSS a ZpS  HORELICA 

  

Strana 9 z 30 

 

Copyright © DSS a  ZpS  Horelica 

Horelica 107 - zariadenie spolupracuje s obvodným lekárom MUDr. F. Krasňanom. Frekvencia návštev  je jeden krát 

týždenne v popoludňajších hodinách, prípadne po telefonickom dohovore podľa potreby. Psychiater MUDr. Glamošová 

navštevuje klientov v zariadení Horelica 107 jedenkrát za mesiac, podľa potreby sú klienti vyšetrení na ambulancii v KNsP 

Čadca. Ostatné odborné vyšetrenia sú poskytované klientom zariadenia KNsP Čadca a FN Žilina.  

Zubné ošetrenia, ktoré nemožno realizovať cestou MUDr. Jabloneckej, rieši stomatochirurgia 

Fakultnej nemocnice v Martine.  

Horelica 18 - klienti s týždennou a ambulantnou formou pobytu navštevujú lekára v mieste svojho 

bydliska s doprovodom rodičov. Klientom do 18 rokov zdravotnú starostlivosť poskytuje MUDr. 

Pribylincová. V snahe poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, boli zamestnanci 

zariadenia odborne preškolení pre prácu s klientom podľa konceptu Bazálnej stimulácie. Koncept 

sa využíva u klientov dlhodobo pripútaných na lôžko nekľudných a dezorientovaných, 

dementných seniorov, po cievnej mozgovej príhode, po detskej mozgovej obrne, ťažko chorých 

a umierajúcich. Základným nástrojom takto poskytovanej starostlivosti je dotyk. Ruky 

ošetrujúcich sa stávajú médiom umožňujúcim klientovi získať informácie o sebe samom. 

K poskytovaniu somatických stimulov sa v rámci bazálnej stimulácie využívajú okrem dotykov, masáži aj kúpele(napr. 

osviežujúce, ukľudňujúce, rozvíjajúce). Polohovanie pomáha klientovi sprostredkovať informácie o vlastnom tele, umocniť 

jeho vnímanie a navodiť pocit bezpečia. Práca s autobiografiou klienta vnáša do jeho života tie emócie a prvky, ktoré sú mu 

blízke (zamestnanie, detstvo, prostredie, predmety).     Ošetrovateľský personál zaviedol jednotlivé prvky Bazálnej stimulácie 

do praxe a pozoruje u  klientov pozitívne výsledky.  

27.07.2011 bol zariadeniu udelený certifikát pracoviska Bazálnej stimulácie supervízor bola PhDr. Karolína Friedlová. 

                                                                                                                                 

5.1.6 Terapie a koncepty práce s klientmi v zariadení: 

 validačná terapia 

 canisterpia 

 muzikoterpia 

 arteterpia 

 biblioterpia 

 arómaterpia 

 reminiscečná terapia 

 ergoterapia 

 milieuterapia 

 koncept Snoezelen 

 prvky psychobiografického modelu starostlivosti 

  

Tabuľka č. 8 Prehľad terapií vykonávaných  v roku 2013  v DSS a ZpS Horelica, pracovisko 107 

 

Druh terapie Popis terapie Priemerná 

ročná 

návštevnosť 

klientov  

 

 

 

Snozelen - DSS a ZpS Horelica ako prvé zariadenie v Žilinskom 

samosprávnom kraji začalo pracovať s konceptom Snoezelen                

a vytvorilo miestnosť Snoezelen. V roku 2012 bola práca 

s klientmi podľa konceptu Snoezelen  prezentovaná  v TV Markíza, 

v Rádiu Slovensko a v týždenníku MY Kysucké noviny. Koncept 

Snoezelen sa realizuje ako voľnočasová aktivita. Miestnosť 

Snoezelen je zariadená ako biela miestnosť. Počas terapie sú 

zabezpečované nové zážitky, fyzické a psychické uspokojenie, 

harmonizácia či načerpanie nových síl. Prostredníctvom svetelných 

a zvukových prvkov, vôní a hudby dochádza u našich klientov k 

množstvu zmyslových pocitov. Stimulácia pohybu a rozvoj 

vestibulárneho vnímania sa realizuje na hojdacom kresle, ktoré 

patrí medzi jeden s komponentov miestnosti. Klientom ponúkame 

zrakovú a sluchovú stimulácia prostredníctvom rôznych projekcií 

a zvukových kulís. S klientmi sa pracuje individuálne aj skupinovo. 

Multisenzorickú miestnosť využívame tiež na bazálnu stimuláciu, 

aromaterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu a reminiscenčnú 

150  
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terapiu. 

 
 

Reminiscenčná terapia  

Reminiscenčná terapia sa v našom zariadení prevádza už od roku 

2010. V spoločenskej miestnosti bol zriadený „kútik 

reminiscenčnej terapie“, kde sa klienti pravidelne stretávajú. Pri 

terapii sa využívajú rôzne predmety,tie u klientov evokujú podnety 

na vyvolanie spomienok. DSS a ZpS Horelica v roku 2013 

prostredníctvom finančnej podpory Nadácie SPP Opora zakúpilo 

REBORN BÁBIKU. V súčasnosti je reborn bábika 

neodmysliteľnou súčasťou reminiscenčných stretnutí. Bábika je 

presne ako bábätko. Klienti ju prezliekajú, zapínajú gombíky a to 

všetko musia robiť veľmi opatrne. Reminiscenčná terapia bola 

v roku 2010 prezentovaná v televíznej relácii Reflex a v novinách 

TV Markíza, v roku 2013 bola reborn bábika a reminiscenčná 

terapia opäť prezentovaná v TV novinách Markíza a počas tohto 

obdobia bola reminiscencia niekoľkokrát  medializovaná 

v týždenníku My Kysucké noviny a Kysuce. 

89  

 Validačná terapia 

Pri prevádzaní najmä reminiscenčnej terapie je vo veľkej miere 

využívaná validačná terapia, ktorá je zameraná na podporu 

sebaúcty, zníženie stresu, zlepšenie verbálnej aj neverbálnej 

komunikácie. Pri validačnej terapii je správanie klienta plne 

rešpektované. Validácia znamená prijať človeka takého, aký v 

skutočnosti je, pristupuje k človeku ako k hodnotnej osobnosti, 

prijíma ho i s jeho chorobami, zvláštnosťami a plne ho rešpektuje. 

V celom procese poskytovania sociálnych služieb klientom si 

reminiscenčná terapia v spojení s validačnou terapiou našli svoje 

opodstatnené miesto. Stali sa prínosom nielen pre našich klientov, 

ale priniesli veľa príjemných zážitkov aj nám, kľúčovým 

pracovníkom, facilitátorom a reminiscenčným asistentom. 

115  

 

Canisterapia - pomáha pri výchove a vzdelávaní. Profesionálna 

canisterapia sa v našom zariadení prevádza od roku 2011 pod 

vedením skúseného canisterapeuta pána Došeka, ktorý pracuje v 

rámci OZ Podané ruce v ČR. Na týchto terapiách  dochádza k 

zníženiu hlučnosti detí, zvyšuje sa dĺžka udržania pozornosti. 

