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Identifikačné údaje organizácie 
Názov organizácie: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 

Adresa organizácie: Štefánikova 1377/77,  905 01 Senica 

Zastúpenie: JUDr. Rišková  Zita, riaditeľka 

Číslo bankového účtu: 7000491622/8180 

IČO: 34000992 

DIČ: 2021044806 

 

 

 

História a súčasnosť 
 

História Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov SENICA sa začína písať 

1.9.1993 kedy zriaďovacou listinou Okresný úrad Senica zriadil Domov – penzión pre 

dôchodcov. Zariadenie bolo zriadené s kapacitou 210 miest. Dňom 1.11.1993  začína 

prijímanie prvých občanov. 

Dňom 12.6.2002 rozhodnutím Krajského úradu Trnava sa časť zariadenia reprofilovala na 

domov sociálnych služieb pre dospelých. Od tohto dňa bola zmenená kapacita zariadenia na 

250 miest.  

K 1.7.2002 zriaďovateľská pôsobnosť Domova dôchodcov, domova-penziónu pre dôchodcov 

a domova sociálnych služieb prešla na Trnavský samosprávny kraj. 

Od 1.1.2005 sa rozhodnutím Trnavského samosprávneho kraja o zmene zriaďovacej listiny 

rozšírila činnosť poskytovania služieb o časti Útulok a Domov pre osamelých rodičov so 

sídlom v Senici, ul. Janka Kráľa 734. Dňom 15.7.2008 sa činnosť poskytovania služieb o tieto 

časti ukončila.  

Dňom 4.3.2010 dodatkom k zriaďovacej listine sa mení názov organizácie na Domov 

sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA s kapacitou 320 miest.  

Dňom 1.2.2016 sa rozširuje druh poskytovaných sociálnych služieb o špecializované 

zariadenie s kapacitou 10 miest, celková kapacita zariadenia zostáva nezmenená.  

Dňom 1.7.2017 sa zvyšuje kapacita v špecializovanom zariadení z 10 miest na 30 miest, 

zároveň sa znižuje kapacita domova sociálnych služieb z 230 miest na 210 miest. Celková 

kapacita zariadenia zostáva nezmenená. 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA je zariadenie sociálnych 

služieb, ktoré v rámci komplexnej starostlivosti poskytuje odborné, obslužné a ďalšie činnosti 

dospelej fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku a v dôchodkovom veku, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.  
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Predmet činnosti 
Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie je formou 

celoročnej pobytovej sociálnej služby: 

 pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo pre fyzické osoby, ktoré 

dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z 

iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 80 prijímateľov 

sociálnej služby 

 pre dospelé fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo pre dospelé 

fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku a nevidiace alebo prakticky nevidiace 

a ich stupeň odkázanosti je najmenej III v domove sociálnych služieb s kapacitou 

210 prijímateľov sociálnej služby 

 pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň 

odkázanosti je najmenej V a majú zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova 

choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, 

schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický 

psychosyndróm ťažkého stupňa v špecializovanom zariadení s kapacitou 30 

prijímateľov sociálnej služby. 

 

Prevádzkové podmienky 
Zariadenie je situované v sídliskovej časti mesta Senica v susedstve  s tichou lokalitou 

mestského parku. Výhodou umiestnenia zariadenia sú blízkosť centra mesta, ktorá utvára 

podmienky kontaktu so spoločenským životom a zároveň situovanie mimo rušnej 

komunikácie do veľkej miery prispieva k pokojnému prostrediu bývania.  

Budova zariadenia je vo vlastníctve mesta Senica. Je päťpodlažná, rozdelená na bloky A,B – 

Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenia a blok C - Zariadenie pre seniorov. 

Prístup na jednotlivé poschodia je riešený okrem schodiska aj výťahom. Na prízemí je 

umiestnená jedáleň s kuchyňou, práčovňa, kancelárie zamestnancov a knižnica. Na 

poschodiach sú bytové jednotky prijímateľov sociálnych služieb, spoločenské miestnosti,  

ošetrovne a kaplnka zariadenia.  

Prijímateľom sociálnej služby prichádzajúcim do zariadenia je poskytnuté ubytovanie 

v bytových jednotkách  zložených z jednoposteľovej, dvojposteľovej a trojposteľovej izby 

s vlastným sociálnym zariadením. Izba je vybavená základným vybavením. K dispozícii je 

skriňa , nočný stolík, posteľ, stôl a stolička. 

Pri ubytovaní sa kladie dôraz na rešpektovanie osobnosti prijímateľa sociálnej služby a jeho 

individuálne potreby. Klienti majú možnosť priniesť si do zariadenia vlastné vybavenie izby, 

alebo si ju vyzdobiť podľa vlastného vkusu.  

 

Strategická vízia, hodnoty, poslanie, ciele  

a vyhodnotenie cieľov rozvoja DSS a ZPS SENICA za rok 2017 
V súlade s Príručkou podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb, kritériom 2.10: 

Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v 

súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej 

služby bolo spracované vyhodnotenie plnenia čiastkových cieľov Strategickej vízie 

k 31.12.2017 a validácia (prehodnotenie platnosti dokumentu), ktoré sú zároveň podkladom k 

hodnotiacej správe. 
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Vyhodnotenie plnenia cieľov: 

 
 CIELE: HODNOTENIE: 

1. Zmena kapacity klientov špecializovaného 

zariadenia z 10 na 30 a domova sociálnych 

služieb z 230 na 210. Celková kapacita 320 

klientov zostane zachovaná. 

 

Termín: od 1.7.2017 

Kapacita DSS a ZPS SENICA je od 1.7.2017 

nasledovná: 

DSS: 210 klientov, 

ZPS: 80 klientov, 

ŠZ: 30 klientov 

            SPLNENÉ 

2. Prijať nových pracovníkov spĺňajúcich 

kvalifikačné predpoklady podľa zákona 

o sociálnych službách 

 

Termín: do  31.12.2017 

V roku 2017 bolo prijatých 18 pracovníkov 

spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady, odišlo        

19 pracovníkov. 

Nebol však naplnený celkový počet 

pracovníkov.  

       SPLENÉ ČIASTOČNE 

3. Vzdelávanie pracovníkov v oblasti odborných 

činností a v ľudsko-právnej oblasti 

 

Termín: priebežne 2 x ročne,  

vyhodnotenie k 31.12.2017 a k 31.12.2018 

V roku 2017 sa priebežne uskutočnilo 

vzdelávanie pracovníkov v oblasti sociálnej 

práce a vzdelávanie o ľudských právach 

(bližšie viď vyhodnotenie vzdelávania). 

