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HISTÓRIA CSS RADOSŤ, n.o. 

 

CSS Radosť n. o. Matice slovenskej 13 je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2016 za 

účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb a to: 

a) obhajoba práv detí, mládeže a dospelých s postihnutím a pomoc pri ich plnej sociálnej 

inklúzii, 

b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

c) poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 

a humanitárna starostlivosť, 

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry bez rozdielu veku a pohlavia 

f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

h) zamestnávanie občanov so zdravotným znevýhodnením 

 

Od začiatku sa nezisková organizácia venujeme seniorom, pričom postupne vznikli: Denný 

stacionár, Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov. Vytvoril sa tak 

vzájomne prepojený systém podpory, v ktorom je možné vybrať si druh a úroveň podpory, akú 

starší človek potrebuje.  

 

Poslaním CSS Radosť n.o. je: 

Starostlivosť, pomoc a právna ochrana všetkých seniorov, zdravotne odkázaných, mladých ľudí 

a detí, ich začlenenie do života a pomoc pri všetkých ťažkých situáciách, aby každý mal právo 

žiť svoj život v radosti a šťastí v súlade s dohovorom o ľudských právach ľudí so zdravotným 

postihnutím, seniorov, sociálne a zdravotne odkázaných občanov. 

 

 

 

 



ČLENENIE CSS RADOSŤ, n.o. 

 

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - činnosť centra je možné rámcovo rozčleniť na tri 

prevádzky: 

 1. Zariadenie opatrovateľskej služby (ZoS) 

 2. Zariadenie pre seniorov (ZpS) 

 3. Denný stacionár, ktorého činnosť bola podľa § 40 zákona 448/2008 Z. z. pozastavená 

s účinnosťou od 01.01.2020 na dobu jedného roka. 

 

V CENTRE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB poskytujeme:                    

 ubytovanie (ubytovanie v dvojposteľových izbách a súčasťou izieb je predizba,  

kúpeľňa s WC). 

 stravovanie (poskytuje  celodenné stravovanie - raňajky, desiata, obed, 

olovrant, večera a  pre diabetikov II. večera v priestoroch jedálne na prvom 

a druhom poschodí zariadenia, imobilným prijímateľom sa podáva strava 

priamo pri lôžku).  Zabezpečujeme  3 druhy stravy: racionálna, šetriaca, 

diabetická.  

 sociálne poradenstvo  (zamestnanci  zariadenia poskytujú  prijímateľom 

sociálnych služieb a rodinným príslušníkom potrebné informácie a v prípade 

potreby im odporúčajú a sprostredkúvajú ďalšiu odbornú pomoc.  

 sociálnu rehabilitáciu (odborné činnosti, nácvik zručností a posilňovanie 

návykov pri sebaobsluhe). 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva (sú vykonávané 

pravidelne priamo  v zariadení v priestoroch na to určených). 

 utváranie podmienok na úschovu cenných vecí  

 fyzioterapeutické služby (rehabilitačná miestnosť, masáže, športové náradie, 

rebriny, stacionárny bicykel, činky, biolampa, kinezioterapia). 

 záujmové činnosti (rozvoj schopností a zručností prijímateľov) – vzdelávacie 

aktivity, zábavné a voľnočasové aktivity. 

 

 

 



V zariadení sú prijímateľom ponúkané rôzne podporné aktivity a rehabilitačné terapie, kde 

môžu zmysluplne tráviť svoj čas a čo najviac sa integrovať do normálneho života. Prijímatelia 

majú možnosť zapojiť sa do aktivít s prvkami ergoterapie (pečenie, tvorivé dielne, 

pestovateľský krúžok), tráviť svoj voľný čas prostredníctvom voľnočasových aktivít. Veľký 

význam má zabezpečenie pravidelných denných aktivít: tréningy pamäte, reminiscenčné 

aktivity, zmyslová aktivizácia (terapeutické mačky), bazálna stimulácia, montessori aktivity, 

slovné a logické hry, práca s tabletmi, aktivizácia hudbou, aktivizácia výtvarnými technikami.  

Okrem týchto činností sa prijímatelia v našom zariadení môžu zúčastňovať rôznych iných 

aktivít - prechádzok, výletov a spoločenských, športových i kultúrnych podujatí. 

