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1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HORELICA 
 

Centrum sociálnych služieb Horelica vzniklo 1. júla 2008 zlúčením dvoch zariadení a to Domova 

sociálnych služieb pre deti a dospelých, Horelica 18 a Domova dôchodcov a domova sociálnych 

služieb pre dospelých, Horelica 107, 022 01 Čadca. Zlúčenie týchto organizácií upravuje Dodatok č. 1 

k zriaďovacej listine Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých, ktorý vydal 

Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ 25. júna 2008. Týmto dodatkom sa zmenil názov na: 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre deti a dospelých. 

S účinnosťou od 1. júna 2010 bol Dodatkom č. 2 upravený názov organizácie na Domov sociálnych 

služieb a zariadenie pre seniorov Horelica. Druhy sociálnych služieb, ktoré vtedy poskytovalo 

zariadenie na základe Zriaďovacej listiny a ich platných dodatkov boli: Zariadenie pre seniorov 

s celoročnou pobytovou formou, Domov sociálnych služieb s celoročnou, týždennou pobytovou 

formou a Domov sociálnych služieb s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby, 

Odľahčovaciu službu s pobytovou formou na určitý čas, ďalej Denný stacionár a službu Jedáleň ako 

podpornú službu.  

1. januára 2013 nadobudol účinnosť Dodatok č. 3, v ktorom bola Odľahčovacia služba, Denný 

stacionár a služba Jedáleň pre nezáujem zo strany obyvateľov zrušená. 

S účinnosťou od 1. decembra 2013 bola Dodatkom č. 4 doplnená nová sociálna služba a to 

Špecializované zariadenie. 

S účinnosťou od 1. januára 2015 bola Dodatkom č. 5 doplnená nová sociálna služba a to Služba 

včasnej intervencie. 

S účinnosťou od 1. augusta 2017 bol Dodatkom č. 6 zmenený názov organizácie na Centrum 

sociálnych služieb Horelica. 

S účinnosťou od 1. januára 2021 bola Dodatkom č. 7 zmenená forma hospodárenia: Príspevková 

organizácia s právnou subjektivitou, ktorá je príspevkom zapojená na rozpočet Žilinského 

samosprávneho kraja. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny ostávajú nezmenené.  

 

Centrum sociálnych služieb Horelica spravuje dve samostatné prevádzky. Budovy sú od seba 

vzdialené približne 3 kilometre. Ide o odlišné typy prevádzok, čo sa týka nielen zloženia klientov, 

poskytovanej starostlivosti, ale aj celkového technického vybavenia. 

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia: 

 

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb Horelica 

Sídlo: Horelica 107, 022 01 Čadca 

IČO: 31914039 

č. účtu: SK75 8180 0000 0070 0048 5142 

Právna forma: rozpočtová organizácia VÚC do 31.12.2020,  

 od 01.01.2021 príspevková  organizácia VÚC 

Riaditeľ: Mgr. Mária Grigová 

č. tel., fax: 041/430 28 21 

e-mail: ddcahorelica@vuczilina.sk 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj 

Zriaďovacia listina: č. 2002/361 

 

Činnosť CSS Horelica sa riadi platnými zákonmi, VZN ŽSK, organizačnými smernicami a internými 

predpismi CSS Horelica. Spolupracuje so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy pri plnení 

mailto:ddcahorelica@vuczilina.sk
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spoločných úloh, najmä pri dodržiavaní zákonnosti, verejného poriadku, ochrany práv a slobôd 

obyvateľov a odstraňovaní mimoriadnych udalostí. 

CSS Horelica je držiteľom certifikátu kvality podľa normy ISO 9001:2015 udelený cetifikačným 

orgánom QECON, spol. s r. o. s platnosťou do 20.12.2022 a certifikátu Bazálnej stimulácie s č. 

25/IBS/2015 do 21.12.2020 – supervízor bola PhDr. Karolína Friedlová. 

 

2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

Pracovisko Horelica 107 

 

Budova tohto pracoviska bola postavená v minulosti za 

účelom vytvorenia internátu a bytov pre študentov 

a zamestnancov. V roku 1994 bývalý Okresný úrad 

Čadca zriadil v nevyužívaných priestoroch Domov 

dôchodcov. S účinnosťou od 1. mája 1995, už pod 

zriaďovateľskou pôsobnosťou Krajského úradu 

a v zmysle zákona, bola jeho pôsobnosť upravená na 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. 

Budova je šesť poschodová, postavená v roku 1974 

a pre súčasné účely odovzdaná v roku 1995. V roku 

2019 budova prešla kompletnou rekonštrukciou 

fasády, výmenou balkónov a zateplením strechy. 

zariadenie je situované v prímestskej časti Čadce, od centra vzdialené približne 1 km. Každé poschodie 

zariadenia pozostáva z 9 až 10 jednoposteľových a prevažne dvojposteľových izieb pre klientov, 

kúpeľní, WC, kuchynky a vyšetrovne. na prízemí budovy sa nachádzajú kancelárske priestory, 

kuchyňa s jedálňou, spoločenská miestnosť, rehabilitačná miestnosť, kaplnka, knižnica, dielňa na 

rozvoj pracovných zručností a miestnosť Snoezelen. Poschodia sú prepojené dvoma výťahmi, 

osobným a lôžkovým. Za budovou je situovaná záhrada, centrom ktorej je drevený altánok. 

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

455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v roku 

2020 poskytovalo odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku 

nepriaznivej situácie, riešenie nepriaznivej alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej 

osoby, zachovanie alebo obnovu a rozvoj schopností 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.  

Centrum sociálnych služieb Horelica neustále zlepšuje a skvalitňuje poskytované služby, čím sa snaží 

o zvýšenie kvality života klientov v zariadení. Dôkazom toho sú každoročne realizované rekonštrukcie 

priestorov, kde sa  snaží zabezpečiť bezbariérovosť, zvýšiť bezpečnosť a komfort prijímateľov 

sociálnych služieb. V priestoroch Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, Čadca sídli aj 

Poradenské centrum Čadca. Môžu sa naň obrátiť občania, ktorí sa ocitli v krízovej situácii 

z rozličných dôvodov. Najčastejšie riešené sú problémy starostlivosti o príbuzného, ktorý je odkázaný 

na starostlivosť inej fyzickej osoby. Spoločne sa snažíme hľadať možné riešenia danej situácie. 

Dôvody sú rôzne a to nepriaznivý zdravotný stav, vysoký vek, ťažké zdravotné postihnutie a pod. 

Osobitnou skupinou sú občania s mentálnym postihnutím. Poradenstvo spočíva nielen v oblasti 

starostlivosti, ale aj možnosti zapájania sa do bežného života. Vzhľadom na ich postihnutie hľadáme 

aké sú pre nich možnosti uplatnenia v regióne, a to či už v oblasti vzdelávania, záujmovej činnosti, 

kultúrneho využitia alebo pracovného uplatnenia. Ďalšie oblasti, s ktorými sa na poradenské centrum 

obracajú občania, sa týkajú osobných problémov v rodine, súdnych sporov rodinných príslušníkov, 

kompenzačných príspevkov, výživného, susedské spory, nezamestnanosti, exekúcii a pod. Poradenské 



Výročná správa o činnosti a hospodárení 

Centra sociálnych služieb Horelica 

za rok 2021 
 

5 
  

centrá zriadené Žilinským samosprávnym krajom sú navzájom zosieťované a špecializujú sa na určité 

oblasti. Takto sa poradcovia navzájom dokážu pružne spojiť, poradiť sa a danej oblasti, poskytnúť 

odborne potrebnú pomoc a podporu, alebo sprostredkovať užitočné kontakty. Poradenské centrum 

Čadca je zamerané na sociálne poradenstvo. Občan tu nájde pochopenie, priestor pre vypočutie, 

pomenovanie svojho problému a spoločné hľadanie riešenia problému. 

 

 

Pracovisko Horelica 18 

 

 Zariadenie bolo dané do prevádzky po úprave priestorov 

bývalej materskej škôlky v roku 1992. Od roku 1998 bolo 

samostatnou rozpočtovou organizáciou poskytujúcou 

starostlivosť mentálne znevýhodneným deťom a dospelým. 

Celková rekonštrukcia pozostávala z nadstavby, prístavby 

budovy, prístavby výťahu, plynofikácie kotolne i kuchyne, 

ktorá sa realizovala v rokoch 2003 až 2007. Zariadenie sa 

nachádza v prímestskej časti mesta Čadca. je situované 

v tichom prostredí, mimo hlavnej zóny, uprostred veľkej 

záhrady. jeho kapacita je 48 miest a poskytuje komplexnú 

starostlivosť klientom s rôznym druhom znevýhodnenia vo veku od 17 do 62 rokov v zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v platnom znení. Poskytuje sa tu 

celoročná, týždenná pobytová sociálna služba a ambulantná sociálna služba. Na troch poschodiach 

budovy sú umiestnené dievčenské a chlapčenské spálne, spoločenská miestnosť, rehabilitačná 

miestnosť, miestnosť služby včasnej intervencie, Snoezelen miestnosť a vyšetrovňa. Rozvoj 

pracovných zručností sa prevádza v keramickej, textilnej a terapeutickej dielni. Dielne sú vybavené 

keramickou pecou, šijacím strojom, nástrojmi a náradím potrebným pre prácu s drevom, textilom alebo 

prírodným materiálom. Zariadenie vytvára vhodné pracovné možnosti v závislosti od individuálnych 

schopností prijímateľov sociálnej služby. 

Areál zariadenia tvorí veľká oddychovo-športová zóna, kde sa nachádzajú lavičky, záhradný altánok, 

hojdačky, športové ihrisko, skleník a vyvýšené záhony, kde klienti v rámci rozvoja pracovných 

zručností pestujú zeleninu a bylinky. 

 

Služba včasnej intervencie v sebe spája služby vykonávajúce tímom 

odborných pracovníkov s rôznym zameraním. Poskytujú sprevádzanie a 

podporu rodinám, v ktorých žije dieťa s oneskoreným vývinom, prípadne je 

jeho vývin ohrozený z iných dôvodov. Vo veku od 0 do 7 rokov sa tak 

zmierňujú následky fyzickému alebo psychickému znevýhodnenia 

a dopomáha sa rodine a dieťaťu k sociálnej integrácii. V roku 2021 sme 

v rámci služby včasnej intervencie pracovali s 24 rodinami. Pri vykonávaní služby včasnej intervencie 

zohľadňujeme potreby a možnosti konkrétnej rodiny. Sociálnu službu je možné využívať aj terénnou 

formou v prirodzenom rodinnom prostredí. Konzultácie s odborným tímom môžu prebiehať aj 

prostredníctvom telefónnych hovorov, SMS alebo e-mailom. V súvislosti s pandémiou koronavírusu 

bola práve táto bezkontaktná forma služby spojením s rodinou. Pri zlepšení pandemickej situácie sme 

preferovali skôr osobnú formu spolupráce za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení. 

Pre ambulantné konzultácie máme vyhradenú miestnosť, ktorá je špeciálne prispôsobená rodinám so 

zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Služba je poskytovaná bezplatne. Deti môžu využívať aj 

multisenzorickú miesť Snoezelen a to priamo na pracovisku Horelica 18. Rodiny si tiež zapožičiavajú 

pomôcky pre pokračovanie podpory vývinu dieťaťa v domácom prostredí.  
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3. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

Zariadenie poskytuje starostlivosť 173 prijímateľom sociálnych služieb. Kapacita zariadenia je 

rozdelená na dve pracoviská a to na pracovisko Horelica 18, ktoré má kapacitu 34 lôžok a pracovisko 

Horelica 107, ktoré má 110 lôžok. K 31. decembru 2021 boli sociálne služby poskytované 173 

občanom. Bližšiu štruktúru klientov podľa veku, pohlavia a mobility uvádzajú Tabuľky č. 1 až 3 a ich 

grafické zobrazenie.  

 

 

Tabuľka č. 1 Rozdelenie klientov CSS  Horelica podľa pohlavia k 31.12.2021 

 

Zariadenie: Ženy Dievčatá Muži Chlapci CSS spolu: 
Pracovisko 

Horelica 107 
64 0 40 0 104 

Pracovisko 

Horelica 18 
18  7 35   10 70 

Spolu: 82 7 75 10 174 
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Graf č. 1 Rozdelenie klientov CSS Horelica podľa pohlavia k 31.12.2021 

 

Tabuľka č. 2 Veková štruktúra klientov CSS Horelica k 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 Veková štruktúra klientov CSS Horelica k 31.12.2021 
 

 

Veková štruktúra: 
 

Pracovisko 

Horelica 18 

Pracovisko 

Horelica 107 

CSS 

spolu 

od 1-2 rokov 0 0 0 

od 3-6 rokov 16 0 16 

od 7-12 rokov 0 0 0 

od 13-18 rokov 1 0 1 

od 19-26 rokov 10 0 10 

od  27-65 rokov 43 31 74 

od 66-85 rokov 0 49 49 

od 86-94 rokov 0 22 22 

nad 95 rokov 0 2 2 

Spolu: 70 104 174 
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Tabuľka č. 3 Rozdelenie prijímateľov sociálnych služieb v CSS Horelica k 31.12.2021 

 
Forma poskytovanej 

sociálnej služby: 

Pracovisko Horelica 18 Pracovisko Horelica 107 

Mobilní Imobilní Mobilní Imobilní Čiastočne 

mobilní 

Celoročná pobytová SS 28 2 38      52 14 

Týždenná pobytová SS 3 1 - - - 

Ambulantná SS 18 2 - - - 

Služba včasnej intervencie 10 6 - - - 

Spolu: 59 11 38      52 14 

 

Graf č. 3 Rozdelenie prijímateľov sociálnych služieb v CSS Horelica k 31.12.2021 podľa mobility 

 
 

Z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu – duševnej poruchy, ktorá nie je len prechodná, je na 

pracovisku Horelica 107 súdom 14 klientov pozbavených spôsobilosti k právnym úkonom v plnom 

rozsahu a 5 klienti sú čiastočne pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti k právnym úkonom. Na 

pracovisku Horelica 18 je súdom 32 klientov pozbavených spôsobilosti k právnym úkonom v plnom 

rozsahu a 3 klienti sú čiastočne pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti k právnym úkonom 

 

4. PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CSS HORELICA 
 

CSS Horelica malo k 31. decembru 2021 104 zamestnancov (viď Organizačná štruktúra – Príloha č. 1) 

z toho bolo 64 odborných zamestnancov a 40 ostatných. Od celkovej odbornej úrovne zamestnancov 

závisí správna činnosť CSS Horelica. Zamestnanci si prehlbovaním kvalifikácie absolvovaním kurzov 

zlepšujú a zefektívňujú výkon práce dohodnutý v pracovnej zmluve. Odborná úroveň zamestnancov je 

založená na dôkladnej znalosti problematiky, dosiahnutého potrebného stupňa kvalifikácie, presným 

plnením povinností, znalostí z hľadiska odbornej problematiky, ale i všeobecného prehľadu, spôsob 

vystupovania, ústneho i písomného prejavu, správania sa v zamestnaní i mimo neho. 

 

Vzdelávanie zamestnancov sa realizuje na základe zmien v legislatíve, zvyšovania a prehlbovania 

kvalifikácie, rekvalifikácie, cyklického vzdelávania a individuálneho plánu vzdelávania. 
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Podkladmi pre vypracovanie plánu vzdelávania sú požiadavky jednotlivých vedúcich úsekov. Plán sa 

vypracuje vždy za každý kalendárny rok osobitne. Plán vzdelávania je priebežne dopĺňaný v súlade so 

zmenami v legislatíve a potrebami organizácie.  

Plán vzdelávania schvaľuje riaditeľka zariadenia spolu so zástupcami zamestnancov – zamestnaneckou 

radou. Externé vzdelávacie aktivity sú realizované prostredníctvom externého dodávateľa podľa 

ponúk, ktoré prichádzajú v priebehu roka. Každý zamestnanec môže podať návrh na doplnenie, resp. 

zmenu „Plánu vzdelávania“ počas celého kalendárneho roka. Po uskutočnení vzdelávacej aktivity je 

povinný každý účastník vyhodnotiť absolvované školenie na príslušnom tlačive. Vedúci úsekov musia 

vyhodnotiť efektívnosť vzdelávacej aktivity podriadených pracovníkov.  

 

 

Tabuľka č. 4 Vyhodnotenie plánu vzdelávania za rok 2021: 

 

Názov vzdelávacej aktivity 

Legislatívne 

požiadavky - 

zákon č.  

