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1. Sídlo, vznik a postavenie DSS a ZPS
Názov organizácie:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
( ďalej len „ DSS a ZPS“ )

Forma:

celoročná - pobytová

Adresa sídla:

Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín

IČO:

00632 783

Štatutárny orgán:

Mgr. Mária Bobáková, riaditeľka

Miesto poskytovania
sociálnej služby:

1) Medvedzie 136, Tvrdošín
2) ul. SNP 522/30, 520/34 Tvrdošín

Kontakt (sekretariát):

1) Medvedzie 136 - tel.: ++421 43 5831822,
fax: ++421 43 5831833,
2) ul. SNP 522/30 - ++421 43 5322390
e-mail: sekrriad@vuczilina.sk
www.dsstvrdosin.sk

Zriaďovateľ:

Žilinský samosprávny kraj ( ďalej len „ ŽSK“)

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

Myšlienka zriadiť Ústav pre mentálne postihnutú mládež v bývalom Stredoslovenskom
kraji vznikla koncom šesťdesiatych rokov. Jeden z dôvodov bolo umiestniť takúto mládež
v osobitnom zariadení a druhým dôvodom bol nedostatok lôžkovej kapacity a neochota
personálu pri dlhodobej liečbe v psychiatrických liečebniach. Preto takéto rozhodnutie
kompetentných orgánov v uvedenom období padlo na jeho výstavbu do mesta Tvrdošín na
Oravu a to ako prvé účelové zariadenie nielen v rámci bývalého Stredoslovenského kraja, ale
aj v Slovenskej republike pre mentálne postihnutú mládež vo veku od 12 do 26 rokov.
Projekčne bol ústav navrhnutý do troch jednoposchodových ubytovacích blokov (A,B.C),
stravovacej prevádzky a práčovne (blok D), telocvične (blok E) a spoločenskej miestnosti
(blok F). Všetky bloky sú navzájom prepojené spojovacou chodbou.
Výstavba uvedeného ústavu bola veľmi zdĺhavá, takmer desaťročná. Po jeho výstavbe
v roku 1978 bolo zariadené dané do prevádzky 27. októbra 1978 Okresným národným
výborom v Dolnom Kubíne, ako zriaďovateľom zariadenia.
S účinnosťou od 1. januára 2004 v zmysle § 112i ods. 1 NR SR č. 453/2003 Z. z.
prechádza Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých so sídlom na Medvedzí 136,
Tvrdošín do samosprávnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Žilina.
Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja bola menovaná dňom 1.mája 2005 do
funkcie riaditeľky Mgr. Mária Bobáková, ktorá zastáva funkciu štatutárneho zástupcu doteraz.
V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na
rokovaní 23. júna 2008 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja zrušilo ku dňu 30.
júnu 2008 Domov dôchodcov so sídlom - SNP Tvrdošín, bez likvidácie, zlúčením
s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých, Medvedzie, Tvrdošín.

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa mení názov zariadenia sociálnych služieb na Domov
sociálnych služieb pre dospelých a domov dôchodcov, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín
( DSS a DD ) a následne od 1. júna 2010 v zmysle zákona o sociálnych službách sa mení
opätovne názov zariadenia na súčasný a to Domov sociálnych služieb a zariadenie pre
seniorov ( DSS a ZPS ), Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín

2. Personálne podmienky a organizačná štruktúra DSS a ZPS
DSS a ZPS vykonáva svoju činnosť personálnym obsadením v zmysle platnej
organizačnej štruktúry odkonzultovanej ešte s odborom sociálnych vecí ŽSK k 1.7.2009,
povinnosti a kompetencie jednotlivých zamestnancov definujú interné smernice organizácie
a to pracovný a organizačný poriadok.
Personálne obsadenie DSS a ZPS
Kvalitnú všestrannú starostlivosť o 156 prijímateľov sociálnej služby na obidvoch
pracoviskách (131+25) zabezpečuje 133 zamestnancov v jedno ,dvoj a trojzmennej
prevádzke prostredníctvom 7 úsekov a to:
Úsek

pracovná pozícia (počet)

Riaditeľský úsek

riaditeľ zariadenia sociálnych služieb (1)
personálny referát + administratívne činnosti (1)

Ošetrovateľský úsek

vedúca úseku - hlavná sestra zariadenia (1)
sestra v zariadení sociálnych služieb (28)
sanitár (26)
fyzioterapeut (1)
iný zdravotnícky pracovník – masér (1)
upratovačka (6)

Sociálno-terapeutický úsek

vedúca úseku (1)
ergoterapeut (12)
pracovný terapeut (2)
sociálny pracovník (4)

Ekonomický úsek

vedúca úseku (1)
ekonóm/účtovník (1)
mzdový referát (1)
hospodár/pokladník (1)
archivár (1)

Hospodársky úsek

vedúci úseku (1)
práčka (5)
krajčírka (1)
údržbár (3), informátori (4)
upratovačka (1)

Úsek stravovacej prevádzky vedúca úseku (1)
skladník potravín (1)
kuchár (4)
pomocný kuchár (4)
Pracovisko- DSS a ZPS – ul. SNP 522/30 Tvrdošín
vedúci pracoviska- sociálny pracovník (1)
sestra v zariadení sociálnych služieb (5)
sanitár (6)
hospodár (1), kuchár (3) upratovačka (2) vodič – údržbár (1)
Všetci zamestnanci sú plne kvalifikovaní na výkon svojej práce.