 

Pri práci so seniormi  sa využívajú aj : 

 relaxačné techniky, 

 pravidelne opakované cvičenia, 

 usporadúvanie materiálu (napr. zaraďovanie do kategórií), 

 techniky na zlepšenie zrakovej predstavivosti (asociácia tvárí a mien), 

 nácvik verbálnej stratégie (básne, zapamätanie si prvého písmena, vyhľadávanie podľa 

abecedy a pod.) 

 grafomotorické úlohy 

 

Hojne je využívaná aj záhrada zariadenia, prípadne jeho terasa. 

Našou prioritou je spokojnosť a dôstojný život našich prijímateľov.  Snažíme sa všestranne 

rozvíjať ich osobnosť a udržať úroveň ich schopností. Prijímatelia sú pre nás rovnocenní 

partneri, ktorí sa slobodne rozhodujú a tiež sa spolupodieľajú na ponúknutej pomoci podľa 

úrovne ich fyzických a duševných schopností. 

 

 

 

 



ZARIADENIE 

OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

(ZOS) 
 

V  zariadení opatrovateľskej služby sa staráme o ľudí, ktorí 

potrebujú podporu inej osoby len na kratší čas, napr. po 

pobyte v nemocnici, pri rehabilitáciách a podobne.                               

Poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ako aj 

ubytovanie, stravovanie a samozrejme súvisiace upratovanie, 

pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Celková kapacita 

zariadenia opatrovateľskej služby je 6 prijímateľov. 

ZARIADENIE PRE SENIOROV (ZPS) 
 

V zariadení pre seniorov poskytujeme sociálnu službu celoročnou pobytovou formou fyzickým 

osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a  ich stupeň odkázanosti je najmenej IV.  alebo 

fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 

zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Celková kapacita zariadenia opatrovateľskej 

služby je 6 prijímateľov. 

 

Doplnkové aktivity a podujatia v roku 2020: 

Doplnkové aktivity  a podujatia boli uplynulý rok kvôli opatreniam, ktoré prijala vláda 

Slovenskej republiky pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu, veľmi obmedzené. 

 

 Privítanie nového roka 

 Výroba fašiangových masiek 

 Fašiangové posedeni 

 MDŽ – posedenie 

 Tvorivé dielne  



 Marec - mesiac knihy (spoločné 

čítanie) 

 Aromaterapia 

 Aktivity s interaktívnymi   

terapeutickými zvieratami (mačka, pes) 

 Mozgová zumba 

 Deň víťazstva nad fašizmom –  

 spomienky 

 Oboznámenie prijímateľov so                

             Štandardami 

 Deň matiek  

 Pečenie  

 Tréning pamäte v záhrade   

 Naše príbehy zo života 

 Pamiatky Slovenska  

 Folklór – spev a piesne 

 Spomienky na SNP 

 Deň alzheimerovej choroby 

 Význam adventu 

 Naše koledy a vinše 

 Mikuláš (návšteva Mikuláša) 

 Vianočné posedenie 

 

 

 

 

 

 

 



Významne sa podarilo posilniť úsek fyzioterapie o nové techniky a pomôcky: 

 Tréning dýchania (dýchací trenažér) 

 Termoterapia (Vyhrievacia podložka) 

 Terapia svetlom (Lampa Beuer) 

 Mechanoterapia  (prístroj na masáž NAIP) 

 Elektroterapia (TENS prúdy) 

 

 

 

Vo väčšom meradle využívame tablety, na spojenie s rodinami zase program Skype.

 



Techniku tiež využívame aj pre cvičenia pamäte, ale aj pri činnosti nášho Filmklubu: 

 
 

       

 



Tvorivé dielne kombinujú kreatívne techniky, ale aj tradičné činnosti ako je varenie a pečenie: 
 

 
 

 



DENNÝ STACIONÁR (DS) 

Pozastavenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, ktorý vykonával 

všetky svoje činnosti podľa § 40 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov prebehlo s účinnosťou od 01.01.2020 na dobu jedného roka.  