Počet 

zúčastnených: 
Počet hodín 

školení: 

Zákazka s nízkou hodnotou 

343/2015 Z. z. 

o verejnom 

obstarávaní 

2 10 

Zverejňovanie súhrnných správ 

343/2015 Z. z. 

o verejnom 

obstarávaní 

2 10 

Školenie asistentov sčítania dištančnou 

formou 

Metodický 

pokyn ŠÚ SR 

č. 10728/2021 

1 5 

Seminár Asociácie poskytovateľov 

sociálnych služieb pri nastavení úhrad 

a zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb 

448/2008 Z. z. 

o sociálnych 

službách 

v platnom 

znení 

6 7 

Seminár Asociácie poskytovateľov 

sociálnych služieb – dopad pandémie na 

PSS a zamestnancov, systémové zmeny, 

Plán obnovy 

448/2008 Z. z. 

o sociálnych 

službách 

v platnom 

znení 

4 8 

Seminár Fondu na podporu umenia – 

Biblioterapia v knižnici, edukácia seniorov 

vo vzťahu ku knižnici 

448/2008 Z. z. 

o sociálnych 

službách 

v platnom 

znení 

2 7 

Seminár Asociácie poskytovateľov 

sociálnych služieb – povinnosti a práva 

PSS, príklady z praxe, IP, bezbariérovosť 

448/2008 Z. z. 

o sociálnych 

službách 

v platnom 

znení 

8 7 

Školenie v programe Crystal Consulting 

spol. s r. o. pri evidencii žiadateľov 

o sociálnu službu 

448/2008 Z. z. 

o sociálnych 

službách 

v platnom 

2 6 
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znení 

Školenie k verejnému obstarávaniu – 

zákazky s nízkou hodnotou 

343/2015 Z. z. 

o verejnom 

obstarávaní 

1 5 

Seminár teoretické, filozofické a historické 

východiská Snoezelenu. Proces plánovania 

a budovania multisenzorického prostredia.  

448/2008 Z. z. 

o sociálnych 

službách 

v platnom 

znení 

3 7 

Seminár zameraný na získanie teoretických 

vedomostí v oblasti hromadného 

vyúčtovania, neprítomnosti, vratky, 

vyúčtovanie pre klientov v programe IS 

Cygnus.  

448/2008 Z. z. 

o sociálnych 

službách 

v platnom 

znení 

3 4 

Seminár Asociácie poskytovateľov 

sociálnych služieb zameranú na efektívnu 

obranu a zvládnutie Covidu 19 

v pobytových zariadeniach, metodiky 

prežitia pandémie a zvyšovania kvality 

služby, stav hodnotenia kvality SS 

a pripravované zmeny Štandardov kvality.  

448/2008 Z. z. 

o sociálnych 

službách 

v platnom 

znení 

8 7 

Seminár na tému Ročné zúčtovanie dane + 

legislatívne zmeny týkajúce sa zdaňovania 

príjmu.  

595/2003 Z. z. 

o dani 

z príjmov 

 

1 8 

Zmena zákona o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme – zmena tarifného 

zaradenia.  

553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní 

niektorých 

zamestnancov 

pri výkone 

práce 

1 8 

Seminár zameraný na zmene týkajúce sa 

správy registratúry.  

395/2002 Z. z. 

o archívoch 

a registratúrach 

1 7 

Zodpovedný pracovník Odporúčanie 

Dana Chabroňová 

CSS Horelica aktívne podporuje vzdelávanie 

zamestnancov. Získavaním nových informácií 

a oboznamovanie sa so zmenami v zákonoch 

sa zvyšuje odborná úroveň zamestnancov, 

v dôsledku čoho dochádza k poskytovaniu 

služieb na kvalitatívne vyššej úrovni. Plán 

vzdelávania pre rok 2021  bol napĺňaný počas 

celého roka. V dôsledku vzniku pandémie 

COVID-19 boli školenia absolvované 

prevažne online formou. Je potrebné, aby 

i naďalej vedúci zamestnanci vypracovávali 

podklady pre plán vzdelávania dôsledne, 

dopĺňali ho v dôsledku zmien v legislatíve 
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a v súvislosti s potrebami organizácie tak, aby 

bolo zabezpečené oboznámenie sa so 

všetkými zmenami zákonov, predpisov 

a nariadení. 

 

 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

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

poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný systém supervízie poskytovania sociálnej služby. 

V CSS Horelica má supervízia tri funkcie: vzdelávaciu, manažérsku a podpornú. Zamestnanci 

preferujú skupinovú formu supervízie. Môžeme ju charakterizovať ako skupinovú prácu pod 

vedením externého supervízora. Vytvára podpornú atmosféru medzi supervidovanými, objavujú sa 

tvorivé návrhy, podnety a má aj preventívny charakter, pretože účastník sa učí od svojich kolegov. 

Plnenie komplexného plánu supervízie uvádzame v tabuľke  č. 5. Počas karantény COVID-19 sa 

supervízia nevykonávala.  

 

 

Tabuľka č. 5 Vyhodnotenie komplexného plánu supervízie za rok 2021: 

 

Typ supervízie:   Počet skupín supervízie Počet účastníkov supervízie 

  Skupinová supervízia 7 64 

Supervízia organizácie   -  - 

Riadiaca (individuálna) 

supervízia 

 

  1 

 

 7 

Spolu:   8 71 

 

 

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 v platnom znení 

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 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 v platnom 

znení: 

 

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, 

 

- sociálne služby na podporu rodiny s deťmi. 
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Sociálne služby poskytuje v: 

- zariadení pre seniorov, 

- domove sociálnych služieb, 

- špecializovanom zariadení. 

 

Sociálne služby poskytuje prostredníctvom: 

- služby včasnej intervencie. 

 

Tabuľka č. 6 Prehľad počtu klientov podľa druhu poskytovaných sociálnych služieb v CSS 

Horelica k 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 Prehľad počtu klientov podľa druhu poskytovaných sociálnych služieb v CSS Horelica 

k 31.12.2021 

 

 
 

 

 

 

Forma sociálnej služby: sociálna služba v zariadení sa poskytuje: 

- ambulantnou a terénnou formou prostredníctvom terénneho programu 

- pobytovou formou: celoročná a týždenná pobytová forma 

 

 

 

 

 

 

 

Druh sociálnej služby: Pracovisko Horelica 18 Pracovisko Horelica 107 

Ženy, 

dievčatá 

Muži, 

chlapci 

Ženy Muži 

Zariadenie pre seniorov - - 14 6 

Špecializované zariadenie - - 37 15 

Domov sociálnych služieb 18   36 13 19 

Služba včasnej intervencie 7 9 - - 

Spolu: 25 45 64 40 
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Tabuľka č. 7 Prehľad počtu klientov podľa formy poskytovaných sociálnych služieb CSS 

Horelica k 31.12.20201 

 

 

 

 

Graf č. 5 Prehľad počtu klientov podľa formy poskytovaných sociálnych služieb v CSS Horelica 

k 31.12.2021 

 

 
 

 

Rozsah sociálnej služby: 

- určitý čas 

- neurčitý čas 

 

1. Základné sociálne poradenstvo poskytované ako odborná činnosť na pomoc občanovi, ktorý sa 

ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii je zamerané na poskytnutie základných informácií  možnostiach 

riešenia problému a podľa potreby poskytnutie odporúčania a sprostredkovania ďalšej odbornej 

pomoci. 

 

 

Forma sociálnej služby: 

Pracovisko Horelica 18 Pracovisko Horelica 

107 

Ženy, 

dievčatá 

Muži, 

chlapci 
Ženy Muži 

Celoročná pobytová sociálna služba 10 20 64 40 

Týždenná pobytová sociálna služby 2 2 - - 

Ambulantná sociálna služba 9 17 - - 

Terénna sociálna služba 

prostredníctvom terénneho 

programu 

1 4 - - 

 Ambulantná SS a terénna SS        

prostredníctvom terénneho 

programu 

2 3 - - 

 Spolu: 24 46 64 40 
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 Tabuľka č. 8 Prehľad počtu klientov podľa formy poskytovanej sociálnej služby včasnej 

intervencie v CSS Horelica k 31.12.2021 

 

Odborné činnosti: 

Druh sociálnej 

služby 

Forma poskytovania služby včasnej intervencie 

Ambulantnou 

formou 
Terénnou formou 

Ambulantnou aj 

terénnou formou 

Služba včasnej 

intervencie 

Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá 

3 3 4 1 3 2 

5 1 6 2 2 4 

 

 

Tabuľka č. 9 Prehľad poskytovania základného sociálneho poradenstva k 31.12.2021 

 

Poskytnuté základné poradenstvo Počet klientov 

Umiestnenie klienta 49 

Sociálne šetrenie 12 

Špecializované sociálne poradenstvo 49 

Poradenstvo v súvislosti s poskytovanými 

sociálnymi službami 

 992 

Poradenstvo pred prijatím do zariadenia 50 

Poradenstvo poskytované e-mail. telefonicky 134 

Spolu 1 286 

 

1. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a 

špecializovaného sociálneho. 

2. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.  

3. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. 

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 a poradenstvo.  

 

 

Tabuľka č. 10 Realizácia sociálnej rehabilitácie ku dňu 31.12.2021 

 

CSS Horelica Priemerný počet klientov, u ktorých sa 

vykonávala sociálna rehabilitácia v roku 

2021 

Sociálna rehabilitácia: 174 

 

 

5. Ošetrovateľská činnosť v zariadení klienti majú zabezpečenú preventívnu lekársku starostlivosť, 

dispenzarizáciu, liečebný režim, lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Liečebno – 
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preventívnu starostlivosť poskytuje praktický lekár MUDr. František Krasňan, prostredníctvom 

ktorého sú realizované klientom aj preventívne lekárske prehliadky. 

Zubné preventívne prehliadky prevádza MUDr. Emília Bartschová a ošetrenie chrupu sa prevažne rieši 

v spolupráci so stomatochirurgiou Univerzitnej nemocnice v Martine. Klientky absolvovali 

gynekologickú preventívnu prehliadku. 

Odborné vyšetrenia sú poskytované klientom zariadenia v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci, 

v Poliklinike v Kysuckom Novom Meste, vo Fakultnej nemocnici v Žiline a v Univerzitnej nemocnici 

v Martine. Psychiatrickú starostlivosť klientom zabezpečuje MUDr. Anna Glamošová ktorá jedenkrát 

za dva mesiace navštevuje klientov na pracovisku Horelica 18 a individuálne podľa potreby. 

Súčasťou starostlivosti o klienta je aj liečebná telesná výchova, ktorej cieľom je udržať prijímateľa čo 

najdlhšie sebestačným a aktívnym. Za dodržiavanie liečebného režimu určeného ošetrujúcim lekárom 

sú zodpovední službukonajúci zamestnanci. Pri zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti je 

uplatňovaný individuálny prístup ku každému klientovi, prihliada sa na jeho možnosti, schopnosti 

a zdravotný stav. V zariadení poskytujeme našim klientom aj bezplatné rehabilitačné služby. 

 

Pracovisko Horelica 107 – s potrebou zvýšenia kvality starostlivosti o klienta máme v zariadení 

k dispozícii päť vyšetrovní, ktoré sú vybavené zdravotným nábytkom, PC, tlačiarňou, chladničkou. 

Vyšetrovne okrem zdravotného personálu využívajú lekári, ktorí spolupracujú s naším zariadením. 

Využívajú ju hlavne pre potreby diagnostiky, konzultácie a ošetrenia. Frekvencia návštev obvodného 

lekára MUDr. Františka Krasňana je jedenkrát týždenne v popoludňajších hodinách, prípadne po 

telefonickom dohovore podľa potreby. Na odporúčanie ošetrujúceho lekára a dobrovoľnosti klienta sa 

zabezpečila realizácia očkovania proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom výjazdovej očkovacej 

jednotky. MUDr. Anna Glamošová – psychiater navštevuje klientov v zariadení Horelica 107 

jedenkrát za mesiac. Pri akútnych stavoch sa potreby konzultácie poskytujú v privátnej ambulancii 

v areály Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. Ostatné odborné vyšetrenia sú poskytované 

klientom zariadenia v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci, vo Fakultnej nemocnici v Žiline 

a v Univerzitnej nemocnici v Martine. 

Zubné ošetrenia, ktoré nemožno realizovať cestou zubných lekárov, rieši zubno-lekárska  

pohotovostná služba v Kysuckej nemocnici v Čadci. V zariadení poskytujeme našim klientom aj 

bezplatné rehabilitačné služby prostredníctvom fyzioterapeuta a tiež psychologickú pomoc 

prostredníctvom nášho psychológa. 

 

V snahe poskytovať kvalitnú ošetrovateľský starostlivosť boli zamestnanci zariadenia odborne 

preškolení pre prácu s klientom podľa konceptu Bazálnej stimulácie základným kurzom v dňoch 14. až 

15. júna 2010 a nadstavbovým kurzom v dňoch 8. až 9. septembra 2015. 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. Akákoľvek činnosť sa preto začína a končí 

„Iniciálnym dotykom“. K poskytovaniu somatických stimulov sa v rámci Bazálnej stimulácie 

využívajú okrem dotykov, masáži aj kúpele (napr. osviežujúce, relaxačné a pod.). 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, ktoré skvalitňujú 

ošetrovateľskú starostlivosť. Cieľom starostlivosti je rešpektovať individualitu klienta, jeho 

momentálnu životnú situáciu a čo najviac sa priblížiť životu pred ochorením. 

27. júla 2011 bol zariadeniu udelený certifikát pracoviska Bazálnej stimulácie. Na základe úspešného 

priebehu resupervízie dňa 4. decembra 2015, malo zariadenie predĺženú platnosť certifikátu pracoviska 
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Bazálnej stimulácie s č. 25/IBS/2015 do 21. decembra 2020. Zamestnanci zdravotného úseku sa 

pripravovali na obnovenie certifikátu Bazálnej stimulácie. Z hľadiska ochrany zdravia pred ochorením 

COVID-19 a zložitú pandemickú situáciu, sa certifikát získal bezkontaktným auditom,  na ktorom sa 

podieľali pracovníci s certifikátom Bazálnej stimulácie. Príprava spočívala vo vypracovaní  

biografickej anamnézy klientov v anonymnej podobe, vyhotovení videoprojekcie, fotografií a  

informačného letáku  na požiadanie supervízorky PhDr. Karolíny Friedlovej. 

 

Pracovisko Horelica 18 – klienti majú zabezpečenú preventívnu lekársku starostlivosť, 

dispenzarizáciu, liečebný režim, lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Liečebno – 

preventívnu starostlivosť poskytuje praktický lekár MUDr. František Krasňan, prostredníctvom 

ktorého sú realizované klientom aj preventívne lekárske prehliadky. 

Zubné preventívne prehliadky prevádza MUDr. Emília Bartschová a ošetrenie chrupu sa prevažne rieši 

v spolupráci so stomatochirurgiou Univerzitnej nemocnice v Martine. Klientky absolvovali 

gynekologickú preventívnu prehliadku. 

Odborné vyšetrenia sú poskytované klientom zariadenia v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci, 

v Poliklinike v Kysuckom Novom Meste, vo Fakultnej nemocnici v Žiline a v Univerzitnej nemocnici 

v Martine. Psychiatrickú starostlivosť klientom zabezpečuje MUDr. Mária Janíčková, ktorá jedenkrát 

za mesiac navštevuje klientov na pracovisku Horelica 18. 

Súčasťou starostlivosti o klienta je aj liečebná telesná výchova, ktorej cieľom je udržať prijímateľa čo 

najdlhšie sebestačným a aktívnym. Za dodržiavanie liečebného režimu určeného ošetrujúcim lekárom 

sú zodpovední službukonajúci zamestnanci. Pri zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti je 

uplatňovaný individuálny prístup ku každému klientovi, prihliada sa na jeho možnosti, schopnosti 

a zdravotný stav. V zariadení poskytujeme našim klientom aj bezplatné rehabilitačné služby. 

 

PREHĽAD TERAPIÍ A ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2021 V CSS HORELICA, 

PRACOVISKO HORELICA 107 

 

Spoločenské akcie zorganizované v zariadení 

CSS Horelica organizuje pre klientov širokú škálu rozličných spoločenských podujatí. Akcie boli 

zamerané na zachovanie a pripomenutie si ľudových tradícií a zvykov, športové a spoločenské 

spestrenie života našich klientov v zariadení, ale aj mimo neho a objavovanie prírodných krás blízkeho 

okolia. Počas roka 2021 sme zorganizovali príchod Troch kráľov, Valentínske a Fašiangové posedenie, 

oslava MDŽ, Týždeň mozgu, stavanie a váľanie mája s folkórnymi skupinami Staškovanka a Vrabčiar, 

pálenie Jánskych ohňov, výlet na kopec Husárik, výlet na pútnicke miesto Živčáková, výlet do 

športovo - rekreačného areálu Rodinka Resort v Oščadnici, Mesiac úcty k starším s hudobnou 

skupinou Vigľašanka, Príchod Lucií, Vianočné trhy spojené s pečením oblátok a varením vianočného 

punču, vystúpenie folklórnej skupiny Capekovci zo Skalitého pri príležitosti príchodu svätého 

Mikuláša do zariadenia, vyhodnotenie celoročnej športovej aktivity ,,Domovácka liga.“ 

 

Zabezpečenie duchovných potrieb 

Duchovné potreby, ktoré poskytujeme našim klientom v zariadení, sú pre nich veľmi dôležité 

a prinášajú im určitú mieru uspokojenia. V Centre sociálnych služieb Horelica je väčšina klientov 

kresťansky založená, a preto sa im snažíme poskytnúť všetky duchovné potreby, ktoré im umožnia 

lepší a plnohodnotnejší život v ich starobe. Duchovné potreby našich klientov sú zabezpečované 

viacerými spôsobmi. V roku 2021 sme podľa možností pokračovali pravidelnou modlitbou svätého 

ruženca, litánií a modlitieb obetovaných na rôzne úmysly pod názvom „Večeradlo“, ktoré sa konalo 

každú stredu. V pôstnom období sme realizovali pobožnosť Krížovej cesty v kaplnke zariadenia. 

