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VÝROČNÁ SPRÁVA 

2016 
 

 

Informácie o zariadení 

História zariadenia a súčasnosť 
 

História Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov  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 domova dôchodcov Senica reprofilizovala 

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 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.  

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov  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.  

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.  

 

 

Identifikačné údaje organizácie 

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 

Adresa organizácie: Senica, Štefánikova 1377/77 ,  905 01 

Zastúpenie: JUDr. Rišková  Zita 

Číslo bankového účtu: 7000491622/8180 

IČO: 34000992 

DIČ: 2021044806 
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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 230 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, ktorý 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 10 prijímateľov sociálnej služby,  

 

 

 

 

 

 

Poskytovateľ sociálnej služby pri forme pobytovej poskytuje:  

1. odborné činnosti, ktorými sú: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby 

na pomoc inej fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu, 

pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, 

2. obslužné činnosti, ktorými sú: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie, pranie a údržba 

bielizne a šatstva, 

3. ďalšie činnosti, ktorými je utváranie podmienok na: prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej 

základnej osobnej hygieny, úschovu cenných vecí, osobné vybavenie záujmovú, kultúrnu a 

rekreačnú činnosť. 
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       Zmena od 1.2.2016 

  Určenie počtu zamestnancov Určenie počtu 

zamestnancov 

celkom 

 Počet zamestnancov DSS ZPS Špecializované 

zariadenie  

DSS a ZPS 

Počet zamestnancov 124 100           40 8 148 

Z toho THP  6     

Odborní                80           60           21 6 87 

Obslužní               38     

  
 Skutočnosť 

k 30.10.2016 

Určenie počtu 

zamestnancov 

celkom 

Chýbajúci 

zamestnanci  

K 30.10.2016 

 Počet zamestnancov DSS a ZPS  

Počet zamestnancov 124 148 24 

Odborní                80 87                 7 

Ostatní               44 61               17 
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Vízia DSS a ZPS SENICA 
 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica v súlade so svojím poslaním chce  
 

byť uznávaným zariadením v regióne a zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnej služby. 

 
Poslanie 
 

Základným poslaním DSS a ZPS SENICA je kvalifikovane pomáhať prijímateľovi sociálnej služby 

v nepriaznivej životnej situácii, pomôcť mu nájsť zmysluplné žitie a trávenie voľného času podľa jeho 

individuálnych potrieb a možností, sprevádzať ho v chorobe a životných ťažkostiach  
 
 

Hodnoty a prístup k prijímateľovi sociálnej služby 
 

Pri svojej činnosti sa pracovníci DSS a ZPS SENICA riadia základnými zásadami a hodnotami 

poskytovania sociálnych služieb: 

- dodržiavanie ľudských práv a slobôd 

- rešpektovanie osobnosti prijímateľa 

- rešpektovanie vlastnej vôle prijímateľa 

- pomoc vytvárať domov 

- dodržiavanie ochrany osobnosti a mlčanlivosť 

 
 

Účel poskytovanej sociálnej služby: 

 prevencia vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo 

zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby 

 zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej 

začlenenia do spoločnosti 

 zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej 

osoby 

 riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny 

 prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny  
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Strategický - hlavný cieľ 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. 

 
 

 
Čiastkové ciele rozvoja DSS a ZPS SENICA pre roky 2017 - 2018 
 

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 

 

2. Prijať nových pracovníkov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady podľa zákona o sociálnych 

službách 

 

3. Vzdelávanie pracovníkov v oblasti odborných činností a v ľudsko-právnej oblasti 

 

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) 
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Personálne  zabezpečenie  činností  
 

/  Prehľad o počte zamestnancov  k 31.12. 2016  podľa úsekov  
 

 

       Zmena od 1.2.2016 

  Určenie počtu zamestnancov Určenie počtu 

zamestnancov 

celkom 

 Počet zamestnancov DSS ZPS Špecializované 

zariadenie  

DSS a ZPS 

Počet zamestnancov 124 100           40 8 148 

Z toho THP  7     

Odborní                81           60           21 6 87 

Obslužní               36     

    Úsek      Počet zamestnancov   Z toho ženy 

Úsek práčovne                                                                                  2 2 

Úsek stravovacej prevádzky  

                             -  kuchári    

                             - pomocní kuchári    

                             - referent strav. prev.     

                             - skladníčka potravín                                   

         

                 3 

                 8 

                 1 

                 1 

 

1 

 6 

1 

1 

 Úsek  údržby     - údržbári  

                           - upratovačky   

                           - vrátnici                            

                 3 

                13 

                  3 

  0 

13 

  2 

 Úsek zdravotný  -   SZP 

                            -   PZP .- sanitár               

                                         -  opatrovateľ      

                                 Zdravotný asistetnt   

 

                13 

               15 

                 11 

                 3                      

10 

14 

 11 

  2 

Úsek zdravotný ZPS--- SZP 

                                 ---Opatrovateľ  

 Sanitár  

                  9 

                  4    

                  0   

9 

2 

0 

 Úsek zdravotný /DSS/  - SZP 

                                       - PZP – sanitár           

                                                 -  opatrovateľ 

                                         Zdravotný asistetnt   

                 3 

                 2 

                 7 

                 2     

3 

2 

7 

2 

 Úsek riaditeľky –-  riaditeľka                                       

                           -    sociálne pracovníčky  

                           -    sociálny diagnostik  

                           -    pokladníčka  

                           -    ergoterapeut  

                           -    rehabilitačná pracovníčka 

                           -    maser 

                 1 

                 3  

                 1 

                 1 

                 7          

                 3           

                 1       

1 

3 

1 

1 

7 

1 

0 

 Úsek ekonomický                                       

                             - ekonómka              

                             - skladová účtovníčka a                        

                                 pokladníčka 

                              -  referent správy majetku                      

                             - mzdová účtovníčka                     

                 

