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1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

Názov zariadenia: Centrum sociálnych 

služieb Slniečko   

Sídlo: Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica 

Právna forma hospodárenia: rozpočtová 

organizácia 

IČO: 00632473 000063247300632473  

DIČ: 2020560036 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj  

Štatutárny zástupca: PhDr. Jana 

Pukalíková 

 

História zariadenia 

 

História zariadenia sa začala písať 01. 04. 1985, kedy bol celý areál dobudovaný a odovzdaný 

do prevádzky ako účelové zariadenie pre duševne chorý dorast. Zriaďovateľom bol Okresný 

ústav sociálnych služieb v Čadci. Od 01. 01. 1991 bolo zariadenie Okresným úradom v Čadci 

zriaďovacou listinou č. 172/1991 Zb. zriadené ako Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež 

v Oščadnici so samostatnou právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 543/1990 Zb. o štátnej 

správe sociálneho zabezpečenia. S účinnosťou od 01. 07. 1998 bolo zariadenie zriaďovateľom 

premenované na Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v zmysle zákona č. 195/1998 

Z. z. o sociálnej pomoci.  S účinnosťou od  01. 01. 2004 v zmysle §112i ods. 1 zákona NR SR 

č. 453/2003 Z. z. prešlo zariadenie do samosprávnej pôsobnosti ŽSK. Na základe Dodatku č. 

2 k zriaďovacej listine č. 98/07677-019 zo dňa 03. 08. 1998 sa zmenil názov zariadenia na 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Slniečko s účinnosťou od 01. 06. 2008. 

S účinnosťou od 01. 06. 2010 sa na základe Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine č. 98/07677-

019 zo dňa 03. 08. 1998 zmenil názov zariadenia na Domov sociálnych služieb 

a špecializované zariadenie Slniečko. Na základe Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine č. 

98/07677-019 zo dňa 03. 08. 1998 rozšírilo zariadenie ponuku služieb s účinnosťou od 01. 05. 
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2011 o ambulantnú formu sociálnej služby, ktorá bola z dôvodu nedostatku dopytu 

s účinnosťou od 11. 02. 2017 zrušená.  

Dodatkom č. 5 k zriaďovacej listine č. 98/07677-019 sa zmenil názov zariadenia na Centrum 

sociálnych služieb a ponuka služieb bola rozšírená o nový druh sociálnej služby s názvom 

Jedáleň - v množstve max. 50 porcií hotových pokrmov denne. 

CSS Slniečko je rozpočtovou organizáciou napojenou finančnými vzťahmi na rozpočet, ktorý 

upravuje Žilinský samosprávny kraj. 

 

2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, 

OUTSOURCING  

 

Centrum sociálnych služieb Slniečko je situované v horskom prostredí na konci obce 

Oščadnica. Súčasťou budovy je priestranný areál vo vlastníctve Žilinského samosprávneho 

kraja. Správcom majetku je zariadenie. 

Budova  je dvojpodlažná, pavilónového typu. Vykurovanie pavilónov je zabezpečované 

prostredníctvom vlastnej plynovej kotolne dvoma plynovými kotlami, s možnosťou 

regulovania výšky teploty v jednotlivých miestnostiach. Zariadenie je napojené na vlastný 

zdroj vody a vlastnú čističku odpadových vôd. Kvalita pitnej vody je pravidelne kontrolovaná 

chemickým a biologickým monitoringom. Prostredníctvom zamestnancov prevádzkového 

úseku je vykonávaná údržba a čistenie okolia vodojemu. 

V prízemných priestoroch budovy sa nachádza telocvičňa a spoločenská miestnosť, ktorú 

využívajú prijímatelia sociálnej služby (ďalej len PSS alebo prijímateľ) v rámci záujmovej 

činnosti,  jedno oddelenie pre PSS, sušiareň, kotolňa, údržba, 2 garáže a sklady. 

Na prvom podlaží, na ktorom sa nachádza hlavný vchod do budovy s recepciou, sú umiestnené 

2 oddelenia pre PSS, rehabilitačná miestnosť, administratívne priestory, úsek ošetrovania 

a rehabilitácie, dielne na pracovnú terapiu (kreatívna, tkáčska, sklárska a keramická), 

terapeutická kuchynka, knižnica, miestnosť pre autistov, miestnosť Snoezelen a miestnosť na 

muzikoterapiu, jedáleň pre zamestnancov, kuchyňa a práčovňa. Na druhom podlaží sa 

nachádzajú dve oddelenia pre PSS. V rámci bezbariérovosti je v zariadení zriadený osobný 

výťah, šikmá schodisková plošina, bezbariérové vstupy do zariadenia, bezbariérové kúpeľne 

a koľajnicový stropný systém. 
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Areál zariadenia je skrášlený ovocným sadom, skalkami a rôznymi okrasnými drevinami 

a kvetinami. Dominantu exteriéru tvorí areál „Šťastné leto“ s piatimi zrubovými chatkami, 

terasou s krbom a vonkajším posedením a spoločenskou budovou vybavenou kuchynským 

kútom, spoločenskou halou a sociálnym zariadením. Súčasťou areálu „Šťastné leto“ je aj 

skleník a priľahlé záhončeky, na ktorých si obyvatelia v rámci gardenterapie každoročne 

vypestujú sezónnu zeleninu a ovocie. Na spestrenie denných aktivít ďalej slúžia terasy, átriá, 

dva altánky, ihrisko, bazén a FIT park s oddychovou zónou.  

Rozľahlý areál je pravidelne udržiavaný. Zariadenie zakúpilo v priebehu roka malotraktor 

značky Vari, kvôli zabezpečeniu zlepšenia a zvýšenia pomocných prác v areáli. 

Pranie, žehlenie a údržbu bielizne, šatstva zabezpečujeme internou práčovňou, do ktorej bola 

v roku 2017  zakúpená profesionálna hygienická barierová práčka.  

Upratovanie interiéru/exteriéru zabezpečujeme prostredníctvom interných zamestnancov. 

Zariadenie je vybavené vlastným záložným zdrojom pre prípadný výpadok elektrickej 

energie, informačnou a komunikačnou technológiou, kamerovým systémom a internetovými 

sieťami. V rámci outsourcingu boli počas roka zabezpečené odborné prehliadky, odborné 

skúšky a kontroly vyhradených technických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, 

servisné služby PC, služby deratizačnej spoločnosti a pod. Boli vykonávané osobami 

s odbornou spôsobilosťou dodávateľským spôsobom. 