Zariadenie patrí do farnosti Čadca – mesto, takže ho navštevujú kapláni z kostola svätého Bartolomeja 

v Čadci. Slávia svätú omšu a vykonávajú sviatosť zmierenia. V roku 2021 sa podarilo našim klientom 
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navštíviť aj pútnické miesto na horu Živčáková. Imobilným klientom boli duchovné potreby 

zabezpečované na izbe formou návštevy kňaza, spoločnou modlitbou a pozeraním náboženských 

programov v televízii. Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení proti šíreniu COVID-

19 sa duchovné potreby klientov realizovali aj prostredníctvom nášho rádia „Seniorka.“ 

 

Rozvoj pracovných zručností 

Pracovné aktivity v zariadení chápeme ako súčasť denného programu klienta. Rozvoj pracovných 

zručnosti je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri 

vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej 

fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. 

Klienti majú možnosť naplno využiť svoj voľný čas a realizovať sa v ergoterapeutickej dielni alebo 

v spoločenskej miestnosti na prízemí a IV. poschodí. V letných mesiacoch sa terapia uskutočňuje 

v rámci pomocných prác na záhrade, pri starostlivosti o zeleň, upratovanie okolia a altánku. Pracuje sa 

s rôznymi druhmi materiálov ako je napríklad textil, papier, drevo, vosk alebo drobné prírodniny. 

Klienti vyrábajú rôzne ozdobné či úžitkové predmety. Vždy sa potešia, že mohli niečo nové vytvoriť 

a prispieť svojou aktivitou a kreativitou k skrášleniu zariadenia. Cieľom je aktivácia, ale aj vhodné 

vyplnenie voľného času, počas ktorého sa zúčastnení môžu porozprávať, upevňovať si vzťah 

v kolektíve, alebo sa len tak odreagovať pri jednoduchých pracovných aktivitách. Výrobky klientov sú 

pravidelne prezentované na našej webovej a facebookovej stránke, prípadne na výstavách, do ktorých 

sa zariadenie zapája. 

  

Aktivity zamerané na pamäť a spomienky 

V zariadení sme v roku 2021 pravidelne organizovali rôzne druhy pamäťových cvičení zameraných na 

rozvoj a uchovávanie kognitívnych funkcií u klientov. Hlavne v starobe je potrebné, aby si klienti 

precvičovali svoje rozumové schopnosti, a tak upevňovali celkové fyziologické zdravie. Kognitívne 

funkcie nám umožňujú myslieť a spoznávať okolitý svet. Vďaka nim môžeme posudzovať, 

odôvodňovať, učiť sa, pamätať si to, čo sme už v minulosti urobili a vyjadrovať sa prostredníctvom 

jazyka. Cvičenia sa týkali a boli zamerané na precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäte, 

priestorovej a časovej orientácie, pozornosť a koncentráciu, rozvíjanie slovnej zásoby a rozšírenie 

všeobecného prehľadu. Okrem pravidelných pamäťových cvičení sme pre klientov zorganizovali 

v marci 2021 Týždeň mozgu. Pre klientov sú veľmi dôležité aj ich spomienky na detstvo, mladosť, 

svoju rodinu a priateľov. V rámci reminiscenčnej terapie sme tieto spomienky upevňovali a rozvíjali  

prostredníctvom pečenia a varenia chutných tradičných jedál, ale aj spomínaním na staré časy. 

Spomínanie nie je len o rozprávaní. Je možné spomínať na niekoľkých úrovniach. Využili sme 

vizuálne pomôcky ako fotografie, knihy, hudobné nahrávky a spomienkové predmety. Svoje 

spomienky si mohli utužiť pri dobrej knihe a kávičke aj v „Literárnej kaviarni.“ 

 

Spolupráca s organizáciami 

V roku 2021 sme pri rôznych podujatiach spolupracovali s verejnými inštitúciami: základné školy, 

centrá voľného času, obecné úrady, neziskové organizácie, folklórne skupiny a mnohé iné, ktoré si pre 

našich klientov pripravili vystúpenia a darčeky, ktorými potešili našich klientov. 

Zariadenie má fungujúce partnerstvá na regionálnej úrovni, ktoré sa spolupodieľajú na organizovaní 

aktivít v zariadení i mimo neho a vykonávajú dobrovoľnícku činnosť. 
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Tabuľka č. 11 Prehľad dobrovoľníckej činnosti počas roka 2021 

 

Počet podujatí, na 

ktorých sa zúčastnili 

dobrovoľníci 

Počet organizácií, 

skupín a fyz. osôb 

dobrovoľníkov  

Počet dobrovoľníkov Spoločný počet 

dobrovoľníckych 

hodín 

12 12 228 384 

 

Športové a pohybové aktivity v zariadení 

V zariadení sme počas roka 2021 pravidelne organizovali športové a pohybové aktivity. Každý rok 

organizujeme súťaž v rôznych športových disciplínach s názvom Domovácka liga, v ktorej súťažia 

klienti z pracoviska Horelica 107 a mládež s rôznym druhom znevýhodnenia z pracoviska Horelica 18. 

Cieľom Domováckej ligy je pokračovať v zlepšovaní adaptability a záťaži športovaním zábavným 

spôsobom a budovať priateľstvá a kolektívnu súdržnosť. V decembri 2021 bolo celoročné úsilie 

klientov vyhodnotené a všetci súťažiaci boli odmenení podľa výsledkov medailou, sladkou odmenou a 

najlepší tím „putovným pohárom riaditeľky zariadenia“. Pravidelne sa klienti zúčastňujú hudobno - 

pohybových aktivít, prechádzok a cvičenia na IV. poschodí v multisenzorickej miestnosti, ktoré sú 

zamerané na precvičovanie jednotlivých častí tela. Športovými aktivitami sa snažíme prispievať 

k dobrej fyzickej kondícii našich seniorov. Aktivity organizujeme podľa počasia v interiéri alebo 

exteriéri, individuálnou alebo skupinovou formou. Pri pohybových aktivitách využívame športové 

pomôcky, ktoré klientom zlepšujú nielen fyzickú kondíciu ale aj motoriku a koordináciu pohybov 

a upevňujú svalstvo.   

 

Cestujme a poznajme Slovensko 

Región Kysuce má množstvo prírodných krás, ktoré sme chceli priblížiť našim klientom a práve preto 

v roku 2021 boli zorganizované tri zaujímavé výlety po Kysuckom regióne. Prvý výlet sa uskutočnil  

na kopec Husárik. Naši klienti sa tu radi vracajú a obdivujú krásne prírodné scenérie. Náboženské 

cítenie klientov sme podporili výletom na pútnické miesto hora Živčáková. Silný zážitok umocnila 

účasť na svätej omši v Chráme Panny Márie Matky cirkvi, ktorý k sebe priťahuje množstvo veriacich 

a pútnikov z celého sveta. Ďalší výlet nasledoval do Oščadnice do športovo – rekreačného areálu 

Rodinka Resort, kde sme strávili príjemné dopoludnie pri hraní minigolfu a posedení pri káve. Cieľom 

našich výletov je nielen spoznávanie krás nášho domova, ale aj podpora udržania fyzickej kondície, 

načerpanie nových síl a radosť zo zážitkov.  

 

Zábavné a spoločenské hry a aktivity 

Medzi obľúbené aktivity našich klientov patrí hranie spoločenských hier, ktoré sa pravidelne 

organizujú v rámci spoločenského vyžitia v našom zariadení.  Takouto príjemnou formou si vypĺňali 

voľný čas v spoločnosti ostatných, čím sme podporili udržanie dobrých vzťahov medzi klientmi nášho 

zariadenia, ich socializáciu, mentálne a fyzické zdatnosti a zdravú súťaživosť. Hrali sme sa karty, 

šípky, šachy, pexeso, kolky, obrí rybolov, padák s vreckami, obrie „Človeče, nehnevaj sa“, Boccia, 

holandský biliard Sjoelen, stavanie veže a mnoho ďalších. 

 

Sociálna rehabilitácia 

Prostredníctvom sociálnej rehabilitácie si klienti precvičujú potrebné zručnosti, ktoré s ohľadom na ich 

zdravotné postihnutie majú viesť k dosiahnutiu čo najväčšej miery ich sebestačnosti a samostatnosti. 

Program sociálnej rehabilitácie je zostavený pre každého klienta s ťažkým zdravotným postihnutím. 

S klientmi pracujeme individuálnou alebo skupinovou formou. Najväčší dôraz kladieme na rozvoj 

komunikačných zručností, na rozvíjanie sociálnych zručností, podporu v kognitívnej oblasti, 

v percepčnej oblasti, v oblasti mobility a fyzického vývinu. Z hľadiska udržania sebaobsluhy 

u klientov je dôležitý nácvik a rozvoj jemnej motoriky, či posilňovanie manuálnych zručností. Tieto 
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cvičenia sa realizujú s využitím rôznych pomôcok ako sú: reborn bábika, magnetický rybolov, 

piesková súprava, navliekacie kruhy a mnoho ďalších. Podpora v oblasti mobility a fyzického vývinu 

sa realizuje pravidelnými nácvikmi chôdze za pomoci chodítka s podpazušnými podperami či 

„štvorkolky“ a pohybovými cvičeniami, pri ktorých využívame gripmaster, gymy lopty, gymnastické 

gumy a záťažové nátepníčky, ale aj novo zakúpenú pomôcku trojkolku pre dospelých. Kognitívnu 

oblasť, percepčnú oblasť a zmyslové vnímanie u klientov stimulujeme pomocou pamäťových cvičení, 

čítania, ale i aktivitami, pri ktorých využívame zvukové pexeso, zvukový box, výrazové rukavice 

a rôzne spoločenské hry. Táto oblasť sa veľmi dobre stimuluje aj prostredníctvom terapie Snoezelen. 

Všetky tieto pomôcky a terapie posilňujú zvukovú a zrakovú pamäť, citlivosť sluchu, vzájomnú 

koordináciu sluchu, zraku a pohybu, celkovú mozgovú aktivitu, ale i predstavivosť a kreativitu. Mnohí 

klienti sa snažia pracovať na svojej samostatnosti a udržaní schopností v čo najvyššej možnej miere. 

Pokiaľ situáciu nezvládajú, alebo si vyžadujú špeciálne pomôcky a informácie, sociálne pracovníčky 

im poskytujú potrebnú pomoc a podporu.  

 

 

Činnosti zamerané na rozvoj pracovných zručností klientov s mentálnym postihnutím na 

pracovisku Horelica 18  

 

Činnosti boli realizované pod vedením inštruktoriek sociálnej rehabilitácie v keramickej, textilnej, a 

terapeutickej dielni. Medi základné okruhy činností patrila práca s rôznym druhom materiálov (textil, 

papier, kartón, drobný materiál, hlina, plastelína), hranie sa spoločenských hier a hra so stavebnicami, 

práca s pedigom, grafomotorické cvičenia, sebaobslužné úkony, pomocné upratovacie práce (utieranie 

prachu, umývanie, vysávanie manipulácia s bielizňou), varenie, pečenie, upratovanie v jedálni, 

pestovateľské práce. Výsledky produktov z jednotlivých činností slúžili pre vlastnú potrebu, skrášlenie 

interiéru aj exteriéru zariadenia, ale aj na rôzne výstavy za účelom prezentácie zrealizovaných 

výrobkov klientami. 

V rámci udržania psychických schopností klientov im boli naďalej poskytované kognitívne tréningy 

s rôznym zameraním podľa ich individuálnych potrieb. Aktivity boli obohatené aj senzorickou 

stimuláciou, ktorá prebiehala v Snoezelen miestnosti. Tu sa dokázali klienti aktivizovať, ale aj 

zrelaxovať pri emočnom nepokoji. V rámci osvety o základných ľudských právach boli s klientami 

realizované skupinové rozhovory, kde im bola táto problematika priblížená pre nich zrozumiteľným 

jazykom.  
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Kognitívny tréning a senzorická stimulácia 

 

 

 

6. FOTOGRAFIE – PRACOVISKO HORELICA 107 
 

Cvičenia na rozvoj pamäte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobno – pohybové aktivity 
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Spoločenské akcie v Centre sociálnych služieb Horelica 

 

 

 

 

 

    

Zmenáreň 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj pracovných zručností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločná reminiscenčná terapia 
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Spolupráca s organizáciami 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznávame Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečovanie duchovných potrieb 
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7.  FOTOGRAFIE PRACOVISKO HORELICA 18 
 

Športový krúžok 

 

 

 

 

 

Dramatický krúžok 
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Krúžok šikovných rúk „Šikovníček“ 

 

 

 

 

8. V CENTRE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HORELICA SA POSKYTUJÚ: 
 

Obslužné činnosti 

 

1. Ubytovanie: 

Pracovisko Horelica 18 zabezpečuje ubytovanie v jedno, dvoj a trojposteľových izbách. 

 

2. Stravovanie: 

Na pracovisku Horelica 18 sa poskytovala v roku 2020 racionálna strava pre 51 klientov a diabetická 

strava pre 3 klientov vo vekovej kategórii od 3 do 6 rokov, 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 strava podľa želania klienta, alebo jeho zákonného 

zástupcu.  

 

Na pracovisku Horelica 107 bola v roku 2020 poskytovaná racionálna strava pre 64 klientov. 

Diabetickú stravu odoberalo 29 klientov. Stravovanie sa uskutočňovalo v súlade so zásadami zdravej 

výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Klienti 

zariadenia sa zúčastňovali stravovacích komisií, na ktorých mali možnosť podať svoje pripomienky 

alebo požiadavky. 

 

3. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Poskytuje sa všetkým klientom v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov.  

 

Ďalšie činnosti: 

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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2. Úschova cenných vecí. 

 

Tabuľka č. 12 Prehľad klientov, ktorým boli vytvárané podmienky na úschovu cenných vecí 

k 31.12.2021 

 

 

 

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 24 

Deti 0 

Týždenná 

pobytová služba 

Dospelí 0 

Deti 0 

Ambulantná 

sociálna služba 

Dospelí 0 

Deti 0 

Pracovisko Horelica 107 
Celoročná 

pobytová služba 

 

Dospelí 

 

30 

Spolu   54 

 

3. Záujmová činnosť – cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť klientom hodnotné prežívanie 

voľného času, ich osobnostné rozvíjanie v oblasti kultúry, nielen v zariadení, ale aj na podujatiach 

mimo zariadenia. Záujmová činnosť je realizovaná hrami, cestovaním, vychádzkami, turistikou, 

zábavou, súťažami a to formou individuálnou aj skupinovou. Záujmová činnosť klientov je rozdelená 

do krúžkov a to: športový, spevácky krúžok a krúžok šikovných rúk „Šikovníček.“ Organizujeme ich 

pravidelne v rámci plánu aktivít. 

V rámci športového krúžku si vytvárame pozitívny vzťah k pohybu a športu a rozvíjame naše telesné 

a duševné schopnosti. Prostredníctvom speváckeho krúžku posilňujeme u klientov príjemné pocity 

spojené so spevom, či počúvaním hudby v našom internom rádiu ,,Seniorka.“ Krúžok „Šikovníček“ je 

zameraný na upevňovanie a rozširovanie zručností v oblasti varenia, pečenia, práce a kreatívnej 

tvorby s rôznym materiálom. 