              SPLNENÉ 

4. Zlepšiť životné podmienky prijímateľov a 

zamestnancov zariadenia (v závislosti od 

finančných možností a dohody s VUC a mestom 

Senica): 

4.1. zlepšiť tepelné a svetelné 

podmienky výmenou okien 

4.2. rekonštrukcia kúpeľní 

4.3. rekonštrukcia výťahov 

4.4. úprava vstupu do budovy 

4.5. vybavenie nábytkom (nové postele, 

vstavané skrine) 

 

 

 

 

 

 

Termín: do 31.12.2018,  

vyhodnotenie k 31.12.2017 a k 31.12.2018 

Realizácia je závislá od dostupnosti voľných 

finančných prostriedkov. 

K 31.12.2017 boli realizované: 

   4.1.: výmena okien na 6. a 3. poschodí, vo 

výmene sa plánuje pokračovať v roku 2018 

   4.2.: Rekonštrukcie kúpeľní klientov neboli 

zrealizované – bolo nakúpených 5 ks kúpacích 

zdvíhacích vozíkov do spoločných kúpeľní 

   4.3.: Rekonštrukcia výťahov po rokovaní 

s dodávateľom je pozastavená, funkčnosť 

výťahov sa udržuje údržbou, revíziami 

a prípadnými opravami 

   4.4.: Úprava vstupu do budovy nebola 

zrealizovaná - úprava je pozastavená, 

bezbariérový vstup je však zabezpečený 

   4.5.: Klienti dostali nové skrinky-nočné 

stolíky v počte 250, boli dané do užívania 1 ks 

elektrická odsávačka na hlien a 1 ks odpadový 

bezzápachový kôš 

 SPLENÉ ČIASTOČNE 

 

Naša vízia „BYŤ UZNÁVANÝM ZARIADENÍM V REGIÓNE A ZLEPŠOVAŤ KVALITU 

ŽIVOTA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY“, poslanie, hodnoty, účel poskytovanej 

sociálnej služby a strategický – hlavný cieľ a čiastkové ciele podľa dokumentu „Strategická 

vízia, hodnoty, poslanie, ciele DSS a ZPS SENICA“ zostávajú v platnosti. 
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Štruktúra prijímateľov sociálnej služby  v DSS  a ZPS SENICA k  31.12.2017: 
 

 Domov 

sociálnych 

služieb 

Zariadenie 

pre 

seniorov 

Špecializované 

zariadenie 
Spolu 

Plánovaná kapacita  

od 1. 2. 2016 do 30.6.2017 
230 80 10 320 

Zmena kapacity  

od 1.7.2017 
210 80 30 320 

Počet obyvateľov 

k 1.1.2017 
223 88 6 317 

Prijatí obyvatelia 11 50 22 83 

Prepustení  5 9 2 16 

Zomrelí 32 29 6 67 

Počet obyvateľov 

k 31.12.2017 
197 100 20 317 

- Muži 88 34 13 135 

- Ženy 109 66 7 182 

Percento využitia miest 93,81 125 66,67 99,06 

Počet čakateľov 

k 31.12.2017 
98 51 54 203 

Osoby v dôchodkovom 

veku 
111 92 11 214 

Osoby pozbavené na 

právne úkony  
33 1 0 34 

Osoby s obmedzenou 

spôsobilosťou  

na právne úkony 

9 0 0 9 

Osoby trpiace dekubitmi 

vzniknutými počas pobytu  

v zariadení 

22 0 2 24 

Osoby trpiace dekubitmi 

vzniknutými mimo pobytu 

v zariadení 

15 0 2 17 

Osoby, ktoré utrpeli pád 

počas pobytu v zariadení 
85 4 3 92 

Osoby s psychickou 

liečbou  
124 16 10 150 

Osoby s demenciou  

a užívajúcich neuroleptiká 
112 2 4 118 

Osoby užívajúce 

antidepresíva 
75 5 4 84 

Osoby opatrované na 

lôžku  
157 2 2 161 

DIA pod kontrolou 

poradne 
78 5 2 85 
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Rozdelenie PSS podľa stupňa odkázanosti: 

Stupeň DSS  ZPS   ŠZ SPOLU 

I. stupeň 0 13 - 13 

II. stupeň 0 2 - 2 

III. stupeň 2 0 - 2 

IV. stupeň 0 27 - 27 

V. stupeň 62 25 - 87 

VI. stupeň 133 33 17 183 

 

Diagnózy a postihnutia PSS: 

 DSS ZPS ŠZ SPOLU 

Nevidiaci 3 0 0 3 

Ležiaci 157 2 2 161 

Inkontinentní 148 0 2 150 

Kŕmení 45 0 3 48 

 

 

 

 

          

Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2017 bol 73 rokov, priemerný vek žien 

bol 77 rokov  a priemerný vek mužov bol 68 rokov. 
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Personálne podmienky, organizačná štruktúra, vzdelávanie  
 

Personálne  zabezpečenie  činností  
 

Prehľad o počte zamestnancov  k 31.12.2017  podľa úsekov: 

 

     
 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Určenie počtu zamestnancov 

celkom 

Chýbajúci 

zamestnanci 

k 31.12.2017 
 Počet zamestnancov DSS a ZPS SENICA  

Počet zamestnancov 123 156 33 

Odborní 86 93 7 

Ostatní 37 63 26 

    Úsek      Počet zamestnancov   
Z toho 

ženy 

Z toho 

muži 

Úsek práčovne                                                                  2 2 0 

Úsek stravovacej prevádzky  

                             - kuchári    

                             - pomocní kuchári    

                             - referent stravovacej prevádzky     

                             - skladníčka potravín                                   

 

3 

8 

1 

1 

 

1 

6 

1 

1 

 

2 

2 

0 

0 

 Úsek  údržby     - údržbári  

                           - upratovačky   

                           - vrátnici                            

3 

12 

3 

0 

12 

2 

3 

0 

1 

 Úsek zdravotný  -   SZP 

                            -   PZP  - sanitár               

                                         -  opatrovateľ      

                                 Zdravotný asistent   

 

11 

12 

14 

5 

11 

11 

14 

4 

0 

1 

0 

1 

Úsek zdravotný ZPS - SZP 

                                  - Opatrovateľ  

                                  - Sanitár  

9 

4 

0 

9 

3 

0 

0 

1 

0 

 Úsek zdravotný /DSS/  - SZP 

                                       - PZP - sanitár           

                                                 - opatrovateľ 

                                         Zdravotný asistent   

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

 Úsek riaditeľky -    riaditeľka        

                           -    manažér  kvality poskytovaných služieb     

                           -    sociálne pracovníčky  

                           -    sociálny diagnostik  

                           -    pokladníčka  

                           -    ergoterapeut  

                           -    rehabilitačná pracovníčka 

                           -    masér 

1 

1 

3 

1 

1 

7 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

 Úsek ekonomický                                       

                             - ekonómka              

                             - skladová účtovníčka a                        

                                 pokladníčka 

                             - referent správy majetku                      

                             - mzdová účtovníčka                     

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

0 

 