Pozastavenie poskytovania sociálnej služby v sebe zahŕňalo pozastavenie všetkých 

činností vyplývajúcich z vyššie uvedeného zákona, ktoré upravujú príslušné dokumenty. Po 

opätovnom spustení zariadenia do prevádzky začnú platiť všetky dokumenty viažuce sa na dané 

zariadenie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho fungovanie v súlade so zákonom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYHODNOTENIE POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY 

Sociálne poradenstvo 

 

Sociálna práca bola zameraná na: 

- sociálne poradenstvo pre záujemcov o umiestnenie, pre prijímateľov sociálnej služby 

ako aj pre ich príbuzných, 

- sociálnu rehabilitáciu a pomoc pri adaptácii nových prijímateľov sociálnej služby, 

- rešpektovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby, 

- spracovanie a vedenie osobných spisov prijímateľov sociálnej služby, 

- vytváranie kultúrnej a záujmovej činnosti, 

- podporu účasti prijímateľov sociálnej služby na spoločenskom živote, 

- spoluprácu s miestnym úradom, zdravotníckymi zariadeniami a inými organizáciami, 

- aktivizáciu prijímateľov podľa ich individuálnych schopností a možností, 

- implementáciu podmienok kvality s cieľom zlepšenia kvality života prijímateľov. 

 

Sociálna rehabilitácia  

 

V rámci sociálnej rehabilitácie odborní pracovníci: 

-  viedli odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa 

sociálnej služby  

- rozvíjali a nacvičovali zručnosti a zároveň aktivizovali schopnosti prijímateľa a posilňovali 

návyky pri sebaobsluhe a pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, ako aj pri základných 

sociálnych aktivitách (napr. samostatná orientácia v novom prostredí, nácvik používania 

kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sociálna 

komunikácia) 

- podieľali sa na podpore adaptácie prijímateľa sociálnej služby na prostredie zariadenia a 

následnej socializácie 

- vytvárali individuálne plány (vychádzali z individuálnych potrieb, schopností a cieľov 

prijímateľa sociálnej služby a zabezpečovali udržiavanie kvality života prijímateľa ako aj 

jeho rozvoj, hlavne zvyšovanie samostatnosti pri hygiene, sebaobslužných činnostiach, 

rozvoj pracovných schopností a zručností, rozvoj záujmov a komunikačných schopností.  

Sociálnu rehabilitáciu, voľnočasové aktivity terapeutické a záujmové činnosti pre prijímateľov 

zabezpečovali sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie a fyzioterapeuti. 



Voľnočasové aktivity 
 

Voľnočasové aktivity pôsobili na prijímateľov sociálnej služby tak, aby sa: 

- predchádzalo nevhodným vzorcom správania,  

- spomalili pokles kognitívnych funkcií,  

- stimulovali jemnú motoriku a verbálne schopnosti   

- napomáhali v adaptačnom procese 

- podporovali zmyslové vnímanie  

- pomáhali pri rozvoji sebaobslužných činností a napomáhali samostatnosti. 

 

Aktivizácia prijímateľov sa realizovala formou nácviku pracovných zručností v tvorivých 

dielňach, kde sa podporovali pracovné, kreatívne a tvorivé činnosti a tiež sa stimulovala jemná 

motorika, zmyslové a estetické vnímanie. 

Tréningy pamäte slúžili na podporu a stimuláciu kognitívnych funkcií. Sociálni pracovníci 

a inštruktori sociálnej rehabilitácie pracovali s prijímateľmi sociálnych služieb v pravidelných 

intervaloch a pri svojej práci využívali aj prvky biblioterapie, hudby, reminiscencie  a relaxácie.  

Dôležitou činnosťou inštruktorov sociálnej rehabilitácie bola práca s imobilnými 

prijímateľmi, ktorí si vyžadovali individuálny prístup. Pri práci boli využívané prvky 

odborných metód – zmyslová stimulácia (hmat, sluch, čuch), reminiscencia, terapeutické 

pomôcky (interaktívna terapeutická mačka, pes), prvky biblioterapie, nácvik sebaobslužných 

činností, bazálna stimulácia.  
 

Aktivizácia hudbou – sociálni pracovníci a inštruktori sociálnej rehabilitácie využívali túto 

aktivitu na odstraňovanie negatívnych prejavov správania a stimuláciu prijímateľov. Pri 

aktivizácií sa používali rôzne hudobné cvičenia spojené s pohybom a spevom. Relaxačné 

účinky hudby boli využívané na odbúravanie stresu, podporovanie pocitu sebahodnoty, 

podporovanie pamäti, prehlbovanie dôvery medzi odborným zamestnancom a prijímateľom. 

 

Aktivizácia knihami – aktivitu viedli sociálni pracovníci v spolupráci s prijímateľmi.  

Spoločné čítanie vyvolávalo pocit blízkosti. 