                 1 

  

                 1 

                 1  

                 1 

 

1 

 

1 

1 

1 

SPOLU                                        124 106 
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 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Určenie počtu 

zamestnancov 

celkom 

Chýbajúci 

zamestnanci  

K 31.12.2016. 
 Počet zamestnancov DSS a ZPS  

Počet zamestnancov 124 148 24 

Odborní                81 87                 6 

Ostatní               43 61               18 

  
       Zmena od 1.2.2016 

  Určenie počtu zamestnancov Určenie počtu 

zamestnancov 

celkom 

 Počet zamestnancov DSS ZPS Špecializované 

zariadenie  

DSS a ZPS 

Kapacita  230 80 10 320 

Počet zamestnancov 124 100           40 8 148 

Z toho THP  7     

Odborní                81           60           21 6 87 

Obslužní               36     
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Adaptačný proces  

 

Všetci novoprijatí zamestnanci museli  pred nástupom  do zamestnania splniť kvalifikačné predpoklady 

v zmysle platnej legislatívy a v súlade  so zabezpečením  napĺňania individuálnych potrieb klientov.  

 

Pred nástupom do pracovného pomeru zamestnanci absolvovali vstupnú lekársku prehliadku, ktorú  si 

pracovník zabezpečuje prostredníctvom svojho lekára, a pri nástupe do zamestnania absolvuje vstupné 

školenie BOZP a PO. Každý novoprijatý zamestnanec bol oboznámený  najmä organizačnou štruktúrou 

a príslušnými internými predpismi a smernicami.  

 

Počas skúšobnej doby prechádzal každý zamestnanec adaptačným procesom v zariadení pod vedením 

odborného pracovníka, ktorého náplňou je predovšetkým získanie informácii o zariadení, pracovných 

podmienkach, o pracovnom mieste.  

 

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov  2016 

 

  Počet 

zamestnancov 

 Ukončené základné vzdelanie  3 

 Stredoškolské vzdelanie /výučný list/ 45 

 Úplné stredoškolské vzdelanie / maturita  62 

 Vysokoškolské  I- stupňa 3 

 Vysokoškolské  II. Stupňa  11 

   

   

 celkom 124 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov za rok 2016 

Podmienkou poskytovania kvalitných sociálnych služieb je vzdelávanie pracovníkov. V roku 2016 sa 

pracovníci jednotlivých úsekov zúčastňovali rôznych vzdelávacích aktivít. Zdravotnícki pracovníci 

absolvovali prednášky a školenia v rámci Komory sestier a interných seminárov. Pracovníci i v rámci samo 

štúdia si utvrdzovali vedomosti v oblasti legislatívnych zmien, na ekonomicko-prevádzkovom úseku 

účasťou na odborných školeniach v rôznych inštitúciách.  

V spolupráci  s SČK Senica majú v zariadení odbornú prax  v učebnom odbore  Opatrovateľská 

starostlivosť  budúce opatrovateľky. Na sociálnom úseku odbornú prax získavajú študenti Trnavskej 

univerzity v Trnave.  Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických a najmä praktických 

poznatkov a vedomostí.  
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Forma  Názov  Počet účastníkov   

Skoliaca akcia  Elektronické verejné obstarávanie  1  

 Personalistika a mzdová účtovníčka  1  

 Zákon o správe majetku štátu v praxi  1  

 Elektronická komunikácia  zamestnávateľov so 

Sociálnou poisťovňou  

1  

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej 

činnosti za zdaňovacie obdobie rok 2015 

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  

 Školenie iSPIN2 1  

 Školenie VEMA 1  

 Finančné výkaze pre rok 2016 1  

 Prednáška k štandandardom kvality v sociálnych 

službách  

110  

 Školenie   105  

    

Akreditovaný kurz  Kurz manažéra kvality v sociálnych službách  3 

 

 

 

Špecializačné 

vzdelávanie  na VŠ  

Kurz špecializačného štúdia  v špecializačnom 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

2  

    

Supervízia  Vzdelávanie v supervízií  -  skupinová  26  

 Priama supervízia -  spôsob vedenia 

dokumentácie  vzhľadom na potreby 

štandardizácie kvality poskytovania sociálnych 

služieb  

- Zamestnanci zdravotného úseku  

50  

 Priama supervízia – zameraná na prípravu 

riadenej dokumentácie  - interné smernice 

zariadenia  

- Vedenie zariadenia  

4  

 Priama supervízia – evulácia  systému 

dokumentácie  v zariadení  

 

  

Školiaca akcia – interné  Úzkostný a ťažko adaptovateľný klient   

v sociálnych službách                                      

Šikanovanie v zariadeniach sociálnych službách  

Komunikácia s rodinou klienta                                               

Alkoholizmus v zariadeniach sociálnych 

32---60  
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službách 

Tímová  komunikácia      

    

Školiace akcie  Semináre konané komorou sestier  16  

 Školenie vodičov  z BOZP a ochrany zdravia pri 

práci  

3  

    

    

    

 

-  Organizácia si stanovila prioritu zameranú najmä na vzdelávanie a zaškoľovanie zamestnancov s cieľom  

   odborného rastu. 

