
SENIOR DOM SVIDA 

SNP 4, 089 01 SVIDNÍK  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych sluţieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 za rok 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

Svidník, Marec 2018 

OBSAH 
 

1  Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa  sociálnych  sluţieb..................................2 

     1.1 Predmet činnosti organizácie a cieľové skupiny................................................3 

2  Prevádzkové  podmienky poskytovania sociálnych sluţieb.....................................5 

3  Štruktúra prijímateľov sociálnej sluţby.....................................................................6 

       4 Personálne podmienky a  organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych 

sluţieb......................................................................................................................9 

5  Prehľad sociálnych sluţieb vykonávaných v roku 2017.........................................11 

         5.1 Poskytovanie sociálnych sluţieb v zmysle zákona č. 448/2008 z.z. o   sociálnych 

sluţbách v znení neskorších predpisov................................................11 

 Prehľad terapii vykonávaných v roku 2017......................................................13 

5.3 Stravovanie......................................................................................................14   

  5.4 Kultúrno –  záujmová činnosť v roku 2017.......................................................16 

6  Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia.................21 

7 Priority a ciele Senior domu Svida...........................................................................26 

 

 

 



 

 

 

 

1 SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA  SOCIÁLNYCH  

SLUŢIEB 

   

Názov zariadenia: Senior dom Svida 

Adresa: SNP, 089 01 Svidník  

IČO: 00696323 

DIČ: 2020785294 

Právna forma: Rozpočtová organizácia VÚC 

Riaditeľ: PhDr. Adrián Labun 

Č. telefónu: 054/7882141 

e- mail: riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk 

web: www.svida.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000511785/880 

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj 

 

     Senior dom Svida vo Svidníku je zariadením v pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja. História Domova dôchodcov vo Svidníku sa začala písať 15. 

októbra 1962, kedy bola zahájená stavba ako ,, Ústav sociálnej starostlivosti – Domov 

dôchodcov vo Svidníku“. Do uţívania bola odovzdaná dňa 5. augusta 1965. Zariadenie 

malo 68 izieb a slúţilo pre 144 obyvateľov s úplným zaopatrením. 

www.svida.sk


    Zariadenie prešlo viacerými transformáciami a viackrát zmenilo svoj názov. Od roku 

2009 sa DD a DSS premenovalo na  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych 

sluţieb vo Svidníku. V roku 2012 sa zmenila kapacita na 118 klientov (30 v časti ZPS 

a 88 v časti DSS). V roku 2014 pribudlo k posledným dvom menovaným zariadeniam 

a druhom sluţieb aj Špecializované zariadenie (ŠZ) a kapacita bola upravená 

nasledovne: ZpS – 30, DSS – 28, ŠZ – 60. K 01.01.2016 sa Zariadenie pre seniorov 

a domov sociálnych sluţieb premenovalo na Senior dom Svida. 

1.1 PREDMET ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A CIEĽOVÉ SKUPINY  

     V Senior dome Svida vo Svidníku sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

sluţbách v znení neskorších predpisov poskytujú sociálne sluţby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Vykonávajú sa 

odborné, obsluţné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo 

utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom pre jednotlivé 

druhy sociálnej sluţby, ktoré poskytuje. 

Zariadenie sociálnych sluţieb 

 poskytuje za podmienok ustanovených zákonom pobytovú sociálnu sluţbu formou 

celoročnou fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo poskytovanie 

sociálnej sluţby v tomto zariadení potrebuje z iných váţnych dôvodov, 

 poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie,                

stravovanie, upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva, osobné 

vybavenie, zabezpečuje záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných 

vecí. 

 

Domov sociálnych sluţieb 

 poskytuje za podmienok ustanovených zákonom pobytovú sociálnu sluţbu formou 

celoročnou a týţdennou dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 



fyzickej osoby a jej stupeň je najmenej V alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca 

alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III., 

 poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie,                       

stravovanie, upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva, osobné 

vybavenie, zabezpečuje záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných 

vecí. 

Špecializované zariadenie 

 poskytuje sa sociálna sluţba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná pomoc inej fyzickej 

osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je 

najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu 

etiológie, 

 poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie,   

stravovanie, upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva, osobné 

vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a utvára podmienky 

na úschovu cenných vecí. 