Tréning pamäti – skupinová aktivita, ktorá bola zameraná na pravidelné precvičovanie 

kognitívnych funkcií. Okrem pamäte bola zameraná aj na myslenie, pozornosť, úsudok, reč a 

pod. Tréningy pamäte slúžili ako prevencia pred demenciou, resp. pri pravidelnej kognitívnej 

aktivizácii prijímateľa dochádzalo k spomaleniu progresu demencie.  Jednotlivé cvičenia boli 

prispôsobené aktuálnym schopnostiam a možnostiam prijímateľov. 



Reminiscenčné aktivity – pri nich prijímatelia znovu prežívali rôzne životné, rodinné a osobné 

situácie, zdieľali ich s ostatnými prijímateľmi, čo viedlo k pocitu spolupatričnosti, zvýšeniu 

pocitu vlastnej hodnoty, sebareflexii. Pri tomto prístupe sa využívala staropamäť prijímateľov, 

podporovali sa kognitívne funkcie mozgu, socializácia, komunikácia a verbálny prejav. 

Pracovníci využívali okrem rozhovoru aj kreatívne činnosti - maľba, spev, projekcia, 

reminiscenčné pexeso a pod.  

 

Bazálna stimulácia – cieľom bolo vďaka zmyslovej stimulácii uľahčiť interakciu a 

komunikáciu medzi inštruktorom sociálnej rehabilitácie a prijímateľom, podporiť pohyb, 

vnímanie a komunikáciu. Pracovník využíval somatickú stimuláciu – základnú, vnemy z 

povrchu tela (koža) a zvnútra tela (propriocepcia – pohyby svalov, kĺbov, šliach), vestibulárnu 

stimuláciu – základnú, stimulácia rovnovážneho orgánu, vibračnú stimuláciu - základnú, 

vibrácie vnímané vnútri tela (súčasť propriocepcie) a optickú, auditívnu, taktilno - haptickú, 

olfaktorickú a orálnu. Pracovník vďaka prvkom bazálnej stimulácie umožnil prijímateľovi 

pocítiť vlastný život, poskytol mu pocit istoty a dôvery. Umožnil mu čiastočne poznávať 

okolitý svet. 

Tematické programy – skupinové aktivity, ktoré sa vzťahovali k ročným obdobiam, sviatkom 

alebo k iným udalostiam. Striedali sa stretnutia zamerané na prepájanie minulosti s 

prítomnosťou – reminiscenciu (cieľom bolo stimulovať kognitívne funkcie prijímateľov) a  

stretnutia zamerané na jednoduchú tvorivú činnosť s cieľom podporiť jemnú motoriku a 

predstavivosť prijímateľov. Prijímatelia tak mali príležitosť komunikovať spolu a vymieňať si 

skúsenosti a zážitky, ktoré  nadobudli počas života. 

Aktivizácia výtvarnými technikami – skupinová aktivita, ktorá cez výchovu umením 

napomáha rozvoju tvorivosti, originality a spontánneho prežívania výtvarnej tvorby. Stretnutia 

boli zamerané skôr na samotný proces tvorby ako na výsledné diela prijímateľov. 

Spoločenské hry – aktivita prebiehala skupinovou formou. Bola zameraná na podporu 

komunikácie a upevňovanie sociálnych kontaktov. Prijímatelia mali možnosť okrem zábavy si 

precvičovať aj pamäť a kognitívne funkcie, ako napr. pozornosť, rýchlosť reakcií a schopnosť 

rozhodovať sa. 
 

Prechádzky a posedenia v záhrade – prechádzky a posedenia sú umožnené prijímateľom, 

ktorí sa z dôvodu svojej zníženej pohyblivosti alebo zníženej orientačnej schopnosti nemôžu 



pohybovať sami. Posedenia sú doplnené o hranie slovných hier, kvízov, tiež o rôzne tematické 

a relaxačné rozhovory, a pod. Realizujú sa v skupinovej forme za pekného počasia. 

Sociálni pracovníci realizovali drobné nákupy pre prijímateľov.  

Stravovanie - zahŕňa poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy 

a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby podľa stravných 

jednotiek. Strava sa poskytuje 5x alebo 6x denne. Všetky druhy jedál (raňajky, desiata, olovrant, 

večera a druhá večera sú pripravované v priestoroch zariadenia CSS Radosť. Obed sa dováža 

na základe“ Dohody o dodávke stravy s dodávateľom“ z Prvej prešovskej stravovacej 

spoločnosti. Strava sa podáva v jedálni a obytných priestoroch. 