Počas roku boli v jednotlivých areáloch zrekonštruované a zmodernizované denné miestnosti 

pre prijímateľov, vymenené časti podlahovej krytiny, zrekonštruovaná šatňa, toalety a sprchy 

na úseku stravovania a postupne vymaľované niektoré priestory. Pre zvýšenie kvality 

poskytovaných služieb boli pre klientov zakúpené stolíky, stoličky a drevené nočné stolíky 

s jedálenskou doskou. 

V rámci ochrany a zlepšovania životného prostredia začalo zariadenie v roku 2017 s aktívnym 

triedením separovaného odpadu. 

 

Kód odpadu Množstvo v tonách 

150102 – obaly z plastov 1,91 

200102 - sklo 0,78 

150105 – kompozitné obaly 0,90 

190805 – kaly z čistenia komun. odpad. vôd 80,00 



  

 

 

ROK 2017 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 

A HOSPODÁRENÍ V CSS SLNIEČKO Strana 6 

 

 

200301 – zmesový komunálny odpad 87,07 

160601 – olovené batérie 0,025 

150110 – obaly obsahujúce zvyšky NO 0,10 

180103 – odpady, kt. zber a zneškodň. 

podliehajú osobitným požiadavkám 

0,037 

200121 - žiarivky 0,03 

 

3. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

        

V Centre sociálnych služieb Slniečko boli k 31. 12. 2017 poskytované celoročnou formou 

sociálne služby 105-tim prijímateľom sociálnej služby, ktorých priemerný vek bol 

k uvedenému dátumu 32 rokov. Nasledujúce údaje nám bližšie špecifikujú štruktúru 

prijímateľov sociálnej služby z pohľadu ich veku, pohlavia, mobility a mentálneho 

postihnutia.  

 

Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby 

Vekové 

rozpätie 

DSS ŠZ 

muži ženy muži ženy 

19-25 9 5 0 0 

26-39 41 30 7 3 

40-49 2 8 0 0 

Spolu 52 43 7 3 
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Štruktúra prijímateľov sociálnej služby z hľadiska mobility 

Možnosti  mobility prijímateľov sociálnej 

služby 

Počet prijímateľov sociálnej služby 

Opatrovaní na lôžku  51 

Čiastočne mobilní - prejdú s pomôckou 2 

Ostatní bez vážnych porúch mobility 52 

Spolu 105 
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Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa mentálneho postihnutia 

Stupeň mentálneho postihnutia ženy muži 

PSS s mentálnym postihnutím stredného stupňa 2 3 

PSS s mentálnym postihnutím ťažkého stupňa 32 49 

PSS s mentálnym postihnutím hlbokého stupňa 10 9 

Spolu 44 61 

 

 

 

 

V nasledujúcich  tabuľkách  sú spracované údaje o pohybe prijímateľov sociálnej služby 

v roku 2017 a taktiež aj informácie o ich právnej spôsobilosti a výkone opatrovníctva. 

 

Pohyb prijímateľov sociálnej služby 

Pohyb PSS ženy muži spolu 

Počet PSS k 1. 1. 2017 46 60 106 

Prepustení, odišli v roku 2017 0 0 0 

Zomreli v roku 2017 0 1 1 

Prijatí v roku 2017 0 0 0 

Počet PSS k 31. 12. 2017 46 59 105 
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Prehľad o spôsobilosti prijímateľov sociálnej služby na právne úkony 

Prijímatelia sociálnej služby DSS ŠZ 

Pozbavení spôsobilosti na právne úkony celkom 94 10 

Pozbavení spôsobilosti na právne úkony 

v obmedzenom rozsahu 

1 0 

Spolu 95 10 
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Vykonávanie funkcie opatrovníka prijímateľov sociálnej služby  

Opatrovník PSS DSS ŠZ 

Iný opatrovník  – rodič, súrodenec 18 0 

CSS Slniečko 77 10 

Spolu 95 10 

 

 

 

4. PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

V zariadení pracovalo k 31. 12. 2017 105 zamestnancov - z toho  76  odborných a 29 

ostatných. Od celkovej odbornej úrovne zamestnancov závisí správna činnosť CSS  Slniečko. 

Odbornú úroveň predstavuje dôkladná znalosť problematiky, stupeň kvalifikácie 

zamestnancov, presné plnenie povinností, stupeň znalostí z hľadiska odbornej problematiky, 

ale i všeobecné znalosti, spôsob vystupovania, ústneho i písomného prejavu, správanie sa v 

zamestnaní i mimo neho.  

Vnútorne je organizácia členená na 6 úsekov. Vzťahy a väzby medzi jednotlivými úsekmi sú 

upravené v interných predpisoch a v organizačnej a funkčnej schéme. 
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Skladba zamestnancov podľa jednotlivých úsekov 

Skladba zamestnancov počet zamestnancov 

Úsek ošetrovania a rehabilitácie 

vedúca ošetrovateľského úseku                                1 

sestra špecialistka                                                        6 

sestra   2 

fyzioterapeut   1 

zdravotnícky asistent                                                   7 

masér     1 

sanitár 16 

opatrovateľka   9 

upratovačka 5 

Sociálny úsek 

koordinátorka sociálnej práce                                      1 

sociálny pracovník                                                       2 

Úsek starostlivosti o PSS 

vedúca úseku starostlivosti o PSS                            1 

vedúca oddelenia                                                         4 

inštruktor sociálnej rehabilitácie                                 17 

ergoterapeut   3 

práčka-šička                                                                   4 

Samostatní odborní zamestnanci 

sociálny terapeut                                                         2 

pracovný terapeut                                                        1 

špeciálny pedagóg                                                       2 

Ekonomicko-prevádzkový úsek 

vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku             1 

referentka personalistiky a mzdárka                                   1 

účtovníčka 1 
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správca registratúry                                                     0,5 

technik BOZP, PO, CO                                               0,5 

vrátnička 1 

údržbár, kurič, vodič                                                   5 

Úsek stravovania 

vedúca stravovacej prevádzky                                 1 

skladníčka 1 

kuchárka 5 

pomocná kuchárka                                                       2 

 

 

V roku 2017 pracoval v zariadení 1 zamestnanec s ukončeným základným vzdelaním, 44 

zamestnancov s ukončeným stredným vzdelaním bez maturity, 37 zamestnancov s úplným 

stredným vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a 23 zamestnancov s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním. Zamestnanci s nižším vzdelaním vykonávali v zariadení 

robotnícke profesie a zamestnanci s ukončeným úplným stredným a vysokoškolským 

vzdelaním pracovali v organizácii väčšinou ako odborní zamestnanci. 

Dôležitými požiadavkami, na ktoré sa prihliada pri výbere zamestnancov  do zariadenia, sú 

rôznorodosť pracovných pozícií a vzdelanie, špecializácia, schopnosti a zručnosti, vzťah 

a predpoklady na prácu s postihnutými ľuďmi, schopnosť tímovej práce a schopnosť zvládať 

kumulované funkcie.  

Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie  sú v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečením napĺňania individuálnych potrieb 

prijímateľov sociálnych služieb.  
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Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej funkcie. V závislosti od 

aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych zmien si dopĺňajú vedomosti prostredníctvom 

rôznych školení. Organizácia pravidelne zabezpečuje školenia zamestnancov v oblasti BOZP, 

PO a CO a školenia v zdravotníckej a sociálnej oblasti. 

V roku 2017 sme kládli dôraz na neustále dopĺňanie a zvyšovanie odborných vedomosti a 

zručnosti zamestnancov zabezpečovaním odbornej literatúry a časopisov, účasťou na 

školeniach a seminároch, odovzdávaním skúsenosti na úsekových poradách a pod. Návrhy na 

vzdelávanie si uplatňujú vedúci úsekov u  personálnej referentky  na základe požiadaviek 

legislatívy, zvyšovania kvalifikácie, cyklického vzdelávania, a pod. Tieto požiadavky sú 

predkladané do 30. 11. kalendárneho roka na budúce plánovacie obdobie.  Na základe 

požiadaviek vypracuje personálna referentka návrh „Plánu vzdelávania“  na príslušný rok. 

Plán vzdelávania je spracovaný na  kalendárny rok a schvaľuje ho riaditeľka zariadenia.  

 

 Prehľad absolvovaných školení a seminárov v roku 2017 

Názov školenia Počet zúčastnených 

zamestnancov 

Novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách 2 

Ročné zúčtovanie dane a legislatívne zmeny v roku 2017 1 

Štruktúra zamestnancov z pohľadu dosiahnutého 
vzdelania

základné vzdelanie stredné vzdelanie bez maturity úplné stredné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie
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Správa registratúry a správa dokumentov 1 

Epidemiologické závažné činnosti – zákon č. 355/2007 3 

Medzinárodná konferencia Snoezelen-MSE a jeho súčasné 

trendy 

2 

Seniori a občania so zdravotným postihnutím ako objekt 

poskytovania sociálnej služby 

2 

Elektronické schránky v zmysle zák. o e-Governmente 2 

Mzdová účtovníčka v II. Q roku – zmeny k 1.5.2017 1 

Odborný seminár sestier, zdravotníckych asistentov a ostatných 

zdravotníckych pracovníkov 

8 

Manažér kvality v sociálnych službách 2 

Obstarávanie ohľaduplné k životnému prostrediu 2 

Mzdová účtovníčka v 4. Q roku a legislatívne zmeny 1 

e-Government v podmienkach organizácií ŽSK 2 

Zváračská škola 1 

Špecifiká rozpočtového hospodárstva a povinné zverejňovanie 

informácií 

2 

Vybrané state z účtovníctva verejného sektora 1 

Medzinárodná teatroterapeutická konferencia 2 

Základný seminár bazálnej stimulácie 2 

VII. vedecký česko-slovenský kongres Bazálnej stimulácie 3 

Ochrana pred požiarmi 104 

Školenie zamestnancov - BOZP 104 

Školenie vedúcich zamestnancov – BOZP, PO 5 

Odborná príprava členov protipožiarnej hliadky 16 

Školenie pre poskytovanie prvej pomoci 93 

Expozícia chemickým faktorom pri práci 104 

Expozícia biologickým faktorom pri práci 104 

Autorizácia odbornej spôsobilosti na úseku CO 1 

Preškolenie dozorcu výťahu 1 

Školenie CO 81 
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5. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Plán poskytovania sociálnej služby 

           Druh sociálnej služby  

1. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 

veku  

2. Podporná služba   

                                

Domov sociálnych služieb 

Forma: celoročná pobytová 

Cieľová skupina: fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 

odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej 

stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3., zákona 448/2008. 

Predmet činnosti:  V DSS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, 

žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie a ošetrovateľská starostlivosť, 

zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť, utvárajú podmienky na 

vzdelávanie a úschovu cenných vecí.  

Špecializované zariadenie 

Forma: celoročná pobytová  

Cieľová skupina:  fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň 

odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3., zákona 448/2008 a má zdravotné postihnutie, 

ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová 
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porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, 

AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.  

Predmet činnosti:  V špecializovanom zariadení sa poskytuje  pomoc pri odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, výchova, ubytovanie, 

stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie 

a ošetrovateľská starostlivosť, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová 

činnosť, utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.  

Jedáleň 

Forma: osobný odber alebo donáška stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké 

zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. 

Predmet činnosti: stravovanie 

Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb, alebo fyzická osoba, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie 

alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek. 

 

Sociálne poradenstvo 

V CSS Slniečko sa poskytuje základné sociálne poradenstvo, ktoré je súčasťou každej 

sociálnej služby a zameriava sa na posúdenie povahy problému, poskytnutie základných 

informácií o možnostiach jeho riešenia alebo odporúčania a sprostredkovanie ďalšej odbornej 

pomoci. V CSS Slniečko poskytujú základné sociálne poradenstvo poverení sociálni 

pracovníci. Cieľovú skupinu poradenstva tvoria prijímatelia sociálnej služby umiestnení 

v zariadení, ich príbuzní a záujemcovia o sociálnu službu.  Ide o poskytovanie konkrétnych 

informácií o možnostiach poskytovania sociálnej služby v špecializovanom zariadení, v 

domove sociálnych služieb alebo v inom zariadení v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych 

službách. V priebehu roka boli poskytované najmä informácie o možnostiach, podmienkach, 

druhu a forme poskytovania sociálnej služby. Poradenstvo bolo poskytované osobne, 

telefonicky alebo e-mailom. Poverený sociálny pracovník  poskytuje aj poradenstvo vo veci 
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posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, informácie o druhu, mieste, cieľoch a o spôsobe 

poskytovania sociálnej služby.   

 

Sociálna rehabilitácia 

Sociálnu rehabilitáciu realizujeme prostredníctvom programu sociálnej rehabilitácie, ktorý 

majú vypracovaný všetci obyvatelia zariadenia. V programe sociálnej rehabilitácie sú 

zadefinované  základné činnosti zamerané na podporu samostatnosti, nezávislosti, 

sebestačnosti prijímateľov, na posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, úkonoch starostlivosti 

o domácnosť, na nácvik používania pomôcky a iné. Program sociálnej rehabilitácie je 

v pravidelných intervaloch vyhodnocovaný. 