Stav zamestnancov k 31.12.2009 : 133 zamestnancov
Z toho :

- THP
12 zamestnancov
- Odborní zamestnanci 86 zamestnancov
- Obslužní zamestnanci 35 zamestnancov

DSS a ZPS v Tvrdošíne plní stanovený percentuálny podiel odborných zamestnancov na
celkovom počte zamestnancov
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov zariadenia
V DSS a ZPS je nasledovná vzdelanostná štruktúra zamestnancov:
ZŠ
8

SO
43

USO
65

VŠ
17

V súčasnom období študujú na vysokých školách 4 zamestnanci zariadenia.

3. Poskytovanie sociálnych služieb
DSS a ZPS v Tvrdošíne poskytuje komplexnú starostlivosť pre prijímateľov sociálnej
služby s mentálnou retardáciou, so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie,
duševné poruchy a poruchy správania, alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácia týchto
postihnutí. V zariadení pre seniorov sa poskytuje starostlivosť tým prijímateľom, ktorým
nemožno poskytovať inú sociálnu službu, alebo poskytnutie inej sociálnej služby dostatočne
nerieši sociálnu núdzu občanov, ktorí sú poberatelia starobného dôchodku, ktorí pre svoj
nepriaznivý stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú nemôže zabezpečiť rodina
ani poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti.
DSS a ZPS Tvrdošín vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti a utvára podmienky
na záujmové činnosti prijímateľov sociálnej služby

3.1.

Odborné činnosti

V rámci odborných činností sú v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov
v Tvrdošíne poskytované pre prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „PSS“) nasledovné
odborné činnosti:
·
·
·
·
·
·
·
·

základné sociálne poradenstvo,
špecializované sociálne poradenstvo,
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri činnostiach:
stravovanie a pitný režim
vyprázdňovanie močového mechúra
vyprázdňovanie hrubého čreva
osobná hygiena
celkový kúpeľ
obliekanie, vyzliekanie
zmena polohy, sedenie a státie
pohyb po schodoch
pohyb pri rovine
orientácia v prostredí
dodržiavanie liečebného režimu
potreba dohľadu
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
sociálna rehabilitácia,
ošetrovateľská starostlivosť,
pracovná terapia,
pomoc pri výkone opatrovníckych práv.

Sociálne poradenstvo
Zamestnanci DSS a ZPS Tvrdošín, v rámci svojich kompetencií poskytujú základné
sociálne poradenstvo už pri prvom kontakte s PSS a ich príbuznými, ktorí majú záujem
o poskytovanie sociálnej služby v DSS a ZPS. Poradenstvo sa poskytuje na úrovni základného
a špecializovaného sociálneho poradenstva pre PSS a ich rodinných príslušníkov.
Pracovná terapia a sociálna rehabilitácia
V hodnotenom období bol kladený dôraz na rozvoj pracovno-terapeutickej činnosti, kde
hlavným cieľom bol rozvoj hrubej a jemnej motoriky, získavanie a postupné upevňovanie
pracovných návykov a zručností, pestovanie kladného prístupu k práci a pracovnej činnosti.
Do pracovných činností sa zapájali prijímatelia sociálnej služby s prihliadnutím na stupeň ich
zdravotného postihnutia, ale aj rozumových schopností s ohľadom na stupeň mentálneho
postihnutia. Pracovnú terapiu vedú 12 ergoterapeuti a 2 pracovní terapeuti v terapeutických
miestnostiach, ktoré sú prispôsobené podľa druhu vykonávanej činnosti. Sú to textilné dielne,
drevárska dielňa a dielne pre prácu s prírodnými materiálmi na výrobu rôznych dekoratívnych
predmetov, ktoré slúžia na výzdobu miestností, chodieb a spoločných priestorov. Mimo
uvedených činností prijímatelia boli zapájaní do prác pri úprave a čistení areálu a pri
starostlivosti o kvetinové záhony a kvetov na jednotlivých ubytovacích blokoch.
Sociálnu rehabilitáciu vedú 4 sociálni pracovníci na všetkých troch blokoch zariadenia
podľa jednotlivých plánov sociálnej rehabilitácie za použitia metód sociálnej práce a to na
podporu samostatnosti, sebestačnosti rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním

schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe. Sociálna rehabilitácia je dlhodobý
proces, v ktorom sa absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu
samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej miere s ohľadom na zdravotné postihnutie
s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie.
Pri komunikácii s PSS niektorí majú jednoduchú slovnú zásobu a nezrozumiteľnú reč
a pri činnostiach, ktoré sú pre nich nezaujímavé často používajú vulgarizmy. Preto na
pravidlách správania a budovaní sociálnych vzťahov je potrebné stále pracovať, napomínať
a utvrdzovať ich. V bežných životných situáciách je neustále potrebná asistencia. V tejto
oblasti sa zvýšila u niektorých klientov schopnosť vnímania a schopnosť vyriešiť si niektoré
problémy v skupine. Veľkou snahou sociálnych pracovníkov je udržiavať sociálne kontakty
PSS s rodičmi alebo príbuznými formou telefonovania, korešpondencie a osobných návštev
v zariadení.
Ošetrovateľská starostlivosť
DSS a ZPS v Tvrdošíne okrem poskytovania sociálnych služieb poskytuje zdravotnú
starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti 131 prijímateľom sociálnej služby. Na
pracovisku ul. SNP ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná obvodnou lekárkou
prostredníctvom ADOS.
Podľa stupňa postihnutia je stav nasledovný: 45 prijímateľov je s ľahkou mentálnou
retardáciou, 20 so strednou, 30 s ťažkou a 36 prijímateľov sociálnej služby s hlbokou
mentálnou retardáciou. Podľa iných diagnóz a postihnutí sú to prijímatelia s detskou
mozgovou obrnou, s Downovým syndrómom, prijímatelia so schizofréniou, autistickí
prijímatelia, s epilepsiou, prijímatelia s pridruženými ochoreniami ako sú – choroby krvi
a krvotvorných orgánov, poruchy imunitných mechanizmov, choroby obehovej sústavy,
tráviacej sústavy, choroby kože a podkožného tkaniva, choroby močovej sústavy , choroby
žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok, choroby oka a ucha, hluchoslepota
u PSS. Prijímatelia sociálnej služby sú dispenzarizovaní v odborných ambulanciách, kde sú
realizované pravidelné kontroly. Odbornú lekársku starostlivosť zabezpečuje 9 odborných
lekárov v oblastiach všeobecného lekárstva, psychiatrie, neurológie, kožného lekárstva,
v oblasti stomatológie, psychológie, rehabilitácie , gastroenterológie a alergológie.
Samostatnú odbornú prácu pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou
ošetrovateľského procesu a realizáciu odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení
vykonávajú sestry so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť
v komunite a v špecializačnom odbore psychiatria.
Prijímatelia sociálnej služby značnou mierou využívali počas celého hodnoteného obdobia
možnosti rehabilitácie priamo v DSS a ZPS Tvrdošín – Medvedzie. K dispozícii mali dobre
vybavené pracovisko rehabilitácie s odborným personálnym zabezpečením – fyzioterapeut
a masér. K dispozícii mali vírivý kúpeľ hornej a dolnej končatiny, vírivý kúpeľ celého tela,
možnosť parafínových zábalov pod dohľadom personálu a masérske služby, cvičenie na
stacionárnom bicykli, fit lopty, žinenky a ribstoly. Rehabilitácia sa uskutočňuje na základe
ordinácie odborného lekára. Vo všeobecnosti cvičenie udržuje pohybový aparát v dobrom
zdravotnom stave a vedie k samostatnosti a lepšej pohyblivosti.
3.2 Obslužné činnosti
DSS a ZPS poskytuje vo svojom zariadení ubytovanie , stravovanie, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Ubytovanie
Ubytovanie prijímateľov sociálnej služby je zabezpečené v troch jednopodlažných
blokoch na Medvedzí a v dvoch rodinných domoch na ul. SNP Tvrdošín. DSS a ZPS
poskytuje ubytovanie v jedno, dvoj a trojposteľových izbách vybavených nábytkom - posteľ,
skriňa s nadstavcom, stôl resp. konferenčný stolík, stolička alebo kreslo, garniža, záclona.
Zariadenie izieb je prispôsobené predstavám a prianiam prijímateľov ako aj ich zdravotnému
stavu (napr. polohovateľná posteľ). Prijímateľ môže mať aj vlastný nábytok, elektronické
prijímače ( rádio, TV a pod.), obrazy.
Stravovanie
Stravovanie v DSS a ZPS sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy,
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa stravovanie
poskytuje, a podľa stravných jednotiek. Zariadenie zabezpečuje celodenné stravovanie pre
prijímateľov sociálnej služby a obedy pre zamestnancov zariadenia na všetkých pracoviskách
zariadenia počas pracovnej zmeny. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata,
obed, olovrant a večera. . Pre 21 prijímateľov je poskytovaná ešte aj druhá večera ( výživná
diéta). Zariadenie zabezpečuje pre prijímateľov sociálnej služby 11 druhov diét.
Za hodnotené obdobie bol odber stravy v celkovom počte:
- 17 291 porcií obedov pre zamestnancov
- 54 624 celodenných porcií pre PSS
- 8 598 porcií – II. večera
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Upratovanie v zariadení vykonáva 9 upratovačiek v jednozmennej prevádzke
a pracovných dňoch. Okrem denného upratovania sa vykonáva tiež intervalové a sanitárne
upratovanie. Zariadenie má vlastné dve práčovne, dve žehliarne a sušiarne prádla. Takisto má
miestnosti na príjem špinavého prádla a na výdaj čistého prádla. O pranie a žehlenie bielizne
sa starajú 5 zamestnanci. Údržbu a opravu šatstva a bielizne zabezpečuje krajčírka.
3.3. Ďalšie činnosti
Úschova cenných vecí
Pri nástupe do zariadenia, počas pobytu v ňom, ak prijímateľ sociálnej služby požiada
o úschovu veci a vkladnej knižky DSS a ZPS mu veci uschová na základe zmluvy o úschove.
Zmluva sa môže kedykoľvek zrušiť.
Kultúrno – záujmová činnosť
Na kultúrno-záujmovú činnosť sa využíva spoločenská miestnosť, na športové aktivity
telocvičňa a v letných mesiacoch veľký areál s futbalovým ihriskom, bežeckou dráhou
a tenisovým kurtom. V areáli je vybudovaná oddychová zóna a okolie ihriska obklopujú
lavičky, ktoré slúžia na odpočinok pre klientov. Celý areál DSS udržiavajú v rámci pracovnej

