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Identifikačné údaje organizácie 
Názov organizácie: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 
Adresa organizácie: Štefánikova 1377/77,  905 01 Senica 
Zastúpenie: JUDr. Rišková  Zita, riaditeľka 
Číslo bankového účtu: 7000491622/8180 
IČO: 34000992 
DIČ: 2021044806 
www.dsssenica.sk  
 

História a súčasnosť 
 
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA (ďalej ako DSS a ZPS 
SENICA) je zariadenie sociálnych služieb, ktoré v rámci komplexnej starostlivosti poskytuje 
odborné, obslužné a ďalšie činnosti dospelej fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového 
veku a v dôchodkovom veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. DSS a ZPS 
SENICA je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja. 
 
História Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov SENICA sa začína písať 
1.9.1993, kedy zriaďovacou listinou Okresný úrad Senica zriadil Domov – penzión pre 
dôchodcov s kapacitou 210 miest. Dňom 1.11.1993  začína prijímanie prvých občanov. 
 
Dňom 12.6.2002 rozhodnutím Krajského úradu Trnava sa časť zariadenia reprofilovala na 
domov sociálnych služieb pre dospelých. Od tohto dňa bola zmenená kapacita zariadenia 
na 250 miest.  
K 1.7.2002 zriaďovateľská pôsobnosť Domova dôchodcov, domova-penziónu pre 
dôchodcov a domova sociálnych služieb prešla na Trnavský samosprávny kraj. 
Od 1.1.2005 sa rozhodnutím Trnavského samosprávneho kraja o zmene zriaďovacej listiny 
rozšírila činnosť poskytovania služieb o časti Útulok a Domov pre osamelých rodičov so 
sídlom v Senici, ul. Janka Kráľa 734. Dňom 15.7.2008 sa činnosť poskytovania služieb o 
tieto časti ukončila.  
Dňom 4.3.2010 dodatkom k zriaďovacej listine sa mení názov organizácie na Domov 
sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA s kapacitou 320 miest.  
Dňom 1.2.2016 sa rozširuje druh poskytovaných sociálnych služieb o špecializované 
zariadenie s kapacitou 10 miest, celková kapacita zariadenia zostáva nezmenená.  
Dňom 1.7.2017 sa zvyšuje kapacita v špecializovanom zariadení z 10 miest na 30 miest, 
zároveň sa znižuje kapacita domova sociálnych služieb z 230 miest na 210 miest. Celková 
kapacita zariadenia zostáva nezmenená.  
Dňom 1.1.2019 sa zvyšuje kapacita v špecializovanom zariadení z 30 miest na 40 miest, 
zároveň sa znižuje kapacita domova sociálnych služieb z 210 miest na 200 miest. Celková 
kapacita zariadenia zostáva nezmenená – 320 miest. 
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Predmet činnosti 
 
Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie je formou 
celoročnej pobytovej sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách: 

 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 200 prijímateľov sociálnej služby 

 

 pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich 
stupeň odkázanosti je najmenej V a majú zdravotné postihnutie, ktorým je 
Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, 
skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, 
AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa v špecializovanom 
zariadení s kapacitou 40 prijímateľov sociálnej služby. 

 

 
 
Prevádzkové podmienky 
 
Zariadenie je situované v sídliskovej časti mesta Senica v susedstve  s tichou lokalitou 
mestského parku. Výhodou umiestnenia zariadenia sú blízkosť centra mesta, ktorá utvára 
podmienky kontaktu so spoločenským životom a zároveň situovanie mimo rušnej 
komunikácie do veľkej miery prispieva k pokojnému prostrediu bývania. Budova zariadenia 
je vo vlastníctve mesta Senica. Má šesť podlaží a je rozdelená na bloky A, B – Domov 
sociálnych služieb, Špecializované zariadenie a blok C - Zariadenie pre seniorov. Prístup 
na jednotlivé poschodia je riešený okrem schodiska aj 4 výťahmi. Na prízemí je umiestnená 
jedáleň s kuchyňou, práčovňa, kancelárie zamestnancov a knižnica. Na poschodiach sú 
bytové jednotky prijímateľov sociálnych služieb, spoločenské miestnosti,  ošetrovne a 
kaplnka zariadenia.  
 
Prijímateľom sociálnej služby prichádzajúcim do zariadenia je poskytnuté bývanie 
v bytových jednotkách  zložených z jednoposteľovej alebo dvojposteľovej 
alebo trojposteľovej izby s chodbou, kúpeľňou a WC. Izba je vybavená základným 
vybavením. K dispozícii je skriňa, nočný stolík, posteľ, stôl a stolička. Pri ubytovaní sa 
kladie dôraz na rešpektovanie osobnosti prijímateľa sociálnej služby a jeho individuálne 
potreby. Klienti majú možnosť priniesť si do zariadenia vlastné vybavenie, alebo si ju 
vyzdobiť podľa vlastného vkusu.  
 



 

Výročná správa za rok 2018 DSS a ZPS SENICA   3 

 

 
Prevádzkový úsek 
Upratovanie, pranie, žehlenie a úprava šatstva je zabezpečené vlastnými pracovníkmi, 
pranie posteľnej bielizne dodávateľsky. Chod prevádzkového úseku zabezpečuje 
sedemnásť zamestnancov, z toho traja údržbári, dve práčky a dvanásť upratovačiek. 
Činnosť prevádzkového úseku spočíva v prevádzkovaní práčovne, vykonávaní údržby, 
opráv a odstraňovaní porúch v obytných jednotkách  a v spoločných priestoroch, vo 
vykonávaní záhradníckych prác, vykonávaní elektroúdržby a v prevádzkovaní autodopravy.  
 
Technický stav zariadenia DSS a ZPS, obytných jednotiek a funkčnosť jednotlivých 
zariadení je v dobrom stave. Zistené závady a nedostatky sú nahlasované písomne alebo 
verbálne. Odstraňovanie závad a nedostatkov je uskutočňované v závislosti od ich rozsahu, 
závažnosti a finančnej náročnosti, vlastnou údržbou. Kontrola technického stavu a 
funkčnosti jednotlivých zariadení je vykonávaná pravidelne v mesačných intervaloch. 
Zistené nedostatky sú operatívne odstraňované. 
 
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, ktoré sa týkajú osobnej bielizne, uterákov, 
drobnej bielizne, sú zabezpečované vo vlastnej práčovni, ktorá sa nachádza na prízemí  
zariadenia.  
 

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (BOZP 
a PO) 
V oblasti BOZP a PO sa uskutočnili kontroly a školenia PO prebiehali podľa plánu prehliadok a 
školení. Protipožiarnu ochranu a školenia zamestnancov BOZP zabezpečoval IBP s.r.o technik 
BOZP.  