-  Za účelom zvýšenia profesionality práce a kvality poskytovanej sociálnej služby, zamestnávateľ  

   zabezpečuje rôzne školenia, semináre, kurzy. 

-  Zdravotnícky zamestnanci sa zúčastňujú akreditovaných vzdelávacích programov v rámci sústavného  

   vzdelávania a dopĺňajú si svoje odborné vedomosti formou špecializačného štúdia. 

-  Všetci zamestnanci absolvujú pravidelné interné školenia v oblasti BOZP, PO, CO a ochrany osobných  

   údajov. 

-  Naše zariadenie vytvára podmienky pre odbornú prax študentov stredných a vysokých škôl. 

-  Organizácia v r. 2016 zabezpečila v spolupráci s ÚPSVaR vykonávanie aktivačnej  služby pre 3   

    uchádzačov o zamestnanie. 

 

 

 Činnosť organizácie 

 

Zabezpečenie stravovania 

Stravovanie je zabezpečované prípravou jedál vo vlastnej kuchyni. Stravovacia prevádzka sa riadi 

smernicou HACCP a vlastnými receptúrami, ktoré sú v súlade s normami zdravej výživy a tabuľkami 

výživových hodnôt. Je neoddeliteľnou súčasťou celého stravovacieho úseku  DSS a ZPS Senica. Jej 

charakter a zameranie činnosti vyžaduje, aby úzko spolupracovala s ostatnými úsekmi v zariadení a to 

najmä sociálnym úsekom a zdravotným úsekom.  Okrem zabezpečovania stravovania pre prijímateľov 

celoročnej pobytovej služby zabezpečujeme stravovanie aj pre zamestnancov.   

Potraviny sa obstarávajú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a sú uskladnené v skladoch  tak, aby 

ich uschovanie  zodpovedalo všetkým predpisom a normám.  

Jedlo sa pripravuje podľa vypracovaných receptúr  na základe vopred vypracovaného  jedálneho lístka, 

ktorý navrhuje a zostavuje diétna sestra v spolupráci so stravovacou komisiou. Pri zostavovaní jedálneho 

lístka sa dbá na pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy 

a tiež na zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby. 

V zariadení poskytujeme celodenné stravovanie – raňajky, desiata, obed , olovrant, večera, v prípade 

diabetickej stravy aj druhú večeru. 
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Rozbor  nákladov stravovania a počet stravníkov v jednotlivých mesiacoch v roku  2016 

Mesiac Mesačné normované náklady 

potravín v € v roku  2016 

 

Január 22356,86  

Február 21445,72  

Marec 22497,89 66300,47 

Apríl 21417,01  

Máj 22478,37  

Jún 22170,88 132366,73 

Júl 22573,02  

August 22163,76  

September 21466,72 198569,93 

Október 21418,60  

November 21706,06  

December 21947,12 264362,34 

SPOLU 264362,34  

 

Mesiac                           Všetci stravníci v roku 2016 

Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 

Január 8251 815 10677 8268 7088 

Február 7847 914 10300 7784 6774 

Marec 8271 996 10773 8076 7165 

Apríl 8118 1019 10056 7770 6922 

Máj 8376 1109 10775 7993 7030 

Jún 8266 1210 10560 7756 6993 

Júl 8470 1195 10637 8049 7184 

August 8294 1110 10538 7851 7006 

September 7981 1103 10314 7578 6691 

Október 7983 1226 10234 7542 6682 

November 7990 1343 10396 7598 6680 

December 8099 1453 10490 7550 6793 

SPOLU 97946 13493 125750 93815 83008 

Mesačný 

priemerný 

počet 

8163 1125 10480 7818 6918 

Denný 

priemerný 

počet 

268 37 344 257 227 

 

 

Mesiac 

r. 2016 

Zamestnanci Cudzí  

Január 1375 23 

Február 1441 36 

Marec 1552 14 

Apríl 1394 4 

Máj 1461 5 
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Jún 1407 7 

Júl 1204 7 

August 1276 5 

September 1396 6 

Október 1306 5 

November 1421 6 

December 1487 14 

SPOLU 16720 132 

 

 

 

Mesiac 

 

Stravníci zariadenia    CELKOM 

Racion. Žlčn.  Lež-ml. Diabet.  Obyv. Cudzí Zamest   

Január 799,39 95,20 0 -5,55 889,04 0,6 54,03  943,67 

Február 712,75 78,37 0 10,09 801,21 1,32 76,97  879,50 

Marec 00 00 00 00 00 00 00  00 

          

Apríl  718,75 84,72 0 75,17 878,64 0,11 94,54  970,29 

Máj 70,24 -20,290 0 

0 

-7,43 42,52 0,20 127,16  169,88 

Jún 00 00 00 00 00 00 00  00 

          

Júl 107,59 9,45 0 53,21 170,25 -0,50 10,94  180,69 

August 348,77 90,95 0 41,93 481,65 -0,22 72,59  554,02 

September 00 00 00 00 00 00 00  00 

          

Oktober 743,69 21,36 0 146,81 911,86 -0,18 94,33  1006,01 

November 486,06 83,96 0 106,36 676,38 0,02 129,66  806,06 

December  00 00 00 00 00 00 00  00 

          

 

 

 

 

Pre klientov , ktorým zdravotný stav neumožňuje stravovať sa v jedálni zariadenia sa strava preváža na 

oddelenia a je podávaná zdravotným personálom na oddelení.  

Všetky zistené nedostatky a podnety  v oblasti stravovania rieši stravovacia komisia, ktorá zasadá 4 x ročne.  