Úplne sa minimalizuje až odbúrava nezáujem o činnosť v skupine.  

Dieťa, ktoré žije vo svojom svete  prirodzene obrátilo pozornosť na 

svoje sociálne okolie a priamo pozoruje činnosť v skupine. 

Prirodzene sa podporuje vývin reči a rozširuje sa slovná zásoba. 

Veľký význam pre klientov má polohovanie so psíkmi. Výsledky 

sú obdivuhodné. U všetkých klientov bol pozorovateľný  pocit 

šťastia, pri ktorom si prítomnosť psíkov doslova vychutnávali. Pri 

polohovaní dochádza i k uvoľneniu a zlepšeniu pohybu končatín 

a to vplyvom tepla, pretože psík má telesnú teplotu 38°C.  Emócie 

sa stretávajú s motiváciou k pohybu, ktorá prebieha prirodzeným 

nenásilným spôsobom. Podobné je to i u seniorov. 

158  
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Muzikoterapia  

 

Muzikoterapia je liečba hudbou, ktorá využíva upokojujúce účinky 

hudby, pomáha odbúravať stres a agresiu. Tento druh terapie sa 

vykonáva s mobilnými i imobilnými klientmi,  pretože to pozitívne 

vplýva na ich psychiku, pomáha zmierniť negatívne pocity a 

zážitky. Taktiež im rôzne žánre hudby pripomínajú pekné chvíle z 

mladosti, na ktoré radi spomínajú. Hudba priaznivo pôsobí na ich 

emócie, motorické funkcie a ich predstavivosť. Pri relaxačnej 

hudbe odpočívajú pasívne, ale i aktívne pri rôznych činnostiach, 

ktoré obľubujú. Taktiež sa majú možnosť realizovať v rámci 

muzikoterapie v speváckej skupine „ Domovanka“, ktorá je 

zložená z klientov nášho zariadenia. Spevácka skupina 

„Domovanka“  reprezentuje  zariadenie na rôznych podujatiach 

85  

 

 

Arteterapia 

 

Cieľom arteterapie nie je vytvoriť umelecké dielo, ale rozvíjať 

tvorivosť a spontánny prejav, komunikovať neverbálnymi cestami. 

Arteterapia sa využíva  ako cielený liečebný prostriedok na rozvoj 

tvorivých schopností klientov, rozvíjanie sebapoznania a ich ďalší 

citový vývin. Ako hlavnú formu v tejto terapii využívame výtvarné 

umenie na uvoľnenie napätia a odstránenie nežiaduceho správania. 

 

 

 

 

 

28 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Biblioterapia 

 

Biblioterapia v našom zariadení prebieha individuálnou a 

skupinovou formou terapii. Na vykonávanie tohto druhu terapie 

slúži knižnica, v ktorej sa nachádzajú knihy rôzneho žánru a od 

rôznych autorov. Klienti, ale i zamestnanci majú možnosť 

zapožičiavať si v knižnici nielen knihy, ale i časopisy, videokazety 

a hudobné nosiče. Zariadenie už niekoľko rokov úzko spolupracuje 

s Kysuckou  knižnicou v Čadci, z ktorej sa  pravidelne požičiavajú 

nové knižné tituly,  získavajú sa informácie o knižných novinkách  

a v ich spolupráci sa organizujú tematické biblické pásma. 

Biblioterapia je „metóda psychoterapie, ktorá využíva čítanie na 

psychicky liečebné účely u klientov. Čítanie pomáha účelne 

využívať voľný čas, prekonávať depresívne stavy a duševné krízy 

klientov, riešiť ich vnútorné psychické konflikty a pod. Hlavným 

cieľom biblioterapie je revalidácia, resocializácia a celkový rozvoj 

osobnosti.  

89  
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Arómaterapia 
 

Arómaterapia  sa v  aplikuje  s mobilnými, ako i imobilnými  

klientmi.Je to jedna z častí alternatívnej medicíny, ktorá cielene 

využíva rastlinné a éterické oleje, ktoré svojou biologickou 

aktivitou pôsobia na ľudský organizmus. Dokážu ovplyvniť 

zároveň fyzické telo človeka, jeho momentálny duševný stav a v 

neposlednom rade i stav mysle. Telo dokáže zbaviť bolesti, zápalu, 

dušu vyladí na radosť a s dobrou náladou sa inak premýšľa. Terapia 

slúži na  celkové uvoľnenie napätého organizmu, odbúranie stresu 

a načerpanie pozitívnej energie. 

 

59  

 
 

 

Ergoterapia 

Na vykonávanie činnostnej terapie je v zriadení dielňa, ktorá je 

vybavená pecou na spekanie skla, hrnčiarskym kruhom, 

keramickou hlinou, fimo hmotou a taktiež gravírovacou brúskou na 

sklo, či pieckami na pečenie oblátok. Klienti sa však v rámci 

činnostnej terapie zapájajú i do činností mimo dielne. Napr. sa 

pravidelne zúčastňujú skrášľovania okolia zariadenia čistením  a 

vysádzaním kvetov. Taktiež sa venujú pečeniu sladkého a slaného 

pečiva. Terapia je zameraná na celkovú podporu zdravia a  pohody 

klientov. Základným cieľom je umožniť klientom zúčastňovať sa 

každodenných aktivít, ktoré zvyšujú možnosť začlenenia sa a 

socializácie. Terapia pozitívne podporuje zdravie a pohodu klienta 

prostredníctvom  zmysluplného zamestnávania sa, čo v nich 

udržiava  pocit toho, že sú ešte stále užitoční a potrební.  

Na pracovisku Horelica 18 je  ergoterapia  prevádzaná pod 

vedením ergoreapeutiek a pracovných inštruktoriek v troch 

dielňach - keramickej, tkáčskej a textilnej. Manuálna práca je ďalej 

zameraná na sebaobsluhu, prácu v jedálni a interiéri zariadenia, pri 

úprave okolia areálu, ako je zametanie, umývanie, upratovanie, 

práca na pozemku a v skleníku. Najnovšie klienti pracujú 

s technikou pedig.  

80  

 

Sociálna rehabilitácia 

V rámci sociálnej rehabilitácie klienti absolvujú nácvik potrebných 

zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestačnosti s 

ohľadom na jeho zdravotné postihnutie. Najväčší dôraz je kladený 

na rozvoj komunikačných zručností, na  rozvíjanie sociálnych 

zručností, zručností rozhodovania, zručností spojených s 

plánovaním, aby sa predišlo zabúdaniu už naučeného. 

V zariadení sa používajú rôzne pomôcky, ktoré uľahčujú nácvik 

zručností, podporujú rozvoj motoriky a sú nielen pomôckou pre 

našich klientov, ale koľkokrát sa stávajú ich inšpiráciou. Takouto 

pomôckou je piesková súprava, s ktorou klienti môžu pracovať za 

účelom tréningu jemnej motoriky a podpory ich tvorivosti.  