 

Zdravotná starostlivosť 

V zariadení zabezpečujeme: 

-  zdravotnú 

- ošetrovateľskú,  

- opatrovateľskú  

- rehabilitačnú starostlivosť. 

 

Zdravotná starostlivosť - prijímateľom je zabezpečená na základe zmluvného vzťahu 

prijímateľa a praktického lekára pre dospelých, ktorý navštevuje prijímateľov v zariadení podľa 

stanoveného harmonogramu, ktorý je k dispozícií prijímateľom.  

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná aj prostredníctvom psychiatra, internistu a geriatra. 

V prípade potreby na základe odporúčania praktického lekára pre dospelých je prijímateľom 

zabezpečená aj iná odborná starostlivosť a odborné vyšetrenie prostredníctvom ambulancií 

odborných lekárov štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení. Hlavná sestra zabezpečuje 

lieky z lekárne, zodpovedá za dávkovanie a podávanie liekov, meranie fyziologických funkcií 

a glykemických hodnôt. V prípade zhoršenia zdravotného stavu je privolaná RZP.  

Ošetrovateľská starostlivosť - zdravotné úkony (napr. aplikácia injekcií, podávanie infúzií a 

ošetrenie rán a dekubitov) vykonávame na základe zmluvy s poisťovňami.. 

Opatrovateľská starostlivosť – je poskytovaná prijímateľom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej 

osoby. V rámci opatrovateľskej služby je vykonávaná celodenná starostlivosť – ranná a večerná 

hygiena, kúpanie, umývanie, česanie, strihanie nechtov, holenie, umývanie vlasov, podávanie 



stravy, kŕmenie, výmena inkontinenčných pomôcok, polohovanie, zabezpečenie pitného režimu 

Opatrovateľskú starostlivosť vykonávajú kvalifikovaní opatrovatelia, ktorí  absolvovali 

akreditovaného kurzu opatrovania v rozsahu 230 hodín. 

Rehabilitačná starostlivosť bola poskytovaná dvomi fyzioterapeutmi  s vysokoškolským 

vzdelaním, pričom majú absolvované rôzne nadstavbové kurzy. Na rehabilitačnú starostlivosť 

sú zaradení predovšetkým imobilní a čiastočne imobilní prijímatelia. Rehabilitácie prebiehajú 

formou individuálnych a skupinových cvičení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OHLASY NA ZARIADENIE (POCHVALY, NÁMETY, 

KRITIKA) 

 

Prijímatelia sociálnych služieb sa vyjadrujú k poskytovaniu sociálnej služby v našom zariadení. 

Najviac spokojní sú s aktivitami (aktivity vonku, tréning pamäte, pohybové cvičenie, 

muzikoterapia). 

 

Podľa pani Anny je najlepšie: „Som rada, že trávime čo najviac času vonku na záhrade alebo 

na terase, aj keď je trochu chladnejšie. Však sa lepšie oblečieme.“ 

Anna V.: „Sme radi za aktivity, že sa nám niekto venuje. Urýchli mi to plynutie času a spestrí 

mi to všedný deň.“ 

 

Pani Mária je veriaca. „Ďakujem za pravidelnú spoveď a duchovné aktivity. Tie mám 

najradšej.“ 

Prijímatelia si chvália aj prácu opatrovateľského personálu: 

Pani Mária V.: „Správajú sa ku mne pekne, ale občas hlasno rozprávajú a to má ruší.“ 

Pani Zuzana C.: „Ak potrebujem pomoc, prídu ku mne. Viem, že ich práca nie je ľahká. Je nás 

tu veľa a veľa ľudí potrebuje ich pomoc.“ 

Pani Žofia K.: „Všetko je dobré, ale jedlo je nie vždy chutné.“ 

 

Pre prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia bol v zariadení zákaz návštev. 

Pani Anna S.: Škoda, že nemôžem vidieť svoju rodinu, svoje dcéry. Veľmi mi chýbajú a je mi 

smutno. Ale chápem, musí to tak byť. Už aby ta pliaga (Covid)od nás odišla“  

 

Niektorým prijímateľom sa však opatrenia nepáčili. 