Jej členmi sú :  Diétna sestra ,  Hlavná sestra, Sociálna pracovníčka ,Zástupcovia prijímateľov sociálnych 

služieb . Na zasadnutia stravovacej komisie je pozvaná i riaditeľka zariadenia. 

 

 

Pravidelne šrvrťročne  sa vykonávajú školenia zamestnancov stravovacieho úseku z HACCP, ktoré sa 

týkajú osobnej a prevádzkovej hygieny, sanitácie, dezinfekcie, manipulácie a triedenia odpadov 

a základnými povinnostiam príprave receptúr a pokrmov podľa správnej výrobnej praxe.  

Diétna sestra  zabezpečuje kontroly hmotnosti jedál a pokrmov, dodržiavanie zásad správnej výrobnej 

praxe, dodržiavanie zásad osobnej a prevádzkovej hygieny a pod.  
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V roku 2016 prebehlo na stravovacom úseku  maľovanie kuchyne a okrem drobných nákupov potrebných 

na chod stravovacieho úseku sa nám podarilo zakúpiť novú chladničku a mrazničku.  

Technický stav zariadení v stravovacej prevádzke a funkčnosť jednotlivých zariadení je pomerne dobrom 

stave.  V priebehu prevádzky  zistené závady  a nedostatky sú hlásené na ekonomický úsek s prihliadnutím 

na ich závažnosť a rozsah.  Odstraňovanie  závad a nedostatkov  je uskutočňované  v závislosti  od ich 

rozsahu , závažnosti a finančnej náročnosti zamestnancami údržby a ekonomického úseku. 

 

Dodávatelia potravín: 

- MABONEX, s.r.o  Piešťany 

- Hercog, Senica 

- FAUN, s.r.o Senica 

- SVAMAN, Myjava 

- BIDFOOD SLOVAKIA, s.r.o Nové Mesto nad Váhom  

- ATC –JR, s.r.o Púchov 

- DEZAP, s.r.o  Senica – Čačov 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečenie upratovania 

Upratovanie je zabezpečované vlastnými zamestnancami. Upratovanie zabezpečuje  11 upratovačiek, ktoré 

denne upratujú izby, spoločné priestory a spoločenské priestory podľa harmonogramu prác. Na základe 

rozpisu  sa realizuje pravidelná dezinfekcia. Štyrikrát ročne sa uskutočňuje veľké /generálne/ upratovanie 

vrátane umývania okien. Na zlepšenie pracovných podmienok majú pracovníčky  vydané upratovacie 

vozíky, ktoré využívajú na čistiace prostriedky a pracovné pomôcky.  Pri upratovaní upratovačky dodržujú 

bezpečnostné predpisy.  

 

Zabezpečenie prania, žehlenia a údržbu bielizne a šatstva 

Pranie zabezpečujeme  vo vlastnej práčovni, v ktorej 2 pracovníčky vykonávajú pranie, čistenie, komplexnú 

hygienu a starostlivosť o osobný odev, šatstvo a bielizeň klientov. Perieme rôzne textilie a pracovné odevy  

zamestnancov zariadenia.  

 

Pri poskytovaní tejto služby, okrem plnenia bežných povinností vychádzame v ústrety  individuálnym 

požiadavkám našich klientov. Niektoré  veci perieme v osobitnom režime. Náležitú pozornosť venujeme aj 

žehleniu a konečnej úprave bielizne.  

Pranie posteľnej bielizne zabezpečujeme dodávateľským spôsobom a to dodávateľom  WASCO – družstvo, 

Strojárenská  3011/10,  Valaská,  ktorý bol na základe verejného obstarávania určený.  

Prevádzkové podmienky práčovne sú dobré a vyhovujú hygienickým  požiadavkám. Pozostávajú  zo skladu 

špinavej bielizne a čistej bielizne, samotnej práčovne a sušiarne. Zo strojného zariadenia máme k dispozícii 

celkom    2    ks pračiek a 2  ks sušičky. 
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Zabezpečenie starostlivosti o klientov 

Na úseku starostlivosti o klienta v časti DSS a ZPS sa v 2016 zaviedla evidencia starostlivosti o prijímateľa 

v informačnom systéme Cygnus. Prostredníctvom tohto informačného systému sme dostali ucelený obraz 

starostlivosti o prijímateľa. Prepojili sa všetky zložky starostlivosti o prijímateľa t.j. sociálna, zdravotná, 

plán a realizácia starostlivosti, individuálne plány, ich realizácia a hodnotenie. 

Počas roka bol realizovaný ošetrovateľský proces odborným zdravotným personálom, ktorý vychádza z 

princípov humanizmu, rešpektovania ľudských práv a práv prijímateľov. Cieľom poskytovania tejto 

starostlivosti bola komplexná ošetrovateľská starostlivosť pre prijímateľov umiestnených v zariadení 

zameraná na komunitné ošetrovanie s dôrazom na prevenciu. 

 

 

● V programe Cygnus boli v roku 2016 zadané tieto údaje prijímateľov: 

- osobné údaje, 

- výška príjmov, 

- výška úhrady 

- neprítomnosť prijímateľov 

- realizácia výplat zostatkov dôchodkov 

- zdravotné údaje 

- plánovaná, realizovaná a vyhodnocovaná ošetrovateľská starostlivosť, 

- opatrovateľské úkony 

- úkony fyzioterapie 

- individuálne plány, ich realizácia a hodnotenie 

 

 

Úsek starostlivosti o klienta  

 

Prijímateľom sociálnej služby prichádzajúcim do zariadenia je poskytnuté ubytovanie v bytových 

jednotkách  zložených z jednoposteľovej, dvojposteľovej a trojposteľovej izby s vlastným sociálnym 

zariadením.  