 

    Štatutárnym orgánom Senior domu Svida vo Svidníku je riaditeľ, ktorého vymenúva 

a odvoláva Zastupiteľstvo PSK. Senior dom Svida vo Svidníku hospodári s majetkom vo 

vlastníctve PSK, ktorý mu bol zverený na plnenie jeho činnosti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 PREVÁDZKOVÉ  PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH 

SLUŢIEB 

     Senior dom Svida je umiestnený v obytnej zóne v meste Svidník. Tvorí ho komplex 3 

budov, ktoré sú navzájom poprepájané spojovacími chodbami. Pozostáva z obytnej 

budovy, administratívnej budovy a kultúrno – spoločenskej budovy. Obytnú budovu tvorí 

suterén a 2 nadzemné podlaţia, pričom v suteréne sa nachádza kotolňa, práčovňa 

a sušiareň, na prízemí je umiestnená stravovacia prevádzka, vrátnica a kancelárie 

a ubytovacie priestory. Ku kotolni sú pričlenené miestnosti pre zamestnancov 

a zariadenia pre osobnú hygienu. Na 1 a 2. NP sa nachádzajú ubytovacie priestory pre 

klientov. V celom zariadení sú k ubytovacím častiam pričlenené kúpeľne a WC, pričom 

na manipuláciu s klientom v kúpeľni sa pouţívajú zdvíhacie zariadenia. Pre 

zabezpečenie bezbariérového prístupu do zariadenia ma Senior dom Svida výťah. 

     Administratívna budova je tvorená dvoma NP. Na 1. NP sú umiestnené sklady a 

rehabilitačné priestory. 2.NP tvoria kancelárske priestory, ktoré sú vybavené 

štandardným kancelárskym nábytkom a počítačmi. 

     Kultúrno – spoločenská budova je dvojpodlaţná, pričom na prvom poschodí sa 

nachádza kultúrno – spoločenská sála a na druhom NP je umiestnená kniţnica, 

klubovňa, cirkevná miestnosť a skladové priestory. 

     K areálu patrí veľká záhrada, kde sú vytvorené oddychové zóny parkového typu so 

záhradnými altánkami, ktoré slúţia pre relaxáciu prijímateľov sociálnej sluţby. 



     Na dosiahnutie neustáleho procesu skvalitňovania poskytovaných sluţieb 

a spríjemnenia pobytu prijímateľov soc. sluţby sa v roku 2017 zrealizovali rôzne 

stavebné úpravy a stavebné práce. V ubytovacej budove bola prevedená maľba 

priestorov izieb, sociálnych zariadení, kúpeľni a chodieb. Rekonštrukciou prešla jedáleň 

zariadenia a taktieţ bola kompletne zateplená ubytovacia budova. 

 

 

3 ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŢBY 

 

     K 31.12.2017 Senior dom Svida poskytoval sluţby 111 prijímateľom sociálnej sluţby. 

 zariadenie pre seniorov       16 

 domov sociálnych sluţieb   48 

 špecializované zariadenie   47 

V priebehu roka 2017 bolo do zariadenia celkovo prijatých 34 prijímateľov,                  2 

prijímateľa odišli a 34 prijímateľa zomreli. 

Rozdelenie prijímateľov podľa pohlavia ZpS, DSS, ŠZ :- muţi 45 

                                                                                        - ţeny 66 

 

Rozdelenie prijímateľov sociálnej sluţby podľa veku: do 29 rokov                0 

                                                                          od 30 do 39 rokov      0 

                                                                          od 40 do 59 rokov    17 

                                                                          od 60 do 74 rokov    27 

                                                                          od 75 do 89 rokov    58 

                                                                          nad 90 rokov              9 

 

 



Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti.  

stupeň ZpS DSS ŠZ 

III. 2 0 0 

IV. 3 0 0 

V. 9 12 8 

VI. 2 36 39 

 

 

Bliţšiu štruktúru prijímateľov sociálnych sluţieb jednotlivých organizačných jednotiek 

podľa veku, pohlavia, stupňa odkázanosti  a pohybu uvádzame v tabuľkách a grafoch. 

Tabuľka č. 1 Štruktúra prijímateľov podľa veku 

Vek ZpS DSS ŠZ 

do 29 0 0 0 

30 - 39 0 0 0 

40 - 59 1 15 1 

60 - 74 2 14 11 

75 - 89 12 15 31 

nad 90 1 4 4 
 

 

Graf č. 1 Štruktúra prijímateľov podľa veku 

 



 

Tabuľka č. 2 Štruktúra podľa pohybu 

prijatí odišli zomreli 

34 2 34 

 
Graf. č 2 Štruktúra podľa pohybu 

 

 

     Tabuľka č. 3 Štruktúra podľa pohlavia 

pohlavie ZpS DSS ŠZ 

muţi 6 24 15 

ţeny 10 24 32 
 
 
     Graf. č 3 Štruktúra podľa pohlavia 

      



 
 
 
 
     Tabuľka č. 4 Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti 

stupeň ZpS DSS ŠZ 

III. 2 0 0 

IV. 3 0 0 

V. 9 12 8 

VI. 2 36 39 
 
 
   Graf. č 4 Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti 

    

4 PERSONÁLNE PODMIENKY A  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB 

 

     Personálne podmienky súvisiace s procesom výberu zamestnancov, ich 

zaškoľovaním a adaptáciou sa v organizácií riadia smernicou upravujúcou prijímanie 

a zaškoľovanie pracovníkov Senior domu Svida vo Svidníku. 

     Senior dom Svida vo Svidníku zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom 70 

zamestnancov. 