 

Ubytovanie 

Ubytovanie v podmienkach zariadenia je poskytované v 51 izbách, z toho v 22 ženských a v 

29 mužských. Prijímatelia sociálnych služieb  sú ubytovaní  v jednolôžkových, 

dvojlôžkových, trojlôžkových a štvorlôžkových izbách, pričom sa ubytovanie poskytuje s 

prihliadnutím na možnosti zariadenia a požiadavky prijímateľov sociálnych služieb.  Izby 

prijímateľov sú vybavené lôžkami, osobnými skriňami, nočnými stolíkmi, poličkami a iným 

zariadením osobného charakteru. Súčasťou každej postele je vankúš, paplón, prestieradlo 

a deka. Vybavenosť dopĺňajú na každom oddelení denné miestnosti, kuchynská linka, 

chladnička, rýchlovarná kanvica a televízny prijímač. K zabezpečeniu hygieny prijímateľov 

sociálnej služby slúži  18 toaliet  rozdelených pre ženy a mužov  a 9 kúpeľní, ktorých súčasťou 

sú  sprchové kúty, vane s držadlami, zrkadlá, umývadlá. Sprchové kúty sú vybavené 

protišmykovými podložkami. 

 

Počet lôžok na izbách 

Izby prijímateľov Počet izieb 

Jednolôžkové       17 

Dvojlôžkové 17 

Trojlôžkové 13 

Štvorlôžkové 4 
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Spoločné priestory v zariadení 

 

Názov miestnosti 

 

Využitie priestorov 

Pavilón A  

Farebná Snoezelen Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová 

miestnosť 

Telocvičňa Športová činnosť, cvičenie, rehabilitácia 

Spoločenská miestnosť Kultúrna činnosť, oslavy, akcie, večierky, predstavenia 

Pavilón B  

Denná miestnosť  Bazálna stimulácia, Pozeranie TV, záujmové činnosti, oddych 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová 

miestnosť posedenia, pozeranie TV,  

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová 

miestnosť, posedenia, pozeranie TV 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová 

miestnosť, posedenia, pozeranie TV 

Jedáleň  Denné stravovanie PSS, interné oslavy, posedenia 

Rehabilitačná miestnosť Realizovanie liečebných rehabilitácií 

Návštevná miestnosť Posedenie s rodinnými príslušníkmi, priateľmi 

Pavilón C  

Jedáleň s kuchynkou  Príprava jedla, denné stravovanie PSS, interné oslavy, 

posedenia 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová 

miestnosť, posedenia, pozeranie TV 

Počet lôžok na izbách PSS

Jednolôžkové Dvojlôžkové Trojlôžkové Štvorlôžkové
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Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová 

miestnosť, posedenia, pozeranie TV 

Muzikoterapia Miestnosť na muzikoterapiu, oddych, relax 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová 

miestnosť, posedenia, pozeranie TV 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová 

miestnosť, posedenia, pozeranie TV 

Miestnosť na 

dramatoterapiu  
Miestnosť pre záujmovú činnosť s prvkami dramatoterapie 

Pavilón D  

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová 

miestnosť, posedenia, pozeranie TV 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová 

miestnosť, posedenia, pozeranie TV 

Snoezelen  Miestnosť na realizovanie Snoezelen terapie 

Miestnosť pre autistov Denné činnosti  v rámci programu TEACCH 

PC miestnosť s 

knižnicou 
Voľnočasové aktivity, relax, oddych 

Keramická dielňa Práca s hlinou 

Tkáčska miestnosť Voľnočasové aktivity spojené s používaním PC 

Sklárska miestnosť Práca so sklom 

Kreatívna dielňa Práca s textilom 

Terapeutická kuchynka Nácvik prác v kuchynke, jednoduchá príprava jedál... 

Snoezelen miestnosť 

biela 
Snoezelen terapia 

Spoločenská miestnosť 

pri chatkách 
Voľnočasové aktivity, záujmová činnosť, oddych, relax 

Chatky v areáli  Päť zrubových chatiek na voľnočasové aktivity  

Ihrisko Šport, zábava, relax 

Fit park s bazénom 

a oddychovou zónou 
Trávenie voľného času, oddych, relax 

Posedenie s grilom pri 

chatkách 
Trávenie voľného času, oddych, relax 

Altánok pri ihrisku Trávenie voľného času, oddych, relax 

Skleník a záhončeky Gardenterapia, rozvoj pracovných zručností 

Ovocný sad Gardenterapia, rozvoj pracovných zručností 

Átriá 3x142 m2 Trávenie voľného času,  
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Stravovanie 

Stravovanie je zabezpečované prostredníctvom internej 

kuchyne, v súlade s normami zdravej výživy 

a tabuľkami odporúčaných výživových hodnôt. 

Stravovacia prevádzka sa riadi smernicou HACCP, 

Materiálno-spotrebnými normami a receptúrami pre 

školské stravovanie a novými receptúrami a 

technológiou prípravy pokrmov v závodnom stravovaní. 

Jedlo sa pripravuje na základe vopred vypracovaného 

jedálneho lístka navrhovaného a zostavovaného vedúcou 

stravovacej prevádzky v spolupráci so stravovacou 

komisiou. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa dbá na 

pestrosť, kalorickú hodnotu a tiež na zdravotný stav 

prijímateľov sociálnej služby. Okrem racionálnej stravy 

pripravujeme denne niekoľko typov diétnych jedál. V rámci celodenného stravovania 

poskytujeme prijímateľom raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a druhú večeru pre 

diabetikov. Zamestnancom vykonávajúcim nočnú prácu sa poskytuje kredit na gastrokartu 

podľa počtu odpracovaných nočných služieb v danom mesiaci. Pre skvalitnenie 

a zefektívnenie poskytovaných služieb sme zakúpili Robot Coupe Blixér 15 na prípravu 

mixovanej stravy a inventár potrebný pri príprave jedál a nápojov (ponorný mixér, stolový 

mixér, odšťavovač citrusových plodov, stolový otvárač na konzervy) a drobný kuchynský 

inventár. 