 

Tabuľka č. 13 Aktivity a podujatia klientov – pracovisko Horelica 107 v roku 2021  

 

 

Dátum 
NÁZOV PODUJATIA 

 

Počet 

zúčastnených  

klientov 

04.01.2021-

08.01.2021 

Novoročné vinšovanie  95 

 Reminiscenčná terapia  95 

 Spoločná modlitba ,,Večeradlo“  5 

 Počúvame ľudové pesničky  95 

11.01.2021-

15.01.2021 

Literárna kaviareň  5 

 Spoločná modlitba ,,Večeradlo“ 5 

 Počúvame moderné pesničky 95 

 Vtipná besiedka  95 
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18.01.2021-

22.01.2021 

Počúvame biblické príbehy  95 

 Spoločná modlitba ,,Večeradlo“ 95 

 Informovanie klientov o dianí v zariadení 5 

 Počúvame moderné pesničky 95 

25.01.2021-

29.01.2021 

Dámsky klub formou informovania o skrášľovaní  95 

 

23.01.2021 Spoločná modlitba ,,Večeradlo“ 5 

24.01.2021 Pánsky klub formou informovania o pánskych aktivitách  95 

27.01.2021 Hráme našim jubilantom  95 

01.02.2021 Reminiscenčná terapia – „Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde“ 4 

03.02.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 5 

05.02.2021 Pamäťové cvičenia – „Meno, mesto, zviera, vec“ 5 

08.02.2021 Fašiangové posedenie pre 3. poschodie 5 

09.02.2021 Fašiangové posedenie pre 1. poschodie 5 

10.02.2021 Fašiangové posedenie pre 2. poschodie 5 

11.02.2021 Loptové hry s padákom 5 

12.02.2021 Literárna kaviareň – „Posedenie pri dobrej káve a knihe“ 95 

16.02.2021 Valentínske posedenie pre 2. poschodie 5 

17.02.2021 Valentínske posedenie pre 3. poschodie 5 

18.02.2021 Valentínske posedenie pre 1. poschodie 5 

19.02.2021 Pamäťové cvičenia „Cvičíme si svoju pamäť“ 5 

23.02.2021 Hráme spoločenské hry 8 

24.02.2021 Spoločná modlitba - ,,Večeradlo“ 5 

25.02.2021 Krúžok šikovných rúk 5 

26.02.2021 Schôdza domových dôverníkov 57 

01.03.2021 Reminiscenčná terapia „Marec mesiac kníh“ 5 

02.03.2021 Pánsky klub 5 

03.03.2021 Spoločná modlitba „ Večeradlo“  5 

04.03.2021 Hudobno – pohybové aktivity - „Precvičujeme horné 

končatiny“ 

5 

05.03.2021 Krúžok šikovných rúk – „Vyrábame záložky do knihy“ 5 

08.03.2021 Medzinárodný deň žien 95 

09.03.2021 Dámsky klub 5 

10.03.2021 Spoločná modlitba „Krížová cesta“ 5 

11.03.2021 Literárna kaviareň – „Posedenie pri dobrej káve a knihe“ 5 

12.03.2021 Hráme sa spoločenské hry 5 

16.03.2021 – 

19.03.2021 

 

,,Náš týždeň mozgu“ 

Prednáška a diskusia o fungovaní mozgu - zabezpečené 

pracovníkmi CSS Horelica 

Prednáška a diskusia o fungovaní pamäte - zabezpečené 

pracovníkmi CSS Horelica 

Školenie o fungovaní mozgu - zabezpečené pracovníkmi CSS 

Horelica  

Pamäťové písomné cvičenia 

Pamäťové vizuálne cvičenia 

15 

22.03.2021 „Varím, varíš varíme“ 5 
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23.03.2021 Riešime problémy klientov – „Diskusné fórum“ 21  

24.03.2021 Spoločná modlitba „Krížová cesta“ 5  

25.03.2021 Literárna kaviareň – „Posedenie pri dobrej káve a knihe“ 5  

26.03.2021 Jarná prechádzka 5 

29.03.2021 Spevácky krúžok 5  

30.03.2021 Schôdza domových dôverníkov 5  

31.03.2021 Oslava narodenín a menín našich klientov 5  

01.04.2021 Pletieme veľkonočné korbáče 7  

06.04.2021 Veľkonočná šibačka 56  

07.04.2021 Spoločná modlitba „Večeradlo“ 18  

08.04.2021 Prechádzka v okolí zariadenia 6  

09.04.2021 Pamäťové cvičenia  „Meno, mesto zviera, vec“ 9  

    12.04.2021 Reminiscenčná terapia – „Spomíname na veľkonočné sviatky“ 7  

13.04.2021 Domovácka liga 16  

14.04.2021 Spoločná modlitba „Večeradlo“ 17  

16.04.2021 Výlet do prírody 9  

20.04.2021 Hráme sa spoločenské hry 6  

21.04.2021 Spoločná modlitba „Večeradlo“ 15  

22.04.2021 Krúžok šikovných rúk 10  

23.04.2021 Literárna kaviareň – „Posedenie pri dobrej káve a knihe“ 6  

26.04.2021 „Varím, varíš varíme“  5  

28.04.2021 Riešime problémy klientov – „Diskusné fórum“ 45  

29.04.2021 Spoločná modlitba „Večeradlo“ 15 

30.04.2021 Schôdza domových dôverníkov 5  

30.04.2021 Stavanie mája spojené s vystúpením folklórnej skupiny 36 

03.05.2021 Reminiscenčná terapia – „Máj lásky čas“ 8  

04.05.2021 Hráme sa spoločenské hry 12  

05.05.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 14  

06.05.2021 Hudobno – pohybové aktivity – „Cvičíme s loptami“ 10  

    07.05.2021 Literárna kaviareň – „Posedenie pri dobrej káve a knihe“ 8  

10.05.2021 Spevácky krúžok 6 

11.05.2021 Domovácka liga 16  

13.05.2021 Prechádzka v okolí zariadenia 12  

14.05.2021 Sociálna rehabilitácia – stimulácia zmyslov „Svet chutí“ 7  

17.05.2021 Oslava Dňa matiek 56  

18.05.2021 Dámsky klub 9  

19.05.2021 Výlet na kopec Husárik 9  

20.05.2021 Hráme holandský biliard Sjoelen 8 

21.05.2021 Pamäťové cvičenia – „Cvičíme si krátkodobú pamäť“ 8  

24.05.2021 Šikovníček 6  

25.05.2021 Schôdza domových dôverníkov 5  

26.05.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 19  

27.05.2021 Reminiscenčná terapia – „Pečieme s láskou“ 6  

28.05.2021 Oslava narodenín 8  

28.05.2021 

 

Sociálna rehabilitácia – precvičovanie zvukovej pamäte 

formou hry „Pexeso  pre uši“ 

5  
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31.05.2021 Váľanie mája spojené s vystúpením folklórnej skupiny 32  

01.06.2021 

 

Medzinárodný deň detí plný hudby a zábavy na pracovisku 

Horelica 18 

4  

02.06.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 18  

03.06.2021 Hudobno – pohybové aktivity – „Staviame vežu“ 12  

04.06.2021 Hráme sa spoločenské hry 13  

    07.06.2021 Šikovníček 9  

08.06.2021 Domovácka liga 16 

09.06.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 19  

10.06.2021 Dámsky klub 8  

11.06.2021 Literárna kaviareň – „Príjemné posedenie pri káve a čaji“ 7  

14.06.2021 Prechádzka v okolí zariadenia 6  

15.06.2021 Sociálna rehabilitácia  –  „Chodím, teda som“ – nácvik chôdze 4  

16.06.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 17 

17.06.2021 Výlet na pútnické miesto Živčáková 9  

18.06.2021 Pamäťové cvičenia – „Meno, mesto, zviera, vec“ 11  

21.06.2021 Oslava dňa otcov 62  

22.06.2021 Spevácky krúžok 8  

23.06.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 21  

24.06.2021 Pálenie Jánskych ohňov 18  

25.06.2021 Diskusné fórum – „Riešime problémy klientov“ 12  

28.06.2021 Reminiscenčná terapia – „Pečieme s láskou“ 8  

28.06.2021 Schôdza domových dôverníkov 5 

29.06.2021 Oslava narodenín 8  

30.06.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 16  

01.07.2021 – 

02.07.2021 

Schôdza domových dôverníkov 

Deň ľudských práv – čítame a diskutujeme o ľudských 

právach   

Deň ľudských práv – výtvarná súťaž 3. ročník ,,Moje ľudské 

práva“ 

5 

13 

13 

05.07.2021 – 

09.07.2021 

Výlet do športovo – rekreačného strediska Rodinka Resort 

Oščadnica – „Adventure golf“ 

Hráme sa spoločenské hry 

Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 

Prechádzka v okolí zariadenia 

9 

 

10 

19 

7 

12.07. 2021 – 

16.07.2021 

Oslavujeme „Medzinárodný deň čokolády“ 

Športový krúžok – „Domovácka liga“ 

Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 

Prechádzka v okolí zariadenia 

12 

16 

23 

5 

19.07.2021 – 

23.07.2021 

Reminiscenčná terapia – „Medzinárodný Deň rodiny“ 

Pamäťové cvičenia – „Cvičíme si koncentráciu“ 

„Šikovníček“ 

Prechádzka v okolí zariadenia 

8 

12 

9 

6 

26.07.2021 – 

30.07.2021 

„Literárna kaviareň“ 

„Spevácky krúžok“ 

Sociálna rehabilitácia – „Cvičíme si jemnú motoriku 

prostredníctvom prezliekania „Reborn bábiky“ 

Prechádzka v okolí zariadenia 

7 

11 

4 

 

6 
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02.08.2021 – 

06.08.2021 

Šikovníček 

Schôdza domových dôverníkov 

Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 

„Varím, varíš, varíme“ 

13 

6 

21 

7 

09.08.2021 – 

13.08.2021 

Dámsky klub 

Prechádzka v okolí zariadenia 

Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 

Hranie hier 

8 

5 

20 

12 

16.08. 2021 – 

20.08.2021 

Letné kino 

Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 

Pamäťové cvičenia - „Precvičujeme si dlhodobú pamäť“ 

13 

19 

12 

23.08.2021 – 

27.08.2021 

Domovácka liga 

Hudobno – pohybové aktivity - „Precvičujeme si telo“ 

Spoločná modlitba – „Večeradlo“ 

Letné kino 

16 

13 

21 

9 

30.08.2021 – 

31.08.2021 

Oslava narodenín 

Svätá omša 

6 

35 

02.09.2021 Hranie hier 10  

03.09.2021 Schôdza domových dôverníkov 4  

06.09.2021 Šikovníček 9  

    07.09.2021 Spoločná modlitba ,,Večeradlo“ 18  

09.09.2021 Hudobno – pohybové aktivity - ,,Cvičíme s hudbou“ 13  

13.09.2021 Dámsky klub 13  

17.09.2021 Pamäťové cvičenia 9  

20.09.2021 Počúvame rozprávky 100  

21.09.2021 Domovácka liga 16  

22.09.2021 Spoločná modlitba ,,Večeradlo“ 21  

23.09.2021 Deň s ľudovou hudbou 100  

24.09.2021 Literárna kaviareň - ,,Posedenie pri dobrej káve a knihe“ 10  

28.09.2021 Informovanosť o dianí v zariadení a spoločnsti 100  

29.09.2021 Spoločná modlitba ,,Večeradlo“ 19  

30.09.2021 Oslava narodenín, posedenie pri kávičke a koláčiku 8  

04.10.2021 Reminiscenčná terapia – ,,Pečieme s láskou“ 7  

05.10.2021 Oslava mesiaca úcty k starším 39  

06.10.2021 Spoločná modlitba - ,,Večeradlo“ 17  

    07.10.2021 Sociálna rehabilitácia - ,,Pohyb lieči dušu“ 4  

08.10.2021 Pamäťové cvičenia - ,,Cvičíme si koncentráciu“ 12 

08.10.2021 Schôdza domových dôverníkov 4  

11.10.2021 Šikovníček 9 

12.10.2021 Literárna kaviareň - ,,Posedenie pri dobrej kávičke a knihe“ 13  

13.10.2021 Spoločná modlitba - ,,Večeradlo“ 22  

14.10.2021 Diskusné fórum - ,,Riešime problémy klientov“ 17  

18.10.2021 Dámsky klub 8 

20.10.2021 Spoločná modlitba - ,,Večeradlo“ 19  

21.10.2021 Hudobno – pohybové aktvity - ,,Staviame vežu“ 18 

22.10.2021 Literárna kaviareň - ,,Posedenie pri dobrej kávičke a knihe“ 10  

25.10.2021 Hranie hier 9 
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Pravidelné aktivity: 

- vysielanie rádia „Seniorka“ je súčasťou života v domove. Vysielajú sa rôzne oznamy, 

upozornenia a informácie pre klientov. V čase pandémie COVID-19 sa podávali informácie 

o bezpečnostných opatreniach a stave aktuálnej epidemiologickej situácie. Vysielajú sa aj 

gratulácie k životným jubileám a k meninám nielen klientov, ale aj zamestnancov. Obľúbené 

na počúvanie sú i rozprávky, povesti a prenosy svätých omší, 

- pamäťové cvičenia, 

- zabezpečovanie duchovných potrieb – svätá omša a spoločné modlitby, 

- záujmová činnosť klientov v spoločenskej miestnosti – hranie spoločenských hier, krúžok 

šikovných rúk, 

- prednášky v zariadení, 

26.10.2021 Domovácka liga 15  

27.10.2021 Spoločná modlitba - ,,Večeradlo“ 23  

28.10.2021 Počúvame rozprávky 104  

29.10.2021 Oslava narodenín a menín, posedenie pri kávičke a koláčiku 7  

02.11.2021 Reminiscenčná terapia – „Spomienka na zosnulých“ 9  

03.11.2021 Spoločná modlitba - „Večeradlo“ 18  

04.11.2021 Schôdza domových dôverníkov 6  

    05.11.2021 Pamäťové cvičenia - „Cvičíme si koncentráciu“ 8  

08.11.2021 Literárna kaviareň s posedením pri kávičke a koláčiku 10  

09.11.2021 Domovácka liga 20 

10.11.2021 Spoločná modlitba - „Večeradlo“ 19  

11.11.2021 Hranie hier 7  

12.11.2021 Šikovníček 8  

16.11.2021 Prechádzka v okolí zariadenia 10  

18.11.2021 Sociálna rehabilitácia - „Reborn bábika“ 4  

19.11.2021 Dámsky klub 6  

22.11.2021 Počúvame ľudové piesne z rádia „Seniorka“ 106  

23.11.2021 Hudobno - pohybové aktivity - „Cvičíme s hudbou“ 13  

24.11.2021 Reminiscenčná terapia - „Pečieme s láskou“ 9  

25.11.2021 Akcia v zariadení - „Katarínska zábava“ 48  

26.11.2021 Prednáška v zariadení – „Alzheimerova choroba“ 24  

29.11.2021 Informovanie klientov o dianí v zariadení a spoločnosti 106  

30.11.2021 Oslava narodenín spojená s posedením pri koláčiku a kávičke 9  

01.12.2021 Spoločná modlitba - „Večeradlo“ 26  

02.12.2021 Schôdza domových dôverníkov 6  

03.11.2021 Pečieme vianočné oblátky 5  

06.12.2021 Príchod svätého Mikuláša  104  

07.12.2021 Reminiscenčná terapia - „Spomíname na vianočné sviatky“ 9  

08.12.2021 Spoločná modlitba - „Večeradlo“ 23  

10.12.2021 Varíme vianočný punč 10  

13.12.2021 Chodenie Lucií 104  

14.12.2021 Literárna kaviareň – „Posedenie pri kávičke a koláčiku“  11 

16.12.2021 Vianočné trhy 25 

17.12.2021 Vyhodnotenie Domováckej ligy 16  

20.12.2021 Oslava narodenín klientov 8  
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- výlety po našom okolí, prechádzky s klientmi, 

Využívanie prvkov muzikoterapie, biblioterapie, reminiscenčnej terapie, terapie Snoezelen, pohybové  

a relaxačné cvičenia: 

-     spevácky krúžok, 

-     športové aktivity, hudobno – pohybové hry, 

-     „Domovácka liga“, 

-     videoprojekcia, 

-     Pánsky klub/ Dámsky klub, 

-     Literárna kaviareň, 

-     „Varím, varíš, varíme.“ 

 

 

Tabuľka č. 14 Aktivity a podujatia klientov – pracovisko Horelica 18 v roku 2021 

 

Dátum NÁZOV PODUJATIA 

Počet 

zúčastnených 

klientov 

04.01.2021 Spievame si novoročné koledy a vinše 25 

05.01.2021 Kreslenie omaľovaniek – „Traja králi“  23 

07.01.2021 Upevňovanie jemnej motoriky   23 

08.01.2021 Premietanie zimných rozprávok  21 

11.01.2021 Odloženie vianočnej výzdoby a vianočných stromčekov  25 

12.01.2021 Maľovanie farbami – „Mráz na oknách“   24 

13.01.2021 Hráme sa spoločenské hry  25 

14.01.2021 Dramatický krúžok  23 

15.01.2021 Súťaž družstiev v holandskom biliarde Sjoelen   24 

18.01.2021 Grafomotorické cvičenia – „Spájanie bodov“ (snehuliak, 

vločky...) 