K ďalším pomôckam patrí reborn bábika, pult pre rozvoj motoriky, 

magnetický rybolov, obliekací vankúš, navliekacie kruhy, 

obrázkové  kartičky a mnoho ďalších. V týchto aktivitách sme boli 

podporení aj finančným príspevkom od Nadácie J&T na kúpu 

kompenzačných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím. 

 

158 
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Pohybová terapia - Mažoreti „Agenti 107“ vznikli ako skupina 

v roku 2012 a od dňa svojho vzniku sa pravidelne stretávajú na 

pravidelných tréningoch.  Na tréningoch sa realizujú rôzne 

pohybové aktivity, tanec, dýchacie cvičenia. Skupina má svojich 

stálych členov, každoročne sa realizuje nábor nových členov a na 

zasadnutiach sa tvorí plán vystúpení, ktorý sa snažia jej členovia 

dodržať. Jenou z aktivít je aj vystupovanie a prezentácia zariadenia 

na rôznych akciách, ako je napr. Domov Domovu. Tieto aktivity 

boli podporené Nadáciou SPP OPORA. Pomôcky zakúpené cez 

finančnú podporu z projektu aktívne využívajú mažoreti pri svojich 

tréningoch. Najobľúbenejšie pomôcky sú pompomy a twirlingové 

paličky.  

 

 

 Milieuterapia - V  zariadení prebehla rozsiahla rekonštrukcia 

oddelenia pre osoby s demenciou a organickým psychosyndrómom 

ťažkého stupňa. Pri rekonštrukcii boli použité prvky 

psychobigrafického modelu starostlivosti o klientov s demenciou 

podľa E. Bohma. Na tomto  oddelení je pre klientov k dispozícii 

novovytvorená senzorická miestnosť, kde sa klientom púšťa hudba 

a pracuje sa s nimi podľa rôznych konceptov práce. Pohoda a 

psychická stabilita osoby sú výsledkom podpory prostredia a 

podpory špecifických individuálnych kompetencií osoby. 

Dôležitým faktorom milieu terapie je vytvorenie pokojného 

harmonického prostredia, atmosféry dôvery a vzájomnej podpory.  

 

  

5.1.7  Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností 

5.2 Obslužné činnosti:                                                                                                   Spálňa klientov Horelica 18 

5.2.1 Ubytovanie: 

Pracovisko Horelica 18 zabezpečuje ubytovanie v jednoposteľových,  

dvojposteľových a trojposteľových  izbách. Na pracovisku Horelica 

107 je sedem jednoposteľových izieb. Ostatné izby sú dvojposteľové.  

 

 

 

5.2.2 Stravovanie: 

 

Jedáleň Horelica 107 

 

 

 

Na pracovisku Horelica 18 sa poskytuje racionálna strava pre 49 klientov vo 

vekovej kategórii od 6 do 10 rokov, od 10 do 15 rokov a nad 15 rokov. 

Klientom s celoročnou a týždennou formou pobytu je poskytovaná celodenná 

strava,  s  ambulantnou formou pobytu je poskytovaná podľa želania klienta, 

alebo jeho zákonného zástupcu.  Na pracovisku Horelica 107 je poskytovaná 

racionálna strava 82 klientom. Diabetickú stravu odoberá 28 klientov. 

Stravovanie sa uskutočňuje v súlade so zásadami zdravej výživy 

a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných 

jednotiek. 

 

5.2.3 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva: 

- sa poskytuje všetkým klientom v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.  

 

5.3 Ďalšie činnosti:  
5.3.1 Osobné vybavenie – šatstvo, obuv, hygienické potreby, ktoré sa poskytujú fyzickej osobe, ktorá odoberá celoročnú 

pobytovú sociálnu službu a osobné vybavenie si nemôže zabezpečiť sama. 
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5.3.2  Úschova cenných vecí: 

 

 

Tabuľka č. 9  Prehľad klientov, ktorým boli  vytvárané podmienky na úschovu cenných vecí k 31.12.2013 

 

Rozdelenie podľa pracovísk a typu pobytu klientov  Úschova 

podľa zákona 

č. 448/2008 o soc. 

službách v z.n.p. 

 

Pracovisko Horelica 18 

 

 

 

 

Celoročná  

pobytová služba 

Dospelí 28 

Deti 2 

Týždenná 

pobytová služba 

Dospelí 1 

Deti 3 

Ambulantná 

sociálna služba  

Dospelí 9 

Deti 1 

Pracovisko Horelica 107 Celoročná 

pobytová služba 

 

Dospelí 

 

80 

Spolu   124 

 

5.3.3 Utváranie podmienok na vzdelávanie - medzi ďalšie činnosti, ktoré poskytovateľ sociálnych služieb vykonáva je 

vzdelávanie školopovinných detí. V zariadení je zriadená funkčná elokovaná trieda určená na vzdelávanie deti do 18 roku 

veku. V školskom roku 2013/2014 navštevuje elokovanú triedu 7 žiakov. Vyučovanie prebieha v špeciálnej učebni, kde denne 

dochádza učiteľka zo ZŠŠ v Čadci. Vyučovanie je vedené individuálnou formou každý pracovný deň v doobedňajších 

hodinách. 

 

5.3.4 Záujmová činnosť-  okrem základnej každodennej starostlivosti je zabezpečované i vhodné a účelné využívanie 

voľného času formou krúžkových činností, kultúrnych, spoločenských,  športových a rekreačných činností, zameraných na 

rozvoj schopnosti a zručnosti prijímateľa sociálnej služby. Na pracovisku Horelica 18 je činnosť rozdelená do piatich 

krúžkov- keramický, športový, dramatický a krúžok šikovných rúk, ktoré prebiehajú jedenkrát týždenne, turistický jedenkrát 

mesačne. 

 

      Turistický krúžok                                                                       Dramatický krúžok  
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Aktivity a podujatia klientov -  pracovisko Horelica 107  v roku 2013 

 

 

Dátum 
NÁZOV PODUJATIA 

 