Pani Marta Š. sa vyjadrila, že: „Kvôli Covidu je tu veľa obmedzení.“ 

 

Pani Anna O. chápe situáciu okolo Covid-19 a ako sa vyjadrila: „Hlavne že sme zdraví.“ 

Pán Pavol S.: „Cítime sa chránení.“ 



K poskytovaniu sociálnej služby v našom zariadení sa vyjadrujú aj príbuzní. Ich vyjadrenia 

a ďakovné listy sú umiestnené na nástenke pri vstupe do zariadenia, hneď pri výťahu.  

 

 

V roku 2020 sme umožnili niektorým príbuzným absolvovať krátky pobyt v našom zariadení 

a vyskúšali si prácu nášho opatrovateľského personálu ako dobrovoľníci. 

Dobrovoľníčka pani Irena O. (dcéra pani Anny O.): 

„Vedela by som si predstaviť, aby túto možnosť, ktorú som dostala ja, mali aj iní, ktorých 

príbuzní sú v tomto zariadení. Som presvedčená, že tak ako môj pohľad na prácu a služby pre 

klientov, tak aj ich pohľad by sa zmenil a zaiste pozitívne. Teraz viem, že si v budúcnosti 

nebudem vyčítať, že moja mama je vo vašom zariadení.“  

 

 



PROJEKTY ZA ROK 2020 

Veľmi si vážime pomoc našich partnerov v roku 2020, ktorá nám 

uľahčila prežitie náročného roka 2020 
 

 

 

Vďaka pomoci Nadácie EPH sa nám podarilo zakúpiť a inštalovať do nášho zariadenia systém 

pacient-sestra na ďalšie dve izby. Vďaka tomu si môže aj bezvládny človek privolať personál, 

ak cíti bolesť, smäd alebo nepohodu. Tiež sme zakúpili 3 germicídne žiariče, ktoré sú určené 

na ničenie mikroorganizmov, 4 infúzne stojany na hydratáciu seniorov a preväzový vozík, ktorý 

naše opatrovateľky využívajú hlavne pri ošetrovaní rán a dekubitov. Na posilnenie imunity sme 

zakúpili biolampu, kde ide o princíp liečby polarizačným svetlom využívajúcim 

elektromagnetické účinky na organizmus.  Zakúpili sme aj prateľné rúška, ktoré slúžia na 

prekrytie horných dýchacích ciest pre seniorov. 

 

 

 

 



 

 

 

Stručná charakteristika: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nášmu zariadeniu 

dotáciou na podporu humanitárnej pomoci pomohlo zabezpečiť vitamíny. 

             

 

 

 

 

Poďakovanie Mestu Sabinov za poskytnutý príspevok na klienta vo výške 104,00 € 

     Poďakovanie Mestu Veľký Šariš za poskytnutý príspevok na klienta vo výške 600,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vďaka pomoci Ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny sme tiež mohli zakúpiť aj nástroje 

a ochranné pracovné pomôcky potrebné v boji s koronou. (2 germicídne žiariče, ktoré sú určené 

na ničenie mikroorganizmov, 2 bezdotykové teplomery, dezinfekcie a 2 stojany na dezinfekciu 

a rukavice).  

 

 



PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

 

 

VÝNOSY Rok 2020 

Tržby z predaja služieb 242 146,10 

Ostatné preplatky  

Aktivácia služieb   5 190,00 

Predaj materiálu  

Výnosy z nájmu majetku  

Prijaté príspevky od organizácií 4 970,00 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 363,93 

Členské   

Príspevky podielu zap. dane  

Dotácie  277 207,78 

SPOLU 529 877,81 
 

 

 

 

NÁKLADY Rok 2020 

Spotreba materiálu 84 015,67 

Spotreba energie  

Oprava a udržiavanie 48 124,04 

Cestovné  

Ostatné služby 103 840,82 

Mzdové náklady 215 322,88 

Zákonné poistenie  74 627,54 

Zákonné sociálne náklady    5 655,06 

Daň z nehnuteľnosti  

Ostatné dane a poplatky  

Iné ostatné náklady        64,31 

Odpis  

SPOLU 531 650,32 

PEŇAŽNÉ PRÍJMY Rok 2020 

Príjmy – poplatky za služby - klienti 242 146,10 

Dotácie 277 207,78 

Príjmy ostatné 10 523,93 

SPOLU 529 877,81 



 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov: 