25 

19.01.2021 Práca s papierom, šúľanie krepového papiera (zimné oblečenie) 24 

20.01.2021 Prechádzka do zimnej prírody 24 

21.01.2021 Šikovníček – „Zhotovenie snehuliakov z rôzneho materiálu“ 23 

22.01.2021 Hráme sa obrie „Človeče, nehnevaj sa“ 21 

25.01.2021 Hráme sa Bocciu 26 

26.01.2021 Práca s rôznym materiálom – „Koláž zimnej krajiny“ 24 

27.01.2021 Cvičenie s hudbou 25 

28.01.2021 Pečenie a varenie – „Slimáčiky z lístkového cesta“ 27 

29.01.2021 Oslava narodenín a menín klientov 24 

01.02.2021 Hráme sa „Obrie človeče, nehnevaj sa“  31 

02.02.2021 Vyšívanie na kartón alebo látku   27 

03.02.2021 Grafomotorické cvičenia – „Bodkované obrázky“  31 

04.02.2021 Dramatický krúžok –„Nácvik básničiek na sviatok sv. Valentína“ 24 

05.02.2021 Práca s rôznym materiálom – „Strukovinové srdiečka“  28 

08.02.2021 Hráme sa Bocciu  27 

09.02.2021 Šikovníček – „Valentínske pozdravy“  25 

10.02.2021 Hráme sa konštrukčné hry   28 

11.02.2021 Sladké Valentínske občerstvenie – „Ovocný pohár so šľahačkou“  31 

12.02.2021 Valentínska zábava 30 
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15.02.2021 Výzdoba zariadenia na karneval   20 

16.02.2021 Práca s papierom – „Výroba karnevalových masiek“  21 

17.02.2021 Karnevalová zábava  20 

18.02.2021 Dramatický krúžok –„Divadielko o maskách“ 14 

19.02.2021 Premietanie rozprávky   20 

22.02.2021 Súťaž družstiev v holandskom biliarde  28 

24.02.2021 Oslava narodenín a menín klientov  30 

26.02.2021 Maľovanie farbami – „Vtáčie búdky“  27 

01.03.2021 Športový krúžok  28 

02.03.2021 Grafomotorické cvičenia  25 

03.03.2021 Svätá omša zo záznamu  20 

04.03.2021 Dramatickú krúžok – „Marec mesiac kníh“  18 

05.03.2021 Práca s papierom – „Vyrábame záložky do kníh“  28 

08.03.2021 Medzinárodný deň žien – posedenie pri kávičke a koláčiku  30 

09.03.2021 Práca s papierom – „Veľkonočné pozdravy“  25 

10.03.2021 Hudobno – pohybové aktivity – „Cvičenie so šatkami“  24 

11.03.2021 Práca s rôznym materiálom – „Koláž jarnej prírody“ 29 

12.03.2021 Hráme sa spoločenské hry  25 

15.03.2021 Hráme sa holandský biliard – vyhodnotenie za 1.štvrťrok 29 

16.03.2021 Šikovníček – „Prvé jarné kvietky“, práca s papierom  28 

17.03.2021 Hráme sa konštrukčné hry  25 

19.03.2021 Premietanie rozprávky  27 

22.03.2021 Deň šťastia – „Či nás robí šťastnými“  30 

23.03.2021 Hráme sa Bocciu   22 

24.03.2021 Maľovanie farbami – „Veľkonočné vajíčka“  29 

25.03.2021 Dramatický krúžok – „Básničky o jari“  29 

26.03.2021 Svätá omša zo záznamu  25 

29.03.2021 Šikovníček – „Aranžovanie veľkonočných dekorácií“  25 

30.03.2021 Pečenie – „Koláč lenivej ženy“  22 

31.03.2021 Oslava narodenín a menín  30 

01.04.2021 Zábavné popoludnie s veselým oblečením  25 

06.04.2021 Svätá omša zo záznamu  20 

07.04.2021 Grafomotorické cvičenia   19 

08.04.2021 Dramatický krúžok – „Básničky o kvetoch“  24 

09.04.2021 Šikovníček – výroba narcisu, práca s papierom  30 

12.04.2021 Svetový deň letectva a kozmonautiky – práca s rôznym 

materiálom  

29 

12.04.2021 „Zmenáreň“  4 

13.04.2021 Hráme sa obrie „Človeče, nehnevaj sa“  23 

14.04.2021 Farbami maľujeme rozkvitnuté stromy  30 

15.04.2021 Hudobno – pohybové aktivity – cvičíme so stuhami  25 

16.04.2021 Premietanie  rozprávky  30 

19.04.2021 Hráme sa holandský biliard  25 

20.04.2021 Šikovníček – koláž lesa a lesných zvieratiek  28 

21.04.2021 Vychádzka do okolitej prírody  28 

22.04.2021 Deň Zeme – rozhovor s klientmi na tému „Ochrana prírody“  27 

26.04.2021 Výlet na Drahošanku  9 
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26.04.2021 Hráme sa Bocciu  20 

27.04.2021 Pečieme bábovku  10 

28.04.2021 Oslava narodenín a menín klientov  29 

29.04.2021 Medzinárodný deň tanca – súťaž klientov v tancovaní  31 

29.04.2021 Schôdza domových dôverníkov  4 

30.04.2021 Stavanie mája spojený s opekačkou na záhrade  32 

   

03.05.2021 Hráme sa spoločensko –pohybovú hru TWITER  19 

03.05.2021 Domovácka liga  8 

04.05.2021 Práca v záhrade – príprava hriadok, skleníka  30 

05.05.2021 Svetový deň hygieny rúk, upevňovanie hygienických návykov – 

beseda   

30 

06.05.2021 Šikovníček – maľujeme na kamene  29 

07.05.2021 Upevňovanie jemnej motoriky  29 

10.05.2021 Svetový deň – pohybom k zdraviu  28 

11.05.2021 Pracujeme v záhrade, v skleníku – sadenie priesad  30 

12.05.2021 Práca s papierom – „Origami“  17 

13.05.2021 Dramatický krúžok   10 

13.05.2021 Výlet Milošová – Megoňky  14 

14.05.2021 Hráme sa spoločenské hry  25 

17.05.2021 Súťaž v holandskom biliarde Sjoelen  25 

18.05.2021 Šikovníček – koláž „zvieracie mláďatká“   30 

19.05.2021 Vychádzka do prírody – zber liečivých kvetov  29 

21.05.2021 Hudobno – pohybové hry s Fíha Tralala  28 

24.05.2021 Hráme sa Bocciiu  30 

25.05.2021 Brigáda v areáli a okolí zariadenia  28 

26.05.2021 Grafomotorické cvičenia  18 

27.05.2021 Pečieme kyškový koláč   29 

28.05.2021 Oslava narodenín a menín klientov, posedenie pri kávičke 

a koláčiku  

30 

31.05.2021 Deň otvárania studničiek – vychádzka do prírody k rieke  33 

31.05.2021 Váľanie mája spojené s vystúpením folklórnej skupiny 

a s opekačkou na záhrade  

33 

01.06.2021 Medzinárodný deň detí plný hudby a zábavy  50 

02.06.2021 Grafomotorické cvičenia   28 

03.06.2021 Práca v záhrade – starostlivosť o skleník, hriadky a skalky  29 

04.06.2021 Hráme sa spoločenské hry  30 

07.06.2021 Športový krúžok  31 

07.06.2021 Schôdza domových dôverníkov  4 

08.06.2021 Výlet na Husárik  11 

09.06.2021 Šikovníček – koláž letnej lúky  29 

10.06.2021 Dramatický krúžok  20 

10.06.2021 Domovácka liga  8 

11.06.2021 Vychádzka do prírody  28 

15.06.2021 Maľovanie farbami – otláčanie rúk „Zvieratká“   25 

16.06.2021 Hráme sa holandský biliard  30 

17.06.2021 Vyšívanie na kartón, či látku  27 
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18.06.2021 Medzinárodný deň piknikov – vychádzka na lúku a piknik 

v tráve  

29 

21.06.2021 Hráme sa Bocciu  29 

21.06.2021 Rozvíjame si základné počítačové zručnosti 3 

22.06.2021 Výlet do KNM – rozhľadňa Tábor  11 

23.06.2021 Pracovná činnosť  záhrade  30 

24.06.2021 Šikovníček – práca s papierom  „Lienky v tráve“  28 

25.06.2021 Premietanie filmov a rozprávok  29 

28.06.2021 Športový krúžok – hráme futbal  30 

29.06.2021 Kulinoterapia – Slivkové šatôčky z lístkového cesta  25 

30.06.2021 Oslava narodenín a menín klientov, posedenie pri kávičke 

s koláčikom  

29 

01.07.2021 Kreslíme kriedami na chodník 28 

01.07.2021 Deň ľudských práv – čítame a diskutujeme o ľudských právach 14 

02.07.2021 Deň ľudských práv – výtvarná súťaž 3. ročník „Moje ľudské 

práva“ 

14 

02.07.2021 Svätá omša zo záznamu 30 

06.07.2021 Výlet do športovo – rekreačného strediska Rodinka Resort 

Oščadnica – „Adventure golf“ 

7 

06.07.2021 Práca v záhrade, skleníku, úprava skaliek a hriadok 7 

08.07.2021 Maľovanie farbami – „Slnečnice“ 29 

09.07.2021 Grafomotorické cvičenia 28 

12.07.2021 Športový krúžok 30 

13.07.2021 Šikovníček – „Ovocie z papierových tácok“ 28 

14.07.2021 Upevňovanie jemnej motoriky 16 

15.07.2021 Výlet do Butkova – pútnické miesto Ladce 13 

16.07.2021 Počúvanie ľudových piesni, spievanie 31 

19.07.2021 Hráme sa loptové hry 30 

20.07.2021 Vyfarbujeme si omaľovánky 28 

21.07.2021 Pracovná činnosť v záhrade 28 

22.07.2021 Dramatický krúžok 27 

22.07.2021 Domovácka liga 8 

23.07.2021 Vychádzka do prírody 28 

26.07.2021 Hráme sa holandský biliard 19 

27.07.2021 Šikovníček – práca s papierom – „ Vodné zvieratá“ 24 

28.07.2021 Premietanie rozprávky 26 

29.07.2021 Kulinoterapia – pečieme si ovocnú bublaninu 27 

30.07.2021 Oslava narodenín a menín klientov, posedenie pri kávičke s 

koláčikom 

28 

02.08.2021 Športový krúžok 30 

03.08.2021 Práca v záhrade, skleníku, úprava skaliek a hriadok 31 

04.08.2021 Práca s papierom – „Loďky“ 15 

05.08.2021 Dramatický krúžok 28 

06.08.2021 Letné kino – premietanie rozprávky 29 

09.08.2021 Hráme sa Bocciu 25 

10.08.2021 Vychádzka do lesa 20 

11.08.2021 Hudobno – pohybové hry s „Fíha Tralala“ 29 

12.08.2021 Šikovníček – „Koláže motýľov“ 10 
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13.08.2021 Hranie spoločenských hier 28 

16.08.2021 Hráme sa holandský biliard 27 

17.08.2021 Maľovanie farbami – „Zmrzlina“ 13 

17.08.2021 Schôdza domových dôverníkov 4 

18.08.2021 Upevňovanie jemnej motoriky 16 

20.08.2021 Počúvanie hudby, spievanie piesni 21 

24.08.2021 Kreslenie a vyfarbovanie letných omaľovaniek 30 

24.08.2021 Domovácka liga 10 

25.08.2021 Práca s rôznym materiálom – „Morské živočíchy“ 21 

26.08.2021 Grafomotorické cvičenia 27 

27.08.2021 Sledovanie svätej omše zo záznamu 27 

30.08.2021 Kulinoterapia – pečieme si ovocnú bublaninu 28 

31.08.2021 Oslava narodenín a menín klientov, posedenie pri kávičke a 

koláčiku 

27 

02.09.2021 Práca s papierom – „Usmievavé tváre“ 11 

03.09.2021 Svätá omša zo záznamu 30 

06.09.2021 Hráme sa holandský biliard Sjoelen 29 

07.09.2021 Práca v záhrade –skleníku, úprava skaliek a hriadok 29 

07.09.2021 Spoznávame slovenské hrady a zámky 9 

08.09.2021 Kreslenie omaľovánok s jesennou tématikou 28 

09.09.2021 Dramatický krúžok 27 

10.09.2021 Upratovanie – „Jesenná výzdoba zariadenia“ 30 

13.09.2021 Športový krúžok 30 

14.09.2021 Maľovanie farbami – „Otláčanie rúk“ 21 

14.09.2021 Domovácka liga 8 

16.09.2021 Vychádzka do prírody – „Zber jesenných plodov“ 28 

17.09.2021 Grafomotorické cvičenie – „Precvičujeme si farby a tvary“ 29 

20.09.2021 Hráme sa Bocciu 31 

21.09.2021 Pracovná činnosť v záhrade – „Zber úrody“ 27 

22.09.2021 Práca s rôznym materiálom – „Jesenné stromy“ 28 

23.09.2021 Dramatický krúžok 29 

24.09.2021 Opekačka – „Rozlúčka s letom“ 30 

27.09.2021 Hráme sa hru Twister 27 

28.09.2021 Šikovníček – „Tekvice z rôzneho materiálu“ 11 

29.09.2021 Kulinoterapia – „Pečieme si cuketový koláčik“ 28 

30.09.2021 Oslava narodenín a menín klientov, posedenie pri kávičke s 

koláčikom 

29 

01.10.2021 Práca v záhrade – „Zber úrody“ 29 

01.10.2021 Výlet na pútnické miesto – na horu Živčáková 7 

04.10.2021 Sviatok sv. Františka z Assisi – premietanie filmu 11 

05.10.2021 Šikovníček –„Ježko“ 22 

06.10.2021 Športový krúžok 28 

07.10.2021 Kreslenie, vyfarbovanie omaľovaniek 28 

08.10.2021 Bicyklovanie a kolobežkovanie v areáli zariadenia 27 

11.10.2021 Práca v záhrade, v skleníku a okolo skaliek  26 

12.10.2021 Dramatický krúžok 19 

13.10.2021 Práca s papierom – „Jablká“ 28 
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14.10.2021 Otláčanie listov 29 

15.10.2021 Posilňovacie cvičenia vo fit-parku v záhrade zariadenia 18 

18.10.2021 Hráme sa holandský biliard 28 

19.10.2021 Svätá omša zo záznamu 28 

20.10.2021 Šikovníček – otláčame farbami „Ovocie“ 27 

21.10.2021 Premietanie rozprávky 28 

22.10.2021 Vychádzka do jesennej prírody 28 

25.10.2021 Dramatický krúžok 27 

26.10.2021 Grafomotorické cvičenia 28 

26.10.2021 Domovácka liga 8 

27.10.2021 Práca s papierom – „Hríby“ 29 

28.10.2021 Kulinoterapia – „Pečieme si kokosový koláč“ 29 

29.10.2021 Oslava narodenín a menín klientov, posedenie pri kávičke s 

koláčikom 

27 

02.11.2021 Pamiatka zosnulých – „Spoločná modlitba“ 25 

03.11.2021 Práva s papierom – „Lietajúci balón 24 

04.11.2021 Jesenné práce v záhrade 25 

05.11.2021 Hráme sa spoločenské hry 26 

08.11.2021 Športový krúžok 26 

09.11.2021 Grafomotorické cvičenia 28 

09.11.2021 Spoznávame krásy Slovenska 6 

10.11.2021 Práca s rôznym materiálom – „Svietnik“ 29 

11.11.2021 Hráme sa obrie „Človeče nehnevaj sa“ 27 

12.11.2020 Premietanie rozprávky 29 

15.11.2021 Vyrábame dekorácie zo slaného cesta 30 

16.11.2021 Dramatický krúžok 28 

18.11.2021 Pečieme makový koláč 26 

19.11.2021 Oslava narodenín a menín klientov - posedenie pri kávičke a 

koláčiku 

30 

22.11.2021 Hráme sa Bocciu 25 

22.11.2021 Tvorba biografickej knihy 3 

23.11.2021 Šikovníček – zhodnotenie adventných vencov 24 

23.11.2021 Domovácka liga 8 

24.11.2021 Čítanie klasických ľudových rozprávok 15 

25.11.2021 Katarínska zábava 9 

26.11.2021 Svätá omša zo záznamu 27 

29.11.2021 Výzdoba zariadenia – Advent a Vianoce 26 

30.11.2021 Maľovanie adventných predlôh 24 

01.12.2021 Príprava programu na stretnutie s Mikulášom 21 

02.12.2021 Výzdoba zariadenia na vianočné obdobie 24 

03.12.2021 Stretnutie s Mikulášom- „Posedenie pri vianočnom punči“ 34 

06.12.2021 Premietanie filmu o sv. Mikulášovi 24 

06.12.2021 Schôdza domových dôverníkov 4 

07.12.2021 Práca s papierom – „Snehuliaci“ 25 

08.12.2021 Hranie spoločenských hier 26 

09.12.2021 Maľovanie farbami – „Zimná krajina“ 27 

10.12.2021 Športový krúžok 27 
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13.12.2021 Svätá omša zo záznamu 25 

14.12.2021 Pečenie vianočných oblátok spojené s varením vianočného punču 29 

15.12.2021 Pečenie vianočných oblátok spojené so spievaním vianočných 

kolied 

27 

16.12.2021 Zdobenie vianočného stromčeka 29 

17.12.2021 Hráme sa holandský biliard 25 

17.12.2021 Vyhodnotenie domováckej ligy 6 

20.12.2021 Grafomotorické cvičenia 28 

21.12.2021 Prechádzka do zimnej prírody 29 

22.12.2021 Kreslenie, vyfarbovanie vianočných omaľovaniek 27 

23.12.2021 Premietanie rozprávky „Mrázik“ 25 

27.12.2021 Šikovníček – maľujeme čo nám priniesol Ježiško 20 

28.12.2021 Kulinoterapia – pečenie perníkového koláča 18 

29.12.2021 Stavanie snehuliaka 18 

30.12.2021 Oslava narodenín a menín klientov 19 

31.12.2021 Spievanie vianočných kolied 20 

 

Pravidelné aktivity: 

- účasť klientov na svätej omši zo záznamu na pracovisku Horelica 18 jedenkrát mesačne, 

- oslavy menín a narodenín klientov v zariadení jedenkrát za mesiac, 

- pečieme koláče jedenkrát za mesiac, 

- záujmové krúžky (dramatický, športový krúžok a krúžok šikovných rúk „Šikovníček“), 

- hráme sa spoločenské hry jedenkrát za mesiac, 

- hráme sa holandský biliard Sjoelen alebo Bocciu jedenkrát za mesiac, 

- premietanie rozprávok jedenkrát za mesiac, 

- schôdza domových dôverníkov jedenkrát za dva mesiace, 

- tvorba biografickej knihy jedenkrát za dva mesiace, 

- grafomotorické cvičenia jedenkrát za mesiac. 