Organizačná štruktúra zamestnancov: 

Riaditeľ:                                                          1 

Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky       23 

Úsek sociálnej práce                                      9 

Úsek opatrovateľskej starostlivosti               27   



Úsek stravovacej prevádzky                         10       

      

Systém odmeňovania zamestnancov Senior domu Svida je v súlade so Zákonom 

č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle nariadenia vlády SR 

č.341/2004 Z. z. a taktieţ v zmysle ustanovení § 13 a § 118 Zákonníka práce. 

Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, alebo o jej 

zvyšovanie.  

Zamestnávateľ uplatňuje tieto formy vzdelávania v závislosti od kvality, respektíve 

úrovne  

získavaných poznatkov, vedomostí alebo schopností : 

-zaškolenie alebo zaučenie zamestnanca, ktorý vstupuje do pracovného procesu bez 

akejkoľvek kvalifikácie, 

-zvýšenie kvalifikácie zamestnanca, ktorý uţ dosiahol istý stupeň kvalifikácie, 

-prehĺbenie kvalifikácie zamestnanca, ktorý uţ tieţ dosiahol istý stupeň kvalifikácie. 

Aj samotný zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce  

dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udrţiavanie a 

obnovovanie, ktoré má prebiehať formou školení, kurzov, seminárov ale aj samo 

štúdiom 

odborných kníh a časopisov a pod. 

V zmysle vyššie uvedeného zamestnávateľ Senior dom Svida umoţnil svojim 

zamestnancom mnoţstvo školení a umoţnil im účasť na mnohých seminároch. Z 

mnoţstva školení a seminárov aspoň niektoré: 

 

Prehľad vzdelávacích aktivít a počet ich účastníkov za rok 2017 : 
 

Názov vzdelávacej aktivity Počet účastníkov 

Aktívny ţivot prijímateľa soc. sluţieb 
s Parkinsonovou chorobou v ŠPZ 

3 

Práca s rodinami prijímateľov s demenciou 4 

Telesné a netelesné obmedzenia 
a špeciálne úchopy 

2 



Školenie ochrany pred poţiarmi všetci zamestnanci 

Evidencia majetku v aplikácii ISPIN 2 

Evidencia zálohových faktúr, uzávierkové 
operácie 

1 

Účtovná zavierka 1 

Ponuka vzdelávania, výmeny a skúsenosti 
pre zdravotný a soc. manaţment 

1 

XIV. Celoslovenská konferencia sestier 2 

Školenie opatrovateliek a sestier. 
Opatrovateľská a ošetrovateľská prax. 

zamestnanci opatrovateľského úseku  

Efektívna nutričná starostlivosť 2 

Trendy v liečbe malnutrície 6 

Určenie postupov a pravidiel prevencie 
krízových situácií 

2 

 

 

 

 

 

 

5 PREHĽAD SOCIÁLNYCH SLUŢIEB VYKONÁVANÝCH V ROKU 2017 

 

     Poslaním Senior domu Svida vo Svidníku je poskytovať kvalitné sociálne sluţby 

prijímateľom sociálnych sluţieb v súlade s platnou legislatívou zamestnancami s 

odbornou kvalifikáciou na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou 

ľudských práv a základných slobôd tak, aby pre prijímateľov sociálnych sluţieb boli 

rozvíjané a podporované také opatrenia, programy a postupy, ktoré by prostredníctvom 

podpory zdravého starnutia viedli k zlepšeniu zdravotného stavu našich seniorov, 



podporovali ich aktívny ţivot a vytvárali predpoklady pre udrţanie fyzických a 

psychických schopností podľa ich ţelania, moţností a schopností:  

• pri poskytovaní sociálnej sluţby zohľadňovať návyky prijímateľov sociálnych sluţieb a 

spĺňať definované štandardy kvality sociálnych sluţieb,  

•zapojiť prijímateľov sociálnych sluţieb do verejného diania v zariadení, v meste a v 

spoločnosti, 

•zaistiť nekonfliktné spoluţitie prijímateľov sociálnych sluţieb a ich bezpečnosť, 

•zachovať a pestovať kontakt s rodinou, blízkymi a komunitami,  

•zvyšovať kvalifikáciu, zlepšovať zručnosti zamestnancov zariadenia, 

•zvyšovať kapacitu špecializovaného zariadenia, ktorého osobitosťou je moţnosť 

dôslednejšieho a intenzívnejšieho poskytovania sociálnych sluţieb osobám postihnutým 

Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, 

•dlhodobo modernizovať zariadenie novým a kvalitnejším vybavením. 