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

potreby.  

Izba je vybavená základným vybavením. K dispozícii je skriňa , nočný stolík, posteľ, stôl a stolička . 

Klienti majú možnosť priniesť si do zariadenia vlastné vybavenie izby, alebo si ju vyzdobiť podľa vlastného 

vkusu.  
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             Počet obložnosti  v DSS  a ZPS Senica pre dospelých  Senica  31.12.2016 

 DSS Zariadenie 

pre 

seniorov  

Špecializované 

Zariadenie   

Spolu 

Plánovaná kapacita od 

15. 6. 2009  

305 15 0 320 

Zmena kapacity od 

1.2.2016 

230 80 10 320 

Počet obyvateľov 

k 1.1.2016 
258 57 0 315 

Prijatí obyvatelia 14 60 7 81 

Z toho prijatí z mesta 

Senice 

4 13 1 18 

Prepustení   11  12 0 23 

Zomrelí 38  17 1 56 

Počet obyvateľov 

k 31.12.2016 

 

223 

 

88 

 

6 

 

317 

Muži  99 35 4 138 

Ženy 124 53 2 179 

Percento využitia miest 96,95 110 60 99,06 

Počet čakat. 

k 31.12.2016 

97 55 24 176 

Osoby trpiace 

dekubitmi vzniknutými 

počas pobytu v 

zariadení 

15 0 1 16 

Osoby trpiace 

dekubitmi vzniknutými 

mimo pobytu v 

zariadení 

43 0 1 44 

Osoby, ktoré utrpeli 

pád počas pobytu v 

zariadení 

112 

 

 

5 

 

3 

 

120 

Osoby s psychickou 

liečbou  

112 36 4 152 

Osoby s demenciou  

a užívajúcich 

neuroleptika 

107 16 3 126 

Osoby uživajúce 

antidepresíva 

107 9 4 120 

Osobyopatrované na 

lôžku  

67 12 6 85 

DIA pod kontrolou 

poradne 

82 8 2 92 
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Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti  

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 predlženie života, dosiahnutie čo najvyššej kvality života i v jeho 

posledných fázach a čo najlepšieho funkčného stavu , sebestačnosti.  

Zdravotnícki pracovníci poskytujú 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.  

 

 

V zariadení sa zabezpečovala zdravotná starostlivosť prostredníctvom odborných lekárov: 

Meno odborného lekára Špecialista   

MUDr. Timeková Anna Praktická lekárka 1 x týždenne 

MUDr. Oravcová  Anna Neurolog 1 x mesačne 

MUDr.  Sečová  Magdaléna Psychiater 2 x mesačne 

MUDr. Kajabová  Renáta   Psychiater  

MUDr. Grebeníčková  Danba   Kožná lekárka  1 x týždenne 

MUDr, Guzyová  Zubná lekárka  Zdravotné stredisko v Senici 

 

Zdravotnícky materiál bol zabezpečovaný individuálne podľa potrieb prijímateľa cez zdravotné poisťovne. 

Lieky a zdravotné pomôcky pri každom stupni inkontinencie dodávajú z lekárne  

V rámci rehabilitácie bola poskytovaná odborná liečebno-rehabilitačná terapia v priestoroch rehabilitácie 

alebo pri lôžku prijímateľa. Odborné činnosti boli poskytované kvalifikovanými rehabilitačnými 

pracovníkmi v priestoroch rehabilitácie a imobilným prijímateľom priamo pri lôžku. 

 

 

 

Poskytovali sa tieto liečebno- rehabilitačné terapie: 

● dýchacia gymnastika, aktívne cvičenia; 

● pohybová terapia, spinálne cvičenia, facilitačné techniky, mäkké techniky; 

● polohovanie, vysádzanie, vertikalizácia; 

● aktívne, pasívne a asistované cvičenia 

● nácvik chôdze 

● liečebný výcvik sebestačnosti – LVS 

V priestoroch rehabilitácie mohli prijímatelia cvičiť a posilňovať aj individuálne. Tieto priestory sú 

vybavené rôznym náradím a náčiním ako napr. stacionárny bicykel, rebriny, posilňovacie zariadenia, kladky 

a pod. 
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Vyhodnotenie rehabilitačnej činnosti  

 

 

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD/BIC BIO/UZ 

Január  147 12 19 2 27 14 57 

Február 180 30 78 3 27 39 10 

Marec 201 26 60 8 26 34 10 

        

        

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD BIO 

Apríl 162 5 38 5 30 58 14 

Máj 145 16 34 7 30 72 19 

Jún 156 23 26 6 27 75 26 

        

        

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD BIO 

Júl 152 22 19 0 25 91 23 

August 183 17 20 0 27 107 6 

September 156 1 10 0 30 65 3 

        

        

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD/UZ BIO 

Oktober 377 24 55 2 45 77 29 

November 419 24 51 11 36 78 28 

December 425 20 62 7 36 49 48 

        

       Vysvetlivky:  LTV- liečebná telesná výchov 

                              Mg- magnetoterapia 

                              LAV- lavatherm /liečba teplom/ 

                              Mas – masáž 

                       DD – diadynamické prúdy  

                       UZ – ultrazvuk  

                        SOL – solux  
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Prehľad za rok 2016 organizovaných aktivít : 

 

Akcie v rámci DSS a ZPS  SENICA: 

Mesiac  Názov akcie  

Január 

2016 

Hudobné popoludnie s heligónkou, 

 

 