terapie aj PSS, kde hrabú pokosenú trávu a zbierajú šušky, starajú sa o skleník, vysadené
políčka a pod.
Zvyšovať kvalitu života prijímateľom sociálnej služby sme sa snažili návštevami rôznych
kultúrnych podujatí, múzeí a výstav nielen v regióne Oravy, ale aj na iných miestach
Slovenska i zahraničia. Kultúrno – záujmovú činnosť vnímame ako súčasť vnútorného života
a jednu z foriem trávenia voľného času našich prijímateľov. Naším poslaním, a cieľom je
zmysluplne, ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy prijímateľov napĺňať
a organizovať ich voľný čas, formovať ich správanie. Uvedená činnosť sa riadi plánom, ktorý
je priebežne spracovávaný na príslušný rok.
V tejto oblasti sa prezentovali skoro všetci prijímatelia sociálnych služieb, či to už na
rôznych kultúrnych vystúpeniach v rámci zariadenia sociálnych služieb, resp. na štátnych a
medzinárodných súťažiach. V hodnotenom období zariadenie veľmi úspešne reprezentoval
divadelný súbor, ktorý svojou divadelnou hrou získal ocenenie v Dolnom Kubíne v rámci
divadelných dní a v Žiline na krajskom kole divadiel.
Ďalšou oblasťou je spevácka súťaž, kde taktiež prijímatelia sociálnych služieb získali
pekné ocenenia nielen na „Tvrdošínskej studničke“, ale aj na medzinárodnom hudobnom
festivale v poľskom meste Podolany.
V športových aktivitách sú naši klienti veľmi úspešní. V hodnotenom roku získali
popredné umiestnenie na futbalovom turnaji v Lučivnej a v Liptovskom Hrádku. V mesiacoch
september a október sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastnili národných pretekov
špeciálnych olympiád v Bratislave, kde získali niekoľko prvých a druhých miest a tak úspešne
reprezentovali naše zariadenie sociálnych služieb.

4. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb
V hodnotenom období bolo v zariadení umiestnených 156 prijímateľov sociálnej služby
pobytovou celoročnou formou, z toho 131 prijímateľov na pracovisku Tvrdošín – Medvedzie
a 25 prijímateľov na pracovisku Tvrdošín – ul. SNP. Z celkového počtu prijímateľov je 145
mužov a 11 žien.
Niektoré štatistické a číselné údaje

A - pracovisko Tvrdošín – Medvedzie
(všetci PSS (131) sú poberateľmi invalidného dôchodku a nižšie uvedené údaje týkajúce sa
dôchodkov odzrkadľujú prepočty hodnoteného obdobia)
- vyplácané dôchodky :
od 230,90 do 348,80 €
- priemerný dôchodok:
267,11 €
- úhrada za poskytnuté služby: od 150,54 do 236,52 €
(41 sociálnych posudkov zo 131 PSS)
- zostatok dôchodku:
od 37,08 do 196,91 €
- priemerný zostatok:
92,21 €
- m2 obytnej plochy na prijímateľa:
7,27 m2
- celková obytná plocha:
933,34 m2
- lôžková kapacita :
107 lôžok – využitie 121 %
- hodnota stravy: racionálna 2,72 € + 0,97 € (režijné náklady) - 110 prijímateľov
výživná
3,40 € + 0,97 € (režijné náklady) - 21 prijímateľov
Pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu : 131 prijímateľov sociálnej služby

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby s mentálnou retardáciou podľa stupňa
postihnutia
( Rozdelenie sa opiera o MKCH-10)
·
·
·
·

ĽDZ SDZ ŤDZ HDZ -

45
20
30
36

/F 70/ ľahká mentálna retardácia
/F 71/ stredná mentálna retardácia
/F 72/ ťažká mentálna retardácia
/F 73/ hlboká mentálna retardácia