 

Prehľad podávanej stravy prijímateľom sociálnej služby k 31. 12. 2017 

Typológia podávanej stravy Celá Mletá Mix Iné Spolu 

D:3 racionálna 12 48 10  70 

D:2 šetriaca 1 9 2  12 

D:5 bezvyšková 1    1 

D:7 nízkocholesterolová 2  1  3 

D:8 redukčná   2  2 

D:9 diabetická 1 1   2 
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D:9 bezmliečna 1    1 

D:10 neslaná 2    2 

D: Bezmliečna  4   4 

BLPK:bezlepková, bezmliečna  1   1 

Enterálna výživa    7 7 

Spolu 20 63 15 7 105 

 

 

 

 Prehľad počtu odobratých jedál za rok 2017 

Typ diéty Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Druhá 

večera 

D:3 25 788 25 779 25 760 25 782 25 788  

D:2 4 606 4 606 4606 4 606 74 608  

D:5 271 271 271 270 271  

D:7 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093  

D:8 573 573 573 572 572  

D:9 726 726 726 726 726 726 

D:10 161 161 161 161 161  

D: Bezmliečna 1 521 1 520 1 520 1 521 1 523  

D: 9bezmliečna 37 37 36 37 37  

0 10 20 30 40 50 60

D:3 racionálna

D:2 šetriaca

D:5 bezvyšková

D:7 nízkocholesterolová
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D:9 diabetická
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D:10 neslaná

D: Bezmliečna

BLPK:bezlepková, bezmliečna

Enterálna výživa

Typológia podávanej stravy

Iné Mix Mletá Celá
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BLPK 21 21 21 21 21  

Zamestnanci   13 350    

Cudzí stravníci   8 322  4 986  

Spolu 35 935 35 925 57 575 35 927 40 924 726 

 

Rozvoj pracovných zručností 

Rozvoj pracovných zručností si naši 

obyvatelia upevňujú  v rámci rôznych aktivít. 

Pracovné dielne, terapeutická kuchynka, 

skleník s priľahlými záhončekmi a rôzne iné 

možnosti, ktoré ponúka interiér a exteriér 

zariadenia slúžia všetkým na osvojenie, 

udržanie a rozvíjanie pracovných návykov 

pod odborným vedením personálu.  

 

Záujmová činnosť 

V rámci záujmovej činnosti pravidelne 

pripravujeme pre našich PSS množstvo 

zaujímavých kultúrnych, športových, 

spoločenských a integračných aktivít. 

Záujmovú činnosť realizujeme na základe 

„Média plánu“ vychádzajúceho z prianí 

a požiadaviek prijímateľov. Pri realizácií 

voľnočasových aktivít využívame 

organizované  a neorganizované formy. 

 

PREHĽAD  KULTÚRNYCH  A ŠPORTOVÝCH  PODUJATÍ  V ROKU  2017 

 

01. 01         NOVOROČNÉ KOLEDOVANIE         

04. 01.  NÁVŠTEVA MIESTNEHO KOSTOLA A BETLEHÉMA        
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06. 01. „A MY TRAJA KRÁLI“ TROJKRÁĽOVÉ POSEDENIE      

13. 01. NAJKRAJŠÍ SNEHULIAK – SÚŤAŽ V STAVANÍ SNEHULIAKOV      

18. 01. POĎME SPOLU DO CUKRÁRNE       

23. 01. NOVOROČNÁ SÁNKOVAČKA        

30. 01.  „SLNIEČKOVO“ - INTERNÉ DIVADIELKO       

02. 02. VEĽKÁ FEBRUÁROVÁ SÁNKOVAČKA       

06. 02. JUŽANSKÉ POKUŠENIE – NÁVŠTEVA MIESTNEJ PIZZÉRIE    

10. 02. ZIMNÝ RELAX V SOĽNEJ JASKYNI       

14. 02.  VALENTÍNKA PRE TEBA – VALENTÍNSKE POSEDENIE    

16. 02. POĎME SPOLU NA NÁKUPY        

22. 02. POTULKY OBCOU – NÁVŠTEVA MIESTNEJ REŠTAURÁCIE    

23. 02. NÁVŠTEVA KAMARÁTOV  NA HORELICI      

28. 02.  FAŠIANGOVÝ KARNEVAL        

01. 03.  „PO TURISTICKÝCH CHODNÍČKOCH“ – VÝLET NA LALÍKY    

08. 03. VENOVANÉ ŽENÁM – OSLAVA MDŽ SPOJENÁ S OSLAVOU NARODENÍN  

08. 03. V KOZMETICKOM SALÓNE        

15. 03. „ZA JARNÝMI OUTFITMI“ – JARNÉ NÁKUPY      

17. 03. RELAX V SOĽNEJ JASKYNI         

20. 03. NÁVŠTEVA KNIŽNICE VO SVRČINOVCI      

29. 03. SLNIEČKOVO S PREKVAPENÍM – INTERNÉ DIVADLO 

24. 03. NÁVŠTEVA BÁBKOVÉHO DIVADLA V ŽILINE      

03. 04.  ANDERSENOVÉ POPOLUDNIE        

05. 04. ŠPORTOVÉ HRY V HRE „BOCCIA“ – TURIE      

05. 04. „MORENA“ - VÍTANIE JARI S FOLKLÓRNYM SÚBOROM    V ČADCI   

07. 04. VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA SVRČINOVEC A ZBOROV      

18. 04. VEĽKONOČNÁ ŠIBAČKA SO SÚŤAŽOU O NAJKREATÍVNEJŠIE VAJÍČKO  
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25. 04.  „SLNIEČKOVO“ – INTERNÉ DIVADLO       

29. 04.         POPOLUDNIE S ČLENMI SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA     

25. 04. „ZASPOMÍNAJME SI“ – STRETNUTIE S BÝVALÝM OBYVATEĽOM   

24. 04. PO TURISTICKÝCH CHODNÍČKOCH DO MOSKALI     

04. 05.  „PO TURISTICKÝCH CHODNÍČKOCH“ – TÚRA K SEDAČKOVEJ LANOVKE  

10. 05.  „POĎME SPOLU DO CUKRÁRNE“       

12. 05.  „NÁVŠTEVA VÝSTAVY KVETOV NA BUDATÍNSKOM HRADE    

13. 05.  STRETNUTIE S ČLENMI DOBROVOĽNÍCKEHO HASIČSKÉHO ZBORU   

24. 05.  CELODENNÝ VÝLET NA DOLNÝ LIPTOV      

26. 05.  ÚČASŤ NA PARÁDNOM DNI V ŽILINE       

29. 05.  „SLNIEČKOVO“ – INTERNÉ DIVADLO       

31. 05. VÁĽANIE MÁJA          

05. 06. VÝLET NA KALVÁRIU         

10. 06. DEŇ PLNÝ ZÁBAVY – POPOLUDNIE S HASIČMI VO SVRČINOVCI   

14. 06. ŠPORTOVÉ HRY TERCHOVÁ        

20. 06. „SLNIEČKOVO“ – DIVADLO PLNÉ PREKVAPENÍ     

22. 06. INTEGRAČNÉ STRETNUTIE S PRIATEĽMI ZO ZŠ OŠČADNICA    

28. 06. VEĽKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA S GRILOVAČKOU     

20. 06. NÁVŠTEVA KADERNÍCKEHO SALÓNU 

       04. 07.   POTULKY BYSTRICKOU DOLINOU      

      14. 07. LETNÁ GUĽÁŠOVKA S PRIATEĽMI Z HORELICE     

      20. 07. VÝLET NA ŽIVČÁKOVÚ   

      27. 07. ZMRZLINOVÁ PÁRTY      

      03.08. DEŇ PLNÝ ZÁBAVY PRI BAZÉNE  

      09. 08. PO TURISTICKÝCH CHODNÍČKOCH – TÚRA K SEDAČKOVEJ LANOVKE  

      11. 08.    GULÁŠOVKA – AKCIA ORGANIZOVANÁ OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM SLNIEČKO 
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      15. 08.            NÁVŠTEVA MINI ZOO V OŠKERDE 