Počet zúčastnených  

klientov 

07.01.2013 Traja králi v DSS a ZpS Horelica 110 

29.01.2013 Drapačky v DSS a ZpS Horelica 38 

12.01.2013 Fašiangová zábava v DSS a ZpS Horelica  52 

14.02.2013 Sv. Valentín v DSS a ZpS Horelica 110 

26.02.2013 Gulečníkový turnaj 28 

08.03.2013 MDŽ v DSS a ZpS Horelica 54 

27.03.2013 Veľká noc 110 

26.04.2013 Turnaj krížovkárov IV. ročník 28 

30.04.2013 Stavanie mája 35 

13.05.2013 Oslava dňa  matiek 54 

30.0.5.2013 Váľanie mája 33 

24.06.2013 Jánské ohne s opekačkou 24 

17.07.2013 Návšteva UNI-CONU na Rakovej 15 

18.07.2013 Účasť na Túre vo Vrátnej 6 

21.07.2013 Účasť na stretnutí ZSS Oravy a Kysúc vo Vychylovke 18 

08.08.2013 Návšteva mládeže z Hnutia Žíznim 15 

09.08.2013 Výlet na Živčákovu  15 

21.08.2013 Opekačka v areáli Sudoparku v Klokočove 5 

06.09.2013 Televízia Markíza v DSS a ZpS Horelica – terapia „Snoezelen“ 11 

25.09.2013 Účasť klientov na akcií "Seniori o Slovensku v Žiline“ 5 

01.10.2013 Snoezelen Day- odborný seminár 101 

02.- 04.10.2013 Tvorivé dielne- maľovanie na sklíčka skla  29 

12.10.2013 Koncert Márie Velšicovej v Kultúrnom dome v Čadci 6 

18.10.2013 Gratulácie jubilantov- posedenie v spoločenskej miestnosti 10 

23.10.2013 Vystúpenie detí zo ŠZŠ z Čadce 25 

30.10.2013 Beseda s Políciou- Bezpečnosť a prevencia seniorov 46 

30.10.2013 Návšteva pána primátora mesta Čadce Ing. Milana Guru 45 

31.10.2013 
Návšteva pána Ing. Jozefa Vražela a zároveň posedenie  

klientov v rámci mesiaca úcty k starším 

51 

03.12.2013 
Domovacká liga-ukončenie športového turnaja v zariadení 

- vyhlásenie víťazov 

34 

04.12.2013 Zdobenie zariadenia detí zo CVČ Čadca Anjelikmi pre radosť 41 

05.12.2013 
Predvianočná návšteva pána primátora mesta Čadce  

Ing. Milana Guru 

53 

06.12.2013 Mikulášska nádielka v DSS a ZpS Horelica 158 

12.12.2013 Akcia Vianočné tradície a zvyky v domove 74 

01.12.-

31.12.2013 
Návšteva starostov obcí  

62 

13.12.2013 Chodenie  Lucií v DSS a ZpS Horelica 110 
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Pravidelné aktivity : 

Tréning pamäti 

Záujmová činnosť klientov v  spoločenskej miestnosti- spoločenské hry 

Muzikoterapia, biblioterapia, reminiscenčná terapia, canisterapia, arteterapeutické sedenie, relaxačné cvičenie 

Spevácky krúžok 

Prednášky z Kysuckej knižnice 

Domovacká liga klientov v zariadení 

Gratulácia klientom k životným jubileám 

Pravidelné stretnutia s klientmi  za účelom prevádzania reminiscenčnej terapie 

Tréning Mažoretov „ AGENTI 107“  

 

Aktivity a podujatia klientov pracovisko Horelica  18  v roku 2013 

 

 

Dátum 
1. NÁZOV PODUJATIA Počet  

zúčastnených 

klientov 

04.01.2013 Poklona pri jasličkách v kostole sv.Bartolomeja v Čadci 10 

07.01.203 Trojkráľové koledovanie 6 

15.01.2013 Stavanie "Iglu" zo snehu 15 

18.01.2013 Súťaž v stavaní snehuliakov 30 

28.01.2013 Účasť na sv. omši v kaplnke na pracovisku Horelica 107 14 

04.02.2013 Fašiangová zábava v zariadení 40 

11.02.2013 "Spievajme a hrajme sa" ( zábavné pásmo ) 15 

14.02.2013 Valentínska diskotéka 36 

22.02.2013 Zimné olympijské  hry 10 

26.02.2013 "Po stopách zvierat" ( skúmanie stôp zvierat v snehu) 8 

08.03.2013 Dokrmovanie zvieratiek v lese. 

 ( Pozháňanie vhodnej potravy a prinesenie zvieratkám do lesa) 

15 

15.03.2013 Výlet do prírody spojený so zháňaním materiálu na pracovnú činnosť. 

 (Narezanie vŕbových prútikov vhodných na pletenie korbáčov  a košíkov.) 

10 

18.03.2013 Pečenie veľkonočných medovníkov v zariadení. 30 

25.03.2013 Pásmo o zvykoch "Veľkého týždňa" 35 

02.04.2013 Svätá omša na pracovisku Horelica 107 10 

11.04.2013 Oslava menín a narodenín klientov v zariadení 40 

17.04.2013 Hľadanie a skúmanie jarných kvietkov 9 

19.04.2013 Súťaž o najchutnejší ovocný šalát 18 

22.04.2013 Potulky jarnou prírodou - turistický krúžok 12 

29.04.2013 Návšteva prírodovednej expozície v Krásne nad Kysucou 6 

09.05.2013 Canisterapia s p. Došekom v zariadení. 40 

14.05.2013 Účasť na II.Medzinárodnom týždni rehabilitácie v Istebne v PĽR 6 

18.05.2013 Účasť na II.Medzinárodnom týždni rehabilitácie v Istebne v PĽR 6 

22.05.2013 Návšteva Kysuckej knižnice v Čadci 10 

31.05.2013 Účasť na športovej akcii "Parádny deň" v Žiline 4 

31.05.2013 Majáles 32 

01.07.2013 Účasť na svätej omši v kaplnke zariadenia na pracovisku  Horelica 107 13 

09.07.2013 Dopoludnie pri rieke Kysuca 9 

17.07.2013 Návšteva výstavy bábik v Kysuckom múzeu 7 

19.07.2013 Výlet klientov do Rajeckých Teplíc 8 
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24.07.2013 Návšteva Kaštiela v Radoli 12 

02.08.2013 Návšteva Bukovského prameňa v meste Čadca 10 

14.08.2013 Opekačka v prírode 15 

23.08.2013 Letné športové hry v zariadení "Rozlúčka s letom" 40 

02.09.2013 Canisterapia s p.Došekom 40 

12.09.2013 Turistický krúžok - Krásno nad Kysucou 15 

17.09.2013 Výlet na Trojedzie 8 

19.09.2013 Žilinský Oskar 2013 6 

20.09.2013 ZOO Ostrava - spoločná akcia mladých klientov a seniorov 10 

30.09.2013 Účasť klientov na sv. omši v kaplnke zariadenia 14 

11.10.2013 Výlet do Žiliny 7 

14.10.2013 Jesenná opekačka v zariadení 40 

29.10.2013 Doktor Klaun - Záhada v Zoopotámií 40 

08.11.2013 Deň plný zábavy - rozlúčka s jeseňou 40 

18.11.2013 Návšteva Kysuckého múzea v Čadci 11 

29.11.2013 Predvianočné zvyky - náučné pásmo 40 

06.12.2013 Mikulášska nadielka 40 

12.12.2013 Vianočné tradície a zvyky v domove (na Horelici 107) 10 

Pravidelné aktivity : 

Účasť klientov na svätej omši a svätej spovedi  jedenkrát mesačne v kaplnke zariadenia 

Štvrťročné oslavy menín a narodenín v zariadení 

Návštevy Kysuckej knižnice v Čadci 

 

5.3.5 Vreckové a vecné dary dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová 

sociálna služba - vreckové sa poskytuje dvom prijímateľom sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane a kuratele v znení neskorších predpisov. 