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa iných diagnóz a postihnutí v DSS
(Nižšie uvedené diagnózy sa opierajú o MKCH-10)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

DMO – 54
M.Down. – 11
Schizofrenia – 7
Autizmus - 12
EPI - 44
Alergie – 26, na lieky - 14
Nevidiaci - 7
Iné diagnózy - 102
Ležiaci – 14
PSS, ktorí majú obmedzenú mobilitu a používajú invalidný vozík - 19
Chodiaci s oporou - 28
inkontinentní - 54
Kŕmiaci - 30
PSS, ktorí vykazujú prvky agresívneho správania sa - 71
PSS, ktorí vykazujú prvky agresívneho správania sa namierené na seba - 33
HBsAg pozit. -17

B – pracovisko Tvrdošín – ul. SNP Tvrdošín
(PSS sú poberateľmi starobného dôchodku v kombinácii s vdovským dôchodkom, resp.
poberajú sociálny dôchodok a nižšie uvedené údaje týkajúce sa dôchodkov odzrkadľujú
prepočty hodnoteného obdobia)
- vyplácané dôchodky: od 198,40 do 541,68 €
- priemerný dôchodok:
306,68 €
- úhrada za poskytnuté služby: od 131,94 do 241,32 €
( 0 sociálnych posudkov z 25 PSS)
- zostatok dôchodku:
od 44,20 do 389,13 €
- priemerný zostatok:
139,20 €
- m2 obytnej plochy na prijímateľa:
od 7 do 10,20 m2
- celková obytná plocha
209,30 m2
- lôžková kapacita
28 lôžok
- hodnota stravy: racionálna 2,72 €
( 22 prijímateľov)
Výživná
3,40 €
( 3 prijímatelia)
Pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu: 3 prijímatelia sociálnej služby

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa diagnóz a postihnutí:
(Uvedené diagnózy sa opierajú o MKCH-10)
·
·
·
·
·
·

Parkinsonova choroba – 2
Alzheimerova choroba – 2
Demencia – 10
Hluchota – 1
Schizofrénia - 1
Iné ochorenia – 9

5. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb
v DSS a ZPS, outsourcing
DSS a ZPS Medvedzie Tvrdošín je situovaný v troch jednopodlažných ubytovacích
blokoch pre PSS (A,B a C), stravovacej prevádzky a práčovne (blok D), telocvične (blok E)
a spoločenskej miestnosti (blok F). Bloky sú navzájom prepojené sklenenou spojovacou
chodbou. Všetky objekty zariadenia sú staršie (1978) a neprešli žiadnou rekonštrukciou
a vyžadujú nevyhnutné opravy a údržbu, najmä čo sa týka elektroinštalácie v priestoroch
práčovne (mokré prostredie) ako aj celkovej rekonštrukcie samotnej práčovne a spoločenskej
miestnosti. Podlahová krytina vo všetkých spoločných priestoroch, kde sa zdržiavajú PSS sú
poškodené a sú v havarijnom stave. Objekty nie sú zateplené, čo sa prejavuje aj na veľmi
vysokej energetickej náročnosti zariadenia a s tým súvisiacimi finančnými úhradami za
dodávku tepla, ktorú zabezpečuje spoločnosť KOMTERM a.s. Bratislava, prevádzka Nižná a to centrálnou dodávkou tepla.
Zariadenie na ul. SNP – Tvrdošín je situované v dvoch samostatných rodinných domoch
bez výťahov, čo nesmierne sťažuje mobilnosť PSS, ale aj personálu. Na tomto pracovisku je
zabezpečené priamo aj stravovanie vo vlastnej stravovacej prevádzke. Tak isto je na
pracovisku zabezpečené aj pranie, sušenie a žehlenie prádla.
DSS a ZPS zabezpečuje všetky prevádzkové činnosti s vlastným personálnym obsadením
až na činnosti súvisiace s bezpečnosťou pri práci, činnosti požiarnej ochrany a pracovnej
zdravotnej služby, ktoré sa zabezpečujú prostredníctvom iných subjektov. Náklady na
zabezpečenie týchto špecializovaných činností sú pri využití outsourcingu nižšie.

6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú
sociálnu službu
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 10. novembra
2009 uznesením číslo 6/30 schválilo svoj rozpočet samosprávneho kraja na rok 2010. V zmysle
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení boli
DSS a ZPS dňa 28.januára 2010 oznámené záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2010.
V zmysle ustanovenia § 13 uvedeného zákona rozpočtové prostriedky boli použité len na
účely na ktoré boli v rozpočte ŽSK schválené a boli vyčerpané do konca roka 2010. Pri čerpaní
finančných prostriedkov bola zachovaná maximálna hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť ich
použitia.