       

      23. 08.   ŠPORTOVÉ  HRY   

 

 4 – 8. 09. TÝŽDENNÝ REKREAČNO – REKONDIČNÝ POBYT HUTY    

    12. 09. KREATÍVNA KUCHYŇA STARÝCH MATERÍ – VARÍME Z VLASTNEJ ÚRODY 

    28. 09. POPOLUDNIE VENOVANÉ ARTETERAPII 

    04. 10. ŽILINSKÝ OSKAR 2017        

    09. 10.  OSLAVA NARODENÍN 

    12. 10.            „SPOLOČNÝMI SILAMI“ – JESENNÁ BRIGÁDA 

   17. 10.  NÁVŠTEVA OKRESNEJ KNIŽNICE       

   23. 10.  „ŠARKANIÁDA“  

   27. 10.  KREATÍVNE DOPOLUDNIE S VYUŽITÍM PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV 

   02. 11.  SVIEČKA PRE PRIATEĽOV        

   10. 11.  KUCHYŇA STARÝCH MATERÍ – SEZÓNNE JABLKOVÉ VARIÁCIE 

 

   14. 11.  DR. KLAUN   

        

   21. 11.  KREATÍVNE DOPOLUDNIE PRI VÝROBE ADVENTNÝCH VENCOV 

 

   27. 11.  KATARÍNSKA VESELICA 

 

   07. 12.  MIKULÁŠSKY VEČIEROK SPOJENÝ S DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ    

   12. 12. PREDVIANOČNÉ KÚZLENIE V KUCHYNI – PEČENIE A ZDOBENIE MEDOVNÍČKOV 

   13. 12.  NÁVŠTEVA VIANOČNÝCH TRHOV       

   22. 12.  ŠTEDROVEČERNÉ POSEDENIE S PRIATEĽMI    

   31. 12.  SILVESTROVSKÁ PÁRTY 

 

Ošetrovateľská starostlivosť 

Ošetrovateľská starostlivosť je v  zariadení poskytovaná prostredníctvom sestier 

s požadovanou kvalifikáciou, formou ošetrovateľského procesu v zmysle § 22, Zákona č.  

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Sestry realizujú svoju 

pracovnú činnosť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. Cieľom ošetrovateľských 
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intervencií je zabezpečovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť prijímateľom sociálnej 

služby podľa ich individuálnych potrieb. Ošetrovateľské intervencie sú realizované na základe 

ordinácií praktického lekára a lekárov špecialistov v internej ambulancii, prípadne na izbách 

prijímateľov. Každý prijímateľ má zavedenú zdravotnú a ošetrovateľskú dokumentáciu. 

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme formou ošetrovateľského procesu. Ošetrovateľský 

proces je systematická, racionálna a individualizovaná metóda plánovania, poskytovania a 

dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti. Jeho cieľom je zisťovať skutočné alebo predpokladané 

zdravotné problémy, plánovať uspokojenie zistených potrieb, vykonávať, dokumentovať a 

vyhodnocovať špecifické ošetrovateľské zásahy na ich uspokojenie.  

Zariadenie má podpísanú zmluvu s pediatričkou MUDr. Jarmilou Pribylincovou poskytujúcou 

zdravotnú starostlivosť prijímateľom sociálnej služby do 19. rokov a všeobecným lekárom MUDr. 

Františkom Krasňanom, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť klientom od 19. roku veku. 

V súvislosti s liečebnou rehabilitáciou spolupracujeme  s rehabilitačnou lekárkou MUDr. Katarzynou 

Krížkovou, ktorá jedenkrát mesačne navštevuje naše zariadenie,  konzultuje zdravotný stav 

prijímateľov sociálnej služby  s pracovníčkami a navrhuje rehabilitačné procedúry. Prijímatelia sú 

dispenzarizovaní u lekárov špecialistov, ku ktorým sú v sprievode personálu sprevádzaní na 

pravidelné kontroly a preskripcie liečby. Počas roka sa robí presná evidencia ošetrovania rán 

a defektov kože. Počas roka 2017 bolo v zariadení uzavretých 105 ošetrovateľských procesov, 

prostredníctvom ktorých sa riešili aktuálne deficity v potrebách prijímateľa. 

 

                       Prehľad zrealizovaných ošetrovateľských procesov 

 

Oddelenie 

 

Počet ošetrovateľských procesov 

A 22 

B 14 

C 15 

D 16 

E 38 

 

Spolu 

 

105 
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V priebehu roka sme zaznamenali 27 hospitalizácií prijímateľov. Najčastejšími dôvodmi 

hospitalizácií boli respiračné infekty, bronchopeumónie, kumulácie epi paroxizmov, 

plánované kontrolné vyšetrenia  (GFS) a iné. Všetci prijímatelia boli v roku 2017 preočkovaní 

proti pneumokokovej infekcii a sezónnej chrípke. V pravidelných intervaloch realizovali 

sestry kontrolné odbery hepatálnych testov a krvného obrazu a to najmä u tých,  ktorí užívali 

antiepileptiká, boli anemickí alebo mali  zvýšený cholesterol.  

Počas roka 2017 bolo v našom zariadení ošetrených a monitorovaných 221 rán. Všetky 

poranenia boli zaevidované spolu so záznamom ošetrovateľskej intervencie, viedol sa presný 

záznam o vzniku poranenia, časový záznam, svedkovia vzniku poranenia, prvotné ošetrenie 

a tiež plánované ošetrovateľské intervencie.  

Liečebná rehabilitácia 

V rámci skvalitňovania služieb poskytujeme obyvateľom zariadenia liečebnú rehabilitáciu. 

Liečebná rehabilitácia je aplikovaná prostredníctvom fyzioterapeuta, maséra, zdravotného 

asistenta a sestry, v spolupráci s kvalifikovanou lekárkou, ktorá navštevuje naše zariadenie 

v pravidelných intervaloch. Cieľom rehabilitačnej starostlivosti je zvýšiť obyvateľom kvalitu 

života prostredníctvom eliminácií bolestivých a nekomfortných stavov. Rehabilitačné 

intervencie sú poskytované v rehabilitačnej miestnosti, ktorá je vybavená prístrojom na 

elektroliečbu, parafínovou vaňou, perličkovým kúpeľom, nožnou perličkou a inými 
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rehabilitačnými pomôckami. Z dôvodu zvýšenia efektivity práce sme v priebehu roka 

vytvorili všetkým prijímateľom prehľadnú elektronickú dokumentáciu. V budúcom roku 

plánujeme celkovú rekonštrukciu rehabilitačnej miestnosti. Vďaka tejto rekonštrukcii 

skvalitníme prácu rehabilitačného personálu a skvalitnime život našim prijímateľom sociálnej 

služby.    