0 

0 

0 

SPOLU                          123 109 14 
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  Určenie počtu zamestnancov 
Určenie počtu 

zamestnancov celkom 

 
Počet 

zamestnancov 
DSS ZPS 

Špecializované 

zariadenie 
DSS a ZPS 

Kapacita  210 80 30 320 

Koeficient  2,3 2,0 1,3  

% podiel 

odborných 

zamestnancov 

 60 % 52 % 65 %  

Počet 

zamestnancov 
123 92 40 24 156 

Z toho THP 7     

Odborní 86 56 21 16 93 

Obslužní 30     

  

 

 

Počet zamestnancov  v DSS  a ZPS Senica: 

 
Špecializované 

zariadenie 
DSS 

Zariadenie pre 

seniorov 
Spolu 

 
1,3 2,3 2 

 
Plánovaná kapacita 

PSS 
30 210 80 320 

Plánovaný počet 

zamestnancov 
24 92 40 156 

% 16 % 59% 25% 100 % 

Počet zamestnancov 

k 31. 12. 2016 
20 73 31 124 

Prijatí zamestnanci  
  

18 

 
  

  
Prepustení   

  
19 

Z toho  
  

Inv. 2 

Star 1 

Ost. 16 

Počet zamestnancov 

k 31.12.2017 
20 72 31 123 

Muži  
  

14 

Ženy  
  

109 

 

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Zamestnanci na jednotlivých úsekoch 

prechádzajú rozličnými školeniami v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie a 

legislatívnych zmien. Organizácia pravidelne vykonáva školenie zamestnancov v oblasti 

BOZP, PO a CO a školenia v zdravotníckej 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. 

Podporujeme odborný a osobnostný rast zamestnancov a vytvárame priaznivé podmienky na 

prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.  
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Prehľad absolvovaných školení a seminárov: 

Forma  Názov  Počet 

účastníkov 

 

Školiaca akcia  Daňové zákony  1  

 Personalistika a mzdová účtovníčka  - VEMA 1  

 Finančné výkazy pre rok 2017 1  

Ostatné 

vzdelávanie  

Preškolenie zamestnancov  v zmysle Zák. NR SR 

č. 124/2006 o ochrane  BOZP s novelu zák. č. 

154/2013, ktorí obsluhujú veľkokuchynské 

plynové spotrebiče 

13 

 

 Pracovná porada -  vyhodnotenie  roku 2016 

a informácie o zmenách  v roku 2017 
126 

 

 Pracovná porada -   k účinnosti interných smerníc  126  

 Pracovná porada - ekonomický úsek 11 Mes. 

                             -  Stravovací úsek  13 Q 

                             -  Úsek údržby 13 Q 

                             -  Úsek aktivačnej pracovnej        

                                činnosti 
7 Mes. 

                             -  Úsek zdravotný  74 Mes. 

 Stretnutie implementačného  tímu  a manažéra 

kvality  
9 Mes. 

Účasť na 

konferencii 
Dobrá prax -  Naša inšpirácia  4 

 

 Celoslovenská konferencia soc. pracovníkov 2  

Supervízia  Vzdelávanie v supervízií  -  skupinová  6  

 Priama supervízia -  Procesné nastavenie  príručky 

kvality v zariadení – manažér kvality 
1 

 

Školiace akcie Ako správne viesť sociálnu dokumentáciu  9  

 Využitie programu Cygnus  v stravovacej 

prevádzke  
2 

 

 Agresívne chovanie a násilie v sociálnych 

službách 
32 

 

 Preberanie zdvíhacích vozíkov NOVUM 1000 

a manipulácia s nimi  
7 

 

 Semináre konané komorou sestier  60  

 Školenie vodičov  z BOZP a ochrany zdravia pri 

práci  
3 

 

 Vstupné školenie BOZP a PO 25  

 Školenie  CO 126  

 Zaškolenie zamestnanca na nastavenie funkčnosti 

plastových výplní  
1 

 

 Proces zavádzania podmienok kvality v DSS 

a ZPS Senica 
119 
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Práca so zamestnancami na zdravotnom úseku  

V zmysle zákona 578/2004 sa realizuje registrácia zdravotných sestier  do komory sestier, 

z čoho plynie povinnosť sústavne sa vzdelávať na území SR.  V roku 2017 sa priebežne 

registrovali sanitári  a zdravotní asistenti v Slovenskej komore  medicínsko-technických 

pracovníkov Trenčín. 

Zdravotnícki pracovníci – zdravotné sestry, si v roku 2017 dopĺňali  vzdelanie v 

špecializovanom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, opatrovateľky získali 

osvedčenie Kurz opatrovania v rozsahu 220 hodín a opatrovateľky si zvýšili vzdelanie na 

Strednej zdravotnej škole na výkon sanitára. 

Cieľom ďalšieho vzdelávania je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie 

požadovaných vedomostí potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti 

sociálnych služieb.  

Zdravotné sestry v rámci sústavného vzdelávania získavajú kredity na odborných seminároch 

organizovaných komorou sestier, v rámci interných seminárov prezentujú svoje práce 

zamerané na ošetrovateľskú starostlivosť.  

 

Zdravotnícki pracovníci sa v roku 2017 zúčastnili seminárov na tému:  

1. Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou  

2. Hranice profesionálneho pomáhajúceho vzťahu – pevnosť a mäkkosť vzťahu s klientom,  

    profesionálny – ľudský vzťah odborník – klient    

3. Človek ako bio-psycho-sociálna bytosť   

 

Externou formou: 

- Vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích inštitúciách zameraných najmä na prácu 

s klientmi.  

- Štúdium na zdravotníckej škole /sanitár, zdravotný asistent/ 

- Štúdium ošetrovateľstva na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce 

- Psycho-sociálny výcvik  

- Odborné semináre a konferencie organizované Slovenskou komorou sestier 

a pôrodných asistentiek  

 

Internou formou: 

Odborné semináre zamestnancov na úseku zdravotnom boli zamerané na zdokonaľovanie sa 

v oblasti ošetrovateľskej činnosti, vedenie ošetrovateľskej  dokumentácie, komunikácie 

a individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby:  

 

Mesiac                           Školenie – téma  Dátum Meno pracovníka  

Január  Akútne a chronické  ochorenia dýchacích 

ciest  s kašľom  
26.01.2017 Mušková Katarína 

Február  HIV – choroba, ktorá potrebuje prelomiť 

bariéry  
23.02.2017 Kutálková Ľudmila 

Marec  Imunitný systém a probiotické 

mikroorganizmy 
23.03.2017 Mgr. Petrášová Jana  

Apríl  Bezbrannosť v starobe  27.04.2017 Ing. Szpyrcová  Eva 

Máj Dehydratácia – rizikový faktor  u seniorov  25.05.2017 Lavrinčíková  Monika 

Jún  Hnačky cestovateľov   22.06.2017 Reháková  Dana  

Júl 
Dovolenky  

  