 

Výchovná činnosť 

 

5.3.6 Výchova pre deti do 18. rokov sa zabezpečuje formou priamej a nepriamej výchovnej činnosti. Výchovné zložky sú 

zamerané na všestranný rozvoj prijímateľa sociálnych služieb. 

Realizuje sa:   rozumová výchova,   zmyslová výchova,   pracovná výchova,   telesná výchova,   estetická výchova.  

Výchovná      činnosť    prebieha   pod   vedením   vychovávateľky   počas   pracovných   dní  

podľa   Organizačnej   smernice   -   Plán   výchovno  -  vzdelávacej   a   terapeutickej   činnosti. 

  

         Výchovná činnosť              
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                                                                                                                                      Kadernícke služby 
       

 

                                                                                                                                  
7. Dodávateľským spôsobom DSS a ZpS zabezpečuje:               

▪ hipoterapia                                   

▪ canisterapia 

▪ masáže                                                           

▪ manikúra 

▪ pedikúra 

▪ kadernícke služby 

 

 

Individuálne plánovanie v zariadení:                                                                       

     Zariadenie plánuje poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej 

služby, vedie individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby v programe IS Cygnus, ktoré následne 

vyhodnocuje za účasti prijímateľa sociálnej služby. Pred prijatím občana do zariadenia dochádza k zberu základných údajov 

o občanovi. Pri prijatí občana do zariadenia je vyhotovený formulár anamnéza v tíme sociálneho a zdravotníckeho 

pracovníka. Ak ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím údaje o ňom poskytujú najbližší príbuzní. Počas prvých 3 

mesiacov pobytu v zariadení sa občanovi venuje zvýšená pozornosť z dôvodu adaptácie na nové prostredie. Každému 

klientovi je pridelený kľúčový pracovník.  Sociálny pracovník, ktorý vytvorí v spolupráci s klientom individuálny plán mu 

pomôže sformulovať osobné ciele a zapojí ho do aktivít v zariadení. Prijímateľ sociálnej služby za pomoci kľúčového 

pracovníka  a prideleného sociálneho pracovníka môže zrealizovať svoje očakávania, osobné ciele a túžby . Individuálny plán 

sa  skladá z anamnézy, individuálneho plánu, plánu starostlivosti a ošetrovateľského plánu. Individuálne plány sa 

prehodnocujú v tíme pracovníkov polročne a štvrťročne. Evidencia biografických údajov o klientoch je vedená v programe IS 

Cygnus. 

 

 

6. PLNENIE CIEĽOV PRIORÍT A INOVÁCIE V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA 

ROK 2013 

 

 

Stanovené ciele na rok 2013 

 

 

Plnenie cieľov: 

 

Vytvorenie kuchynky pre zamestnancov v sume 

200,- € 

 

Kuchynská linka bola zakúpená v hodnote 306,52 €, kuchynský drez 

v sume 56,26 €. 

Zakúpenie 2 nových počítačov v sume  

900,- € 

 

Cieľ bol presunutý na nasledujúce obdobie (r. 2014). 

Zakúpenie reborn bábiky pre potreby 

reminiscenčnej terapie a individuálnej práce 

s občanmi s demenciou v hodnote do 260 € 

 

Zakúpením reborn bábiky sa reminiscenčná terapia obohatila o nový 

prvok.  Reborn bábika bola zakúpená v cene 250,- € . 

Výmena postelí za polohovateľné v počte 6 

kusov v hodnote 4450,- € 

 

V mesiaci November boli zakúpené polohovateľné postele  v počte 7 

kusov v celkovej hodnote 4354,- €. 

Milieuterapia –  

liečba prostredím v sume 2 000,- €  

 

Maľovanie izieb, chodieb, vytvorenie miestnosti pre skupinové terapie – 

psychobiografický model na 4. pochodí v hodnote 1.000,- €. 

Modernizácia web stránky občianskeho 

združenia zo získaných mimorozpočtových 

zdrojov 

Hosting web stránka OZ OBJATIE bol ukončený z dôvodu neefektívnosti 

v auguste 2013. Web stránka OZ je súčasťou web stránky zariadenia 

spravovaná VÚC. 
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Výmena umývačky riadu v kuchyni 

v hodnote 3000,- € 
Zakúpená umývačka riadu v hodnote 3.950,- € v decembri 2013. 

Položenie  zakúpenej plávajúcej podlahy na 

izbách klientov 3. 4. a 6. v sume 6.000,- € 

Plávajúca podlaha bola zakúpená v roku 2012 v hodnote 6.325,26  €  a 

položená v r. 2013. 

Výmena radiátorov 30 ks na poschodiach 3.,4.,6. 

v sume 3 000,- € 

Cieľ splnený čiastočne, namontovaných  8 z 30 radiátorov v hodnote 800 € 

zvyšných 22 radiátorov  v hodnote  2200 € sa bude montovať v roku 2014.   

Rekonštrukcia 2  kúpeľní na 5. poschodí v sume 

10 000,- € 

Rekonštrukcia prebehla v mesiaci apríl v hodnote 7 666,38 €. 

Zrekonštruované boli obe kúpeľne. 

Výmena starých postelí v spálni klientov č. dv. 

37 v hodnote 900 € 

Cieľ bol presunutý na nasledujúce obdobie (r. 2014) 

Dosiahnuť líniu nulových sťažností V roku 2013 neboli zaevidované žiadne sťažnosti. 

Účasť zamestnancov na odborných seminároch 

a školeniach, ktoré budú súvisieť s výkonom ich 

práce, koordinácia s inými inštitúciami alebo 

inými odborníkmi /ÚPSVaR, právne služby.../ 

Bol naplnený plán vzdelávania stanovený na rok 2013. Semináre 

a školenia splnili dané očakávania boli prínosom pre zariadenie 

skvalitnením práce zamestnancov. 

V hodnotení zamestnancov dosiahnuť podiel 

akceptovateľných zamestnancov  na úroveň 60 % 

z celkového počtu hodnotených 

 

Podiel akceptovateľných zamestnancov – 33 %, 

Pre budúce obdobie dosiahnuť podiel príkladných zamestnancov na 

úroveň 60 %. Za rok 2013 bol podiel príkladných zamestnancov na úrovni 

57 %. 

Zaviesť nový systém spracovania dochádzky 

a rozpisu služieb zamestnancov v programe IS 

Cygnus v sume  2500,-  € u všetkých 

zamestnancov 

Systém spracovania dochádzky a rozpisu služieb zamestnancov bol 

zavedený v sume 1 323,16 €. 

Zúčastniť sa vzdelávania a školenia na témy: 

Tvorba úhrad v programe IS Cygnus po inštalácii 

verzie 2.06 

Zamestnanci SÚ boli preškolení na tvorbu úhrad vo verzii 2:06. 