Sociálne terapie  

Zariadenie ponúka prijímateľom podľa ich individuálnych potrieb, prianí a záľub rôzne 

sociálne terapie. Medzi najobľúbenejšie zaraďujeme muzikoterapiu, biblioterapiu, 

aromaterapiu, arteterapiu, dramatoterapiu, terapiu hrou a iné. 

Snoezelen terapia 

Terapeutický koncept Snoezelen realizujeme 

prostredníctvom vyškoleného personálu 

v príjemnom a upravenom prostredí štyroch 

terapeutických podnetových miestností, za 

pomoci svetelných a zvukových prvkov, vôni 

a hudby, ktoré vytvárajú pocit uvoľnenia, 

pohody, ale aj stimulujú, aktivizujú, prebúdzajú 

záujem. Podstatou tohto konceptu je poskytovať  

individuálne a prirodzené  senzorické  stimulácie v nestresujúcom a priateľskom prostredí.   

 

Bazálna stimulácia 

Koncept bazálnej stimulácie (ďalej iba BS) 

je koncept práce človeka pre človeka, ktorý 

vo svojej podstate predstavuje podporujúci 

komunikačný a interakčný vývoj. Je to 

jedna zo stratégií myslenia poskytovateľov 

ošetrovateľskej starostlivosti s cieľom 

priblížiť sa vnímaniu a potrebám človeka 

(Friedlová, 2010). V zariadení aplikujeme  

koncept BS prostredníctvom vyškoleného 

personálu už od roku 2012.  
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6. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ 

SLUŽBU 

 

Centrum sociálnych služieb Slniečko hospodárilo s rozpočtom, ktorý bol schválený v súlade 

so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Členenie bežných výdavkov (kód zdroja 41,46) 

Rozpočtová položka Upravený rozpočet 

v EUR 

Čerpanie rozpočtu    v EUR 

610 – Mzdy  980 294,- 980 293,56 

620 – Poistné 362 354,-                         362 354,- 

630 – Tovary a služby 375 594,-                            375 582,30 

640 – Bežné transtfery  11 124,-                         11 124,- 

Spolu 1 729 366,- 1 729 353,86 

 

Členenie kapitálových výdavkov 

Rozpočtová položka Upravený rozpočet  

v EUR 

Čerpanie rozpočtu    v EUR 

710 – Kapitálové výdavky  144 891,- 42 614,18 

 

Zdroje financovania 

Čerpanie finančných prostriedkov celkom 1 812 434,82 

Čerpanie zo zdrojov ŽSK (KZ 41) 1 427 833,04 

Čerpanie z vlastných zdrojov (KZ 46)                               342 135,- 

Čerpanie zo štátneho rozpočtu (KZ 111)                                  2 000,- 

Čerpanie z mimorozpočtových zdrojov (KZ 72A, 72h, 

72F) 

                                   40 466,78 

 - 72A – sponzorské prostriedky 4 092,27 

 - 72h -  UPSVaR 56,05 

 - 72F – za stravné 36 318,46 
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Použitie mimorozpočtových zdrojov 

Mimorozpočtový zdroj Suma v EUR Použitie 

72A – sponzorské 

prostriedky 

4 092,27  499,27 EUR – materiál do 

terapeutických dielní 

444,53 EUR – materiál na 

skrášlenie prostredia  

158,61 EUR – záhradnícky 

materiál 

88,32 EUR – drobné nákupy 

pre PSS 

466,54 EUR – oprava 

kuchynskej linky 

v terapeutickej kuchynke 

1380,- EUR –  transportný 

vozík – 2ks 

60,- EUR – školenie 

zamestnancov 

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2017

čerpanie zo zdrojov ŽSK čerpanie z vlastných zdrojov

čerpanie zo štátneho rozpočtu čerpanie z mimorozpočtových zdrojov
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995,- EUR – dofinancovanie 

kúpy hygienickej bariérovej 

práčky 

72h - UPSVaR 56,05  Príspevok na aktivačnú 

činnosť formou 

dobrovoľníckej služby PO 

72F – za stravné 36 318,46  16 292,18 EUR – odmeny 

pre zamestnancov CSS  

18 345,28 EUR – potraviny 

1 681,- EUR – odchodné a 

bežné transfery na ND 

 

 

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo pravidelne kontrolované, s prihliadnutím na 

hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelovosť vynaložených finančných prostriedkov. 

 

Príjmy 

Úhrady za služby 

Rozpočtová položka  Upravený rozpočet  

v EUR 

Plnenie príjmov    

v EUR 

220 - Príjem od PSS 340 733,- 358 202,57 

 

Skutočné príjmy a poskytované služby prijímateľom sociálnych služieb dosiahnuté v roku 

2017 boli vo výške 358 202,57, EUR, čo oproti roku 2016 predstavuje nárast o 2 039,38 EUR 

(príjmy za rok 2016 boli vo výške 356 163,19 EUR). 
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Úhrada za poskytované sociálne služby 

Úhrada za sociálne služby v zariadení je určená v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského 

samosprávneho kraja č. 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych 

služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne 

služby, spôsob ich určenia a platenia a Organizačnou smernicou o poskytovaní sociálnych 

služieb a určení sumy úhrady za sociálne služby v Centre sociálnych služieb Slniečko.  

Prijímatelia sociálnej služby platia úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti ustanovené 

v zákone o sociálnych službách.  Prijímateľ je povinný podľa § 72, ods. 8 zákona 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu ku dňu jej splatnosti  

podľa svojho príjmu a majetku. Sumu úhrady za poskytnutú službu je prijímateľ sociálnej 

služby povinný zaplatiť najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

Úhrady za  služby v zariadení sú realizované z príjmov PSS, t. z. z invalidných dôchodkov na 

príjmový účet CSS Slniečko najneskôr do 15. dňa príslušného mesiaca.  

Priemerná výška mesačnej úhrady  v CSS Slniečko za rok 2017 bola vo výške: 

  DSS – 290,18 eur 

     ŠZ – 298,63 eur.  

V roku 2017 bolo v zariadení 7 prijímateľov sociálnej služby s indikáciou plnej enterálnej  

výživy, u ktorých bola priemerná mesačná úhrada za rok 2017 vo výške 134,56 €. 