Február  

2016 

Fašiangová zábava s karnevalovými maskami, 

Posedenie pri ľudovej hudbe 

 

Marec 

2016 

Hudobné popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, 

Vystúpenie žiakov II. ZŚ zo Senice pri príležitosti MDŽ, 

Veľkonočné posedenie pri heligónke 

Apríl 

2016 

Hudobné popoludnie pri hudbe s heligónkou, 

Stavanie mája v zariadení 

 

Máj 

2016 

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

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

Letś dance – tanečné popoludnie, 

Divadelné predstavenie – Vrabčák a anděl, 

Váľanie mája pri heligónke 

Jún 

2016 

Hudobné popoludnie pri heligónke 

 

Júl 

2016 

Hudobné popoludnie s heligónkou, 

Jednodňový výlet – ZOO Lešná, 

 

August 

2016 

Piknik na Kunovskej priehrade, 

Posedenie pri ľudovej hudbe – heligónke, 

Púť zariadenia pre seniorov, Bazilika Šaštín-Straže 

September 

2016 

Púť seniorov a chorých, Bazilika Šaštín-Straže 

Hranie na heligónke 

Október 

2016 

Hudobné popoludnie pri heligónke 

Vystúpenie žiakov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

November 

2016 

Vystúpenie detí s tanečným programom 

Katarínska zábava 

Hranie na heligónke  

December 

2016 

Mikuláš v zariadení 

Vystúpenie detí MŠ a žiakov ZŠ s vianočným programom 

Hranie vianočných piesní a kolied – Základná umelecká škola Senica 

 

Akcie v DSS a ZPS SENICA s pozvaním iných ZSS a hostí: 

Mesiac  Názov akcie  

Pozvané ZSS 

Máj 

2016 

Podujatie Lets Dance – tanečné popoludnie 
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Akcie mimo DSS a ZPS SENICA , na ktorých ste sa zúčastnili na základe pozvania: 

Mesiac  Názov akcie  

Pozvané ZSS 

Január 

2016 

 

Február 

2016 

Výstava ZOS Senica – Pozdrav z Kovačice, výstava obrazov Pavla Cicku a 

Pavla Hajka 

Marec 

2016 

Štrkovecká Barónka – tanečné vystúpenie v Galante 

Veľkonočné trhy – VÚC  Trnava 

 

Apríl 2016 

 

 

Deň Zeme, park pri Múzeu Laca Novomeského 

 

Máj 

2016 

Prezentačná výstava výtvarných prác klientov DSS, Dom kultúry Senica 

 

 

Jún 

2016 

Kvetinový deň – DSS Holíč 

Benefičný koncert pri príležitosti 10. výročia založenia Svetlušky v Kunove 

Júl 

2016 

11. ročník športovo- zábavných hier Plavecké Podhradie 

August 

2016 

 

September 

2016 

X. ročník Seredského desaťboja, DD a DSS Sereď 

Október 

2016 

 

Benefičný koncert Vitae Ludus 2016, Dom kultúry Senica 

IX. ročník medzinárodného hudobného festivalu – Košútsky hudobný kľúč 

November 

2016 

„Piesne o láske“ – spoločensko-priateľské stretnutie- DD a DSS Holíč  

December 

2016 

Vianočné trhy TTSK 

  

 

 

Okrem týchto aktivít sa konali rôzne besedy, prednášky, V letnom období grilovanie  Štvrťročne sa konali 

oslavy jubilantov. 

Pozornosť sa venuje aj  duševnému životu prijímateľov sociálnej služby a to organizovaním bohoslužieb.   

V  miestnej kaplnke sa pravidelne konali bohoslužby rímskokatolíckeho a evanjelického vierovyznania. 
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Spolupráca s inštitúciami 

DSS a ZPS SENICA  spolupracuje  s Vysokou školou Zdravotníctva a Sociálnej práce sv. Alžbety –

Bratislava, Univerzitou sv. Cyrila a Metoda  - Trnava,  na ktorých  študovali aj niektorí naši zamestnanci, 

Obchodnou akadémiou – Senica, Pedagogickou a sociálnou akadémiou bl. Laury v Trnave,  SOŠ Senica   

pri zabezpečovaní odbornej praxe  študentov v odboroch sociálna práca, ošetrovateľstvo, ekonom, kuchár.  

 

V našom zariadení  v spolupráci s Červeným krížom – Senica  VaV Akademy – TT, s.r.o Prešov 

zabezpečujeme podmienky na vykonávanie  odbornej praxe účastníkov opatrovateľského kurzu, v rámci 

ktorých  sa snažíme  účastníkov kurzu naučiť aj prakticky ovládať základné opatrovateľské techniky.  
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Plnenie cieľov, priorít a inovácie  v poskytovaní sociálnych služieb  

Naším hlavným cieľom je zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na 

uspokojovanie individuálnych potrieb a požiadaviek klientov a ich spokojnosť, na zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov a modernizáciu zariadenia.  

 

Cieľ Plnenie 

Vytváranie väzieb s vonkajším 

prostredím 

V priebehu roka sme zorganizovali akcie , na ktorej sa 

zúčastňovali  i klienti z iných zariadení 

Podporovali sme účasť klientov na podujatiach v rámci 

obce, pravidelné návštevy detí z miestnych základných 

škôl a škôlok 

Prezentácia prác PSS aj mimo 

zariadenia na trhoch a výstavách 

V roku 2016 sme prezentovali práce našich klientov  

vyrobené počas pracovných terapií- veľkonočné trhy, 

vianočné trhy na úrade TTSK v Trnave 

Poznať individuálne potreby 

každého klienta s osobným 

prístupom k jednotlivým 

potrebám  

Každý klient nášho zariadenia má prideleného 

kľúčového pracovníka, ktorý komunikuje  so všetkými  

pracovníkmi v priamom kontakte. 