 

Dodávateľským spôsobom CSS Horelica zabezpečuje: 

- manikúru, pedikúru, kadernícke služby a Canisterapiu. 

 

Individuálny plán klienta 

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.  

Pri príjme klienta do zariadenia sa spoločne s ním a jeho rodinou vytvára životný príbeh klienta, ktorý 

obsahuje informácie o jeho minulom i súčasnom živote, jeho schopnostiach, očakávaniach, 

predstavách a cieľoch. Životný príbeh sa neskôr stáva súčasťou spisu individuálneho plánu prijímateľa 

sociálnych služieb. Ak ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím súčasťou individuálneho plánu 

je program sociálnej rehabilitácie a údaje o občanovi poskytujú najbližší príbuzní. Počas prvých 6 

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

prostredie. každý klient má pri sebe dôležitých pracovníkov, ktorými sú: 

- kľúčový pracovník – je to človek, na ktorého sa môže klient obrátiť, keď niečo potrebuje, keď má 

problém, prípadne sa mu môže vyrozprávať. Kľúčový pracovník pomáha klientovi vo všetkom, čo 

potrebuje. Je to prvá osoba, na ktorú sa môže klient s dôverou obrátiť. 

- sociálny pracovník – je to druhá osoba, ktorá je najdôležitejšia pre klienta. Pomáha klientovi tak isto 

ako kľúčový pracovník, poskytuje základné sociálne poradenstvo a pomáha klientovi vybavovať rôzne 

úradné záležitosti. 
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Pri realizovaní individuálneho plánu klienta sa na základe spoločného rozhovoru s kľúčovým 

pracovníkom a sociálnym pracovníkom stanovujú konkrétne ciele klienta – čo chce dosiahnuť, čo 

potrebuje, aké je jeho prianie. S individuálnym plánom musí súhlasiť prijímateľ alebo opatrovník 

klienta, prípadne rodina prijímateľa a sociálny pracovník. Súhlas je realizovaný podpisom do 

záznamového hárku. 

Individuálny plán sa skladá z anamnézy, individuálneho plánu, plánu starostlivosti a ošetrovateľského 

plánu. 

Po vytvorení individuálneho plánu klienta sa začína realizácia krokov individuálneho plánu klienta 

podľa mesačnej početnosti. Individuálne plány sa pravidelne polročne prehodnocujú v tíme 

pracovníkov. Evidencia biografických údajov klientov je vedená v programe IS Cygnus. 

V komunikácii s klientmi s demenciou a mentálnym postihnutím sa používajú alternatívne formy 

komunikácie. Pod odborným vedením si vyrábajú erb, prostredníctvom ktorého vyjadrujú svoje 

želania, potreby, sny, čo by chceli dosiahnuť a podobne.  

 

Dôverník 

S cieľom zvýšenia ochrany ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby v zmysle platnej 

legislatívy,  zariadenie zabezpečilo pre svojich klientov vzdelávanie a poučenie s funkciou dôverníka. 

Inštitút dôverníka má za cieľ napomáhať klientovi dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody, 

ľudskú dôstojnosť, môže napomáhať uplatnenie  práva osobného kontaktu, telefonického kontaktu, 

písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany 

jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou 

a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov. Zariadenie CSS Horelica vykonáva oznamovaciu 

povinnosť dôverníkovi. 

 

 

Tabuľka č. 15 Plnenie individuálnych plánov klientov CSS Horelica počas r. 2021 

 

 Plnenie individuálnych 

plánov 

Štatistické 

vyhodnotenie - 

miera splnenia 

Pracovisko 

Horelica 

18 

Počet 

klientov 

Počet 

individuálnych 

plánov 

splnený 33  

 

 

89,61 % 54 54 splnený 

čiastočne 

21 

nesplnený 0 

      

Pracovisko 

Horelica 

107 

Počet 

klientov 

Počet 

individuálnych 

plánov 

splnený 

102 

 

 

99,51 % 

 

104 

 

104 

splnený 

čiastočne 

2 

nesplnený 
0 
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9. PLNENIE CIEĽOV, PRIORÍT A INOVÁCIE V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB ZA ROK 2021 
 

Stanovené ciele na rok 2021 a ich vyhodnotenie za pracovisko Horelica 107 a pracovisko 

Horelica 18 
 

 

 

Účasť zamestnancov na odborných seminároch a školeniach, ktoré budú súvisieť s výkonom ich 

práce, koordinácia s inými inštitúciami alebo inými odborníkmi (ÚPSVR SR, právne služby a 

pod.) 

Zamestnanci CSS Horelica absolvovali v priebehu roka 2021 školenia a odborné semináre v súlade 

s plánom vzdelávania a potrebami v dôsledku zmeny v legislatíve alebo pracovných postupoch. 

V dôsledku pandémie Covid-19 boli školenia  absolvované prevažne dištančnou formou. Splnenie 

cieľa je bližšie spracovaný v tabuľke č. 4 Vyhodnotenie plánu vzdelávania za rok 2021. 
 

Dosiahnuť z celkového počtu hodnotených zamestnancov minimálne 80% spokojných 

Zamestnanci CSS Horelica absolvovali v priebehu roka 2021 školenia a odborné semináre v súlade 

s plánom vzdelávania a potrebami v dôsledku zmeny v legislatíve alebo pracovných postupoch. 

V dôsledku pandémie Covid-19 boli školenia  absolvované prevažne dištančnou formou. Splnenie 

cieľa je bližšie spracovaný v tabuľke č. 4 Vyhodnotenie plánu vzdelávania za rok 2021. 
 

Rekonštrukcia miestnosti a vytvorenie kuchynského kútika pre klientov na pracovisku Horelica 

18 

Rekonštrukciou priestorov a zakúpením sporáka a kuchynskej linky s príslušenstvom sme počas roka 

2021vytvorili kuchynský kútik pre našich klientov. Vďaka tomu sme vytvorili pre klientov príjemné 

prostredie na rozvoj ich pracovných zručností v oblasti prípravy jednoduchých pochutín a pečenia 

koláčikov. Zároveň prispievame k skvalitneniu dôstojného života prijímateľov v našom zriadení 

a podpore ich sebestačnosti. 
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Zakúpenie interiérového vybavenia pre klientov aj zamestnancov zariadenia na pracovisku 

Horelica 107 
 
 

Boli zakúpené plexisklá na stoly do jedálne 

pre klientov, aby sa zabezpečila 

jednoduchšia manipulácia pri čistení stolov. 

Za účelom estetizácie prostredia 

a spríjemnenia atmosféry v jedálni boli  

zakúpené nové závesy na okná a obrusy na 

stoly v jednotnom vzore.  

 

Taktiež boli zakúpené nové plexisklá, obrusy 

a závesy do jedálničky pre zamestnancov, 

aby sme im spríjemnili čas na obed. 
 
 
 
 

 

Zakúpenie automatickej práčky s kapacitou 8kg do práčovne pracoviska Horelica 18 
 

Počas  roka  2021  bola zakúpená  automatická  práčka  

s kapacitou   8  kg   pre efektívnejšie zabezpečenie potreby 

prania bielizne. Osobitná pozornosť  bola venovaná   oblasti 

osobnej hygieny, používanie ochranných  pomôcok 

a správnych pracovných postupov pri manipulácii a praní 

kontaminovanej bielizne. 
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Rekonštrukcia terasy pred bočným vchodom, vytvorenie oceľovej nájazdovej plošiny pre 

bezbariérový prístup do záhrady, výmena dlažby na pracovisku Horelica 107 
 

V roku 2021 prebehla na pracovisku Horelica 107rekonštrukcia terasy a vybudovanie bezbariérového 

vstupu. Realizáciu stavby vykonali zamestnanci zariadenia pod vedení vedúceho údržby.   
 

 
      
                                                                                              

                       
   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V záujme udržania zelene v exteriéri zariadenia, zamestnanci údržby obnovili kvetinové záhony pred 

vstupom do zariadenia.  
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Zhotovili sme si svojpomocne vyvýšené záhony na pestovanie byliniek a zeleniny. 

 

     

Zo starých vyradených kresiel a stolov vyrobili 

zamestnanci údržby pohodlné sedenie pre klientov, 

ktoré slúžia na terase zariadenia. Klientom ponúkajú 

priestor na oddych a pohodlie. Terasa zariadenia je 

krytá a klienti ju môžu využívať počas celého roka. 

Nový nábytok je z recyklovaného materiálu, 

nenáročný na údržbu, odolný voči zmenám počasia.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Zakúpenie ratanového sedenia pred hlavný vchod zariadenia 

Bolo zakúpené záhradné sedenie pred hlavný vchod zariadenia, ktoré slúži nielen klientom a ich 

rodinných príslušníkov, ktorí prišli navštíviť svojich blízkych. Ratanové sedenie slúži aj uchádzačom 

o zamestnanie alebo záujemcom o sociálnu službu  na riešenie predzmluvných vzťahov a poskytovanie 

sociálneho poradenstva.  
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Vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol 

realizovaný projekt na podporu humanitárnej pomoci, prostredníctvom ktorého boli zakúpené 

kardiokreslá 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Názov projektu: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci 

Stav: schválený – realizácia ukončená v 11/2021 

Súhrnné informácie o projekte: 

Číslo zmluvy poskytnutej dotácie: 13940/2021-M_ODPD 

Výška poskytnutej dotácie: 2100,-- € 

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 3 a § 

12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej 

podpore MPSVR SR. 

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie: 

Cieľom dotácie bolo zakúpenie 6 ks polohovateľných kresiel na kolieskach s čalúnenými podrúčkami 

a jedálenskou doskou. Celkové náklady na realizáciu projektu boli 4896,-- €. Z vlastných zdrojov 

zariadenia bolo dofinancovaných 2563,-- € a 

Žilinský samosprávny kraj prispel na realizáciu 

projektu sumou 233 €. 
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Vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol 

realizovaný projekt na podporu humanitárnej pomoci, prostredníctvom ktorého boli zakúpené 

výživové doplnky pre zamestnancov 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Názov projektu: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci na nákup výživových doplnkov 

Stav: schválený – realizácia ukončená v 12/2021 

Súhrnné informácie o projekte: 

Výška poskytnutej dotácie: 5020,-- € (slovom päťtisícdvadsať eur) 

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: dotácia MPSVaR SR podľa § 4 ods. 3 NV SR č. 103/2020 Z. 

z. v znení NV SR č. 301/2020 Z. z. na nákup "výživových doplnkov". 

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie: Cieľom poskytnutej dotácie bolo 

nakúpenie výživových doplnkov pre všetkých zamestnancov a klientov Centra sociálnych služieb 

Horelica, pracovisko Horelica 107 a pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca. Celkovo bolo zakúpených 

251 ks vitamínových balíčkov. Hodnota balíčka bola v sumu 20,-- € na osobu. 

Vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol 

realizovaný projekt na podporu humanitárnej pomoci na vyplatenie infekčného príplatku pre 

zamestnancov 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Názov projektu: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci – tzv. „Infekčný príplatok“ 

Stav: schválený – realizácia ukončená v 06/2021 

Súhrnné informácie o projekte: 

Číslo zmluvy poskytnutej dotácie: 14238/2021-M_ORF 

Výška poskytnutej dotácie: 2835,-- € 

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 9 

ods. 3 a 4, § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podľa § 51 zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov – tzv. „Infekčný príplatok“.  Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore 

MPSVR SR. 

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie: 

Cieľom poskytnutej dotácie bolo vyplatenie odmeny zamestnancom, ktorí vykonávali pracovnú 

činnosť počas nariadenej karantény v zariadení.  
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Vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol 

realizovaný projekt na podporu humanitárnej pomoci na refundáciu nákladov 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Číslo zmluvy poskytnutej dotácie: 12578/2021-M_ORF 

Výška poskytnutej dotácie: 3 637,- € 

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: § 9 ods. 3 a 4 a § 10 ods. 10 zákona č. 544/2010 Z. z. o 

dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení zákona č. 393/2012 Z. z. – dotácia na podporu 

humanitárnej pomoci. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore MPSVR SR. 

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie: Cieľom projektu bola refundácia 

nákladov spojených s uhradením faktúr za tovary a služby (zabezpečenie stravy pre zamestnancov 

CSS Horelica, pracovisko Horelica 107, Čadca, ktorí zostali v nepretržitej prevádzke v zariadení počas 

karantény). Humanitárna pomoc poskytnutá podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách sa realizovala 

vďaka finančnej podpore ministerstva. 

Vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol 

realizovaný projekt na podporu humanitárnej pomoci na zakúpenie germícidnych žiaričov, 

kyslíkových koncentrátorov a pulzných oximetrov 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Číslo zmluvy poskytnutej dotácie: 20128/2021-M_ORF 

Výška poskytnutej dotácie: 1060,-- € 

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: § 9 ods. 3 a 4 a § 10 ods. 10 zákona č. 544/2010 Z. z. 

o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení zákona č. 393/2012 Z. z. - dotácia na podporu 

humanitárnej pomoci. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore MPSVR SR. 

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie: 

Cieľom dotácie bolo zakúpenie 2 ks kyslíkových koncentrátorov, 2 ks germicídnych žiaričov a 3 ks 

pulzných oximetrov, ktoré budú slúžiť na ochranu zdravia klientov i zamestnancov Centra sociálnych 

služieb Horelica. 

           



Výročná správa o činnosti a hospodárení 

Centra sociálnych služieb Horelica 

za rok 2021 
 

46 
  

Zavedenie nového programu pre stravovaciu prevádzku IS Cygnus – stravovacia časť, sklady 

Stravovacia prevádzka prešla počas roka na nový program IS Cygnus. Zastaralý program sme vymenili 

za modernejší a efektívnejší,  ktorý slúži zamestnancom pre ľahšiu, a prehľadnejšiu evidenciu skladov, 

stravovacích noriem, normovaní klientov a zamestnancov. Bol to veľký projekt, ktorý nám priniesol 

efektivitu.  

 

Zaviedli   sa   do programu 

aj  nové receptúry, ktorými 

sme    našim     klientom 

obohatili jedálny lístok. 
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Organizačné ciele zamerané na úsilie o zvyšovanie kvality sociálnych služieb. Zariadenie 

plánovaním aktívne zabezpečuje podporu prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom 

podujatí v zariadení a v regióne: 
 

 

 

Podpora tvorivej činnosti s klientami pracoviska Horelica 18 

Na podporu zručností prijímateľov a na tvorivú činnosť s klientami bola zakúpená kotúčová rezačka na 

papier, žehlička, tavné pištole, dva kusy tabletov a reproduktor, ktorý sa využíva predovšetkým pri 

spoločenských aktivitách. 

 

Zakúpenie germicídneho žiariča a osobnej váhy pre klientov na pracovisku Horelica 18 
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Počas roka 2021 bola zakúpená aj tlačiareň pre zlepšenie kvality práce zamestnancov pracoviska 

Horeia 18 a mikrovlnná rúra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ,,Radosť zo stretnutia s deťmi“  

Vzájomná spolupráca seniorov a detí prináša potešenie obom stranám. Z pandemických dôvodov 

osobné stretnutie sa nedalo zorganizovať. Našim klientom urobili ale nesmiernu radosť vlastnoručne 

urobené anjeliky detí z Centra voľného času Čadca,  ZŠ a MŠ Nová Bystrica a Vychylovka, ktoré 

23.12.2021 osobne priniesli do zariadenia. Anjeliky zdobili izby klientov počas celého Vianočného 

obdobia. Takto našich klientov obdarúvajú každý rok, čo ich nesmierne teší. 