DSS a ZPS hospodárilo v roku 2010 s nasledovným rozpočtom:
v€
2010
Príjmy
Bežné
výdavky
v tom:

Rozpočet
302 000

I .úprava

II .úprava

III. úprava

IV. úprava

V. úprava

14 166

1 716 426

610 mzdy
620 odvody
630 tovary
640 transfer

873 997
325 127
510 944
6 358

Kapitálové
Výdavky

-51 344

0

Na základe schválenia úpravy rozpočtu predsedom ŽSK bol upravený rozpočet nasledovne:
610 – mzdy + 10 290 €
620 – odvody + 3 623 €
ako aj preklasifikovanie z kategórie:
620 – odvody
- 4211 €
640 – bežné transfery - 3036 €
630 – tovary a služby
+7211 €
Po uvedených rozpočtových opatreniach je upravený rozpočet nasledovný:
v €

2009
Príjmy

Rozpočet
316166

Bežné
Výdavky

1 678 995

v tom:
884 287
324 539
466 847
3 322

610 mzdy
620 odvody
630 tovary
640 tranfer

Kapitálové
Výdavky

6.1.

0

Bežné a kapitálové výdavky

Bežné výdavky
Mzdy
Odvody
Cestovné výdavky

884 287 €
324 539 €
2 040 €

Energie (632)
207 tis. €
(v tom tepelná energia, elektrická energia, plyn, mesačné zálohové platby, vodné, stočné ,
poštovné a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra)
Materiál (633)
205 tis. €
( v tom interiérové vybavenie – nábytok, koberce, stoly, stoličky – spoločenská miestnosť,
nákup výpočtovej techniky, TVP, nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení- mixér,
regály do skladových priestorov stravovacej prevádzky, chladnička, mikrovlnná rúra, parný
generátor, tlačivá, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky,
dezinfekčné prostriedky, kancelársky materiál, predplatné na nákup periodík, časopisov,
odb.literatúra, pracovné odevy, obuv, potraviny, palivo ako zdroj energie – kosenie )
Dopravné (634)
2 tis. €
( v tom servis, drobný nákup, autobatéria, emisná kontrola, STK, poistenie MV, karty,
známky)
Údržba (635)
21 tis. €
( v tom údržba výpočtovej techniky – nastavenie a konfigurácie VT, telekomunikačnej
techniky, oprava plynového kotla, bleskozvodov, oprava práčky, dezosteru, maľovanie, práce
v skladovacích priestoroch stravovacej prevádzky – plnenie opatrení RUVZ, úprava
programov – dochádzkového systému, licencia sociálneho programu)
Ostatné tovary
a služby (637)
30 tis. €
( v tom školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby – činnosť PO, renovácia tonerov,
deratizačné práce, odvoz špecifického odpadu, odvoz ostatných odpadov, revízie
elektrospotrebičov, špeciálne služby – trovy právneho zastúpenia, náhrady – poplatky za
preventívne lekárske prehliadky – III. kategória rizikovosti pracovísk, poplatky, odvody,
dane, poistné budov, prídel do SF, činnosť BOZP, daň z nehnuteľností )

6.2.

Sociálny fond

DSS a ZPS tvorí sociálny fond (ďalej len „SF“) ako úhrn povinného prídelu vo výške 1
% a ďalšieho prídelu vo výške 0,25 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom
na výplaty za kalendárny rok v zmysle zákona č. 152/1994 Z .z. o sociálnom fonde v platnom
znení a vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve ( ďalej len „KZ“) na rok 2010.
Tvorba a čerpanie SF za rok 2010 bol:
Stav k 1.1.2010..............................................3 917,13 €
Tvorba za rok 2009........................................9 544,39 €
Použitie za rok 2009.....................................10 051,68 €
z toho:
- príspevok na stravovanie............................. 2 427,18 €
- cestovné zamestnancom...............................2 992,50 €
- odmeny pri životných jubileách ................. 1 320,00 €
- vecné dary zamestnancom (Vianoce)...........3 059,00 €
- prvý odchod do dôchodku............................ 249,00 €

- vyrovnanie SF za rok 2009............................

4,00 €

Stav SF k 31.12.2010.................................................. 3 409,84 €

6.3.

Sponzorský účet

Bilancia darovacieho účtu:
Stav darovacieho účtu k 1.1.2010
Príjem
Výdaj

5 248,11 €
7 315,73 €
9 005,94 €

Stav darovacieho účtu k 31.12.2010

3 557,90 €

Výdaj z darovacieho účtu bol použitý na:
- nákup vírivého kúpeľa na dolné končatiny
- dofinancovanie projektov v celkovej výške 6049,98 € – schodisková plošina, hygienické
zdvíhacie zariadenia, hydromasážna vaňa OCEÁN, kardio kreslá)

6.4.

Príjmy

DSS a ZPS mal stanovený záväzný ukazovateľ v príjmovej oblasti vo výške 316 166 €.
Skutočné naplnenie príjmov bolo vo výške
v tom:
príjmy od prijímateľov sociálnej služby
príjmy od zamestnancov – stravné
úroky, poplatky
príjmy z darovacieho účtu
vratky z minulých rokov

6.5.