 

5.1 POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŢIEB V ZMYSLE ZÁKONA č. 448/2008 Z.z. 

O SOCIÁLNYCH SLUŢBÁCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

 

- základné sociálne poradenstvo spočíva v poskytovaní základných informácií 

o moţnosti a ich riešenia problémov prijímateľov sociálnej sluţby a v sprostredkovaní 

ďalšej odbornej pomoci(psychologickej, právnej, inej). V rámci sociálneho poradenstva 

sú poskytované poradenské sluţby aj občanom mesta Svidník a blízkeho okolia. Jedná 

sa o poskytovanie konkrétnych informácií o moţnostiach poskytovania sociálnej sluţby v 

špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov alebo v inom zariadení v zmysle 

zákona 448/2008 o sociálnych sluţbách v z.n.p. Súčasťou sociálno - poradenskej 

činnosti je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej sluţby, čo vedie 

k skvalitneniu poskytovaných sluţieb. 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

- sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, 

nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby. Cieľom je podporovať samostatnosť 

prijímateľov pri všetkých činnostiach a aktivitách. To sa realizuje nácvikom a rozvojom 



sociálnych zručností, posilňovaním samostatných návykov pri sebaobsluhe a pri 

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

kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, 

samostatné vybavovanie jednoduchých úradných záleţitostí a podobne). V 

neposlednom rade úlohou sociálnej rehabilitácie je socializácia prijímateľa sociálnej 

sluţby do nového sociálneho prostredia, do ktorého prichádza. 

 
- ošetrovateľská a opatrovateľská činnosť v zariadení je súbor pracovných činností, 

ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci s cieľom predĺţiť a skvalitniť ţivot klientov 

v Senior dome Svida vo Svidníku. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je zabezpečiť bio 

– psycho – sociálne potreby prijímateľom sociálnych sluţieb, ktorí sa nachádzajú v 

určitom prostredí a v určitom stave zdravia. Cieľovou skupinou je klient postihnutý 

chronickou alebo nevyliečiteľnou chorobou, trvalým hendikepom, vrodeným alebo 

získaným následkom úrazu. Takéto postihnutie môţe trvať často aj celý ţivot. Ďalej sa 

jedná o klientov seniorov, ktorých zdravie najviac ohrozuje strata pamäti (demencia), 

chorobný smútok a skľúčenosť (depresia), nádorové ochorenia, choroby srdca a ciev, 

respiračné ochorenia, neschopnosť udrţať moč a stolicu, pohybové ochorenia a úrazy. 

Tieto môţu byť okrem samotného procesu starnutia vyvolané rôznymi príčinami, (stres, 

depresia, strach, ekonomická situácia, hnev, strata domova, osamelosť) ktoré vedú 

k neţiaducim aktivitám.  

Preto cieľom činnosti zdravotného personálu je : 

 udrţiavať a podporovať telesné, duševné asociálne zdravie prijímateľov sociálnych 

sluţieb v súlade so sociálnym prostredím, 

 poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie 

sebestačnosti prijímateľa sociálnej sluţby, 

 zachovávať, udrţiavať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu ţivota, 

 poskytovať individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť, 

 poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu, 

 monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľov sociálnych sluţieb súvisiacich so 

zmenou zdravotného stavu, 

 aktívne podporovať príbuzných pri starostlivosti o prijímateľa sociálnej sluţby, 



  uplatňovať v starostlivosti o prijímateľov sociálnych sluţieb získané  vedomosti a 

poznatky, v zhode s etickými princípmi a právami dementných občanov, 

 zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojný ţivot. 
 

  pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov fyzickej 

osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, 

udrţania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností a jej 

začlenenia do spoločnosti. Okrem pracovnej terapie zabezpečuje Senior dom Svida vo 

Svidníku aj ďalšie aktivity, ktoré sú uvedené v nasledujúcom prehľade. 

 

5.2 PREHĽAD TERAPII VYKONÁVANÝCH V ROKU 2016  

 

Individuálne a skupinové terapie  

Prijímateľom sociálnej sluţby poskytujeme sociálne sluţby podľa ich individuálnych 

potrieb, schopností a cieľov. Kaţdý klient má vypracovaný individuálny rozvojový plán. 

Za účelom zvyšovania kvality sluţieb je spracovaný systém vzdelávania zamestnancov. 

Našou prioritou je neustále zlepšovanie kvality ţivota seniorov, z tohto dôvodu 

poskytujeme: muzikoterapiu, arteterapiu, ergoterapiu, biblioterapiu, zmyslovú stimuláciu, 

pracovnú terapiu – realizácia na báze dobrovoľnosti.  

 
Muzikoterapia 

Tento druh terapie sa vykonáva s mobilnými i imobilnými klientmi, pretoţe to pozitívne 

vplýva na ich psychiku, pomáha zmierniť negatívne pocity a záţitky. Hudba poskytuje 

priestor otvoriť sa dôleţitým vzťahom. Cez zmyslovú rovinu zjemňuje vnímanie seba i 

vnímanie ľudí navzájom. Hudba nás rozochvieva a pozýva, aby sme sa rozozvučali vo 

vzťahu k sebe a k iným ľuďom. Počúvanie príjemnej hudby má na organizmus rovnaké 

účinky ako smiech, rozširuje cievy a rozprúdi krv. Cieľom muzikoterapie je teda viesť 

prijímateľov sociálnych sluţieb k hlbším osobným záţitkom, ku komunikácii 

prostredníctvom hudby a spevu. 