 

2. „Potulkami nášho rodného kraja“  

S klientmi sme boli17.06.2021 na výlete na pútnické miesto Živčáková  a 19.05.2021 bol výlet do 

prírody na kopec Husárik.  Výlety do rôznych kútov Slovenska pomáhajú našim klientom zlepšovať 

fyzické schopnosti. Seniori sa tak môžu naučiť veľa informácií o histórii, ale taktiež o prírode.  

 

3. „Domovácka liga“ – VII. ročník 

Každý rok organizujeme súťaž v rôznych športových disciplínach s názvom Domovácka liga, v ktorej 

súťažia klienti z pracoviska Horelica 107 a mládež s rôznym druhom znevýhodnenia z pracoviska 

Horelica 18. Cieľom Domováckej ligy je pokračovať v zlepšovaní adaptability a záťaži športovaním 

zábavným spôsobom, budovať priateľstvá a kolektívnu súdržnosť. V roku 2021 bolo spolu 11 

súťažných stretnutí a disciplínami kolky, hod kruhmi a boccia. Medailové miesta získali: „Raketový 

tím“ – chlapci z pracoviska Horelica 18, 1. miesto, druhé miesto  dievčatá „Šikovné 18-tky“ a družstvo 

seniorov „Odvážni chlapi! získali 3. miesto. 

 

4. „Liečime sa pohybom“  

Pravidelný pohyb prospieva nielen kostiam a svalom, ale i vnútorným orgánom a všetkým sústavám v 

ľudskom tele. Preto sme klientov pravidelne zapájali do skupinovo rehabilitačných cvičení. Cviky boli 

zamerané na udržanie celkovej mobility klientov, uvoľnenie svalového i psychického napätia. 
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Cvičenie sme sa snažili spestriť  rozmanitými pomôckami aj zmenou prostredia. Podarilo sa nám 

zorganizovať 12 spoločných stretnutí.  

 

5. Účasť na grantových výzvach a programoch  

Účasťou na grantových výzvach a programoch dokážeme našim klientom zabezpečiť finančné 

prostriedky, z ktorých zabezpečujeme rôzne aktivizačné a zdravotné pomôcky. Týmto spôsobom 

zariadenie skvalitňuje poskytovanie sociálnych služieb.  

V roku 2021 boli vypracované projekty: 

- Nadácia SPP, projekt ,,Športovanie hrou,“  marec 2021, 

- Nadácia SPP, projekt ,,Milan T.“ apríl 2021, 

- Nadácia SPP, projekt ,,Anna K. – apríl 2021, 

- Nadácia Tesco, projekt ,,Okrasná skalka ako kvitnúca oáza stimulujúca zmysly klientov, 

návštevníkov i okoloidúcich“ – apríl 2021, 

- Nadácia EPH, projekt ,,Vytvorenie bezbariérového prístupu na karanténne oddelenie v CSS 

Horelica“ máj 2021, 

- Nadácia Kia Slovakia, projekt ,,Návrat k tradíciám s vôňou pečených oblátok“ – november 2021, 

- Nadácia Tesco, projekt ,,Návrat k tradíciám s vôňou pečených oblátok“ – november 2021. 

 

6. ,,Podpora celoživotného vzdelávania “ 

Vzdelávanie seniorov a klientov s ťažkým zdravotným postihnutím bolo v dňoch 01.07.2021 a 

02.07.2021 zamerané na  posilnenie rešpektovania ľudských práv a základných slobôd s uplatnením 

práva bez diskriminácie na základe rovnosti príležitosti a ochrana súkromia. Cieľom tejto akcie bolo 

formou vzdelávania, poradenstva a osvety pomáhať klientom zorientovať sa v danej problematike. 

Informovanosť a edukácia je ochranný podporný nástroj pre presadzovanie ľudských práv seniorov, 

ktorí sú odkázaní na starostlivosť inej fyzickej osoby. Ľudské práva sú práva, ktoré patria všetkým 

ľuďom bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu. Sú založené na zásade, „všetci ľudia sú si rovní“. 

Podujatie sa skladalo z videoprojekcie a besedy. Sprievodným podujatím bol 3. ročník výtvarnej 

súťaže „Moje ľudské práva“  s dvoma témami: „Mám právo na celoživotné vzdelávanie“, „Môj 

obľúbený komunikačný prostriedok“. Podujatie malo priaznivé ohlasy a bolo publikované 

v regionálnom týždenníku MY, Kysucké noviny a na sociálnych sieťach. 

 

7. ,,Fotospomienky“   

Na nástenke zariadenia sa pravidelne uverejňujú články a fotografie z akcií, ktoré sa uskutočňujú 

v zariadení aj mimo zariadenia. Seniori majú prehľad o spoločenskom živote v CSS Horelica 

a činnostiach, ktoré spestrujú ich voľnočasové aktivity. 

 

8. „Deti v spolupráci so seniormi“ 

Spolupráca detí so seniormi je veľmi dôležitá. Prináša našim klientom plno radosti a spomienok na ich 

detstvo, na ich vlastné deti a vnúčatá. Všetky tieto okamihy našich klientov aktivizujú a socializujú. 

Nakoľko pretrvávala pandémia COVID-19 danú spoluprácu sme zrealizovali prostredníctvom rôznych 

vianočných pozdravov od detí. Klientom urobili radosť aj deti a ich rodičia zo ZŠ M. R. Štefánika 

Čadca,  ktorí im pripravili vianočné darčeky. 

 

9. ,,Zmenáreň“  

   ,,Krížovkársky turnaj“  

  „Deň otvorených dverí spojený s bazárom“ 

Prostredníctvom spoločenských akcií na regionálnej úrovni sa snažíme podporiť vzájomná spoluprácu 

medzi zariadeniami. Keďže pandémia nám nedovoľovala stretávať sa, podujatia sa realizovali v rámci 

zariadenia. „Zmenáreň“ sa uskutočnila 26.05.2021, krížovkársky turnaj 02.09.2021 a Vianočný bazár, 
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ktorý bol  16.12.2021 bol síce bez otvorených dverí, ale zato ponuka na kúpu drobných darčekov bola 

bohatá a ako bonus vianočný punč dodal akcii tú správnu atmosféru.  

 

10. "Pečieme a varíme s láskou“  

V priebehu  reminiscenčnej terapie a spoločných stretnutí sme sa venovali  vareniu a pečeniu 

tradičných jedál, ktoré klientom pomáhajú pripomenúť si ich prežitú minulosť a chvíle z ich aktívneho  

života, keď varili, piekli, starali sa o svoje rodiny a zabezpečovali pokrm pre svojich blízkych. Na 

šiestich stretnutiach sa klienti tešili z prípravy jedál. Boli radi, že si takto odovzdávajú aj svoje 

skúsenosti s ich prípravou.  

 

11. ,,Športom k zdraviu“  

Naši klienti sa pravidelne zúčastnili na šiestich skupinovo - pohybových aktivitách, ktoré mali veľmi 

dobrý vplyv na ich fyzickú kondíciu. Realizovali sa nielen v interiéri zariadenia, ale počas letných 

mesiacov v exteriéri zariadenia.  Dané cvičenia sme sa snažili spestriť rôznymi pomôckami, ktoré 

máme zakúpené alebo získane z projektov. Klienti boli aktívny a radi sa zapájali do všetkých cvičení. 

 

12. „Mládež a seniori“ 

Región Kysuce má množstvo prírodných krás, ktoré sme chceli priblížiť našim klientom. Spolupráca 

klientov oboch pracovísk, kde mládežníci vytvárajú aktivity pre seniorov a seniori zasa pre svojich 

mladších kamarátov je už tradíciou.  Navzájom sa obdarúvajú radosťou a priateľstvom. Tentokrát to 

bolo na podujatí Deň detí 1. júla 2021 a potom spoločný výlet do športovo – rekreačného strediska 

Rodinka Resort Oščadnica dňa 28.07.2021. Obe podujatia sa vydarili. 

 

13. „Deň zeme - zveľaďujeme naše okolie“  

Dňa 30.03.2021 sa klienti zapojili do jarného upratovania záhradky a altánku. Povytrhávali burinu 

okolo chodníkov a vyzametali ich. Spoločne tak skrášlili prostredie v ktorom žijú a za odmenu ich 

čakala sladká odmena vo forme sladkostí. 

 

14. „Prezentujeme tvorbu našich klientov“ 

Výrobky našich klientov boli prezentované na vianočnej výstave v priestoroch Úradu ŽSK, ktorá bola 

inštalovaná 25.11.2021. Pravidelne zverejňujeme práce klientov aj cez web stránku zariadenia 

a facebook prostredníctvom fotografií. 

 

15. „Vyvýšené záhony” 

Na vyvýšených záhonoch sa pracovalo od apríla do novembra. Klienti si v tomto období mohli zasadiť 

semienka rastlín a zeleniny o ktorú sa pravidelne starali. Vytrhávali burinu, zbierali plody 

a z vypestovanej zeleniny a byliniek si pripravili chutné občerstvenie ale aj medovkový sirup. Práca 

vonku v záhrade bola pre mnohých samozrejmá, pretože ju vykonávali doma. Cítili sa pri nej veľmi 

dobre a prinášala im uspokojenie. 

 

16. ,,Literárna kaviareň“  

Naši klienti si veľmi radi spoločne posedenia pri dobrej kávičke alebo čaji. Spoločne si prečítajú rôzne 

poučné, biblické, historické príbehy a rozprávky. Tieto chvíle klientom robia radosť. V roku 2021 bolo 

spolu deväť stretnutí 
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ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ POČAS OBDOBIA PANDÉMIE COVID-19 

 

Naša práca nie je ľahká, napriek tomu ju každý zamestnanec robí 

s láskou a pochopením. Srdcom nášho zariadenia je naša pani 

riaditeľka Mgr. Mária Grigová, ktorá delí svoju srdečnosť, 

ľudskosť a zanietenosť nielen medzi svoju rodinu, ale odovzdáva 

ju aj našim klientom a zamestnancom. 

 

 

Rok 2021 nám opäť priniesol v Centre sociálnych služieb 

Horelica aj ťažké chvíle z dôvodu pandémie COVID-19. Naučili 

sme sa pracovať tak, aby sme riziko možnej nákazy znížili na 

minimum. Niektoré opatrenia boli síce nepopulárne, ale ukázalo 

sa, že sú veľmi účinné. Miesto zákazov a obmedzení sme 

vymýšľali nové podujatia a bezpečné spôsoby práce s výdatnou 

pomocou online priestoru. Počas celého roka sme vytvárali 

akcie plné tvorivosti, lásky a aj smiechu. Každý deň bol pre nás 

výzvou, ktorú sme sa snažili prekonať. Či to boli nové aktivity, 

kvalitné služby, alebo nové vybavenie zariadenia. Snažili sme sa 

vyjsť v ústrety všetkým návštevám, ktoré sa chceli skontaktovať 

so svojimi príbuznými, aby mohli pocítiť ich blízkosť a tak im 

vytvoriť krásne chvíle strávené so svojou rodinou. Duchovných 

a materiálnych aktivít bolo neúrekom. Od maľovania, kreslenia 

a vyrábania rôznych výrobkov, až po obľúbené „Pečenie a 

varenie z lásky.“ Od prvej fašiangovej zábavy a mnoho iných, 

až po tú poslednú Katarínsku veselicu. Športové aktivity 

potrénovali telá a pamäťové cvičenia zamestnali a zabavili 

klientom ich mozgové bunky. V kronike zariadenia je 

zaznamenaných veľa krásnych chvíľ, ktoré sme zažili na 

výletoch počas letných dní, alebo na vychádzkach v chladnom, či mrazivom období. 

Všetky tieto aktivity, ktoré sa vďaka našim zamestnancom realizujú, sú robené s pochopením, 

empatiou a ústretovosťou, ktoré táto doba potrebuje. Naši zamestnanci majú ťažkú, obetavú a zároveň 

krásnu prácu. Centrum sociálnych služieb Horelica ĎAKUJE všetkým svojim zamestnancom na 

všetkých úsekoch a pracoviskách. Prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení je súčasťou 

nášho osobného a aj profesionálneho života. Vybrali si túto prácu, ktorá sa nedá zabaliť, ani odložiť na 

neskôr. Vykonáva sa s láskou a trpezlivosťou teraz a v tomto čase. 

Ochrana života a zdravia klientov a zamestnancov je pre nás prvoradá. Zariadenie vytvorilo 

podmienky na možnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom mobilnej očkovacej 

jednotky. Klienti aj zamestnanci využili túto možnosť a mobilná očkovacia jednotka navštívila naše 

zariadenie niekoľkokrát.  

Veľkú pomoc nám poskytol náš zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj, ktorý nám prostredníctvom 

distribúcie zo Štátnych hmotných rezerv zabezpečil veľké množstvo ochranných pracovných 

pomôcok, dezinfekčných prostriedkov a antigénových testov.  

 

Všetky krízové situácie sme sa snažili vyriešiť v súlade s platnými normami. Zariadenie má 

vypracovaný Krízový plán, ktorý vychádza z usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti 

s ochorením COVID-19, technických možností budov a personálneho zabezpečenia.   
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Najťažšie však naši klienti niesli obmedzenie osobného kontaktu s príbuznými. Mať niekoho blízkeho, 

patrí k základným ľudským potrebám. V snahe uspokojiť túto ľudskú potrebu, naplniť a uľahčiť im 

toto odlúčenie, ale aj v rámci prevencie úzkosti a osamelosti, sociálni pracovníci zabezpečovali 

komunikáciu klientov s príbuznými prostredníctvom služobného telefónu, sociálnej siete 

a videohovoru.  

Počas obdobia pandémie mohli klienti využiť bezplatné hovory a video-hovory s príbuznými, a to 

prostredníctvom aplikácie Messenger, Viber alebo Whatsapp. Podporou Ministerstva práce sociálnych 

vecí a rodiny SR, ktoré poskytlo zariadeniu SIM kartu s bezplatným volaním do 31.01.2021 pre 

klientov sme mohli lepšie zabezpečiť komunikáciu s príbuznými. 
 

Karanténne miestnosti 

 

 

Vzhľadom na výskyt ochorenia COVID–19 počas roka 2021, boli v CSS Horelica 107 zriadené 

karanténne priestory v zmysle Krízového plánu a Prevádzkového poriadku zariadenia schváleného 

RÚVZ so sídlom v Čadci. 
 

Do miestností  sme zakúpili  elektrické  polohovateľné postele, ktoré uľahčia manipuláciu s klientom 

a zvýšia jeho pohodlie. Súčasťou vybavenia karanténnych miestností sú  nočné stolíky s vysúvateľnou   

doskou ,ktorá sa dá nasunúť nad posteľ a slúži na odkladanie a servírovanie stravy klientom, ktorí sú 

pripútaní na lôžko.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dôvodu zabezpečenia súkromia a intimity sa 

nachádzajú v miestnostiach pojazdné zásteny, ktoré sa 

podľa požiadavky klienta môžu rozložiť  až na dĺžku 

195cm, prípadne sa môžu úplne zložiť.  
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Klienti umiestnení  v karanténnych miestnostiach v 

prípade potreby môžu privolať pomoc zdravotného 

personálu prostredníctvom signalizačného zariadenia, 

ktoré je nainštalované pri lôžku klienta. Signalizačné 

zariadenie je priamo prepojené so sesterňou na 

poschodí, kde je stála služba personálu. Klient tak 

okamžite upozorní na svoje potreby.  

 

 

 

 

 

 

V karanténnych miestnostiach majú naši klienti k dispozícií prenosný 

kyslíkový koncentrátor, ktorým môžeme ľahko eliminovať nedostatok 

kyslíka, v prípade zhoršeného dýchania.  

 

Dýchanie vzduchu so zvýšeným obsahom kyslíka taktiež zlepšuje 

metabolické procesy v tele, zvyšuje fyzický výkon, mentálne schopnosti  

a náladu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Veľký dôraz bol kladený na dôslednú dezinfekciu celého zariadenia. 

Počas druhej vlny pandémie podstúpilo i naše zariadenie ako jedno 

z mnohých kompletnú dezinfekciu dezinfekčným strojom Foger. 

Následne nato zaradenie uvedené stroje spolu s dezinfekčným 

prostriedkom zakúpilo a pravidelne dezinfikovalo všetky spoločné 

priestory, kancelárie a obytné izby klientov.  