335000
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Z celkového počtu 95 PSS umiestnených v domove sociálnych služieb 27 PSS platí plnú 

úhradu, 58 PSS dopláca úhradu z úspor a 10-tim PSS doplácajú úhradu na základe zmluvy 

o doplácaní rodičia alebo iní príbuzní (opatrovníci). 

Z celkového počtu 10 PSS umiestnených v špecializovanom zariadení 5 PSS platia plnú 

úhradu a 5 PSS doplácajú úhradu z úspor. 

 

V súvislosti s realizovaním úhrad evidujeme k 31. 12. 2017  pohľadávky  v celkovej sume     

76 730,- €, pričom v domove sociálnych služieb pohľadávka predstavuje čiastku 73 368,- € 

a v špecializovanom zariadení evidujeme nedoplatok vo výške 3 362,- €. 

 

 Priemerná mesačná úhrada k 31. 12. 2017 

 

 

Príslušný mesiac 

ŠZ – pobytová 

forma celoročná 

(údaje v €) 

DSS – pobytová 

forma celoročná 

(údaje v €) 

Január  295,38 287,98 

Február  275,68 267,86 

Marec  305,18 296,52 

Apríl 295,35 286,96 

Máj  305,18 296,52 

Jún  295,35 286,96 

Júl  305,18 296,43 

August  305,18 296,47 

September  295,35 286,92 

Október  305,18 296,38 

November  295,35 286,83 

December  305,18 296,38 

Priemerná úhrada za rok 2017 298,63 290,18 
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7. PLNENIE CIEĽOV,  PRIORÍT A INOVÁCIE V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB ZA ROK 2017 

Oprava chladiaceho boxu na 

uloženie ovocia a zeleniny 

 

 

 

Zakúpenie Blixéra 15 

 

 

Zakúpenie hydromasážnej výškovo 

nastaviteľnej vane 

 

 

 

 

Zakúpenie profesionálnej 

bariérovej práčky 

 

 

Oprava spoločenských miestností 

a oprava podláh 

 

 

Oprava šatne, sprchy, WC – úsek 

stravovania 

 

 

Zakúpenie drevených nočných 

stolíkov s jedálnou doskou 

Opravením chladiaceho boxu na skladovanie ovocia 

a zeleniny, ktorý sa nachádza pri kuchyni sa zrýchlila 

manipulácia s potravinami pri naskladňovaní 

a vyskladňovaní. Skvalitnenie skladovania potravín. 

 

Zakúpením Blixéra 15 sa zrýchlila a zefektívnila 

príprava mixovanej stravy na oddelenia. 

 

Využívanie hydromasážnej výškovonastaviteľnej vane 

prispieva k zmierneniu kontraktúr, uvoľneniu svalstva 

a celkovej relaxácií organizmu klienta, zároveň, vďaka  

výškovej nastaviteľnosti podstatne uľahčuje prácu 

zamestnancov.  

 

Zakúpením profesionálnej bariérovej práčky sa 

podstatným spôsobom zefektívni a zmodernizuje 

spôsob prania v internej práčovni. 

 

V priebehu roka 2017 sme zrekonštruovali 2 

spoločenské miestnosti, opravili podlahovú krytinu 

v rámci celého oddelenia. 

Na úseku stravovania sa podarilo zrekonštruovať šatňu 

pre zamestnancov, sprchu a WC pre zamestnancov. 

 

 

 V priebehu roka 2017 sa zakúpili drevené nočné 

stolíky s jedálnou doskou. Nočné stolíky boli 

spolufinancované s využitím dotácie od Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
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8. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2018 

 

V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli pre CSS Slniečko stanovené 

záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2018 nasledovne: 

Rozpočtová položka Schválený rozpočet v EUR 

610 - mzdy 1 038 051,- 

620 - poistné 383 944,- 

630 – tovary a služby 368 614,- 

640 – bežné transfery 4 835,- 

Bežné výdavky spolu 1 795 444,- 

710 – Kapitálové výdavky  236 510,- 

Výdavky celkom 2 031 954,-  
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9. KONTAKTY NA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 

Riaditeľka CSS Slniečko:    tel.: 41/4254223, 0915 851901 

 

e-mail: riaditeloscad@vuczilina.sk 

 

Koordinátorka sociálnej práce:      tel.: 041/4254213 

 

e-mail: soc2oscad@vuczilina.sk 

 

Ekonomický úsek                       tel.:  041/4254212 

 

e-mail: dssoscad@vuczilina.sk 

 

fax: 041/4382132 

http://slniecko.dsszsk.sk 

 

facebook: DSS Slniečko Oščadnica 

 

Adresa: CSS Slniečko Oščadnica č. 1464,  023 01 

 

10. PRÍLOHY 

Fotogaléria 

Organizačná schéma 

 

 

 

 

 

mailto:riaditeloscad@vuczilina.sk
mailto:soc2oscad@vuczilina.sk
mailto:dssoscad@vuczilina.sk
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Špecialistka na 
kvalitu

Riaditeľka

Úsek ošetrovania a 
rehabilitácie

Vedúca 
ošetrovat. úseku                     

F2

Sestra 
špecialistka F2.1

Sestra                   
F2.2

Fyzioterapeut      
F2.3

Zdravotnícky 
asistent                

F2.4

Masér                  
F2.5

Sanitár                
F2.6

Opatrovateľka     
F2.7

Upratovačka       
F2.8

Úsek sociálny

Koordinátorka 
sociálnej práce       

F3

Sociálna 
pracovníčka F3.1

Úsek starostlivosti  
o PSS

Vedúca úseku 
starostlivosti o 

PSS F4

Vedúca 
oddelenia F4.1

Inštruktor sociál. 
rehabilitácie   

F4.1.1

Ergoterapeut      
F4.1.2

Práčka-šička

F4.2

Ekonomicko-
prevádzkový         

úsek

Vedúca ekon.-
prevádz. úseku      

F5

Referent 
personalistiky 
a mzdár F5.1

Účtovníčka           
F5.2

Správca     
registratúry              

F5.3

BOZP,PO,CO           
F5.4

Vrátnička                
F5.5

Vedúci 
prevádzkového 

úseku  F5.6

Údržbar, kurič, 
vodič                    
F5.7

Úsek         
Stravovania

Vedúca 
stravovacej 
prevádzky             

F6

Skladníčka        
F6.1

Kuchárka          
F6.2

Pomocná 
kuchárka  F6.3

Samostatní 
odborní 

zamestnanci F7

Sociálny 
terapeut   F7.1

Pracovný 
terapeut  F7.2

Špeciálny 
pedagóg  F7.3