Majetok spolu    11 484,64 €   

Obežný majetok   11 484,64 €   

Krátkodobé pohľadávky                6 382,19 €    

Finančné účty                  5 102,45 €    

 

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov: 

Zdroje krytia       

A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu  -66 767,03    €   
nevysporiadaný HV min. rokov   -65 269,78    €  

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie    - 1 772,51   €   

 

B. Cudzie zdroje krytia majetku spolu     80 251,67  € 
Krátkodobé záväzky z obchod. styku     33 923,33  € 

Pôžičky         44 049,83  € 

Dlhodobé záväzky          2 278,51  €    

 

HV:                                                                      EON 

Náklady 531 650,32€                    ZPS  1 klient/mesiac 1 153,65 € 

  

Výnosy 529 877,81€        ZOS  1 klient/mesiac  1 407,54 € 

  

Strata             1 772,51€         

 

PEŇAŽNÉ VÝDAJE Rok 2020 

Výdaj na materiál 84 015,67 

Výdaj energie  

Oprava a udržiavanie  48 124,04 

Ostatné služby 103 840,82 

Cestovné  

Mzdové + soc. náklady 289 950,42 

Zákonné sociálne náklady     5 655,06 

Odpis   

Iné           64,31 

SPOLU 531 650,32 



POSLANIE, VÍZIA A CIELE 
 

Poslaním organizácie je  poskytovať kvalitné sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách prostredníctvom zamestnancov s odbornou kvalifikáciou na základe 

etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd.  

 

Pri poskytovaní sociálnej služby: 

- zohľadňujeme návyky prijímateľov sociálnych služieb  

- vytvárame priestor pre sebarealizáciu prijímateľov 

- vytvárame pocit domova a súkromia 

- zaisťujeme nekonfliktné spolužitie prijímateľov sociálnych služieb a ich bezpečnosť 

- zvyšujeme kvalifikáciu a zlepšujeme zručnosti zamestnancov  

- dlhodobo modernizujeme organizáciu novým a kvalitným vybavením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalita 

života 

Súkromie 
Sociálne 

vzťahy 

Pocit 

bezpečia 

Rozvíjanie 

zručností 

Komfort 

Radosť 

Zmysluplné 

aktivity 

Spiritualita, 

duchovné 

služby 



Vízia  

Našou víziou je byť  organizáciou, ktorá je vyhľadávaná pre poskytovanie profesionálnych a 

kvalitných sociálnych služieb, hlavne kvôli ľudskému a individuálnemu prístupu. Dôraz 

kladieme na to, aby sme zamestnávali nielen odborne ale hlavne ľudsky zdatných pracovníkov. 

Aj naďalej sa snažíme zlepšovať, skrášľovať a spríjemňovať prostredie, vybavenie a dopĺňať 

techniku.  Chceme vytvoriť také miesto, kde sa seniori budú cítiť rovnako ako doma, kde sa im 

poskytne dobrá opatera, starostlivosť a láska zároveň 

Snažíme sa vytvárať také podmienky a prostredie, ktoré umožní naším seniorom 

najdôstojnejšie prežitie staroby. 

 

Ciele organizácie 

Hlavným cieľom našej organizácie je poskytovať kvalitnú a komplexnú starostlivosť 

prijímateľom sociálnej služby. 

 

1. Skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb 

- skvalitnenie podávanej stravy/obedov 

- zabezpečenie prípravy obedov vo vlastných priestoroch  

- pravidelné stretávanie stravovacej komisie 

 

2. Skvalitnenie spoločných priestorov a bývania 

- zlepšenie vybavenia spoločenských priestorov, hygienických zariadení a izieb 

 

3. Úprava exteriéru 

- revitalizácia záhrady pre jej využívanie prijímateľmi 

 

4. Dosahovať čo najlepšie výsledky v štandardoch kvality 

- oboznámiť personál s obsahom a cieľmi štandardov kvality, dbať na ich aplikovanie v praxi 

 

5. Supervízia pre zamestnancov 

- naplánovať supervízne stretnutia na ďalšie obdobie, prenášať získané vedomosti do praxe, 

 

4. Skvalitnenie služieb fyzioterapie v zariadení 

- Zlepšenie vybavenia formou zakúpenia najmodernejších pomôcok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Lukáš Kvokačka LLM., PhD. 

Riaditeľ a štatutárny zástupca 