 
Prehľad o vykonaných a plánovaných revíziách technických zariadení v roku  2018 

Technické zariadenia Zmluvy Rok 2018 

 
 

Periodické 
termíny 

Plán 
Posledná vykonaná 

kontrola 

Revízia hasiacich prístrojov 
a hydrantov  

VEOLIA Ročne 2018 09 2018 

Revízia bleskozvodov VEOLIA 2-ročný 2019 2017 

Revízia elektro-inštalácie 
a elektrických spotrebičov 
  

VEOLIA 
3-ročný 
cyklus 

2019 03 2016 

Revízia  elektrických 
spotrebičov a elektrického 
náradia  

Kudláč Pavol, 
Senica 

2-ročný 
cyklus 

2019 03 2017 

Revízia výťahov VEOLIA Štvrťročne 2018 
01 2018 
04 2018 
08 2018 

Revízia plynu  VEOLIA Ročne 2018 4.1.2018 

Revízia  
klimatizácie  

VEOLIA Ročne 2018 
04.2018 
10.2018 

Posudky regálov  Ing. Ján Kyseľ 3-ročne 2019 03 2016 
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Stravovanie  
 
Stravovanie klientov a zamestnancov je zabezpečené vlastnou stravovacou prevádzkou.  
Kuchyňa je vybavená zodpovedajúcim zariadením spĺňajúcim hygienické štandardy. Kuchynské 

vybavenie je dopĺňané podľa potreby. V roku 2018  zabezpečoval úsek stravovacej 
prevádzky prípravu stravy pre klientov, zamestnancov zariadenia a cudzích stravníkov 
v zmysle zásad zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav klientov. Podľa všeobecne 
platných receptúr pripravoval pravidelne racionálnu, žlčníkovú a diabetickú stravu. V rámci 
celodennej stravy poskytoval stravovací úsek  raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a pre 
diabetickú stravu druhú večeru.  
 
Niektorým klientom sa strava upravovala mletím a mixovaním. Výdaj stravy sa 
uskutočňoval v jedálni, imobilným klientom  na jednotlivé oddelenia a úplne ležiacim priamo 
na izbách.  Klientom, ktorí sa sami nedokázali najesť, bol nápomocný a podával pripravenú 
stravu odborný personál.  
 
Stravovacia komisia sa stretáva pravidelne jeden krát za štvrťrok. Zistené nedostatky a podnety 
zapisujú do knihy. Klienti oceňujú, že sa berie ohľad na ich náboženské cítenie a tomu sa 
prispôsobuje aj jedálny lístok (pôst, veľkonočné a vianočné sviatky). 

 
 
Rozbor  nákladov stravovania a počet stravníkov v jednotlivých mesiacoch v roku  2018 
 

Mesiac 
Mesačné normované 
náklady potravín v € 

v roku  2018 

Normované náklady 
narastajúcim 
spôsobom 

Január 24.310,66  

Február 22.899,70 47.210,36 

Marec 24.902,19 72.112,55 

Apríl 24.181,49 96.294,04 

Máj 25.024,88 121.318,92 

Jún 23.661,54 144.980,46 

Júl 24.558,57 169.539,03 

August 24.987,90 194.526,93 

September 24.089,46 218.616,39 

Október 25.096,87 243.713,26 

November 24.656,43 268.369,69 

December 24.580,74 292.950,43 

SPOLU  ROK 2018 292.950,43  
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Mesiac 

Všetci stravníci v roku 2018  

Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 2. večera 

Január 8277 1960 10825 7597 7083 674 

Február 7499 1722 9834 6760 6400 648 

Marec 8159 1880 10635 7439 6963 720 

Apríl 7916 1930 10274 7235 6781 739 

Máj 8213 1907 10695 7397 7022 715 

Jún 7817 1789 10168 6979 6585 651 

Júl 8154 1968 10426 7265 6893 762 

August 8320 2045 10551 7318 7023 832 

September 7980 1931 10191 7006 6802 771 

Október 8227 2016 10759 7216 6957 792 

November 7996 2037 10543 7045 6803 843 

December 8093 2051 10354 7019 6945 891 

SPOLU 
k 31.12.2018 

96651 23236 125255 86276 82257 7716 

Mesačný priemerný 
počet 

8054 1853 10438 7190 6855 643 

Denný priemerný 
počet 

265 64 343 20 19 2 

 
 
 
         
 

Z celkového počtu: 

Mesiac 
r. 2018 

Zamestnanci Cudzí 

Január 1507 0 

Február 1250 89 

Marec 1348 0 

Apríl 1308 0 

Máj 1363 0 

Jún 1296 0 

Júl 1221 0 

August 1258 0 

September 1215 13 

Október 1515 17 

November 1550 36 

December 1341 5 

SPOLU 16331 160 
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ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY  V DSS  a ZPS SENICA  
k 31.12.2018 

 
 
 

 
DSS 

Zariadenie 
pre seniorov 

Špecializované 
zariadenie 

Spolu 

     

Zmena kapacity od 1.7.2017 210 80 30 320 

Počet klientov k 1.1.2018 197 100 20 317 

Prijatí klienti v r. 2018 19 27 35 81 

Prepustení  7 6 3 16 

Zomrelí 27 19 19 65 

Počet klientov k 31.12.2018 182 102 33 317 

Muži 84 32 17 133 

Ženy 98 70 16 184 

Percento využitia miest 87 % 127 % 110 % 99 % 

Počet čakateľov k 31.12.2018 95 68 82 245 

Osoby v dôchodkovom veku 125 99 23 247 

Osoby pozbavené na právne 
úkony  

32 1 3 36 

Osoby s obmedzenou 
spôsobilosťou na právne 
úkony 

5 1 1 7 

Osoby trpiace dekubitmi 
vzniknutými počas pobytu v 
zariadení 

2 0 1 3 

Osoby trpiace dekubitmi 
vzniknutými mimo pobytu  
v zariadení 

15 0 3 18 

Osoby, ktoré utrpeli pád 
počas pobytu v zariadení 

64 2 7 73 

Osoby s psychickou liečbou  138 12 30 180 

Osoby s demenciou  
a užívajúcich neuroleptiká 

97 4 9 110 

Osoby užívajúce 
antidepresíva 

123 16 8 147 

Osoby opatrované na lôžku  164 0 11 175 

DIA pod kontrolou poradne 120 12 16 148 
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Diagnózy a postihnutia DSS ZPS ŠZ SPOLU 

Nevidiaci 5 1 1 7 

Ležiaci 164 0 11 175 

Inkontinentní 151 0 15 166 

Kŕmení 62 0 10 72 

 

K 31.12.2018 boli v zariadení dvaja klienti  kŕmení sondou. Máme k dispozícii dve 
odsávačky, ktoré sú denne využívané.  

 

 

Rozdelenie klientov podľa stupňa odkázanosti 

Stupeň DSS ZPS ŠZ SPOLU 

I. stupeň 0 13 0 13 

II. stupeň 0 1 0 1 

III. stupeň 2 0 0 2 

IV. stupeň 0 32 0 32 

V. stupeň 52 23 0 75 

VI. stupeň 128 32 36 196 
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Personálne podmienky, vzdelávanie zamestnancov, 
zabezpečenie starostlivosti o klientov 

 
 
 
DSS a ZPS SENICA sa člení na úseky: zdravotný, sociálny, ekonomický, stravovacej 
prevádzky, úsek údržby – prevádzkový a úsek aktivačnej pracovnej činnosti. 
 