August    
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September  Vzťah sestra – lekár v súčasnom systéme 

zdravotníctva  
21.09.2017 Vávrová Kornélia  

Október  Starostlivosť o kožu pri ťažkej 

inkontinencii moču  seniorov  
26.10.2017 Pavúčková Jana  

November  Manažment ošetrovania chronických rán  23.11.2017 Schneiderová Michaela  

December  Vyhodnotenie seminárnych tém a návrh 

nových na rok 2018 
21.12.2017 Špánková  Eva  

 

 

 

Zabezpečenie starostlivosti o klientov 
 

Úsek aktivačnej pracovnej činnosti 

 

Akcie v rámci DSS a ZPS SENICA: 

Mesiac  Názov akcie  

Január 

2017 
Hudobné popoludnie s heligónkou 

Február 

2017 

Fašiangová zábava s karnevalovými maskami, 

Posedenie pri ľudovej hudbe 

Marec 

2017 
Hudobné popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, 

Máj 

2017 

Vystúpenie žiakov zo spojenej školy zo Senice pri príležitosti dňa matiek, 

Vystúpenie žiakov z II. ZŚ – pri príležitosti dňa matiek, 

Váľanie mája pri heligónke 

Dotyky s mocou – beseda s autorom knihy Arpádom Matejkom 

Jún 

2017 

Hudobné popoludnie pri heligónke 

Let´s dance – tanečné popoludnie 

Júl 

2017 

Hudobné popoludnie s heligónkou, 

Jednodňový výlet – zámok Milotice 

Opekačka – Kunovská priehrada pri Senici 

August 

2017 

Hudobné popoludnie s heligónkou,  

Posedenie u Osičkú – Lanžhot ČR,  

výlet – minifarma Lubina, 

September 

2017 

Zájazd - Toskánsko 

Hranie na heligónke 

Október 

2017 

Hudobné popoludnie pri heligónke 

Jednodňový zájazd – Nowy Targ 

Vystúpenie žiakov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

November 

2017 

Katarínska zábava 

Hranie na heligónke  

December 

2017 

Mikuláš v zariadení 

Predajné vianočné trhy 

Vystúpenie detí MŠ a žiakov ZŠ s vianočným programom 

Vystúpenie cimbalovej muziky - „Kamarádzi“ z Kútov 

Vianočný program – Domky zo Senice 

Hranie vianočných piesní a kolied – Základná umelecká škola Senica 
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Akcie v DSS a ZPS SENICA s pozvaním iných zariadení sociálnych služieb a hostí: 

Mesiac  Názov akcie  

 

Jún 

2017 
Podujatie Let´s Dance – tanečné popoludnie 

 

 

Akcie mimo DSS a ZPS SENICA, na ktorých sme sa zúčastnili na základe pozvania: 

Mesiac  Názov akcie  

Marec 

2017 

Štrkovecká Barónka – tanečné vystúpenie v Galante 

 

Apríl  

2017 

 

Deň Zeme, park pri Múzeu Laca Novomeského 

Konferencia – Trinásta komnata – Sme strojcami svojho života – DSS Zavar 

Veľkonočné trhy – VÚC Trnava 

Prehliadka speváckych skupín – ZPS Skalica 

Jún 

2017 

Kvetinový deň 

Rudolf Janák – výstava – Záhorská galéria Jána Mudrocha  v Senici 

Júl 

2017 

12. ročník športovo- zábavných hier Plavecké Podhradie 

September 

2017 

XI. ročník Seredského desaťboja, DD a DSS Sereď 

Tradičná Bojkovská opekačka – DSS Bojková 

Október 

2017 

Benefičný koncert Vitae Ludus 2017, Dom kultúry Senica 

X. ročník medzinárodného hudobného festivalu – Košútsky hudobný kľúč 

Spievajme na ľudovú nôtu – DSS Plavecké Podhradie, konané v KD 

Sološnici 

November 

2017 

„Retro hity“ – spoločensko-priateľské stretnutie- DD a DSS Holíč  

December 

2017 

Vianočné trhy TTSK 

  

 

 

Činnosť zdravotného úseku: 

 

Ošetrovateľskú činnosť v DSS a ZPS Senica vykonávajú pracovníci s cieľom predĺžiť  

a skvalitniť život klientov  v zariadení. Za najdôležitejší prvok v celej ošetrovateľskej 

a opatrovateľskej starostlivosti  je získavanie si dôvery klienta.  

Prioritami našej starostlivosti  je predĺženie života, dosiahnutie čo najvyššej kvality života 

i v jeho posledných fázach a čo najlepšieho funkčného stavu a sebestačnosti. V priebehu 

celého roka sa poskytuje a zabezpečuje  klientom  komplexná ošetrovateľská starostlivosť 

formou ošetrovateľského procesu.  Individuálne sa spĺňajú bio-psycho-sociálne potreby 

klientov. V roku 2017 sa vykonávali:  

- preventívne lekárske prehliadky  

- prevencia  proti dekubitom  

- rehabilitačné programy  

- vitamínové prevencie  

- konzultácie s ošetrujúcim lekárom klientov 
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Zdravotnícki pracovníci poskytujú a zabezpečujú túto starostlivosť v súlade s platnou 

legislatívou, pričom sú k týmto úkonom odborne spôsobilí.  Všetci zdravotnícki pracovníci 

absolvujú sústavné celoživotné vzdelávanie s cieľom priebežne obnovovať a udržiavať si 

získanú odbornú spôsobilosť. 

 

Na oddeleniach  je nainštalovaná výpočtová technika z dôvodu kvalitnejšie a rýchlejšieho 

spracovania ošetrovateľského procesu u klientov.  

 

DSS a ZPS  SENICA podľa potreby navštevuje  obvodná lekárka, vyšetruje klientov, 

konzultuje  zdravotný stav klientov s ošetrujúcim personálom, prevádza u imobilných  

preventívne prehliadky, očkovania s tým súvisiace. 

Kožná lekárka  prichádza do zariadenia podľa potreby, ktorá vyšetruje  klientov podľa 

jednotlivých oddelení  a vykonáva kontrolné vyšetrenia. 

Lekárka v odbore psychiatrie podľa potreby  predpisuje  ordinované lieky, vyšetruje 

a objednáva klientov na vyšetrenia, konzultuje s ošetrujúcim personálom  stav klientov. 