 

Biblioterapia 



Na vykonávanie tohto druhu terapie slúţi kniţnica, v ktorej sa nachádzajú knihy rôzneho 

ţánru a od rôznych autorov. Klienti, ale i zamestnanci majú moţnosť zapoţičiavať si v 

kniţnici knihy a časopisy. 

 
Arteterapia 

Arteterapia sa vyuţíva ako cielený prostriedok na rozvoj tvorivých schopností klientov, 

rozvíjanie sebapoznania a ich ďalší citový vývin. Je to psychoterapeutická a 

psychosociálna disciplína, vyuţívajúca k liečebným cieľom formy a prostriedky 

adekvátne umeleckým formám. Pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zameranou na 

proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie diela, ale prostredníctvom 

sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti a schopnosti komunikovať a tým dosiahnuť 

odstránenie alebo zmiernenie obtiaţí človeka.  

 

Ergoterapia 

Ergoterapia je liečba prácou a je to terapeutický postup, pri ktorom sa vyuţívajú 

špecifické diagnostické a liečebné metódy, postupy pri terapii jedincov kaţdého veku a s 

rôznym postihnutím. Cieľom ergoterapie je snaha, aby prijímateľ sociálnej sluţby sa 

postupne stal samostatným a nezávislým a tým dosiahol aj vyššiu kvalitu svojho ţivota, 

umoţniť prijímateľovi sociálnej sluţby zúčastňovať sa kaţdodenných aktivít, ktoré 

zvyšujú moţnosť začlenenia sa a socializácie. Pri práci sa vyuţívajú plány činnosti s 

individuálnym prístupom. 

 

Zabezpečenie spirituálnych potrieb 

V zariadení sa nachádza kaplnka, ktorá slúţi veriacim prijímateľom sociálnych sluţieb 

rôzneho vierovyznania. Sväté omše sa vykonávajú podľa rozpisu pre kaţdé 

vierovyznanie, ktoré sa v zariadení nachádza. Tento rozpis je umiestnený na nástenke 

pred kaplnkou. 

 

5.3 STRAVOVANIE 

 
     Strava sa poskytuje päťkrát denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. 

Prijímatelia – diabetici sedemkrát denne. Strava je v súlade so zásadami zdravej výţivy, 



prijímatelia  majú moţnosť odoberať racionálnu stravu, neslanú, diabetickú, ţlčníkovú 

diétu. Strava sa pripravuje na základe jedálneho lístka. Jedálny lístok zostavuje 

stravovacia komisia. Jej členom je aj zástupca prijímateľov. Pri zostavovaní jedálneho 

lístka sa prihliada na pestrosť poskytovanej stravy, t.j zabezpečenie optimálneho 

prívodu energie a ţivín vo forme bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, minerálnych látok a 

vody primerane k veku a zdravotnému stavu prijímateľov. Mobilným prijímateľom je 

poskytovaná strava v priestoroch jedálne priamo pri kuchyni, imobilným a ťaţko 

pohyblivým prijímateľom sa podáva strava priamo pri lôţku. 

 

 

 

Cena celodennej stravnej jednotky 

Racionálna strava  2,45 € 

Diabetická strava   3,06 € 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  KULTÚRNO –  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2017 

 
     Kultúrno – záujmovú činnosť ponímame ako súčasť vnútorného ţivota a jednu z 

foriem trávenia voľného času. Celoročné plány kultúrno – spoločenskej a záujmovej 

činnosti sú pri spôsobené individuálnym potrebám, záujmom a poţiadavkám našich 

prijímateľov  

sociálnych sluţieb. Organizovaním aktivít rôzneho ţánru sa snaţíme o zníţenie alebo 

odstránenie citovej deprivácie a uspokojenie vyšších potrieb, ktoré pozitívne ovplyvňujú 

celkové preţívanie a správanie človeka. Počas roka sme organizovali rôzne podujatia 

pri príleţitosti sviatkov, významných udalostí, na ktorých sme si pripomenuli zaujímavé 

regionálne zvyky, obyčaje, tradície. Z niektorých úspešných akcií moţno uviesť napr.: 

 

Január 2017  

 Privítanie nového roka - novoročné posedenie s prijímateľmi soc. sluţby pri čaji 

a káve 

 Narodeninové posedenia s našimi prijímateľmi sociálnych sluţieb 

 

Február 2017 

 Fašiangová zábava pre prijímateľov Senior domu Svida - v duchu fašiangovej 

tradície sme sa 24.02.2017 všetci stretli v našej sále Senior domu Svida. Klienti sa 

tieţ potešili hosťom z Medzilaboriec a Tovarného, keďţe sú to ich kamaráti. A uţ 

tradične nechýbalo vystúpenie našej speváckej skupiny, ale príjemným prekvapením 

boli sólové vystúpenia niektorých klientov s piesňami z vlastnej tvorby. Očakávaným 

vyvrcholením fašiangovej zábavy bola samozrejme tombola. 