 
Celkový počet zamestnancov: 

 
Skutočnosť 

k 31.12.2017 
Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Určenie počtu 
zamestnancov 

celkom 

Chýbajúci 
zamestnanci 
k 31.12.2018 

 Počet 
zamestnancov 

Počet 
zamestnancov 

DSS a ZPS SENICA 
 

Celkový počet 
zamestnancov 

123 125 156 31 

Z toho:          
          Odborní 

86 82 93 11 

          Ostatní 37 43 63 20 
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Prehľad zamestnancov podľa úsekov k: 31.12.2018 
  

Úsek 
Počet 

zamestnancov 
Z toho 
ženy 

Z toho 
muži 

 Úsek práčovne                                                                  2 2 0 

 Úsek stravovacej prevádzky:    -  kuchári    3 1 2 
                                     - pomocní kuchári    8 6 2 

                                     - referent strav. prev.     1 1 0 

                                     - skladníčka potravín                                   1 1 0 

 Úsek  údržby:      - údržbári  3 0 3 
                             - upratovačky   12 12 0 
                             - vrátnici                            3 2 1 

 Úsek zdravotný:  - SZP 10 10 0 

                             - sanitár               11 10 1 

                             - opatrovateľ      15 15 0 

                             - zdravotný asistent   4 3 1 

Úsek zdravotný ZPS:  - SZP 8 8 0 
                                    - opatrovateľ  4 3 1 
                                    - sanitár  1 1 0 

 Úsek zdravotný - SZP 3 3 0 

                           - PZP:  - sanitár           3 3 0 

                                       - opatrovateľ 6 5 1 

                                       - zdravotný asistent   2 2 0 

                         -    rehabilitačná pracovníčka 4 3 1 
                         -    masér 1 0 1 

 Úsek riaditeľky: -  riaditeľka        1 1 0 
  -    manažér  kvality poskytovaných služieb     1 1 0 
  -    sociálne pracovníčky  3 3 0 

  -    sociálny diagnostik  1 1 0 
  -    pokladníčka  1 1 0 
  -    ergoterapeut  5 4 1 
  -    inštruktor sociálnej rehabilitácie 4 4 0 
Úsek ekonomický:   - ekonómka              1 1 0 
            - skladová účtovníčka a pokladníčka 1 1 0 
            -  referent správy majetku                      1 1 0 
            - mzdová účtovníčka                     1 1 0 

SPOLU                          125 110 15 
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Vyhodnotenie vzdelávania, školení a prípravy zamestnancov 
Neustále  prebiehajúce  zmeny a zvyšujúce sa pracovné nároky  vyžaduje pre zariadenie 
vynakladanie prostriedkov na rozvoj kvality personálu. Zariadenie  umožňuje a podporuje 
účasť zamestnancov na konferenciách, kurzoch, stážach, školiacich akciách a zabezpečuje 
prístup k zdrojom informácií a odborných poznatkov.  
 
Kvalifikácia  a odbornosť je rozhodujúcim kritériom  pre zaradenie zamestnanca na určenú 
pracovnú pozíciu. Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Zamestnanci  
využívajú  rôzne možnosti  a formy vzdelávania  a zariadenie  priebežne investuje  finančné 
prostriedky  na rozvoj  a vzdelávanie  jednotlivých zamestnancov.   
 
Prehľad absolvovaných školení a seminárov: 

Forma  Názov  Počet 
účastníkov 

 

Školiaca akcia  Daňové zákony  1  

 Personalistika a mzdová účtovníčka  - VEMA 1  

 Finančné výkazy pre rok 2018 1  

 Odborný seminár - školenie IS CYGNUS 10  

Ostatné 
vzdelávanie  

Pracovná porada -   k účinnosti interných smerníc 
121 

 

 Pracovná porada -  vyhodnotenie  roku 2018 
a informácie o zmenách  v roku 2019 

121 
 

 Pracovná porada - ekonomický úsek 13 Mes. 

                             -  Stravovací úsek         10 Q 

                             -  Úsek údržby 19 Q 

                             -  Úsek aktivačnej pracovnej        
                                činnosti 

10 Mes. 

                             -  Úsek zdravotný  74 Mes. 

 Stretnutie implementačného  tímu  a manažéra 
kvality  

9 Mes. 

Účasť na 
konferencii 

Dobrá prax -  Naša inšpirácia  4 
 

 Celoslovenská konferencia soc. pracovníkov 2  

 Medzinárodná konferencia o kvalite  1  

Školiace akcie Ako správne viesť sociálnu dokumentáciu  9  

 Úvod do starostlivosti o klientov s demenciou  
a CMP v zariadeniach sociálnych služieb 

8 
 

 Odborný seminár GDPR 1  

 Agresívne chovanie a násilie v sociálnych 
službách 

32 
 

 Semináre konané komorou sestier  60  

 Školenie vodičov  z BOZP a ochrany zdravia pri 
práci  

3 
 

 Vstupné školenie BOZP a PO 18  

 Školenie  CO 126  

 Proces zavádzania podmienok kvality v DSS 
a ZPS Senica 

119 
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Cieľom ďalšieho vzdelávania pracovníkov je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a 
dopĺňanie požadovaných vedomostí potrebných na vykonávanie pracovných činností v 
oblasti poskytovania sociálnych služieb. Zdravotné sestry v rámci sústavného vzdelávania 
získavajú kredity na odborných seminároch organizovaných komorou sestier, v rámci 
interných seminárov prezentujú svoje práce zamerané na ošetrovateľskú starostlivosť.  
 

Zdravotnícki pracovníci sa v roku 2018 zúčastnili seminárov na tému zvyšovania odbornosti 
v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou, hranice profesionálneho vzťahu 
pomáhajúceho s klientom, profesionálny – ľudský vzťah odborník – klient, človek ako bio-
psycho–sociálna bytosť.   
 
Internou formou sme realizovali odborné semináre zamestnancov. Na úseku zdravotnom 
boli zamerané na zdokonaľovanie sa v oblasti ošetrovateľskej činnosti, vedenie 
ošetrovateľskej  dokumentácie, komunikácie a individuálnej práce s prijímateľom sociálnej 
služby:  
 
 

Mesiac Školenie – téma Dátum 
Počet 

zúčastnených 

Január  Adaptácia seniorov na život v ZSS 25.01.2018 18 

Február  Ošetrovateľská starostlivosť 
o ústnu dutinu imobilných klientov  

22.02.2018 15 

Marec  Ošetrovateľská problematika 
zápchy u seniorov  

29.03.2018 18 

Apríl  Agresivita ako prvok vo vzťahu 
lekár - pacient 

26.04.2018 22 

Máj Ošetrovateľská starostlivosť 
v neurológii a endokrinológii  

24.05.2018 20 

Jún  Násilie na ženách – sestrách ako 
obeť domáceho násilia  

28.06.2018 21 

Júl, August Dovolenky   

September  Sestra - reprezentantka ženského 
princípu  

27.09.2018 19 

Október  Špecifická ošetrovateľská 
starostlivosť o chorého 
s Alzheimerovou demenciou 

25.10.2018 21 

November  Ošetrovateľská starostlivosť v 
oftalmológii 

22.11.2018 18 

December  Vyhodnotenie seminárnych tém 
a návrh nových tém na  rok 2019 

20.12.2018  
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Supervízia  
Na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb  a zvyšovanie  profesionálneho 
prístupu  ku klientom zariadenie využíva supervíziu, ktorá je v zariadení realizovaná od roku 
2014. V DSS a ZPS Senica  supervíziu poskytuje akreditovaný supervízor prof. PhDr. ThDr. 
Andrej Mátel, PhD. 
 