 

 

Zariadenie DSS a ZPS SENICA navštevujú  lekári : 

 

- MUDr. Timeková Jana – obvodná lekárka  

- MUDr. Oravcová  Anna  -  neurológ  

- MUDr.  Sečová  Magdaléna  - psychiater 

- MUDr. Kajabová  Renáta  - psychiater 

- MUDr. Grebeníčková  Dana  - kožná lekárka 

 

 

Skladba diagnóz v zariadení v roku 2017: 
 

Alzheimerova demencia, Depresívny syndróm, Schizofrénia, CMP, Mentálna retardácia, 

Hypertenzia, ICHS, DIABETES MELLITUS, Fractura femur, Fibralácia predsiení, 

Osteoporóza, Hyperplázia prostaty, Onkologické diagnózy, Epilepsia, Inkontinencia moču 

a stolice 

K 31.12.2017 boli v zariadení dvaja klienti  kŕmení sondou. Máme k dispozícii dve 

odsávačky, ktoré sú denne využívané.  

Všetky úkony u klientov sú zaznamenávané do ich ošetrovateľskej dokumentácie.  

 

 

Očkovanie klientov zariadenia DSS a ZPS SENICA: 

 

Klienti zariadenia boli  v roku 2017  zaočkovaní na:  TETATNUS, INFLUENZA, PNEUMO 

 

Vakcíny Počet klientov 

INFLUENZA 194 

PNEUMO 50 

TETANUS 29 
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Vyhodnotenie rehabilitačnej činnosti:  

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD BIO 

Január  345 14 71 11 5 0 21 

Február 299 25 46 8 4 28 11 

Marec 327 57 61 5 5 2 11 

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD BIO 

Apríl 233 60 54 0 9 13 1 

Máj 339 29 56 0 15 21 4 

Jún 303 89 46 0 11 9 5 

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD BIO 

Júl 235 106 58 0 9 0 3 

August 246 112 55 0 23 30 01 

September 279 115 94 0 11 31 0 

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD/UZ BIO 

Október 280 111 131 3 20 39 4 

November 180 85 70 22 2 48 8 

December 112 79 72 10 4 35 14 

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD/UZ BIO 

SPOLU 3178 882 814 59 118 276 82 

        

       Vysvetlivky:  LTV - liečebná telesná výchova  D  - diadynamické prúdy 

                              Mg    - magnetoterapia    UZ   - ultrazvuk 

                              LAV - lavatherm /liečba teplom/  SOL - solux 

                              Mas  - masáž         

 

 

Telesné obmedzenia 

V ošetrovateľských záznamoch klientov máme doložený súhlas  s použitím obmedzenia, ktoré 

nám odporučí  aj odborný lekár. Tieto obmedzenia  sú používané  len na nevyhnutný čas, na 

zlepšenie zdravotného stavu klienta. V roku 2017 boli schválené  lekárom špecialistom v 

odbore psychiatrie tri obmedzenia  / telesné a netelesné u problémových  klientov, kde bola 

nariadená hospitalizácia – PL Pezinok.  Hlásenia boli zaslané príslušnému odboru.  

 

Dokumentácia  

Účelom je zabezpečiť jednotné vedenie zdravotnej dokumentácie zdravotníckymi 

pracovníkmi v DSS a ZPS SENICA pri zabezpečovaní a poskytovaní ošetrovateľskej 

starostlivosti.  

S dokumentáciou  sú oboznámení zdravotnícki pracovníci, ktorí sa ňou riadia a poskytujú 

i zabezpečujú ošetrovateľskú starostlivosť v zmysle platných predpisov a interných smerníc.  

 

Zdravotná dokumentácia klientov zariadenia je uložená v ambulancii v uzamykateľných  

kartotékach. Prístup  k nej majú len zdravotnícki pracovníci z jednotlivých oddelení.  
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V kancelárii hlavnej sestry  je register obmedzení a v ambulancii je register zomretých. 

Záznamy obmedzení  sú uložené v ošetrovateľských procesoch jednotlivých klientov na 

oddelení. 

Dokumentáciu ošetrovateľského procesu a ošetrovateľské štandardy majú zdravotnícki 

pracovníci na jednotlivých  oddeleniach, kde vykonávajú denné záznamy.  

 

 

 

Očkovanie zamestnancov zariadenia DSS a ZPS Senica  

Zamestnanci sú u svojich obvodných lekárov zaočkovaní proti vírusovej hepatitíde /HBsAg/,  

vykonáva sa  3 – vakcínou  v ½ ročnom cykle.  Po ukončení očkovania prinesú  potvrdenie 

hlavnej sestre, ktorá vedie potrebnú evidenciu. 

 

 

Kontrolná činnosť hlavnej sestry 

Kontrolná činnosť bola v priebehu roka zameraná na poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivostí, na dodržiavanie a plnenie ordinácie lekárov, hospodárenie a evidencia liekov, 

dodržiavanie diétnych opatrení indikovaných lekárom u klientov. Dôležitou súčasťou  bola 

opakovaná kontrola zameraná na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. 

 

 

Vyhodnotenie interných auditov zdravotného úseku v DSS a ZPS SENICA  

 

V súlade so smernicou Pravidlá a postupy vykonávania interných auditov zdravotného úseku 

v DSS a ZPS SENICA, plánom interných auditov na rok 2017 a v súlade s napĺňaním 

podmienok kvality podľa zákona o sociálnych službách, jeho prílohy č. 2, štandardom 

2.10 realizuje DSS a ZPS SENICA hodnotenie kvality ošetrovateľskej a opatrovateľskej 

starostlivosti prostredníctvom interných ošetrovateľských auditov. Cieľom týchto auditov je 

zistiť, či sa ošetrovateľské a opatrovateľské štandardy efektívne zaviedli a či sa dodržujú tak, 

aby bola ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť o klientov poskytovaná kvalitne. 

Interné ošetrovateľské audity sú prostriedkom hľadania možností zlepšovania kvality 

ošetrovateľskej starostlivosti o klientov a slúžia k tomu, aby zamedzili opakovaniu sa príčin 

prípadných chýb a nezrovnalostí v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti. 

 

V roku 2017 sme zrealizovali audity 22 štandardov zdravotného úseku. Z každého auditu bola 

vypracovaná správa z auditu. Úlohy a opatrenia vyplývajúce z auditov boli splnené 

v stanovených termínoch. 

 

 

Kvalita poskytovaných sociálnych služieb v DSS a ZPS SENICA 
 

Dlhodobým cieľom nášho zariadenia je kvalitnou prácou všetkých pracovníkov zlepšiť 

kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb v peknom a bezpečnom prostredí, zvýšiť 

kvalitu poskytovaných služieb v DSS a ZPS SENICA a tak dosiahnuť spokojnosť 

prijímateľov a ich rodinných príslušníkov s poskytovanými sociálnymi službami. 
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Dňa 10.01.2017 bol riaditeľkou DSS a ZPS SENICA JUDr. Zitou Riškovou ustanovený 

implementačný tím pre zavádzanie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb 

v DSS a ZPS SENICA a vedenie DSS a ZPS SENICA prijalo záväzok k implementácii a 

napĺňaniu podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) 

a rozhodlo o implementácii podmienok kvality formou spracovania požiadaviek 

vyplývajúcich z prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách bez procesného prístupu. 