330 883, 45 € ( 104,65 %)
308 775, 30 €
17 975, 99 €
122, 90 €
2 955, 96 €
1 053, 30 €

Záväzky a pohľadávky k 31.12.2010

Záväzky – krátkodobé

135 296, 92 €

V tom:
Odberatelia – nevyfakturované dodávky za
potraviny z dôvodu neskoro došlých faktúr

15 476,36 €

mzdy zamestnancov za 12/2010, ktoré budú zúčtované v 1/2011

69 680,34 €

odvody do jednotlivých poisťovní za 12/2010, zúčtované v 1/2011 43 690,94 €
záväzok voči daňovému úradu za 12/2010 zúčtované v 1/2011

4 703,84 €

záväzok z miezd zamestnancov za 12/2010, zúčtované v 1/2011

1 701,40 €

transfery a ostatné zúčtovanie

44,04 €

Pohľadávky
Stravné zamestnanci za 12/2010,zúčtované v 1/2011

1 358, 12 €

7. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2011
DSS a ZPS v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení boli dňa 17. januára 2011 oznámené záväzné ukazovatele a limity
rozpočtu na rok 2011 nasledovne:
Príjmy
Výdavky
Z toho:
Mzdy
Poistné a príspevok do poisťovní
tovary a služby
bežné transfery

373 596 €
1 641 765 €
841 585 €
313 070 €
480 288 €
6 822 €

V zmysle oznámených záväzných ukazovateľov a limitov rozpočtu na rok 2011 zariadenie
sociálnych služieb rozpísalo predpokladané čerpanie svojho rozpočtu nasledovne:
Mzdy
Poistné

841 585 €
313 070 €

Tovary a služby
480 288 €
V tom
Cestovné náhrady
2 600 €
Energia, voda, komunikácie
207 800 €
Materiál
228 665 €
(interiérové vybavenie, VT, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje,
zariadenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky)
Dopravné
3 110 €
Rutinná a štandardná údržba
9 125 €
Služby
28 988 €
Dane, prídel do SF, poistné, poplatky a odvody, náhrady za preventívne prehliadky
zamestnancov, špeciálne a všeobecné služby
Nemocenské dávky, odchodné, odstupné 6 822 €

8. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych
služieb za rok 2010
DSS a ZPS má spracovanú svoju vlastnú „ Koncepciu činnosti, rozvoja Domova
sociálnych služieb a domova dôchodcov na obdobie 2008-2013“. Východiská a ciele sú
rozpracované v štyroch oblastiach nasledovne:
1) v oblasti kvality poskytovaných služieb
2) v oblasti personálneho zabezpečenia
3) v ekonomickej oblasti
4) v hospodárskej oblasti

Plnenie cieľov, ktoré boli stanovené v rámci jednotlivých oblastí „Koncepcie...“ sú
rozložené na obdobie do roku 2013. Jednotlivé aktivity sa realizujú v závislosti od získavania
a získaných finančných prostriedkov, pričom základným zdrojom financovania je zriaďovateľ
zariadenia a to ŽSK. V súčasnom období je plnenie cieľov nasledovné:
1) v oblasti kvality poskytovaných služieb
v zariadení sa zakúpili nové fyzioterapeutické prístroje na rehabilitáciu prijímateľov sociálnej
služby ( vírivka na dolné končatiny, hydromasážna vaňa), zaviedol sa systém manažérstva
kvality s požiadavkami normy ISO, pričom v súčasnosti sa v zariadení uskutočňuje druhý
kontrolný certifikačný audit, ostatné stanovené ciele sú v štádiu rozpracovanosti ( rozšírenie
poskytovania sociálnej služby o denný pobyt v Tvrdošíne na Medvedzí, stavebné úpravy
súvisiace s debarierizáciou )
2) v oblasti personálneho zabezpečenia sa realizujú vzdelávacie aktivity pre zamestnancov
zariadenia v rámci finančných možností, sú spracované personálne štandardy a pripravujú sa
štandardy v oblasti kvality sociálnych služieb v zariadení
3) v ekonomickej oblasti sa zariadeniu podarilo získať mimorozpočtové zdroje od
sponzorov vo výške vyše 7 tis. €. Podaním projektov z dotácie Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny zariadenie bolo úspešné pri troch projektoch a takto získalo 14 171 €
4) v hospodárskej oblasti zariadenie intenzívne spolupracovalo pri predložení projektu pre
ROP 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
Projekt bol úspešne vyhodnotený, čím zariadenie získalo finančné prostriedky na celkovú
rekonštrukciu a modernizáciu DSS a ZPS vo výške 1,8 mil. €, ktoré budú využité na
zateplenie objektov, výmenu okien, vybudovanie výťahu, rekonštrukciu nevyužitej telocvične
na nové priestory – denný pobyt prijímateľov sociálnej služby, relaxačné centrum s celkovým
vybavením.