Supervízia je v zariadení súčasťou individuálneho plánu ďalšieho vzdelávania a zvyšovania 
odbornej spôsobilosti odborného zamestnanca a realizuje sa na základe Komplexného 
programu supervízie. Obsah supervíznych stretnutí  sledoval program supervízie z marca 
2017 a reagoval aj na aktuálne dianie v zariadení. Koncom roka 2018 bolo vykonané 
hodnotenie supervízie, z ktorého vychádza nový Komplexný program supervízie 
s účinnosťou od 01.01.2019.  
 
V roku 2018 sa uskutočnila supervízia:   

Forma  Názov  Počet 
účastníkov 

Supervízia  Vzdelávanie v supervízií  -  skupinová  

 Optimalizácia  riadiacej dokumentácie 

 Implementácia podmienok kvality do praxe  

 Adaptácia nových zamestnancov  

 Personálne riadenie v zariadení sociálnych      
           služieb  

15 

 Priama supervízia -   

 Budovanie  vzťahov zariadenia so širšou 
komunitou  

 Optimalizácia vyhodnocovania individuálneho 
plánovania  na úseku sociálnom  

 Podmienky kvality poskytovania sociálnych 
služieb  

10 

 
 
 
Činnosť zdravotného úseku  
Ošetrovateľskú činnosť v DSS a ZPS Senica vykonávajú kvalifikovaní pracovníci s cieľom 
predĺžiť  a skvalitniť život klientov  v zariadení. V priebehu celého roka sa poskytuje a 
zabezpečuje komplexná ošetrovateľská starostlivosť formou ošetrovateľského procesu.  Za 
najdôležitejší prvok v celej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti  je získavanie si 
dôvery klienta, individuálny a holistický prístup ku každému klientovi pri napĺňaní jeho bio-
psycho-sociálnych potrieb. Prioritami našej starostlivosti  je dosiahnutie čo najvyššej kvality 
života i v jeho posledných fázach a čo najlepšieho funkčného stavu a sebestačnosti.  
 
Zdravotnícki pracovníci poskytujú a zabezpečujú túto starostlivosť v súlade s platnou 
legislatívou, pričom sú k týmto úkonom odborne spôsobilí.  Všetci zdravotnícki pracovníci 
absolvujú sústavné celoživotné vzdelávanie s cieľom priebežne obnovovať a udržiavať si 
získanú odbornú spôsobilosť. 
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Vykonávali sa: preventívne lekárske prehliadky, prevencia  proti dekubitom, rehabilitačné 
programy, vitamínové prevencie, konzultácie s ošetrujúcim lekárom klientov. 
 
Na oddeleniach  je nainštalovaná výpočtová technika, z dôvodu kvalitnejšie a rýchlejšieho 
spracovania ošetrovateľského procesu u klientov. Všetky úkony u klientov sú 
zaznamenávané do dokumentácie.  
 
 
Dokumentácia  
Je zabezpečené jednotné vedenie zdravotnej dokumentácie zdravotníckymi pracovníkmi 
v DSS a ZPS SENICA pri zabezpečovaní a poskytovaní ošetrovateľskej a opatrovateľskej 
starostlivosti. S dokumentáciou  sú oboznámení zdravotnícki pracovníci, ktorí sa ňou riadia 
a poskytujú i zabezpečujú ošetrovateľskú starostlivosť v zmysle platných predpisov 
a interných smerníc. Dokumentáciu ošetrovateľského procesu a ošetrovateľské štandardy 
vedú zdravotnícki pracovníci na jednotlivých  oddeleniach, kde vykonávajú denné záznamy. 

 
Zdravotná dokumentácia klientov zariadenia je uložená v ambulancii v uzamykateľných  
kartotékach. Prístup  k nej majú len zdravotnícki pracovníci z jednotlivých oddelení. 
V kancelárii hlavnej sestry  je register obmedzení a v ambulancii je register zomretých. 
Záznamy obmedzení  sú uložené v dokumentácii jednotlivých klientov na oddelení. 
 
DSS a ZPS  podľa potreby navštevuje  obvodná lekárka, vyšetruje klientov, konzultuje  
zdravotný stav klientov s ošetrujúcim personálom, prevádza u imobilných  preventívne 
prehliadky, očkovania s tým súvisiace. Kožná lekárka  prichádza do zariadenia podľa 
potreby, ktorá vyšetruje  klientov priamo na jednotlivých oddeleniach  a vykonáva kontrolné 
vyšetrenia. Psychiatrická  lekárka  podľa potreby  predpisuje  ordinované lieky, vyšetruje 
a objednáva klientov na vyšetrenia, konzultuje s ošetrujúcim personálom  stav klientov.  
 
DSS a ZPS Senica v r. 2018 navštevovali  lekári : 
MUDr. Timeková Anna – obvodná lekárka, MUDr. Oravcová  Anna  -  neurológ, MUDr.  
Sečová  Magdaléna  - psychiater, MUDr. Kajabová  Renáta  - psychiater, MUDr. 
Grebeníčková  Dana  - kožná lekárka. 
 
Skladba diagnóz v zariadení v roku 2018: 
Alzheimerova demencia, Depresívny syndróm, Schizofrénia, CMP, Mentálna retardácia, 
Hypertenzia, ICHS, DIABETES MELLITUS, Fractura femur, Fibralácia predsiení, 
Osteoporóza, Hyperplázia prostaty, Onkologické diagnózy, Epilepsia, Inkontinencia moču 
a stolice. 
 
Očkovanie klientov zariadenia DSS a ZPS Senica: 
Klienti zariadenia boli  v roku 2018  zaočkovaní nasledovne: 

 

Vakcíny Počet klientov Cyklus 

INFLUENZA 192 Očkuje sa na jeseň  

PNEUMO 53 Očkuje sa na jeseň  

TETANUS 23  
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Telesné obmedzenia 
V ošetrovacích záznamoch klientov máme doložený súhlas  s použitím obmedzenia, ktoré 
nám odporučí  aj odborný lekár. Tieto obmedzenia  sú používané  len na nevyhnutný čas.  
V roku 2018 boli schválené  lekárom špecialistom v odbore psychiatrie tri obmedzenia / 
telesné a netelesné u problémových  klientov, kde bola nariadená hospitalizácia – PL 
Pezinok.  Hlásenia boli zaslané príslušnému ministerstvu.  
 