Pravidelná aktualizácia webovej stránky 

dsszsk.sk 

Webová stránka  je pravidelne  aktualizovaná,  príspevky zo 

spoločenských podujatí sú zverejnené formou textov a fotografií 

Zvýšenie spokojnosti zamestnancov  

s organizáciou práce na svojom pracovisku na 

úroveň 90 % 

Cieľ sa nepodarilo naplniť. 77 % zamestnancov prejavilo spokojnosť 

s organizáciou práce. 

Účasť na grantových výzvach a programoch 

v počte 10 projektov. 

Sociálny úsek 6 projektov 

Ostatné úseky 4 projekty 

 

Dňa 25.11.2013 bola doručená na ŽSK žiadosť o poskytnutie dotácie na 

podporu rozvoja sociálnych služieb – bezbariérový vchod. Projekt je 

v procese odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu.  

Zamestnanci sociálneho úseku napísali 6 projektov: 

1.Nadácia Intenda – neúspešný 

2. Nadácia SPP OPORA – úspešný – zakúpenie reborn bábiky v sume 

250,- € 

3. Nadácia SPP OPORA – úspešný – zakúpenie pomôcok pre mažoretov 

v sume 197,- € 

4. FOND GSK – neúspešný 

5. Dotácia na podporu rozvoja SS – úspešný – pomôcky na sociálnu 

rehabilitáciu v sume 1056,82 € 

6. Nadácia JaT – úspešný a realizovateľný až v roku 2014– kompenzačné 

pomôcky (chodítka) vo výške 600,- €. 

Zjednodušiť systém vedenia sociálnej agendy – 

bežne používané formuláre v sociálnej agende 

spracovať do šablón a prenášať dáta hromadnou 

korešpondenciou priamo z programu IS Cygnus 

 

V sociálnej agende boli bežne používané formuláre spracované do šablón 

a nástroj hromadného prenášania dát do dokumentov sa aktívne používa. 

Zaviesť pravidelné nácviky novovytvorenej 

skupiny mažoretov Agenti 107, vytvoriť 

dokumentáciu od založenia skupiny, 

fofodokumentáciu vystúpení, archív vystúpení, 

nábor nových členov 

 

Nácviky mažoretov sa pravidelne realizujú, skupina je organizovaná, má 

vlastné porady, fotodokumentáciu. 

Na pravidelných zasadaniach a poradách skupiny sa schvaľuje plán akcii 

na rok a realizuje sa nábor nových členov. 
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Vytvorenie „Prezentačného tabla vystúpení“ 

skupiny Mažoretov 107 v miestnosti nácviku 

tanečnej skupiny, verejné vystúpenie pri rôznych 

príležitostiach 

 

Mažoreti vystúpili 3 krát na  verejnosti (Deň detí na pracovisku Horelica 

18, Domov domovu v Martine, Mikulášský  večierok na pracovisku 

Horelica 107 ) Prezentačné tablo vystúpení bolo vytvorené v priestoroch 

zariadenia. 

Kinezioterapia – organizované cvičenie  

 

Cieľ nesplnený 

Zrealizovať 4 akcie pre klientov za účasti 

viacerých zariadení v rámci okresu /ZpS a DSS 

Žiarec, ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto, ZpS 

a DSS Park, DSS a ZpS  /Horelica/ 

 

Boli zrealizované dve akcie - Gulečníkový turnaj (26.02.2013) a Turnaj 

krížovkárov IV. ročník (26.04.2013), ktorých sa zúčastnili nasledujúce 

zariadenia - ZpS a DSS Park, ZpS a DSS Žiarec, ZpS a DSS Kysucké 

Nové Mesto, DSS a ZpS Horelica. 

Dve akcie neboli zrealizované. 

Zrealizovať kultúrne a spoločenské akcie 

v rámci reminiscenčeného pásma za účelom  

zachovania ľudových zvykov a tradícií. 

Traja  králi 

Páračky 

Fašiangy 

Výroba veľkonočnej výzdoby, maľovanie 

vajíčok 

Veľkonočná šibačka 

Stavanie mája 

Váľanie mája 

Jánske ohne 

Katarínska zábava 

Lucie 

Zdobenie vianočného stromčeka, príprava 

vianočných ozdôb 

Vianočné trhy 

Silvestrovská zábava 

 

 

Traja králi – akcia zrealizovaná 8. januára, troch kráľov predstavovali 

klienti z pracoviska Horelica 18. 

Páračky – akcia zrealizovaná 29. januára, klientom zahrala hudobná 

skupina Staškovanka. 

Fašiangy – klienti sa v maskách zúčastnili fašiangovej zábavy v Kysuckom 

Novom Meste, rovnako bola fašiangová zábava zrealizovaná v zariadení. 

Výroba veľkonočných vajíčok, maľovanie vajíčok – reminiscenčná 

terapia, klienti maľovali a zdobili vajíčka rôznymi technikami. 

Veľkonočná šibačka – šibačku a oblievačku si pripravili deti z pracoviska 

Horelica 18. 

Stavanie mája – pri stavaní mája pomáhali samotní klienti a pri tom im 

zahrala ľudová skupina Slnečnica. 

Váľanie mája – uskotočnilo sa 30. mája, klienti sa s radosťou zapojili do 

tejto akcie. 

Jánske ohne – klienti si posedeli pri vatre v altánku zariadenia, opiekli si 

klobásky a zaspomínali si na pálenie jánskych ohňov z ich mladosti. 

Lucie – dňa 13. decembra navštívili klientov na izbách Lucie, husími 

perami povymetali  všetky kúty, aby ich očistili od zlých síl. 

Zdobenie vianočného stromčeka, príprava vianočných ozdôb, vianočné 

trhy – aktivity zrealizované v rámci dňa „Vianočné tradície a zvyky 

v Domove“, uskutočnené 12. decembra 

Zapojiť klientov minimálne 1 x do súťaže 

/záujmovej, vedomostnej.../ v rámci okresu, 

regiónu alebo SR klientov v spolupráci so 

zamestnancami 

Klienti sa zúčastnili vedomostno-zábavnej súťaže seniorov „SOS“ – 

Seniori o Slovensku, ktorú usporiadalo ZpS a DSS Žilina dňa 25. 

septembra 2013. 

V rámci turistického krúžku zorganizovať 6 akcií 

mimo DSS 

 

Návšteva prírodovedeckej expozície v Krásne nad Kysucou -apríl 

Výlet klientov do Rajeckých Teplíc – Júl 

Návšteva kaštielľa v Radoli – júl 

Turistický krúžok Krásno nad Kysucou – septembert 

Výlet na Trojmedzie – september 

Výlet do Žiliny – október  

Zorganizovať spoločný výlet do ZOO Ostrava 

pre klientov z obidvoch pracovísk 

 

ZOO Ostrava 

Využívanie zariadenia rehabilitačnej miestnosti 

 

Rehabilitačná miestnosť bola využívaná 1 x týždenne . 

Zorganizovať minimálne jednu akciu v mesiaci 

v zariadení pre klientov  

 

Fašiangová zábava, Pečenie veľkonočných medovníkov, Oslava menín 

a narodenín klientov v zariadení, Canisterapia, Doktor Klaun. 