 

V roku 2017 sa uskutočnilo 21 stretnutí Implementačného tímu kvality (ITK)  formou 

pracovných porád podľa Štatútu implementačného tímu. Zo stretnutí sú vypracované 

zápisnice. Okrem toho sa členovia tímu stretávali aj v skupinách podľa povahy spracovávanej 

oblasti. Spoločnou prácou bola pripravená Príručka podmienok kvality poskytovaných 

sociálnych služieb, ktorá je základným metodickým dokumentom DSS a ZPS SENICA 

v oblasti kvality poskytovaných sociálnych služieb. 

 

Prácou členov implementačného tímu kvality boli v priebehu roka postupne prepracované 

alebo vypracované nové smernice a postupy, zavedený systém riadenej dokumentácie, 

vypracované štandardy a audity ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti, spracovaný 

informačný leták o DSS a ZPS SENICA, zriadená nová internetová stránka zariadenia, ktorá 

sa priebežne aktualizuje.  

Ďalej sa realizovalo školenie a priebežné oboznamovanie pracovníkov a v primeranom 

rozsahu i klientov s podmienkami kvality. Boli vypracované materiály na informovanie pre 

zamestnancov i klientov, k poradám, na nástenky a ku školeniu o štandardoch a manažérstve 

kvality a o Príručke podmienok kvality. 

Boli realizované prieskumy spokojnosti zamestnancov, klientov a rodinných príslušníkov. 

Výsledky prieskumu boli zverejnené prostredníctvom porád, násteniek a samosprávy 

klientov. Väčšina účastníkov prieskumov bola spokojná. Poznatky a pripomienky 

z prieskumu, SWOT analýzy a hodnotení boli využité na realizáciu opatrení na zlepšenie 

podmienok práce zamestnancov, života klientov a ďalších činností pri poskytovaní sociálnej 

služby.  

Pre zlepšenie bývania klientov a podmienok práce zamestnancov boli zakúpené nové postele, 

matrace a nočné stolíky pre časť klientov. Do spoločných kúpeľní na jednotlivých 

oddeleniach bolo zakúpených celkom 5 kúpacích zdvíhacích vozíkov, ktoré výrazne uľahčili 

prácu zdravotnému personálu. Na chodbách dvoch poschodí boli vymenené staré drevené 

okná za plastové, čím sa zlepšila tepelná a svetelná pohoda klientov a zamestnancov. V tejto 

výmene sa bude pokračovať aj v roku 2018. Bola zakúpená 1 ks elektrická odsávačka na hlien 

a 1 ks odpadkový bezzápachový kôš. 

 

 

Vyhodnotenie sťažností a pripomienok za rok 2017 
 
V súlade so zákonom o sociálnych službách, jeho prílohou č. 2 a Príručkou podmienok 

kvality poskytovaných sociálnych služieb v DSS a ZPS SENICA sa naše zariadenie 

pravidelne zaujíma o názor prijímateľa sociálnej služby na poskytované sociálne služby a pre 

aktívne zapojenie sa do života v DSS a ZPS SENICA umožňuje prijímateľom sociálnej 

služby a iným zainteresovaným osobám vyjadrovať svoje názory, pripomienky a návrhy, 
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prípadne sťažnosti k prevádzke zariadenia a ku kvalite poskytovaných sociálnych služieb 

rôznymi spôsobmi. 
 

 Sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach: 

Sťažnosti 
v roku 2017: 

Počet podaní oprávnených 
a neoprávnených 

sťažností, pripomienok 

Vyhodnotenie plnenia 
opatrení a kontrola 

odstránenia nedostatkov 

Dodržanie lehôt na 
vybavenie sťažnosti 

1. neoprávnená - Lehoty boli dodržané 

2. neoprávnená - Lehoty boli dodržané 

 1 sťažnosť nespĺňala kritériá sťažnosti a bola riešená ako pripomienka. 

Evidované sťažnosti nie sú sťažnosťami klientov. 

 

Na aktívne zisťovanie spätnej väzby bolo v roku 2017 realizované: 

- Anonymný dotazníkový prieskum spokojnosti: 

- Prijímateľov sociálnej služby  

- Rodinných príslušníkov 

- Zamestnancov 

Výsledky prieskumu boli spracované a prerokované vedením DSS a ZPS SENICA na 

stretnutiach ITK a samosprávou klientov. O výsledkoch prieskumu a možnostiach realizácie 

návrhov boli informovaní prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní príslušníci, zamestnanci 

a verejnosť aj prostredníctvom násteniek, formou porád a skupinových i individuálnych 

rozhovorov.   

- Samospráva klientov: 

V roku 2017 sa v súlade so Štatútom samosprávy klientov uskutočnili 4 stretnutia členov, na 

ktorých boli zo strany zariadenia prezentované informácie o činnosti zariadenia a podujatiach 

pre klientov a zo strany klientov ich návrhy a pripomienky. Zo stretnutí boli vyhotovené 

zápisnice. 

- Stravovacia komisia: 

Stravovacia komisia sa v roku 2017 zišla 4 krát v súlade so svojím štatútom. Z každého 

stretnutia bol vyhotovený záznam. Pripomienky k strave boli riešené s kuchármi v spolupráci 

s diétnou sestrou. 

- Skrinka Návrhy a sťažnosti: 

V roku 2017 neboli do skrinky vložené žiadne návrhy a sťažnosti. 

- Kniha Pripomienky a návrhy: 

V knihe Pripomienky a návrhy počas roka 2017 bol 1 anonymný záznam, ktorý sa týkal 

stravy. Pripomienka bola odovzdaná na preverenie stravovacej komisii, ktorá sa ním 

zaoberala na svojom decembrovom stretnutí. 

- Individuálne pripomienky: 

V rámci „politiky otvorených dverí“ majú možnosť prijímatelia sociálnej služby a ich rodinní 

príslušníci kedykoľvek predkladať svoje návrhy a pripomienky pracovníkom DSS a ZPS 

SENICA. Tieto individuálne pripomienky a požiadavky riešili zodpovední pracovníci 

neodkladne v rámci osobných rozhovorov s klientami, rozhovormi zdravotníckych 

pracovníkov a kľúčových pracovníkov s klientami. 
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V roku 2017 sme zaznamenali aj poďakovania a pochvaly. Počet zachovaných písomných 

poďakovaní z minulých období: v roku 2017 = 4, 2013 = 4, 2015 = 1, 2016 = 1) 

 

Všetky sťažnosti, návrhy a pripomienky klientov, ich rodinných príslušníkov a iných 

zainteresovaných osôb chápeme ako podnety na zlepšovanie kvality poskytovaných 

sociálnych služieb v našom zariadení a využívame ich pri plánovaní našej činnosti 

a zabezpečovaní zdrojov pre ďalšie obdobie. 