 

 

 Fašiangová zábava Tovarné 

 
Marec 2017 

 MDŢ - v našom Senior dome Svida  sme v deň MDŢ 8. marca obdarúvali všetky 

ţeny aj spolu s primátorom mesta Svidník, p. J. Holodňákom.. Milým slovom sa 

prihovoril k našim oslávenkyniam, ktoré sa na neho tešili aj tento rok, čo dali najavo 

úsmevmi i slovami. Na oplátku p. primátorovi zaspievali ţeny z nášho zboru zopár 

pekných ľudových piesni. Sladké občerstvenie a prípitok  bolo chutným 

spríjemnením sviatočného dňa.  

 

 

 

 Beseda na tému svetový deň zdravia a medzinárodný deň Parkinsonovej choroby 



 

Apríl 2017 

 Veľkonočné sviatky – príprava a posvätenie veľkonočných jedál 

 

 Kríţová cesta s kňazom Tkáčom 

 Varenie veľkonočnej hrudky 

 

 

Máj  2017 

 Majáles - vo štvrtok   19. mája popoludní privítala naša sála slávnostne vyzdobená 

prijímateľov sociálnej sluţby  a  tradične hostí z Medzilaboriec a Tovarného.  

 Vystúpenie speváckeho zboru Svidníčanka 

 Posedenie ku dňu matiek 

 Prijaté pozvanie na Majáles do CSS Ametyst Továrne 

 

Jún 2017 

 7. ročník Krídla túţby - Tento rok nám opäť pripadla česť organizovať Krídla túţby vo 

Svidníku. Bol to však aj záväzok a zodpovednosť, keďţe sme v našom meste privítali 

hostí z štrnástich zariadení domova sociálnych sluţieb Bardejov,  Osadné, Tovarné, 

Kalinov, Dúbrava, Humenné, Vranov n/Topľou, Giraltovce, Jabloň, Stropkov, 

Medzilaborce a Svidník. 

 



 

 

Júl 2017 

- Návšteva Podduklianskej kniţnice vo Svidníku 

- Letná grilovačka v parku 

 

August  2017 

- Návšteva Vojenského múzea vo Svidníku 

- Športová olympiáda PSK – dňa 28.08.2017 sme sa zúčastnili športovej olympiády 

v Prešove 

     

 



- Letná grilovačka v parku 

- III. Olympiáda seniorov - v príjemnom prostredí areálu v zariadení sociálnych sluţieb  
Dotyk  v Medzilaborciach sa uskutočnil III. ročník Olympiády seniorov 

 
September  2017 

 Návšteva skanzenu vo Svidníku pri príleţitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva 

na Slovensku 

 

 

 

 

Október  2017 

 Mesiac úcty k starším – tento sviatok sme si 25.10.2017 u nás pripomenuli tradičným 

stretnutím našich klientov v Senior dome Svida a našimi hosťami z CSS Ametyst 

Tovarné 



 

 Prijaté pozvanie našich prijímateľov sociálnej sluţby na zábavu pri príleţitosti 

mesiaca úcty k starším do CSS Ametyst Tovarné 

 Vystúpenie speváckeho zboru Svidníčanka 

 

November  2017 

- Návšteva cintorína - spolu s pracovníkmi si naši klienti na miestnom cintoríne vo 

Svidníku spoločne pripomenuli pamiatku zosnulých zapálením sviečok a modlitbou za 

ich duše 

- Vystúpenie detí z materskej škôlky 8. mája 

 
December  2017 

- Mikuláš v Senior dome Svida 

 

- Štedrý večer v Senior dome Svida 



6 ROZPOČET ORGANIZÁCIE A JEHO ÚPRAVY V PRIEBEHU 

SLEDOVANÉHO OBDOBIA 

 

     Senior dom Svida vo Svidníku je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a 

výdavkami napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Senior dom Svida 

vo Svidníku zabezpečoval prevádzku zariadenia v súlade so schváleným rozpočtom na 

rok 2017. V tejto správe predkladáme plnenie príjmov a výdavkov podľa zdrojov krytia, 

zúčtovanie pouţitia finančných prostriedkov podľa rozpočtových poloţiek a údaje o 

stave a pohybe majetku zvereného do správy. 

 

Pôvodný rozpočet pre rok 2017 pridelený PSK pre Senior dom Svida bol 980 250,-EUR. 

Tieto prostriedky boli rozdelené na jednotlivé poloţky takto: 

 mzdové prostriedky                                           516 980,-EUR 

 fondy do jednotlivých poisťovni                         191 024,-EUR 

 tovary a sluţby                                                  259 946 ,-EUR 

 ND, odstupné, odchodné                                    12 300 ,-EUR 

Rozpočet na tovary a sluţby bol rozdelený na jednotlivé poloţky, ktoré sú nevyhnutné 

na riadny chod zariadenia /energie, voda, potraviny, čistiace prostriedky, beţné opravy/ 

a podobne. 