 
 
Vyhodnotenie rehabilitačnej činnosti (počty procedúr pre klientov – viď tabuľka): 
 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD BIO 

Január  244 150 133 20 60 30 15 

Február 263 163 152 18 55 45 20 

Marec 235 157 148 13 62 37 8 

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD BIO 

Apríl 250 142 137 10 48 42 12 

Máj 273 172 162 15 61 50 9 

Jún 284 180 171 8 55 38 17 

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD BIO 

Júl 278 157 148 7 58 42 22 

August 255 161 157 12 100 28 15 

September 261 149 149 12 123 32 6 

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD/UZ BIO 

Október 262 153 166 22 213 41 23 

November 287 167 163 20 224 37 18 

December 213 164 160 23 150 53 24 

 

 LTV Mg LAV SOL Mas DD/UZ BIO 

SPOLU 3105 1915 1846 180 1209 475 189 

        

       Vysvetlivky:  LTV - liečebná telesná výchova  D     - diadynamické prúdy 
                            Mg   - magnetoterapia    UZ   - ultrazvuk 
                            LAV - lavatherm /liečba teplom/  SOL - solux 
                            Mas - masáž         
 

 
Očkovanie zamestnancov zariadenia DSS a ZPS Senica  
Zamestnanci sú u svojich obvodných lekárov zaočkovaní proti vírusovej hepatitíde 
/HBsaG/,  vykonáva sa  3 – vakcínou  v ½ ročnom cykle.  Po ukončení očkovania prinesú  
potvrdenie hlavnej sestre, ktorá vedie  potrebnú evidenciu. 
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Kontrolná činnosť hlavnej sestry: 
Kontrolná činnosť bola v priebehu roka zameraná na poskytovanie ošetrovateľskej 
starostlivosti, na dodržiavanie a plnenie ordinácie lekárov, hospodárenie a evidenciu liekov,  
dodržiavanie diétnych opatrení indikovaných lekárom u klientov. Dôležitou súčasťou  bola 
opakovaná kontrola zameraná na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. 
  

 

Vyhodnotenie interných auditov zdravotného úseku v DSS a ZPS SENICA: 
 
Pre rok 2018 bol v súlade so smernicou Pravidlá a postupy vykonávania interných auditov 
zdravotného úseku v DSS a ZPS SENICA vypracovaný plán interných auditov v oblasti 
ošetrovateľských a opatrovateľských štandardov. Vykonávanie interných auditov bolo 
realizované v súlade s napĺňaním podmienok kvality podľa zákona o sociálnych službách, 
jeho prílohy č.2, štandardom 2.10 pre oblasť hodnotenia kvality ošetrovateľskej 
a opatrovateľskej starostlivosti v DSS a ZPS SENICA ako forma hľadania možností 
zlepšovania kvality ošetrovateľskej starostlivosti o klientov a zamedzovania opakovaniu sa 
chýb.  
Výsledky jednotlivých auditov sú zaznamenané v správach o audite. Nedostatky, zistené pri 
audite, boli prerokované ihneď počas auditu a boli vykonané 3 následné a 3 mimoriadne 
audity. Odporúčané úlohy a opatrenia boli preverené pri konaní ďalšieho auditu. Pracovníci 
jednotlivých oddelení sa na audity pripravovali a prejavili súčinnosť pri konaní auditu 
a záujem o výsledky. 
Audity podľa plánu interných auditov vykonali hlavná sestra a manažér kvality na všetkých 
oddeleniach zdravotného úseku. Z organizačných dôvodov – rekonštrukcie priestorov, 
výmena postelí, zvýšenej chorobnosti, dovolenkové obdobie – boli niektoré termíny konania 
auditov presunuté na vhodnejší termín. Po skúsenostiach s auditmi v roku 2017 a 2018 
bolo v rámci implementačného tímu pre zavádzanie podmienok kvality poskytovaných 
sociálnych služieb konanie auditov vyhodnotené ako potrebné a dohodnuté aj v roku 2019. 
 
 
 
 
Úsek aktivačnej pracovnej činnosti 
 
Úsek aktivačnej pracovnej činnosti pripravuje pre klientov programy sociálnej rehabilitácie, 
rozvoja pracovných zručností, záujmovú činnosť a individuálne plánovanie spolupráce 
s klientom.  
Pracovníci úseku aktivačnej pracovnej činnosti sa v rámci komunitných stretnutí venovali 
klientom, po privítaní a zorientovaní v čase a dátume informovali klientov o plánovaných 
aktivitách v našom zariadení i o podujatiach v meste Senica a okolí. Venovali sa reflexii 
predchádzajúcich dní, pripomenutiu si sviatkov, narodenín a menín klientov a jednoduchým 
pohybovým a dychovým cvičeniam.  Spolu s klientami si pripravovali posedenia pri káve 
a čaji. 
Tvorivá činnosť v miestnostiach aktivačnej pracovnej činnosti bola venovaná rôznym 
aktivitám – práca s farebným a krepovým papierom, šúľanie guličiek na tvorbu koláží, 
tvorba mozaík a obrázkov s rôznou tematikou, maľovanie na sklo, vyšívanie na papier, 
práca s papierom, rôzne ručné práce, výroba papierových roličiek na pletenie košíkov z 
papiera, práca s prírodným materiálom, práca servítkovou technikou, s bavlnkami, so 
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špagátom, štrikovanie, rámovanie obrázkov, práca s temperovými farbami, vyfarbovanie 
obrázkov s aktuálnou tematikou podľa ročného obdobia, antistresových omaľovánok, 
príprava fašiangových masiek, tvorba dekorácií na výzdobu jedálne k Fašiangovej 
a Katarínskej zábave, k tanečnému popoludniu Let´s Dance, výrobe dekorácií na oddelenie, 
výroba výrobkov na veľkonočné a vianočné trhy, tvorba veľkonočných a vianočných 
pohľadníc a pod. 
 
Psychoedukácia bola zameraná na rôzne témy podľa aktuálnych udalostí, ročného obdobia 
a záujmu klientov, oboznamovanie so základnými ľudskými právami. Súčasťou práce s 
klientom bolo hranie spoločenských hier, čítanie časopisov, pozeranie TV, činnosti s 
využitím prvkov muzikoterapie, biblioterapie. Klienti si v rámci mentálnej stimulácie 
precvičovali pamäť a pozornosť prostredníctvom rôznych úloh a hier (matematické úlohy, 
sudoku, pexeso, lúštenie krížoviek, cvičenia zo zošitov z  centra memory atď.) 
Klienti sa venovali príprave a nácvikom svojich vystúpení, ktorými prezentovali naše 
zariadenie nielen pri domácich akciách ale i na podujatiach organizovaných inými 
zariadeniami sociálnych služieb v rámci Trnavského samosprávneho kraja a Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
 
Niektorí klienti sa venovali pomocným prácam v zariadení – zbieranie špinavého riadu na 
oddeleniach, umývanie stolov, pomocné práce v kuchyni, vyvážanie smetí, vývoz stravy na 
oddelenia, polievanie kvetov. S viacerými klientami bola realizovaná sociálna rehabilitácia – 
rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, posilňovanie samostatných návykov pri 
sebaobsluhe, vedenie k samostatnosti.   
 
Pekné počasie sme využívali na prechádzky s klientami v okolí zariadenia v peknom 
prostredí mestského parku a na organizovanie brigád pri skrášľovaní okolia zariadenia.  
V rámci dennej činnosti pracovníci úseku navštevovali imobilných a ležiacich klientov na 
izbách, venovali sa rozhovorom, cvičeniam na mentálnu stimuláciu a emocionálnej podpore 
klientov.   
 