Zabezpečiť  vysokú úroveň 

hygieny prostredia  klientov, a to 

dodržiavaním plánu sanitácie a 

dezinfekcie 

V zariadení bol vypracovaný režim sanitácie 

a dezinfekcie, o každej činnosti je vedená evidencia , 

ktorá je priebežne kontrolovaná. 

Rozširovať pracovnú aktivitu 

klientov v rámci pracovnej 

terapie  

V rámci pracovnej terapie umožňovali sme klientom 

pracovať na úprave okolia, pri pomocných prácach 

v stravovacej prevádzke za predpokladu dodržiavania 

hygienických a bezpečnostných predpisov. 

Zabezpečovať  pre klientov 

služby pedikérky, kaderníčky 

Zabezpečovali sme návštevu do nášho zariadenia – 

kaderníčky, pedikérky ,  ktoré vykonávali služby pre 

klientov  v závislosti od ich finančných možnostiach 

Všetky činnosti v zariadení  je 

potrebné zabezpečovať  

kvalifikovaným personálom  

Všetci zamestnanci  spĺňajú kvalifikačné požiadavky  

v zmysle platnej legislatíve 

Zabezpečovať a podporovať 

vzdelávanie zamestnancov 

a zvyšovanie ich odbornej 

úrovne 

V roku 2016 sme zabezpečovali  účasť na seminároch 

a školeniach,  na pracovných poradách, kúpou 

odbornej literatúry  , 

V súlade s rozpočtovými 

možnosťami  zabezpečiť 

výmenu nábytku na izbách 

klientov 

V priebehu roka na nám podarilo zakúpiť 

polohovateľné lôžka, nočné stolíky a matrace 
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Prehľad prijatých darov 

 

 V roku 2016 sme nad rámec upraveného rozpočtu získali od dobrovoľných darcov : 

 

Darca  Prijatá suma v € 

LEKDIX, s.r.o 4.458,96  € 

Obec Kúty    300,-  € 

Obec Koválov      60,-  € 

Obec Prietrž    160,-  € 

Obec Podbranč    100,-  € 

Obec Prievaly      50,-  € 

Obec Lakš.Nová Ves      40,-  € 

Obec Čáry    140,-  € 

Mesto Šaštín - Stráže    120,-  € 

Obec Hlboké    160.-  €  

Jarmila Malovcová, 

Hlboká 3, Trnava 

   100,-  € 

SANIMAT SK, s.r.o  

Bratislava 

2.250,-  € 

SCA HP SLOVAKIA    800,-  € 

AGENTON ALFA 2.000,-  € 

 

 

Čerpanie mimo rozpočtových zdrojov – prijatých od iných subjektov v roku   2016 

Názov Ov 

ZP 

TTSK 

 

Názov výzvy 

/operačného 

programu/ 

dotačnej schémy 

/fondu 

Výsledok 

projektu 

Celkové 

výdavky 

projektu  

Suma v EUR 

Obdobie 

realizácie 

projektu  

DSS a ZPS 

Senica  

Sponzorský účet  Zájazd pre zamestnancov 

a klientov  

do Brna /106,35 €/ a do Viedne 

/205,20 €/ 

311,55 01 2016 

 

 

 Cesta za vierou - Lurdy 2.007,60 02 2016 

  Doprava do Tatranskej Lomnice 

/887,50 €/ a pobyt v hoteli 

/1.072,00 €/ - vzdelávanie 

zamestnancov 

1.959,50 05 2016 

 

 

 Zájazd do Brna  pre 

zamestnancov a klientov  

/331,10 €/ 

Cukrárenské výrobky na Lets 

Dance / 134,20 €/ 

Ozvučenie podujatia Lets Dance 

565,30 05 2016 



Zriadovateľ: Domov sociálnych služieb a  

 Trnavský    zariadenie  pre  seniorov  SENICA  
 samosprávny  
 kraj Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica 

 

23 
 

/100,00 €/ 

  Zájazd pre klientov do ZOO 

v Lešnej  

295,90 05 2016 

  Vzdelávanie zamestnancov – 

akreditovaný kurz 

650,00 06 2016 

 

 

 Cesta za vierou – Lurdy 

/doplatok/ 

156,00 09 2016 

  Zájazd pre zamestnancov  do 

Noweho Targu  

628,66 10 2016 

 

 

 Sprievodcovské služby – počas 

zájazdu do Ríma pre 

zamestnancov  

800,00 10 2016 

  Manipulačné ležadlo pre 

rehabilitáciu  

1.260,00 10 2016 

DSS a ZPS 

Senica  

 Spolu rok  2016 8.634,46  

 

Sponzori , ktorí sa podieľajú pri organizovaní spoločenských akcií v zariadení  nepeňažnými  

príspevkami do tomboly a pri občerstvení : 

             -Faun, s.r.o Senica 

             -Pavol Hercog – Ovocie a zelenina, Senica 

             -Svaman, Myjava 

             - Mabonex , Piešťany 

             - Tena , Bratislava  
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Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú službu  

 

Zastupiteľstvo  TTSK na svojom zasadnutí  dňa             uznesením  č.             schválilo  rozpočet na 

rok 2016 v celkovej sume                       €. V priebehu roka  2016 bol na základe rozpočtových 

opatrení  TTSK upravený  schválený rozpočet na sumu                   €.  