INOVÁCIE 
 

1. Systém manažérstva kvality ISO 9001:2009:  

V decembri 2013 bol zariadeniu vydaný certifikát systému manažérstva kvality s platnosťou od 23.12.2013 do 

23.12.2016 podľa normy STN EN ISO 9001:2009 na základe externého auditu vykonaného v dňoch 19. – 20. decembra 

2013.  
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Prínos a výhody systému manažérstva kvality: 

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality ISO prinieslo domovu výhody vo viacerých oblastiach. Medzi 

najdôležitejšie patrí najmä: hodnotenie efektívnosti systémov riadenia, spôsoby zapájania zamestnancov do rozhodovacích 

procesov, riadenie dokumentácie, riadenie zdrojov, t.j. ľudské zdroje(výber, príprava, povedomie a kompetentnosť),      

vybavenie organizácie, pracovné prostredie, poskytovanie potrebných zdrojov, zlepšenie celkového riadenia organizácie, 

presné zadefinovanie zodpovednosti a právomocí, vybudovanie „firemnej“ kultúry, predchádzanie sťažnostiam, zlepšenie 

komunikácie v zariadení 

Domov  sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica si v rámci systému manažérstva kvality  stanovilo do 

budúcnosti  určité vízie, politiku a ciele, ktorými sa chce  riadiť. 

VÍZIA  DOMOVA 

„Byť uznávaným zariadením v regióne a zlepšovať kvalitu života svojim klientom“ 

POLITIKA KVALITY  
 Manažment zariadenia  sa zaväzuje vytvárať materiálne, personálne a organizačné predpoklady pre činnosť 

zariadenia tak, aby v  zariadení  našli spokojnosť a zmysel života všetci, ktorí tam žijú. Podporuje vzájomnú dôveru, 

zodpovednosť, motiváciu a tímovú spoluprácu. 

 Manažment zariadenia sa zaväzuje  zabezpečovať  plnenie požiadaviek  a očakávaní klientov, verejnosti 

 zainteresovaných  strán s cieľom  dosahovať vysokú úroveň kvality poskytovaných služieb   

 Monitoruje, analyzuje a priebežne kontroluje kvalitu práce v  jednotlivých procesoch  tak, aby  sa naplnili 

očakávania a spokojnosť klientov a zákazníkov.  Úsilie smeruje k   dosahovaniu európskych štandardov 

poskytovania služieb 

 Systémom odborného vzdelávania dosiahnuť kvalitatívny  rast pracovného tímu     

 Monitorovaním dosahovaných výsledkov vo všetkých procesoch vytvoriť podmienky pre neustále zlepšovanie 

efektivity procesov a kvality riadenia 

 

2. Moderné technológie pri spracovávaní agendy.  

Od roku 2012 pracujú zamestnanci zariadenia s programom IS Cygnus, konkrétne s modulom Sociálna časť a Dokumentácia 

klienta. Vrcholový manažment využíva modul Manažérska časť. Zavedením inovatívnych informačných technológii došlo k 

výraznej zmene vedenia spisovej dokumentácie, procesu tvorby úhrad, vedenia hmotných a finančných depozít klientov, 

k vedeniu biografických údajov o klientoch. Novým a efektívnejším spôsobom bol riešený problém evidencie Individuálnych 

plánov, denných hlásení pracovníkov, evidovanie činnosti a práce s klientom. Tento krok vedenia dokumentácie začal zbierať 

prvé ovocie a uľahčil  prácu zamestnancom zariadenia. V roku 2013 sa začal v zariadení používať aktívne aj modul 

Zamestnanci, ktorý slúži na vytváranie rozpisov služieb, vypracovanie mesačných výkazov slúžiacich  ako podklad 

k spracovaniu miezd, spracovanie dochádzky zamestnancov.  

 

3. Ponuka  multisenzorického prostredia pre klientov - miestnosť Snoezelen. 

 Od 2012 je v zariadení prevádzkovaná miestnosť Snoezelen. Toto prostredie bolo vytvorené za účelom poskytnutia novej 

možnosti relaxácie, uvoľnenia, zabezpečenia viaczmyslového vnímania pre klientov. Zavedenie nového konceptu práce 

s klientom prinieslo ovocie, čoho je príkladom aj monitorovanie feedbacku aktivity. V roku 2013 bola v rámci výmeny 

odborných informácii a z dôvodu mapovania informovanosti o tejto terapii s klientmi zrealizovaná  v spolupráci s OZ 3.lobit  

akcia s názvom „Snoezelen Day“ 2012. Prostredníctvom zrealizovania tejto akcie došlo k výmene informácii medzi 

pracovníkmi, ktorí pracujú s touto metódou. Toto stretnutie účasťou nadobudlo medzinárodný charakter.  

 

4. Vytvorenie humánneho prostredia pre klientov so stareckou demenciou – aplikovanie prvkov 

psychobiografického modelu starostlivosti o klientov s demeciou podľa E.Böhma. 

V zariadení funguje špeciálne oddelenie pre klientov so stareckou demenciou. V priebehu roka 2013 bolo oddelenie z dôvodu 

humanizácie prostredia zrekonštruované,  a boli pri tejto renovácii použité prvky psychobiografickeho modelu starostlivosti 

o klientov podľa rakúskeho psychológa E. Böhma. Na tomto oddelení bola vytvorená senzorická miestnosť pre prácu 

s klientmi. V tejto miestnosti sa vykonávajú rôzne aktivity podľa záujmu klientov.  

 

 

7. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU 

Financovanie sociálnych služieb v zariadení v roku 2013 bolo na základe schváleného rozpočtu a následných úprav rozpočtu 

v priebehu roka.  

Schválený rozpočet výdavkov  bol v „Programe 8 : Sociálne služby „ vo výške 1 166 282 ,– € 

Členenie rozpočtových výdavkov bolo určené nasledovne: 
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Bežné výdavky v členení:  

610 mzdy, platy, služ. príjmy a OOV   :   569 743,00  € 

620 poistné a príspevok do poisťovni   :   211 790,00  € 

630 tovary a služby                               :   376 800,00  € 

640 bežné transfery                               :       7 949,00  € 

 

Kapitálové výdavky :               0,– € 

 

Finančné prostriedky nám boli poukazované mesačne na výdavkový účet vo výške 1/12 schváleného ročného rozpočtu. 

V priebehu roka 2013 bol rozpočet na základe schválenia zastupiteľstvom ŽSK niekoľkokrát upravovaný. 