Klienti navštevovali našu knižnicu, aby si vymenili prečítané knihy za nové. Dvakrát do 
týždňa mali klienti možnosť navštevovať jednoduché cvičenia na zdravý chrbát. Pravidelne 
sme organizovali hudobné stretnutia pri heligónke, kde si klienti mohli slobodne zaspievať 
a aj dať zahrať obľúbenú pieseň. 
Klienti boli priebežne informovaní o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach 
v meste prostredníctvom násteniek v zariadení a nášho interného rozhlasu. 
 
V roku 2018 sme zorganizovali jednodňové výlety pre klientov a zamestnancov: výlet na 
hrad Červený Kameň, navštívili sme mesto Piešťany a obec Podolie, zorganizovali sme 
posedenie u Osičkových v Lanžhote v Českej republike pri moravskej ľudovej hudbe. 
Niektorí klienti navštívili vlakom mesto Šaštín-Stráže a rekreačnú oblasť Gazárka a ďalší 
zasa „opekačku“ na Havrane a tradičnú Bojkovskú opekačku spojenú so súťažami.   
V septembri sme sa v rámci štvrtého ročníka projektu „Putovanie za vierou“ s piatimi našimi 
klientmi zúčastnili pútnického zájazdu, ktorého názov znel „ Po stopách pápeža sv. Jána 
Pavla II. a sv. Faustíny“. V októbri sa 50 klientov a zamestnancov zariadenia po prvý krát 
zúčastnilo koncertu Integrácia 2018– Koncert plný lásky, úcty a vďaky. Koncertu na zimnom 
štadióne O. Nepelu v Bratislave sa zúčastnili i klienti na invalidnom vozíku. 
Tieto a ďalšie aktivity sú uvedené v prehľadných tabuľkách nižšie. 
 



 

Výročná správa za rok 2018 DSS a ZPS SENICA   17 

 

 
 

   Podujatia organizované pre klientov v našom zariadení: 

Mesiac  Názov podujatia 

Január 
2018 

Hudobné popoludnie s heligónkou, 
Muzikál – Sestra v akcii – hudobné divadlo Karlín, Praha 
Jednoduché pohybové a dychové cvičenia 

Február  
2018 

Fašiangová zábava s karnevalovými maskami, 
Posedenie pri ľudovej hudbe 
Jednoduché pohybové a dychové cvičenia 

Marec 
2018 

Hudobné popoludnie pri heligónke pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 
Jednoduché pohybové a dychové cvičenia 
Veľkonočné trhy v zariadení 

Apríl 
2018 

Veľkonočné posedenie s heligónkou, 
Stavanie mája v zariadení 
Jednoduché pohybové a dychové cvičenia 

Máj 
2018 

Vystúpenie žiakov zo spojenej školy zo Senice pri príležitosti dňa matiek, 
Váľanie mája pri heligónke 
Cvičenia na zdravý chrbát 

Jún 
2018 

Hudobné popoludnie pri heligónke 
Let´s Dance – tanečné popoludnie 
Cvičenia na zdravý chrbát 

Júl 
2018 

Hudobné popoludnie s heligónkou 
Jednodňový výlet – na hrad Červený kameň nad obcou Častá 
Výlet vlakom na Gazárku do Šastína 
Opekačka na Havrane u pani Balombeniovej 
Cvičenia na zdravý chrbát 

August 
2018 

Hudobné popoludnie s heligónkou  
Posedenie u Osičkú – Lanžhot ČR 
Jednodňový výlet do mesta Piešťany 
Cvičenia na zdravý chrbát 

September 
2018 

Cesta za vierou - Poľsko 
Hranie na heligónke 
Cvičenia na zdravý chrbát 

Október 
2018 

Hudobné popoludnie pri heligónke 
Jednodňový zájazd – Nowý Targ 
Senickí heligonkári - vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
Cvičenia na zdravý chrbát 

November 
2018 

Katarínska zábava 
Hranie na heligónke 
Cvičenia na zdravý chrbát  

December 
2018 

Mikuláš v zariadení 
Predajné vianočné trhy – TTSK  
Vianočné trhy v zariadení 
Vystúpenie detí MŠ a žiakov ZŠ s vianočným programom 
Hranie vianočných piesní a kolied – Základná umelecká škola Senica 
Cvičenia na zdravý chrbát 
Koledníci – Dobrá novina 
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Podujatia v našom zariadení, na ktoré sme pozvali iné zariadenia sociálnych služieb 
a hostí: 

Mesiac  Názov podujatia 

Jún 
2018 

Podujatie Let´s Dance – tanečné popoludnie 
 

 
 
Podujatia mimo nášho zariadenia, na ktorých sa zúčastnili naši klienti na základe 
pozvania: 

Mesiac  Názov podujatia 

Marec 
2018 

Štrkovecká Barónka – tanečné vystúpenie v Galante 
Záhorská knižnica – Beseda so spisovateľom Jaroslavom Rezníkom 
Veľkonočné trhy – VÚC Trnava 

Apríl 2018 
 

Deň Zeme, park, mesto Senica  
Konferencia – Trinásta komnata – Sme strojcami svojho života – DSS 
Zavar 
Záhorská galéria J. Mudrocha Senica – vernisáž výstavy Nikolaja 
Feďkoviča  

Jún 2018 Súťaž vo varení guľášu – DD a DSS Sereď 
Kvetinový deň - DD a DSS Holíč 
Prezentačná výstava – DSS Rohov 

Júl 2018 13. ročník športovo- zábavných hier Plavecké Podhradie 

September 
2018 

XII. ročník Seredského desaťboja, DD a DSS Sereď 
Tradičná Bojkovská opekačka – DSS Bojková 
XI. ročník medzinár. hudobného festivalu – Košútsky hudobný kľúč 

Október 
2018 
 

Benefičný koncert Vitae Ludus 2018, Dom kultúry Senica 
Koncert Integrácia 2018, Bratislava 
Spievajme na ľudovú nôtu – DSS Plavecké Podhradie 

November 
2018 

„Na ľudovú nôtu“ – spoločensko-priateľské stretnutie v DD a DSS Holíč  

December 
2018 

Vianočné trhy TTSK 

 
Spiritualita v zariadení 
Na uspokojenie duchovných potrieb veriacich klientov sa konala každý deň spoločná 
modlitba v kaplnke zariadenia, v ktorej sa pravidelne jeden krát za týždeň konali aj 
bohoslužby. Do zariadenia pravidelne prichádzali duchovní Rímsko-katolíckej cirkvi a 
Evanjelickej cirkvi a. v. slúžiť bohoslužby a vysluhovať sviatosti. Všetci klienti mali možnosť 
individuálneho rozhovoru s duchovným a kaplnku v prípade záujmu navštevovali 
neobmedzene podľa svojich individuálnych potrieb. 
 