Celkový rozpočet beţných výdavkov k 31.12.2017 činí 980 250 ,-EUR. 

Výška prepočítaného rozpočtu za rok 2017 je 980 250 ,-EUR. 

Čerpanie rozpočtu za rok 2017 je 1 398 899,11  ,-EUR. 

 

Plnenie príjmov: 

     V príjmovej časti bol pre Senior dom Svida vo Svidníku schválený rozpočet PSK vo 

výške 255 000,-EUR. 

Plnenie príjmov v Senior dome Svida vo Svidníku pozostáva: 

 z príjmov od prijímateľov za sluţby poskytnuté v zariadení 

 z príjmov za stravu od zamestnancov a cudzích stravníkov 



 prostriedky z úradu práce 

 vrátky 

PRÍJMY/ úpravy rozpočtu v € 

schválený rozpočet Senior domu Svida na rok 2017 v € 255 000,00 

navýšenie príjmov – prostriedky z úradu práce   16 458,00 

navýšenie príjmov – úhrada záväzkov a hmotná zainteresovanosť 25 000,00 

navýšenie príjmov – 02.08.2017  stravné 3 095,00 

navýšenie príjmov – 03.11.2017  stravné 2 109,00 

navýšenie príjmov – 15.12.2017  stravné 1 865,00 

upravený rozpočet Senior domu Svida na rok 2017 v €  303 527,00 

 

Plnenie príjmov v zmysle ekonomickej klasifikácie v € 

  ZpS, DDS, ŠZ 

223001 za sluţby soc. starostlivosti 273 536,00 

223003 za stravné od zamestnancov 7 069,00 

292 prostriedky z UPSVaR 16 458,00 

292 vrátky 2 622,00 

 Spolu 299 685,00 

 

Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 

V zmysle schváleného a následne upraveného rozpočtu bola zabezpečovaná celková 

prevádzka Senior  domu Svida vo Svidníku. 

Financie boli pouţité na vyplatenie miezd a odvodov z miezd, na nákup nevyhnutných 

materiálových potrieb medzi ktorými najväčšiu poloţku tvoria potraviny, čistiace 

a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, ochranné pracovné prostriedky, 

posteľná bielizeň, materiál na údrţbu budov a pod. Medzi významnú poloţku v oblasti 

rozpočtu patrí spotreba energií, prevádzkovanie a údrţba motorového vozidla, ktoré 

slúţi na dopravu rôzneho materiálu a tovaru, ako aj na vybavovanie personálnych 

záleţitostí v styku so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a daňovým 

úradom. Nezanedbateľná poloţka je aj financovanie rôznych sluţieb medzi ktorými 

medzi ktorými spomenieme najmä poplatky za odvoz komunálneho odpadu, platba za 

dane z nehnuteľného majetku, rôzne školenia zamestnancov, externé sluţby technika 

BOZP a PO. 



 

 

 

 

 

Výdavky – rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu roka 2017 

schválený rozpočet Senior domu Svida na rok 2017 € 980 250,00 

24.02.2017 pridelené KV – Hlavná budova - zateplenie  259 741,00 

28.02.2017 pridelené BV – vymaľovanie izieb 83 990,00 

06.07.2017 pridelené BV – výmena chodbových madiel 9 980,00 

05.09.2017 pridelené BV – prostriedky z UPSVaR 1 416,00 

19.09.2017 pridelené BV – elektrické polohovacie postele 11 577,00 

21.09.2016 pridelené BV – zvýšenie platu 2% 4 427,00 

29.09.2017 pridelené BV – úhrada záväzkov 28 975,00 

04.10.2017 pridelené BV – prostriedky z UPSVaR 1 555,00 

03.11.2017 pridelené BV – prostriedky z UPSVaR 3 229,00 

05.12.2017 pridelené BV – prostriedky z UPSVaR 3 152,00 

15.12.2017 pridelené BV – prostriedky z UPSVaR 5 129,00 

27.12.2017 pridelené BV – prostriedky z UPSVaR 1 977,00 

 

Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 podľa jednotlivých poloţiek v € 

poloţka Názov schválený roz. upravený rozp. čerpanie 

610 mzdové prostriedky 516 980,00 563 347,00 563 346,80 

620 poistné, príspevky SP a ZP 191 024,00 203 680,00 203 680,18 

630 tovary a sluţby 259 946,00 360 764,00 360 584,84 
v tom  

631 Cestovné 970,00 841,00 841,25 

632 energia, voda, plyn, telekom. 76 550,00 70 320,00 70 320,03 

633 materiál a dodávky 143 010,00 151 899,00   151 775,11 

633 elektr. polohovacie postele 0 11 577,00 11 577,00 

634 Dopravné 3 446,00 5 249,00 5 249,82 

635 Údrţba 1 100,00 106 770,00 106 599,75 

636 Nájomné 0 0 0 

637 Sluţby 34 870,00 25 807,00 25 798,88 

640 beţné transfery 12 300,00 3 358,00 3 358,11 

6 Beţné výdavky spolu 980 250,00 1 142 726,00          1 142 546,93 

7.. Kapitálové výdavky 0 259 741,00             256 342,18 

7 Kapitálové výdavky spolu 0 259 741,00             256 342,18 



  Rozpočet celkom 980 250,00        1 402 467,00          1 398 889,11 
 

Pohľadávky: 