Po úpravách rozpočtu bolo členenie rozpočtových finančných prostriedkov nasledovné: 

 

Bežné výdavky v členení:  

610 mzdy, platy, služ. príjmy a OOV   :   576 217,00 € 

620 poistné a príspevok do poisťovni   :   208.491,66 € 

630 tovary a služby                              :   390 016,00 € 

640 bežné transfery                              :       9 744,87 € 

 

Kapitálové výdavky:  

2 482,80      Priemyselný bubnový sušič 

3 950,-         Umývačka riadu 

5 000,-         Mangel 

 

 

Okrem  rozpočtových  prostriedkov  na financovanie  v roku 2012 sme použili aj mimorozpočtové prostriedky a to: 

Bežné výdavky: 

-  sponzorské prostriedky:              4 202,10 € 

-  zo zvýšeného limitu o stravné:  14 347,67 € 

 

Kapitálové výdavky: 

- sponzorské prostriedky:                   323,-  € 

 

Úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa poukazujú na príjmový účet. 

 

Pre rok 2013 bol určený rozpočet plnenia príjmov celkom vo výške  379 099,00  €.  

Upravený rozpočet plnenia príjmov vo výške 379 295,- €. 

 

Plnenie rozpočtu príjmov na konci roka bolo vo výške 431 744,13 € z toho: 

 

- rozpočtové :   427 219,03 € 

- mimorozpočtové  -  sponzorské prostr., z toho  - bežné:            4 202,10 €    

                                                                              -  kapitálové:       323,- €. 

Príjmy spolu 208 754,43  €  v tom: 

z úhrad od klientov: Horelica 107                            311 570,61 € 

                                  Horelica  18                            100 654,06 € 

za odpad, zber. surovín:                                                  261,03 € 

stravné od zamestnancov:                                          14 347,67 € 

úroky:                                                                              105,16 € 

iné príjmy:                                                                       195,90 € 

sponzorské prostriedky: bežné:                                    4 202,10 €    

                                    -  kapitálové:                                323,-   € 

 

Sponzorské, výnosy, granty: 

Sponzorské:  

 pomôcky na pracovné terapie, na sociálnu rehabilitáciu, materiálne a interiérové vybavenie pre klientov vo výške   

4.202,10 € 

 dofinancovanie kúpy umývačky riadu vo výške 323,- € 
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Tabuľka č. 10 Účasť na grantových programoch v roku 2013 

 

Grantový program: Trvanie:  Úspešnosť: 

NADÁCIA INTENDA – Oživujeme verejný 

priestor 

- 0 % 

Nadácia SPP – program OPORA  

IRP klienta p. Čečotková Š. 

Marec-Október 2013 100 % 

Nadácia SPP – program OPORA 

IRP klienta p. Laščík P. 

Marec-Október 2013 100 % 

Fond GSK – Jesenná výzva - 0% 

MPSVaR                    

Dotácia  na podporu rozvoja sociálnych 

služieb 

(sociálna rehabilitácia) 

Február 2013 100% 

 

Nadácia J&T – kúpa kompenzačných 

pomôcok 

prebieha                              100% 

MPSVaR Dotácia  na podporu rozvoja 
sociálnych služieb 

(bezbariérovosť) 

 

Prebieha 0% 

 

8. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2013 

Financovanie sociálnych služieb v našom zariadení na rok 2013 je zabezpečené na základe rozpisu záväzných ukazovateľov 

rozpočtu, ktorý bol schválený  zastupiteľstvom ŽSK na zasadnutí dňa 19.decembra 2012. 

Schválený rozpočet výdavkov pre rok 2013 je v „Programe 8: Sociálne služby“, celkom vo výške 1 166 282,- €. 

Členenie rozpočtových výdavkov je určené nasledovne: 

 

Bežné výdavky v členení:  

610 mzdy, platy, služ. príjmy a OOV:   569 743,- € 

620 poistné a príspevok do poisťovní:  211 790,- € 

630 tovary a služby:                              376 800,- € 

640 bežné transfery:                                  7 949,- € 

 

Kapitálové výdavky   :      0,- € 

 

Pre rok 2013 bol určený rozpočet plnenia príjmov celkom vo výške  379 099,- €. 

9. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Horelica 107: 

Riaditeľka DSS a ZpS 

Ekonomicko-prevádzkový úsek 

Zdravotný úsek 

Sociálny úsek 

Stravovacia prevádzka 

Údržba 

Horelica 18: 

 

 

 

 

041/4302821 

041/4302823 

041/4302822 

041/4302827 

041/4302828 

0907859740 

041/4335004 

10. PRÍLOHY 

1. Organizačná štruktúra 

2. Prehľad priemerných mesačných úhrad za rok 2012 

3. Výkaz ziskov a strát 
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Organizačná štruktúra DSS a ZpS Horelica 107

Pracovisko 

Horelica 107

      

Vedúca Vedúca Vedúci údržby

Vedúca 

soc.úsek

u

Sociálna 

prac.

Vedúca 

stravovacej Špeciálny pedagóg

ekonomicko-prevádz. zdravotného /individuálne prevádzky

úseku 1 úseku 1 1 rozvoj. plány/ 1 prevádzky 1

Mzdová Sestra Vrátnik, kurič Sociálna prac. Hlavná kuchárka Kuchárka Vodič, údržbár, kurič

a personálna 62/2012 Z.z. /1 Horelica 18/

pracovníčka 1 4 5 3 1 3 1

Hospodárka 

/majetok, 

rozpočet 

H18/ Sestra 6 Údržbár

Sociálno-

kultúrna

pracovní

čka Skladníčka Skladníčka 

1 2 1 1 1 2

Skladníčka, poklad., Sanitárka Vodič, údržbár, Ergoterapeutka Kuchár/ka Práčka - 

pracovníčka kurič upratovačka

registratúry 1 16 1 1 3 1

Účtovníčka, Opatrovateľka Pomocná kuchárka Sestra

/rozpočet H 107/ 62/2012 Z.z.

1 4 3 1

Upratovačka Masérka Sestra

5 1 3

Práčka Sanitárka 

2 5

Práčka-šička Opatrovateľka

upratovačka

1 1

Ergoterapeutka

4

Vychovávateľka

1

PhDr. Emília Hanuláková Organizačná štruktúra schválená dňa: 22.10.2012 Pracovisko Horelica 107
  riaditeľka DSS a ZpS

Fyzický počet pracovníkov: 94 Dátum účinnosti: 01.11.2012 Pracovisko Horelica 18

        Pracovisko

        Horelica 18 

Riaditeľ DSS a ZpS

553/2003 Z.z.     6

Upratovačka
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            Príloha č. 2 

Prehľad priemerných mesačných úhrad za rok 2013 
 
 
 

Tab. č. 11  Prehľad priemernej mesačnej úhrady za rok 2013 

 

 
Druh sociálnej služby 

Celoročná 

pobytová 

Týždenná 

pobytová  

Ambulantná Osobný 

odber 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdrav. stavu, alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku 

Zariadenie pre 

seniorov 

230,96 € ---------------- ----------- -------------- 

Domov 

sociálnych 

služieb 

250,79 € 183,20 € 41,58 € --------------- 

Jedáleň ----------------

- 

---------------- --------------- 0,00 

 

 

 

 

 

 
 

Graf č. 4  Grafické zobrazenie priemernej mesačnej úhrady za rok 2013 
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Príloha č. 3  
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