Spolupráca s príbuznými a opatrovníkmi  
Počas uplynulého obdobia bola naša snaha naďalej smerovaná na budovanie a rozvíjanie 
partnerských vzťahov s klientami, ich  príbuznými a opatrovníkmi. Vybudované vzťahy sú 
založené na vzájomnej dôvere a podpore. Príbuzní sprevádzali klientov na spoločných 
výletoch, sprevádzali ich na vyšetrenia k lekárom a boli podporou pri snahe riešiť aktuálne 
problémy klientov. 
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Kvalita poskytovaných sociálnych služieb v DSS a ZPS SENICA 
              
Dlhodobým cieľom nášho zariadenia je kvalitnou prácou všetkých pracovníkov zlepšiť 
kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb v peknom a bezpečnom prostredí, zvýšiť 
kvalitu poskytovaných služieb v DSS a ZPS SENICA a tak dosiahnuť spokojnosť 
prijímateľov, ich rodinných príslušníkov a iných zainteresovaných osôb s poskytovanými 
sociálnymi službami. 
 
Preto v súlade so zákonom o sociálnych službách sa naše zariadenie pravidelne zaujíma 
o názory na poskytované sociálne služby. Pre aktívne zapojenie sa do života v DSS a ZPS 
SENICA umožňuje prijímateľom sociálnej služby a iným zainteresovaným osobám 
vyjadrovať svoje názory, pripomienky a návrhy, prípadne sťažnosti k prevádzke zariadenia 
a ku kvalite poskytovaných sociálnych služieb rôznymi spôsobmi. 
 
Všetky sťažnosti, návrhy a pripomienky chápeme ako podnety na zlepšovanie kvality 
poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení a využívame ich pri plánovaní 
a realizácii našej činnosti na všetkých úsekoch a pri zabezpečovaní zdrojov pre ďalšie 
obdobie. 
Prehľad za rok 2018:  
1. Sťažností podľa zákona o sťažnostiach 

Sťažnosti 
v roku 
2018: 

Počet podaní 
oprávnených a 
neoprávnených 

sťažností, pripomienok 

Vyhodnotenie plnenia 
opatrení a kontrola 

odstránenia 
nedostatkov 

Dodržanie lehôt na 
vybavenie sťažnosti 

1. oprávnená 
Sťažovateľ prijal 
ospravedlnenie 

Lehoty boli 
dodržané 

Evidovaná sťažnosť rodinného príslušníka bola podaná ústne. 
 
2. Aktívne zisťovanie spätnej väzby bolo v roku 2018 realizované rôznymi spôsobmi: 
V roku 2018 boli použité rôzne spôsoby a formy spätnej väzby: 

 Anonymný dotazníkový prieskum spokojnosti: 
- Prijímateľov sociálnej služby  
- Rodinných príslušníkov 
- Zamestnancov 

Výsledky týchto prieskumov boli spracované a prerokované vedením DSS a ZPS SENICA 
na stretnutiach ITK a samosprávou klientov. O výsledkoch prieskumu boli informovaní 
prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní príslušníci, zamestnanci a verejnosť aj 
prostredníctvom násteniek, samosprávy klientov, formou pracovných porád a skupinových 
i individuálnych rozhovorov s klientami.  Z každého realizovaného prieskumu bolo 
vypracované vyhodnotenie. 

 Samospráva klientov: 
V DSS a ZPS SENICA je zriadená Samospráva klientov, ktorá je poradným orgánom 
riaditeľky zariadenia. Členmi samosprávy sú 4 zástupcovia za klientov a 3 zástupcovia za 
zamestnancov. Činnosť samosprávy sa riadila Štatútom samosprávy klientov DSS a ZPS 
SENICA. V roku 2018 sa v súlade so štatútom uskutočnili 4 zasadnutia samosprávy 
klientov, na ktoré boli podľa potreby pozývaní aj ďalší klienti, pani riaditeľka a ďalší 
zamestnanci. Z každého stretnutia samosprávy bola vypracovaná zápisnica.  
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Členovia samosprávy za zamestnancov a pozvaní hostia v roku 2018 informovali 
Samosprávu klientov o pripravovaných a uskutočnených spoločenských, kultúrnych 
a športových aktivitách pre klientov, o prieskumoch spokojnosti a ich výsledkoch, 
o požiadavkách zákona o sociálnych službách v oblasti zavádzania, uskutočnenia 
a hodnotenia podmienok kvality, o prácach na zlepšení podmienok bývania v zariadení, 
rekonštrukčných prácach v interiéri zariadenia, nákupoch nového nábytku do izieb klientov 
atď. 
 
Klienti mohli prostredníctvom samosprávy prezentovať svoje názory a mali možnosť svojimi 
pripomienkami a návrhmi zapojiť sa do riešení ich aktuálnych problémov a vyjadriť sa ku 
kvalite poskytovaných sociálnych služieb, strategickej vízii, pripravovaným 
dokumentom, podujatiam a celkovému životu a dianiu v našom zariadení. Najviac 
kritizovanou oblasťou boli medziľudské vzťahy a správanie niektorých klientov, väčšinou 
pod vplyvom alkoholu. 
 

 Stravovacia komisia: 
V roku 2018 sa uskutočnili 4 stretnutia stravovacej komisie, z ktorých boli vyhotovené 
zápisnice. Najčastejšie boli riešené individuálne pripomienky klientov k zaraďovaniu 
určitého jedla do jedálneho lístka, pripomienky ku kvalite stravy a teplote stravy vyvážanej 
vozíkmi na poschodia. Klienti podávali svoje  pripomienky osobne alebo prostredníctvom 
knihy NÁVRHY A PRIPOMIENKY a prostredníctvom anonymného dotazníka spokojnosti. 
Stravovacia komisia vzala na vedomie i pripomienky rodinných príslušníkov našich klientov 
z realizovaného prieskumu spokojnosti. Pripomienky riešila následne diétna sestra 
rozhovormi s pracovníkmi stravovacej prevádzky a ďalšími zodpovednými pracovníkmi 
a opatreniami na zlepšovaní života klientov v zariadení.  
 

 Skrinka Návrhy a sťažnosti: 
Skrinka je umiestnená v jedálni zariadenia, v roku 2018 neboli do skrinky vložené žiadne 
návrhy. 
 

 Kniha Pripomienky a návrhy: 
Kniha Pripomienky a návrhy sa nachádza vo vstupných priestoroch nášho zariadenia tak, 
aby mali záujemcovia možnosť anonymne alebo aj neanonymne zaznamenať svoje 
pripomienky a návrhy ku kvalite poskytovaných služieb.  
V roku 2018 boli v knihe Pripomienky a návrhy 3 záznamy, ktoré boli podpísané a 
obsahovali pripomienky a otázky konkrétnych klientov a 1 pochvala pre kuchyňu. O 
pochvale bola informovaná diétnej sestra. Otázky a pripomienky boli vyriešené priamo 
s dotknutými klientami. 
 