 

Spolupráca s príbuznými a opatrovníkmi  
Počas uplynulého obdobia bola naša snaha smerovaná na budovanie a rozvíjanie partnerských  

vzťahov s  príbuznými a opatrovníkmi klientov. Vybudované vzťahy sú založené na 

vzájomnej dôvere a  podpore.  

 

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI  
V roku 2017 prebiehala spolupráca DSS a ZPS Senica so vzdelávacími inštitúciami pri 

zabezpečovaní odbornej prace pre študentov v odboroch sociálna práca, ošetrovateľstvo, 

ekonóm, daňové služby a tiež zabezpečujeme podmienky na vykonávanie odbornej praxe 

účastníkov opatrovateľského kurzu.  

 

 

Dodávatelia  
 Dodávatelia    Tovar /služby 

1 Mabonex SLOVAKIA,spol. s.r.o  Základné potraviny 

2 Hercog Pavol, Ovocie a zelenina  Čerstvá zelenina a ovocie 

3 FAUN s.r.o. Senica  Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 

4 SVAMAN s.r.o Myjava Čerstvé bravčové a hovädzie mäso 

5 MABONEX SLOVAKIA , spol.s.r.o Mrazené mäso, ryby a mrazená zelenina 

6 SVAMAN s.r.o Myjava Mäsové výrobky  a údeniny z čerstvého mäsa 

7 MABONEX SLOVAKIA , spol.s.r.o Slepačie konzumné vajcia  

8 MABONEX SLOVAKIA , spol.s.r.o Cestoviny semolínové z tvrdej pšenica 

9 DEZAP, s.r.o Zemiaky konzumné  

10 MABONEX SLOVAKIA , spol.s.r.o Mlieko a mliečne výrobky  

11 Hanáček Martin Zájazdová doprava autobusom 

12 
Fakultná nemocnica s poliklinikou 

Skalica a.s.  
Zdravotná pracovná služba 

13 Technické služby Senica a.s. 
Zmluva o zbere, preprave, dotrieďovaní 

a odovzdaní odpadu  

14 Espik Group s.r.o Orlov  
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze 

odpadu 

15 IRESOFT, s.r.o Brno  

Program IS Cygnus: 

- sociálna časť, dokumentácia klienta  

- Stravovacia časť, sklady  

- Zamestnanci  

16 Berendsen  s.r.o Drietoma Výmena rohoží  

17 MMS servis, s.r.o Myjava Kuchynský odpad /olej  

18 
Ing. Marečková Iveta, 

Bezpečnostnotechnická Služba-ABT 
Služby  v oblasti BOZP a PO 
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Dotácie v roku 2017: 

 

Názov  

 

 

Názov výzvy 

/operačného 

programu/ 

dotačnej schémy 

/fondu 

Výsledok 

projektu 

Celkové 

výdavky 

projektu 

Suma v 

EUR 

Obdobie 

realizácie 

projektu 

DSS 

a ZPS 

Senica  

Sponzorský 

účet 

Doprava na výlet do Salzburgu  pre 

zamestnancov /1.445,10 € / 

a ubytovanie v Salzburgu /972,00 €/ 

2.117,10 01 2017 

  Výlet pre zamestnancov do Salzburgu 

– doplatok  

300,00  

  Vzdelávanie zamestnancov – 

akreditovaný kurz  /Administrácia 

a riadená dokumentácia/ 

360,00  

  Cesta za vierou  - Praha, Karlovy Vary  2.765,00 04 2017 

  Cesta za vierou  - Praha, Karlovy Vary    395,00 05 2017 

  Doprava  Liptovský Ján, Nowý Targ 

/904,82 €/ 

Školenie zamestnancov /490,00 €/ 

Ubytovanie v hoteli Sorea /2.912,80 €/ 

4.666,72 06 2017 

  Doprava na jednodňový výlet pre 

zamestnancov a klientov do Milotíc 

190,29 07 2017 

  Doprava  Senica – Lanžhot a späť 

pre zamestnancov a klientov  na 

kultúrne vystúpenie v Lanžhote 

10.8.2017 

164,70 08 2017 

  Kultúrny program  u Osičku  pre 

klientov a zamestnancov DSS a ZPS 

Senica  dňa  10.8.2017 v Lanžhote 

150,00 08 2017 

  Doprava na jednodňový výlet pre 

zamestnancov zariadenia  do Nowého 

Targu  dňa 12.10.2017 

644,85 10 2017 

  Občerstvenie na akciu Deň sociálnych 

pracovníkov v spolupráci s MsÚ 

Senica  

 72,50 10 2017 

     

  SPOLU ROK 2017  11.826,16  
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Prehľad prijatých darov 

 V roku 2017 sme nad rámec upraveného rozpočtu získali od dobrovoľných darcov : 

Darca  Prijatá suma v € Obdobie príjmu 

LEKDIX, s.r.o    435,72  € 2 2017 

SCA HP SLOVAKIA    800,00  € 2 2017 

LEKDIX, s.r.o    410,35  € 2 2017 

LEKDIX, s.r.o    341,64 3 2017 

SANIMAT    845,00  € 4 2017 

SCA HP SLOVAKIA    800,00  € 4 2017 

LEKDIX, s.r.o    453,41  € 6 2017 

LEKDIX, s.r.o    389,53  € 6 2017 

SANIMAT    750,00  € 7 2017 

LEKDIX, s.r.o    378,35  €  7 2017 

LEKDIX, s.r.o    365,86 € 9 2017 

LEKDIX, s.r.o    360,84  € 10  2017 

LEKDIX, s.r.o    332,80  € 10  2017 

SANIMAT    510,00  € 10  2017 

LEKDIX, s.r.o    397,36  € 10  2017 

LEKDIX, s.r.o    383,16  € 12  2017 

KIMBERLI KLARK 2.100,00  € 12  2017 

Anna Graulíková, 

Čary 

   200,00  € 12 2017 

LEKDIX, s.r.o    363,18  € 12 2017 

SANIMAT    780,00  € 12 2017 

SPOLU ROK  2017 11.397,20  €  

                                                                        

 

Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú službu  

Zastupiteľstvo  TTSK na svojom zasadnutí  dňa  07.12.2016    uznesením  č.   356/2016/21          

schválilo  rozpočet na rok 2017 v celkovej sume 2.001.950,00   €. V priebehu roka  2017 bol 

na základe rozpočtových opatrení  TTSK upravený  schválený rozpočet na sumu  

2.211.469,00  €.  