Pohľadávky boli k 31.12.2017 vo výške 12 494,45 EUR. Ide o pohľadávky po lehote 

splatnosti za poskytnuté sluţby sociálnej starostlivosti u prijímateľov sociálnej sluţby 

s nízkym dôchodkom. Z toho DSS 11 577,73 EUR a ŠZ 916,72 EUR. 

Záväzky: 

Senior dom Svida vo Svidníku k 31.12.2017 nevidoval neuhradené záväzky v lehote 

splatnosti.  

Majetok: 

Senior dom Svida vo Svidníku spravuje majetok PSK (pozemky, stavby, stroje, 

dopravné prostriedky a projektovú dokumentáciu) v hodnote 1 397 457,18  ,-EUR.  

Senior dom Svida má v správe 3 ks motorových vozidiel, z toho 2 ks Citroren Berlingo 5 

miestne a 1 ks Citroen Jumper 9 miestne s hydraulickou zdvíhacou plošinou na prevoz 

imobilných prijímateľov sociálnej sluţby. Senior dom Svida má vo svojej správe 

pozemky s celkovou rozlohou 16 341 m². Zastavaná plocha je 4 553  m², vodná plocha 

je vo výmere 15 m² a zvyšná výmera je evidovaná ako záhrady a ostatné plochy. 

Prírastok majetku bol o zateplenie hlavnej budovy. 

 

Stav majetku k 01.01.2017:                1 141 662,70  ,-EUR 

Prírastky:                                                 256 342,18  ,-EUR 

Úbytky:                                                           547,70  ,-EUR 

Stav majetku k 31.12.2017:                1 397 457,18  ,-EUR 

 

Mimorozpočtové účty: 

Senior dom Svida vo Svidníku k 31.12.2017 mal dva mimorozpočtové účty: 

  - sociálny fond 

  - depozitný účet 

Sociálny fond je tvorený príspevkami vo výške 1,00% z hrubých miezd zamestnancov a 

pouţívaný v súlade so Zákonníkom práce, Vyššou kolektívnou zmluvou a Kolektívnou 

zmluvou Senior domu Svida v rámci sociálnej politiky zamestnávateľa na stravovanie 

zamestnancov, ich účasť na kultúrnych a športových podujatiach. 



K 01.01.2017 bol stav na účte sociálneho fondu 2 370,42  ,-EUR.   

K 31.12.2017 bol stav na účte socieálneho fondu 3 073,93  ,-EUR.  

 

 

 

 

7 PRIORITY A CIELE SENIOR DOMU SVIDA NA ROK 2018 

 
V OBLASTI POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB 

 Poskytovať kvalitné, bezpečné a odborné sociálne sluţby, ktoré rešpektujú 

dôstojnosť prijímateľov sociálnych sluţieb a sú zaloţené na princípoch Etického 

kódexu, 

 Spĺňať definované štandardy kvality poskytovania sociálnych sluţieb, 

 Napomáhať adaptácii prijímateľov sociálnych sluţieb, 

 Zaisťovať nekonfliktné spoluţitie prijímateľov sociálnych sluţieb, 

 Zapájať prijímateľov sociálnych sluţieb do verejného diania v zariadení, 

 Podporovať pocit bezpečia pre prijímateľov sociálnych sluţieb. 

V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 Dodrţiavať max. počet prijímateľov soc. sluţby na jedného zamestnanca 

a dodrţiavať minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na 

celkovom počte zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

sluţbách, ako plnenie personálnych podmienok kvality poskytovaných 

sociálnych sluţieb, 



 Zabezpečovať pre zamestnancov ďalšie vzdelávanie, ktoré bude smerovať 

k uplatňovaniu nových trendov a postupov pri poskytovaní sociálnych sluţieb  

a cieľom ich skvalitnenia, 

 Vytvárať priaznivé pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov. 

V OBLASTI INVESTÍCIÍ A SKVALITŇOVANIA PROSTREDIA 

 Vzdelávanie v oblastiach, ktoré pomôţu pri skvalitňovaní poskytovaných sluţieb 

pre klientov, 

 Zateplenie administratívnej budovy a kultúrno – spoločenskej budovy, 

 Modernizácia výťahov, 

 Rekonštrukcia a modernizácia práčovne. 

 

 

                                                                                                                      Schválil:     PhDr. Adrián Labun 

                                                                                            riaditeľ Senior domu Svida 

 

 

 

 