 

 

 

 

Koronavírus nezastaví karanténa, porazí ho naša ľudská zodpovednosť voči okoliu a predovšetkým 

sebe samým, rešpektovaním prijatých opatrení.  
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10. INOVÁCIE 
 

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015 

Centrum sociálnych služieb Horelica absolvoval v súlade so Zmluvou na 

certifikáciu systému manažérstva CSM-33/16  17.12.2021 na diaľku 

dozorný audit s cieľom posúdiť súčasnú funkčnosť a efektívnosť systému 

manažérstva a plnenie požiadaviek normy ISO 9001:2015. Z výsledkov 

dozorného auditu vyplynulo, že Centrum sociálnych služieb Horelica má 

zavedený systém manažérstva, ktorý plní požiadavky normy ISO 9001:2016 

a je funkčný a efektívny, čím považuje ciele auditu za splnené. V snahe 

udržať krok s novými trendami v riadení, s vývojom predpisov 

a požiadavkami na kvalitu a bezpečnosť boli všetci vedúci zamestnanci 

preškolení na interných audítorov.  Interný audítor pri vykonávaní auditov 

preverí súlad systému manažérstva kvality s požiadavkami normy a tiež sa 

zhodnotí efektívnosť zavedeného systému. Prínosom interných auditov je 

vyhľadávanie príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. 
Organizácia preukázala schopnosť poskytovať kvalitné služby a riešenia spĺňajúce náročné kritéria 

uznávaného štandardu.  
 

Prínos a výhody systému manažérstva kvality: 

Vedie k trvalému zlepšovaniu činností, umožňuje efektívnejšie riadenie, meranie a zracionalizovanie 

procesov. Vytvára podmienky na dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne kvality produktov. Pri 

zavádzaní systému sa ujasní organizačná štruktúra, zreteľne sa zadefinujú právomoci a zodpovednosti 

zamestnancov, čo v konečnom dôsledku vedie k zvyšovaniu kvality vykonávanej činnosti, zefektívni 

sa využitie zdrojov a časofondu. V organizáciách zavedenie systému pomôže spresniť vízie a ciele, 

stanovia sa kompetencie jednotlivých profesií, potvrdia sa právomoci zodpovedných pracovníkov. 

Systém manažérstva kvality zasahuje do všetkých oblastí riadenia a je zakotvený v relevantných 

dokumentoch spoločnosti. Medzi najdôležitejšie patria Politika kvality, ktorá stanovuje požiadavky 

na zlepšovanie efektívnosti systému kvality a Príručka kvality obsahujúca postupy a popis väzieb 

medzi procesmi v zmysle ISO 9001:2015. V súlade so stanovenou Politikou kvality každoročne 

stanovuje merateľné Ciele kvality a pravidelne vyhodnocuje ich plnenie v jednotlivých oblastiach 

riadenia. 
 

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality ISO prinieslo nášmu zariadeniu 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 
 

Centrum sociálnych služieb Horelica si v rámci systému manažérstva kvality  stanovilo do budúcnosti  

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

 
 
 

 
 
 
 



Výročná správa o činnosti a hospodárení 

Centra sociálnych služieb Horelica 

za rok 2021 
 

55 
  

Dokumentačný systém podľa modelu prof. Moniky Krohwinkel 

 

Primárnym opatrovateľským cieľom modelu podľa 

prof. Moniky Krohwinkel je udržať, podporovať 

alebo znovu nadobudnúť nezávislosť, blaho 

a kvalitu života opatrovaného v jeho aktivitách 

a existenčných životných skúsenostiach. Centrum 

sociálnych služieb Horelica pre napĺňanie 

uvedených potrieb zakúpilo Metodickú príručku 

opatrovateľského procesu, ktorá v sebe zahŕňa 

metódy, postupy, modely, procesné riadenie 

a dokumentačný systém; Metodiku 

ošetrovateľského procesu, ktorá je určená pre 

zdravotníckych pracovníkov so zameraním na 

procesné riadenie, riadenie rizík a štandardy 

ošetrovateľského procesu; Metodiku riadenia rizík a Metodiku individuálneho plánovania 

s programom sociálnej rehabilitácie, ktorá je záväzná pre sociálnych pracovníkov, kľúčových 

pracovníkov a inštruktorov sociálnej rehabilitácie.  
 

 

Charakteristika zariadenia 

 

Centrum sociálnych služieb Horelica poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo  

z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Sociálne služby poskytuje formou pobytovej 

(celoročnej, týždennej) a  ambulantnej sociálnej služby.  

Zariadenie poskytuje sociálne poradenstvo a sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 

prostredníctvom služby včasnej intervencie. 

 

Vízia 

 

„Byť moderným zariadením pri poskytovaní sociálnej služby, ale zároveň rešpektovať slobodnú 

vôľu klienta a poskytnúť mu teplo domova.“ 

    Pre napĺňanie vízie má stanovenú nasledovnú  

Politiku kvality 

• presadzovať, ochraňovať a zabezpečiť plnohodnotný a rovný výkon ľudských práv a 

základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich dôstojnosti 

bez akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia, 

 

• plánovať poskytovanie sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov 

prijímateľa sociálnej služby, vytvárať  optimálne podmienky pre kvalitný a plnohodnotný život 

klienta s podporovaním jeho osobnej mobility, 
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• poskytovať klientom možnosť zapájať sa do života regiónu Kysúc, zúčastňovať sa jeho 

kultúrnych podujatí a záujmových aktivít, podporovať ho v spoločenskom, politickom  a verejnom 

živote, 

 

• organizovať a ponúkať klientom v zariadení širokú škálu podujatí a terapií, aby si každý 

z nich mohol  niečo vybrať a ich život bol naplnený radosťou, pokojom a spokojnosťou, 

 

• poskytovať zamestnancom zariadenia také materiálne, personálne, organizačné a vzdelávacie 

podmienky, aby ich prioritou bola úcta k životu. 

 

• zvažovať a určovať riziká a príležitosti, zaoberať sa riešeniami a opatreniami na zvládnutie 

všetkých rizík v zariadení. 

11. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚHRADY ZA POSKYTOVAÚ SOCIÁLNU 

SLUŽBU 
 

Financovanie sociálnych služieb v zariadení v roku 2021 bolo na základe schváleného rozpočtu 

a následných úprav rozpočtu v priebehu roka nasledovné:  

Schválený rozpočet  /RR/  na bežné výdavky  je  vo  výške  1 581 127,- €. 

Úprava rozpočtu dňa 9. júla 2021 na bežné výdavky na odvody o 1 952,- € a na transfery   

5 584,- €.   

Úprava rozpočtu dňa 29. septembra 2021 na bežné výdavky na tovary a služby 4 924,- €.  

Úprava rozpočtu dňa 30. novembra 2021 na bežné výdavky o 3 695,- € z toho na odvody            1 

060,-  €, na tovary a služby - 400,- €, na transfery 3 035,- €. 

Úprava ŽSK dňa 31.decembra 2021 na bežné výdavky o 11 385,- €,  z toho na odvody 500,-€, na 

tovary a služby 9 454,- €, na transfery 1 431,- €. 
 

Tabuľka č. 16 Členenie rozpočtových výdavkov 

 

Bežné výdavky v členení:  Suma 

610 mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 951 294,00 € 

620 poistné a príspevok do poisťovní 350 584,00 € 

630 tovary a služby 270 249,00 € 

640 bežné transfery     9 000,00 € 

 

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

ročného rozpočtu. V priebehu roka 2021 bol rozpočet na základe schválenia zastupiteľstvom ŽSK 

niekoľkokrát upravovaný.  

Po úpravách rozpočtu bolo členenie rozpočtových finančných prostriedkov nasledovné: 

 

Tabuľka č. 17 Členenie rozpočtových výdavkov 

 

Bežné výdavky v členení: Suma 

610 mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 1 480 681,00 € 

620 poistné a príspevok do poisťovni    509 092,00 € 

630 tovary a služby 399 157,00 € 

640 bežné transfery       19 050,00 € 
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Kapitálové výdavky: 

Úprava rozpočtu dňa 19. mája 2021 na kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektu o 7940,- €. 

Úprava rozpočtu dňa 30. novembra 2021 na kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektu o -7 

940,- €. Úprava rozpočtu dňa 31. decembra 2021 na kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu 

o 20 000,- €. 

 

Tabuľka č. 18 Členenie kapitálových výdavkov 

 

Čerpanie Suma 

Projektová dokumentácia: zníženie energetickej 

náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách 

objektu 

 

 

20 000,00 € 

 

 

Tabuľka č. 19 Ekonomicky oprávnené náklady pracovisko Horelica 107 na rok 2021 

 

Druh sociálnej služby Forma sociálnej služby Celkové náklady na 

rok/klient 

Zariadenie pre seniorov celoročná 11 366,16 € 

Domov sociálnych služieb celoročná 11 626,32 € 

Špecializované zariadenie celoročná 15 918,36 € 

 

Tabuľka č. 20 Ekonomicky oprávnené náklady pracovisko Horelica 18 na rok 2021 

 

Druh sociálnej služby Forma sociálnej služby Celkové náklady na 

rok/klient 

Domov sociálnych služieb celoročná 13 459,92 € 

Domov sociálnych služieb týždenná                                             

9 609,48 € 

Domov sociálnych služieb ambulantná 4 902,36 € 

Služba včasnej intervencie terénna a ambulantná 14,15 € / hod. 
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Rozpočet pre rok 2021 bol vo výške 2 429 452,- € po úprave,  plnenie príjmov za rok 2021 je vo 

výške:  2 420 477,72  €. 

 

Tabuľka č. 21 Príjmy za rok 2021 

 

Príjmy  Suma 

z prenájmu 2 150,00 € 

z úhrad od klientov 584 045,30 € 

za odpad 9,00 € 

stravné od zamestnancov 20 810,50 € 

z vratiek 162,13 € 

z refundácií 1 661,60 € 

z dobropisov 200,78 € 

sponzorské prostriedky 7 793,32 € 

VšZP 36 940,20 € 

prostriedky ŠR 136 261,94 € 

prostriedky z rozpočtu VÚC 1 608 666,32 € 

iné 1 776,63 € 

Príjmy spolu 2 420 477,72 € 

 

Sponzorské, výnosy, granty: 

Sponzorské:  

- pomôcky na pracovné terapie, na sociálnu rehabilitáciu, materiálne a interiérové vybavenie pre 

klientov 

       vo výške   7 793,32 €. 

 

Tabuľka č. 22 Záväzky k 31.12.2021 

 

Účet Krátkodobé záväzky 

321 Dodávatelia 9 914,27 € 

325 Ostatné záväzky 3 751,00 € 

326 Nevyfakturované dodávky 0,00 € 

331 Zamestnanci 103 238,21 € 

336 Záväzky voči inštitúciám  soc. a zdrav. poistenia   72 153,64 € 

342 Ostatné priame dane 16 458,27 € 

379 Iné záväzky 960,01 € 

Spolu  206 475,40 € 

Účet Dlhodobé  záväzky 

472 Záväzky zo sociálneho fondu 9 252,83 € 

Spolu  9 252,83 € 
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Tabuľka č. 23 Stav a pohyb majetku za rok 2021 

 

Účet 021 022 023 028 031 

Začiatočný stav k 01.01.2021 v € 2 715 727,06 219 264,44 78 590,08 44 819,22 12 153,81 

Prírastky v € 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Úbytky v € 0,00 420,07 0,00 0,00 0,00 

Konečný stav k 31.12.2021 v € 2 735 727,06 218 844,37 78 590,08 44 819,22 12 153,81 

 

 

Tabuľka č. 24 Tabuľka účasť na grantových programoch v roku 2021 

 

Grantový program: Trvanie:  Úspešnosť: 

Nadácia SPP - ,,Športovanie hrou“ - neúspešný 

Nadácia SPP - ,,Mila T.“ - neúspešný 

Nadácia SPP - ,,Anna K“ - neúspešný 

Nadácia Tesco - ,,Okrasná skalka ako kvitnúca oáza 

stimulujúca zmysly klientov, návštevníkov 

i okoloidúcich“ 

- neúspešný 

Nadácia EPH - ,,Vytvorenie bezbariérového prístupu 

na karanténne oddelenie v CSS Horelica“ 

- neúspešný 

Nadácia Kia Slovakia - ,,Návrat k tradíciám s vôňou 

pečených oblátok“ 

- neúspešný 

Nadácia Tesco - ,, Návrat k tradíciám s vôňou 

pečených oblátok“ 

- neúspešný 

 

 

12. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2022 
 

Financovanie sociálnych služieb v našom zariadení na rok 2022 je zabezpečené na základe rozpisu 

záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktorý bol schválený  zastupiteľstvom ŽSK na zasadnutí dňa 20. 

decembra 2021. 

Schválený rozpočet výdavkov pre rok 2022 je v „Programe 8: Sociálne služby“ celkom vo výške 1 591 

575,- €. 

Členenie rozpočtových výdavkov je určené nasledovne: 

 

Tabuľka č. 25 Bežné výdavky v členení 

 

Bežné výdavky v členení: Suma 

610 mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 1 161 000,00  € 

620 poistné a príspevok do poisťovní 430 575,00  € 

630 tovary a služby 0,00  € 

640 bežné transfery 0,00  € 
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13. KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 

Pracovisko Horelica 107:       041/4302821 

Riaditeľka CSS Horelica       0915 817 303 

 

Ekonomicko – prevádzkový úsek:      041/4302823 

          0905 528 565 

 

Zdravotný úsek:        041/4302822 

          0905 232 172 

          0918 572 964 

 

Sociálny úsek:         041/4302827 

          0907 894 535 

 

Sociálne poradenstvo:       0915 857 404 

 

Stravovacia prevádzka:       041/4302828 

          0905 528 511 

 

Údržba:         0907 859 740 

 

Pracovisko Horelica 18:       041/4335004 

Vedúca pracoviska, služba včasnej intervencie    0905 632 819 

          0907 528 126 

 

Stravovacia prevádzka:       0905 232 356 

 

Zdravotný úsek:        0907 839 372 

 

14. PRÍLOHY 
 

Príloha č. 1 Organizačná štruktúra 

Príloha č. 2 Prehľad priemerných mesačných úhrad za rok 2021 

Príloha č. 3 Výkaz ziskov a strát 
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                        Organizačná štruktúra CSS Horelica 107

Pracovisko 

Horelica 107
      

Vedúca Vedúca Vedúci údržby

Vedúca 

stravovacej

ekonomicko-prevádz. zdravotného prevádzky

úseku 1 úseku 1 1 1 1

Pracovisko Horelica 18 Pracovisko Horelica 18

Mzdová Sestra Vrátnik, kurič Sociálna prac. Sociálna prac. Skladníčka Kuchárka Vodič, údržbár, kurič

a personálna (vykonávajúca /Horelica 18/ potravín
pracovníčka 1 3 4,5 1,5 1 3 1

Hospodárka 
Sestra

Vodič - údržbár Kuchár/ka Skladníčka 

1 3 kurič 1 1 2

Skladníčka, poklad., Zdravotnícky Vodič - údržbár Pomocná

pracovníčka asistent kuchárka

registratúry 1 6 1 3

Účtovníčka Sanitárka Vrátnik - kurič 

 -údržbár

1 11 0,5

Upratovačka Opatrovateľka

Sestra

5 12

2

Práčka

2

2

Práčka-šička

upratovačka Sanitárka

1

2,5

Opatrovateľka

3,5

Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie

Mgr. Mária Grigová 4

riaditeľka CSS Horelica

Počet pracovných miest:

Pracovisko Horelica 107 74 Organizačná štruktúra schválená dňa: 17.12.2020 Fyzický počet pracovníkov: 104 Fyzioterapeut

Pracovisko Horelica 18 28,5 Dátum účinnosti:  01.01.2021 Počet pracovných miest: 102,5 1

S organizačnou štruktúrou súhlasi:

Zamestnanecká rada: .......................................

Mgr. Katarína Knežiková .......................................

Mgr. Mária Slovjaková ....................................... 1

Pavol Kijovský .......................................

Dana Mrmusová .......................................

Mgr. Jana Cholujová .......................................

sam.odb.prácu)    5

Práčka - upratovačka

Vedúca pracoviska  

poradca služby včasnej 

intervencie                   1

Vedúca sociálneho úseku

Zdravotnícky asistent

sam.odb.prácu)              2  

1

(vykonávajúca 

Psychológ

Riaditeľka CSS Horelica

Upratovačka

Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie

                                    Pracovisko

                                    Horelica 18 

4 potravín        1

Sestra    
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Príloha č. 2 

 

Tabuľka č. 26 Prehľad priemernej mesačnej úhrady za rok 2021 

 

Druh sociálnej služby Celoročná 

pobytová 

Týždenná 

pobytová 

Ambulantná Ambulantná 

a terénna 

Sociálne služby na 

riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie 

z dôvodu ŤZP, 

nepriaznivého zdrav. 

stavu, alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového 

veku 

Zariadenie pre 

seniorov, 

Horelica 107 

 

361,64 € 

 

- 

 

- 

 

- 

Špecializované 

zariadenie, 

Horelica 107 

 

371,90 € 

 

- 

 

- 

- 

 

Domov 

sociálnych 

služieb Horelica 

107 

 

330,53 € 

 

- 

 

- 

 

- 

Domov 

sociálnych 

služieb, Horelica 

18 

 

371,44 € 

 

236,21 € 

 

59,06 € 

 

- 

Sociálne služby na 

podporu rodiny s deťmi 

Služba včasnej 

intervencie, 

Horelica 18 

 

- 

 

- 

 

0,00 € 

 

0,00 € 
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Príloha č. 3 
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