Zariadenie DSS a ZPS Senica  v roku 2017 hospodárilo s nasledovným rozpočtom: 

 

Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

610 Mzdy 1.030.626,00 1.155.406,00 

620 Poistné a príspevky            

       do poisťovní 

   386.000,00    426.013,00 

630 Tovary a služby     578.324,00    592.548,00 

640 Transfery        7.000,00      10.002,00 

   

Bežné výdavky spolu  2.001,950,00 2.183,696,00 

   

Kapitálové výdavky  0000       27.500,00 

  2.001.950,00  2.211.469,00 
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Zdroje financovania Čerpanie podľa zdrojov financií 

41 Zdroje VUC 1.302.136,00 

46 Vlastné zdroje    870.003,00 

72 Ostatné zdroje      11.826,16 
  

Sponzorské dary      26.642,53 
  

 2.210.607,69 

 

 

Bežné výdavky spolu s mimorozpočtovými prostriedkami  boli v roku 2017 čerpané  100 % 

z upraveného rozpočtu. Bežné prostriedky boli použité  na položky: mzdy, poistné, tovary, 

služby a bežné transfery. 

 

Výdavky Suma 

Kapitálové výdavky             26.642,53 

Bežné výdavky 41         1.302.136,00 

Bežné výdavky  46            870.003,00 

Z toho               11.826,16 

 Mzdy         1.155.405,73 

Poistné             426.012,70 

SPOLU         2.210.607,69 

 

 

 

Pri stanovení ceny za poskytovanie  sociálnej služby vychádzame zo strategických cieľov  

Trnavského samosprávneho kraja a zariadenia sociálnych služieb. Okrem toho je základom 

pre určenie ceny  za poskytované služby platný zákon o sociálnych službách, všeobecne 

záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja a vnútorná smernica o úhrade za 

poskytované sociálne služby. S každým klientom  je uzatvorená zmluva  o poskytovaní 

sociálnych služieb, ktorej prílohou je výpočtový list s informáciou  o výške úhrady za 

jednotlivé služby.  

 

Hlavné dôvody  neplnenia rozpočtu príjmov za sociálne služby: 

1. Neplnenie kapacity v priebehu  rozpočtového roka  

2. Neprítomnosť klientov  / pobyt v nemocnici, dovolenka/ 

3. Príjmy klientov  nepostačujú na platbu úhrady za sociálne služby / klienti 

s čiastočnou úhradou/ 

 

Priemerná mesačná úhrada:  

 

DSS ZPS ŠZ 

225,44 € 220,22 € 169,20  € 
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Ekonomicky oprávnené náklady mesačné na 1 PSS: 

 

DSS ZPS ŠZ 

601,89 € 547,25 € 456,05 € 

 

 

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky  za sociálne služby  v celkovej výške: 

 

DSS ZPS ŠZ 

21.171,93 € 0 € 0 € 

 

 

 

 

 
Prehľad externých kontrol v DSS a ZPS Senica: 

 
Názov kontrolného orgánu Zameranie kontroly 

 

Výsledok kontroly  

 
TTSK Útvar hlavného 

kontrolóra 

V dňoch  

       23.03.17- 24.03.17  

Na preverenie  postupu verejného 

obstarávania podľa zákona  č. 343/2015 

Z.z. o VO na základe postúpeného 

podnetu z Úradu pre verejné 

obstarávanie v Bratislave 

Bez zistených nedostatkov 

TTSK Odbor sociálnej 

pomoci  
Termín–02.05.2017–2.06.2017 

Kontrola zameraná na  

-uplatňovanie  zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách  

- uplatňovanie VZN TTSK č. 

22/2009 a VZN č. 30/2014 

Bez zistených nedostatkov 

Protipožiarna kontrola  

24.10.2017 

Organizačné zabezpečenie ochrany 

pred požiarmi so zabezpečením 

evakuácie osôb a na stavebno-

technické riešenie únikových ciest 

vrátane zabezpečenia 

akcieschopnosti a vybavenie 

požiarnymi zariadeniami 

 

Bez zistených nedostatkov 
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Kontakty : 

Zariadenie sociálnych služieb - adresa: 
Domov sociálnych služieb  

a zariadenie pre seniorov SENICA 

  
 

Štefánikova 1377/77,  905 01 Senica 

  
 

IČO:   34000992 

  
 

DIČ:   2021044806 

    
Web stránka : http://ddsenica.zupa-tt.sk,      
                         www.dsssenica.sk 

E-mail:   dd.dpd.dss.senica@zupa-tt.sk 

Telefón - ústredňa:   034/6517957   

FAX :   034/6514765   

Funkcia Meno Telefón E-mail  

USEK RIADITEĽA       

riaditeľ ZSS JUDr. Zita Rišková  034/6514765 riskova_zita@zupa-tt.sk 

ÚSEK EKONOMICKÝ 
 

    

ekonóm (účtovník) Máčalková Gabriela 034/6905033 macalkova_gabriela@zupa-tt.sk  

mzdy-zást. riaditeľky Janotková Viera  034/6514765 janotkova_viera@zupa-tt.sk 

referent správy 
majetku 

Kumančíková Tatiana 034/6514765 kumancikova.tatiana@zupa-tt.sk 

Skladová účtovníčka a 
pokladníčka 

Čechová Alena  034/6905033 cechova_alena@zupa-tt.sk 

ÚSEK ZDRAVOTNÝ 
 

  
 

hlavná sestra Špánková Eva 034/6517956 spankova.eva@zupa-tt.sk 

Zdravotná sestra Rýzková Tatiana  034/6517956 ryzkova.tatiana@zupa-tt.sk 

Zdravotná sestra Bc. Barcajová Dana  034/6517956 barcajova.dana@zupa-tt.sk 

Zdravotná sestra Bartová Emília  034/6517956 bartova.emilia@zupa-tt.sk 

ÚSEK SOCIÁLNY  
 

  
 

sociálna pracovníčka  Mgr. Marônková Iveta 034/6905031 maronkova.iveta@zupa-tt.sk 

sociálna pracovníčka  Mgr. Horňáková Ľuboslava  034/6905031 hornakova.luboslava@zupa-tt.sk 

sociálna pracovníčka  Mgr. Šturdíková Veronika  034/6905031 sturdikova.veronika@zupa-tt.sk 

sociálny diagnostik  Mgr. Valúšková Lenka  034/6514765 valuskova.lenka@zupa-tt.sk 

Manažér kvality  Ing. Palkovičová  Elena  034/6517957 palkovičova.elena@zupa-tt.sk 

Pokladníčka  Janoková Anna  034/6905031 janokova.anna@zupa-tt.sk 

ÚSEK STRAVOVACÍ     
 

Diétna sestra Kotrčková Katarína  
034/6517957  
kl. 22 

kotrckova.katarina@zupa-tt.sk 

Skladová účtovníčka 
potravín 

Burdová  Alena  
034/6517957  
kl. 22  

burdova.alena@zupa-tt.sk 

 

 
Senica, 30.6.2018 

Spracoval:       Schválil: 

kolektív pracovníkov     JUDr. Rišková Zita 

DSS a ZPS SENICA                                                     Riaditeľka DSS a ZPS SENICA  