Príloha č. 1

Zoznam uskutočnených akcií a podujatí v roku 2010 v DSS a ZPS
Tvrdošín
21.1.2010 – inštalácia Bocce ihriska v telocvični DSS a prvé hry klientov medzi sebou v tejto
zaujímavej hre.
12.2.2010 – vystúpenie Základnej umeleckej školy v Tvrdošíne z príležitosti fašiangov.
10.3.2010 – výstava a prezentácia výrobkov a vlastnej tvorby našich PSS na schôdzi členov
Červeného Kríža na Medvedzí.
12.3.2010 – lyžiarske bežecké preteky Biela stopa v Kremnici (zúčastnili sa 4 PSS).
14.3.2010 – účasť na speváckej súťaži „Tvrdošín má talent“ – 12 PSS
15.-26.3.2010 – prezentácia výrobkov na veľkonočnej výstave v Dolnom Kubíne
16.3.2010 – návšteva Dr. Klauna v našom zariadení, pričom svojim vystúpením potešil
55 PSS.
17.3.2010 – vysluhovanie sviatosti krstu v DSS pre 17 klientov nášho zariadenia.
29.-30.32010 – dvojdňový výlet do Prahy, spojený s prehliadkou mesta a s rôznymi
vystúpeniami pre handicapované osoby. Účasť 24 našich klientov.
28.5.2010 – športová súťaž v Žiline, kde sa zúčastnili 4 PSS nášho zariadenia vrátane
vozíčkara.
31.5.-4.6.2010 – relaxačný pobyt 16 PSS na Oravskej Priehrade.
2.6.2010 – jednodňový výlet na Oravskú priehradu ( 6 PSS).
7.6.2010 – opekanie špekačiek v oddychovej zóne areálu DSS. Zúčastnilo sa 41 PSS.
8.6.2010 – Challenge Day – športový deň v DSS zorganizovaný pre 60 PSS.
14.-17.6.2010 – relaxačný pobyt pre 20 PSS v „Oravskej horárni“ v Hruštíne.
16.6.2010 – Národná letná špeciálna olympiáda v tenise, ktorá sa konala v meste Tvrdošín na
tenisovom kurte. PSS, pán Jaroslav Kulina, postupuje na Európske letné hry špec. olympiád
do Waršavy.
23.6.2010 – Margaréta fest Prešov (2 PSS svojimi piesňami a hrou na hudobný nástroj potešili
všetkých prítomných na tomto festivale).
28.6.2010 – zorganizované kultúrno-športové stretnutie našich klientov so Špeciálnou školou
pri DSS Dolný Kubín.
29.6.2010 – návšteva gotického dreveného kostolíka v Tvrdošíne, zapísaného v zozname
Svetového dedičstva UNESCO. Zúčastnených 12 PSS.
30.6.2010 – uskutočnená turistická vychádzka do Oravíc (9PSS).
21.7.2010 – návšteva Dr. Klauna v našom zariadení
23.7.2010 – športové hry spojené s opekaním špekačiek v altánku DSS (65 PSS)
5.8.2010 – návšteva galérie v Liptovskom Mikuláši (6 PSS)
6.8.2010 – návšteva kostola sv. Martina v Trstenej (7 PSS)
23.8.-26.8.2010 – relaxačný pobyt Hruštín (24 PSS)
30.8.-6.9.2010 – relaxačný pobyt pri mori v Taliansku (15 PSS)
7.9.2010 – účasť na podujatí „Jašidielňa“ v Žiline (5 PSS)
17.9.2010 – účasť na akcii „mini show Repete“ (9 PSS)
23.9.2010 – akcia „Domov domovu“ v Čadci (3 PSS reprezentovali naše zariadenie
kultúrnym programom).
23.9.2010 – návšteva skanzenu v Zuberci (7 PSS)
14.9.-24.9.2010 – Európske letné hry špeciálnych olympiád vo Waršave (1 PSS)
24.9.2010 – návšteva Michalského jarmoku na Medvedzí (34 PSS)

5.10.-6.10.2010 – účasť na športových hrách v Žiarskej doline (4 PSS)
8.10.2010 – návšteva výstavy ručných prác a remesiel v MsKS Tvrdošín (16 PSS)
11.10.2010 – návšteva Dr. Klauna v našom zariadení
25.10.2010 – návšteva zariadenia pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším (7 PSS)
28.10.2010 – priateľská návšteva DSS Pohorelská Maša (29 PSS)
10.11.2010 – 18 PSS nášho zariadenia si pozreli divadelné predstavenie hercov martinského
divadla v kine Javor v Tvrdošíne
24.11.2010 – Žilinský župný Oskar v Martine ( 4 PSS sa predstavili so svojim programom )
29.11.-20.12.2010 – prezentácia našich výrobkov na vianočnej výstave na úrade ŽSK
6.12.2010 – 130 PSS nášho zariadenia sa potešilo návšteve Mikuláša
10.12.2010 – posedenie so sponzormi (45 PSS)
12.12.2010 – účasť na akcii „Country bál“ v Nižnej (12 PSS)