Zariadenie DSS a ZPS Senica  v roku 2016 hospodárilo s nasledovným rozpočtom: 

 

Položka  Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet  

610 Mzdy 848.870,00 1.009.648,00 

620 Poistné a prísp.            

       do Poisťovní 

298.801,00 

 

   377.211,00 

630 Tovary a služby  607.728,00    824.173,00 

640 Transfery     2.300,00        9.241,00 

   

Bežné výdavky spolu 1.757.699,00 2.220.273,00 

   

Kapitálové výdavky  000        5.000,00 

 1.757.699,00 2.225.273,00 

 

Zdroje financovania    Čerpanie podľa zdrojov 

financií 

  

41 Zdroje VUC 1.333.752,00 

46 Vlastné zdroje    882.883,00 

72 Ostatné zdroje        8.634,51 

  

Sponzorské dary      10.739,00 

  

  

 

Bežné výdavky spolu s mimorozpočtovými prostriedkami  boli v roku 2016 boli čerpané  100 % 

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

a bežné transfery. 

 

Výdavky     Suma 

  

Kapitálové výdavky             4.998,00 

Bežné výdavky 41      1.328.754,00 

Bežné výdavky  46         891,517,51 

Z toho   

 Mzdy      1.009.648,00 

Poistné          377.211,00 

SPOLU      2.225.269,51 
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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 kalkulačný 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 

225,61 € 228,32 € 232,53  € 

   

 

Ekonomicky oprávnené náklady mesačné na 1 PSS  

DSS ZPS ŠZ 

557,67 € 594,35 € 1.931,63 € 

 

K 31.12.2016 evidujeme pohľadávky  za sociálne služby  v celkovej výške                      € 

DSS ZPS ŠZ 

16.301,74 € 1.150,78 € 576,92 € 

 

Plán financovania sociálnych služieb  na rok 2017 

 

Zastupiteľstvo  TTSK  na svojom zasadnutí  dňa                     uznesením č.               schválilo 

rozpočet  Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017.  Rozpočet je spracovaný na základe 

skutočného  čerpania finančných  prostriedkov z predchádzajúceho roka. Pre rok 2017 bol finančný 

rozpočet  spracovaný odborom sociálnych vecí TTSK. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov  je 

spracovávané  v programe ISPIN a mesačne elektronicky predkladané zriaďovateľovo na odbor 

sociálnych vecí a odbor financií. Na rok 2017 bol zariadeniu DSS a ZPS Senica pridelený nasledovný 

rozpočet: 

Položka  Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet  

610 Mzdy 1.030.626,00 1.030.626,00 

620 Poistné a prísp.            

       do Poisťovní 

 

   386.000,00 

 

   386.000,00 

630 Tovary a služby     578.324,00    583.700,00 

640 Transfery        7.000,00        7.561,00 

    

Bežné výdavky spolu 2.001.950,00  2.007.887,00 

   

Kapitálové výdavky       000      27.500,00 

 2.001.950,00 2.035.387,00 
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Prehľad kontrol v DSS a ZPS Senica 

 

Názov kontrolného orgánu Zameranie kontroly  Výsledok kontroly / 

opatrenia 

TTSK Odbor kontroly 

7.1.2016 -18.1.2016 

 

Vykonanie finančnej kontroly 

v zmysle zákona NRSR č, 

302/2001 Z.z, o samospráve VUC 

v znení neskorších predpisov, 

zameranej na kontrolu 

hospodárenia a nakladania 

s majetkom v zmysle zák. č. 

446/2001 Z.z. o majetku VÚC 

a kontrolu verejného obstarávania 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom  obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov  

Obdobie 010114-311214 

Bez zistených 

nedostatkov 

Okresné riaditeľstvo 

hasičského a záchranného 

zboru  v SENICI 

15.02.2016 

Protipožiarna kontrola v súlade s § 

38 ods. 4 vyhlášky Ministerstva 

vnútra SR č. 121/2002Z.z. 

o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov  

 

Bez zistených 

nedostatkov 
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Kontakty : 
 

Zariadenie sociálnych služieb - 
adresa: 

 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA  

     Senica, Štefánikova 1377/77     

   web.stránka : http://dsssenica.sk    

E-mail na 
zariadenie: 

   dd,dpd.dss.senica@zupa-tt.sk     

Telefón - 
ústredňa: 

   034/6514765      

Funkcia  Meno   Telefón  E-mail - na zamestnanca   

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

ÚSEK EKONOMICKY           

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

mzdy-zast.riad. Janotková Viera   034/6514765 janotkova_viera@zupa-tt.sk   

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

Skladová účt. a pokl. Čechová Alena   034/6905033 cechova.alena@zupa-tt.sk   

ÚSEK ZDRAVOTNY           

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

Zdravotná sestra Rýzková Tatiana   034/6517956 ryzkova.tatian@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   

Zdravotná sestra Mgr. Petrášová Jana   034/6517956 petrasova.jana@zupa-tt.sk   

ÚSEK SOCIALNY            

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

sociálna pracovníčka  Mgr. Chválová Lucia  034/6905031 chvalova.lucia@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 STRAVOVACI           

Diétna sestra Kotrčková Katarína   034/6517957 kl.22 kotrockova.katarina@zupa-tt.sk   

Skladová účt. Potravín Burdová  Alena   034/6517957 kl. 22  burdova.alena@zupa-tt.sk   

            

 

V Senici 30. 6. 2017 

 

                                                                                                      JUDr. Rišková  Zita  

                                                                                                      Riaditeľka DSS a ZPS Senica 

 

 