 

 Individuálne pripomienky: 
Prijímatelia sociálnej služby a ich rodinní príslušníci majú možnosť v rámci „politiky 
otvorených dverí“ kedykoľvek predkladať svoje návrhy a pripomienky pracovníkom DSS 
a ZPS SENICA aj osobne. Tieto individuálne pripomienky a požiadavky riešili zodpovední 
pracovníci neodkladne v rámci osobných rozhovorov s klientami podľa potreby aj 
v spolupráci s inými pracovníkmi zariadenia. 
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3. Poďakovania a pochvaly:  
Pochvaly a poďakovania zamestnancom DSS a ZPS SENICA v roku 2018 vyjadrovali naši 
klienti a ich rodinní príslušníci väčšinou ústne. Počet písomných poďakovaní v roku 2018 je 
3, z toho boli 2 poďakovania klientov v zošite Návrhy a pripomienky a 1 formou listu. V roku 
2017 sme zaevidovali 4 písomné oficiálne poďakovania.  
 

 
Prehľad externých kontrol v DSS a ZPS Senica: 

Názov kontrolného 
orgánu 

Zameranie kontroly 
 

Výsledok kontroly 
 

UNION ZP , Bratislava  
29.03.2018 

Kontrola správnosti odvodu 
poistného  na ZP za rok 2017 

Bez zistených 
nedostatkov 

Daňový úrad Senica  
15.11.2018 

Kontrola zasielania Prehľadu 
o zrazených preddavkoch na daň 
z príjmov zo závislej činnosti za 
8/2018 

Bez zistených 
nedostatkov 

Úrad komisára  pre 
osoby so zdravotným 
postihnutím, Bratislava  
29.11.2018  

Monitoring  dodržiavania  
štandardov kvality poskytovania 
sociálnej služby v ZSS  

Bez závažných 
nedostatkov 

    
 
 
Prijaté opatrenia v sledovanom období  
  
Prijaté a zrealizované najdôležitejšie opatrenia sú zahrnuté vo vyhodnotení cieľov 
Strategickej vízie. Okrem toho boli v priebehu roka postupne validované a prepracované 
niektoré smernice a postupy i Príručka podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb 
ako základný metodický dokument. Na týchto úpravách sa podieľali členovia 
implementačného tímu kvality, manažér kvality a ďalší dotknutí pracovníci. 
 
V rámci práce implementačného tímu kvality sme uskutočnili priebežné hodnotenia činností 
z pohľadu monitorovania podľa jednotlivých kritérií a štandardov Príručky podmienok kvality 
poskytovaných sociálnych služieb v DSS a ZPS SENICA, vypracovanej v súlade s prílohou 
č. 2 zákona o sociálnych službách. Z hodnotenia vyplývajúce opatrenia sa postupne 
realizovali. 
 
Pokračovalo priebežné oboznamovanie pracovníkov a v primeranom rozsahu i klientov 
s podmienkami kvality a ich vyhodnocovaním. Boli vypracované materiály na informovanie 
pre zamestnancov i klientov, k poradám, na nástenky a k stretnutiam samosprávy klientov. 
Na oboznamovanie verejnosti je využívaná internetová stránka zariadenia 
www.dsssenica.sk, ktorá je priebežne aktualizovaná.  
 
Poznatky a pripomienky z prieskumov spokojnosti zamestnancov, klientov a rodinných 
príslušníkov, SWOT analýzy, brainstormingu a hodnotení boli využité na realizáciu opatrení 
na zlepšenie života klientov, pracovných podmienok zamestnancov pri poskytovaní 
sociálnej služby.  
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Strategická vízia, hodnoty, poslanie, ciele a vyhodnotenie cieľov rozvoja 
DSS a ZPS SENICA  
 
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 
 
 
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. 
 
 
Dokument „Strategická vízia, hodnoty, poslanie, ciele DSS a ZPS SENICA“ vznikol v máji 
2017 pre obdobie od 1.6.2017 do 31.12.2018 v súlade s Príručkou podmienok kvality 
poskytovaných sociálnych služieb v DSS a ZPS SENICA, kritériom 2.1 a 2.10, prílohy č. 2 
zákona o sociálnych službách a ako výsledok spolupráce členov implementačného tímu pre 
zavádzanie podmienok kvality a ostatných zamestnancov a na základe pripomienok 
klientov, samosprávy klientov, stravovacej komisie, zriaďovateľa a výsledkov prieskumu 
spokojnosti zamestnancov, klientov a ich rodinných príslušníkov. K 31.12.2018 bolo 
spracované vyhodnotenie plnenia čiastkových cieľov Strategickej vízie a validácia 
(prehodnotenie platnosti) dokumentu a Hodnotiaca správa. 
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Vyhodnotenie plnenia cieľov k 31.12.2018 : 
 
 CIELE: HODNOTENIE: 

1. Zmena kapacity klientov 
špecializovaného zariadenia 
Celková kapacita 320 klientov 
zostane zachovaná. 
Termín: od 1.7.2017 

Prirodzeným pohybom sa mení zloženie klientov v rámci 
jednotlivých druhov sociálnej služby, znižuje sa stav 
v DSS, od 1.1.2019 bola zaregistrovaná kapacita DSS 
a ZPS SENICA nasledovne:  
DSS: 200 klientov, ZPS: 80 klientov, ŠZ: 40 klientov             

2. Prijať nových pracovníkov 
spĺňajúcich kvalifikačné 
predpoklady podľa zákona 
o sociálnych službách 
Termín: do 31.12.2018 

V roku 2018 bolo prijatých15 pracovníkov spĺňajúcich 
kvalifikačné predpoklady, odišlo13 pracovníkov. 
Nebol však naplnený celkový počet pracovníkov, chýba 
31 pracovníkov, z toho 11 odborných.         

NESPLNENÉ 

3. Vzdelávanie pracovníkov 
v oblasti odborných činností 
a v ľudsko-právnej oblasti 
Termín: priebežne 2 x ročne,  
vyhodnotenie k 31.12.2017 
a k 31.12.2018 

V roku 2018 sa priebežne uskutočnilo vzdelávanie 
pracovníkov odborných činností a vzdelávanie 
o ľudských právach - bližšie viď vyhodnotenie 
vzdelávania vo výročnej správe. 

               
SPLNENÉ 

4. Zlepšiť životné podmienky 
prijímateľov a zamestnancov 
zariadenia (v závislosti od 
finančných možností a dohody 
s VUC a mestom Senica): 

4.1. zlepšiť tepelné 
a svetelné podmienky 
výmenou okien 
4.2. rekonštrukcia 
kúpeľní 
4.3. rekonštrukcia 
výťahov 
4.4. úprava vstupu do 
budovy 
4.5. vybavenie 
nábytkom (nové postele, 
vstavané skrine) 
 

 
 
 
 
 
Termín: do 31.12.2018,  
vyhodnotenie k 31.12.2017 
a k 31.12.2018 

Realizácia bola závislá od dostupnosti finančných 
prostriedkov. 
 
K 31.12.2018 boli realizované: 
4.1.: dokončená výmena okien na 2., 4. a 5. poschodí 
bloku A 
  
4.2.: Rekonštrukcie kúpeľní klientov boli zrealizované 
v 10 bytových jednotkách 
4.3.:  Rekonštrukcia výťahov v bloku A bola pripravená, s 
realizáciou sa začalo v januári 2019 
4.4.: Úprava vstupu do budovy nebola zrealizovaná - 
úprava je pozastavená, bezbariérový vstup je však 
zabezpečený 
4.5.: Pre klientov boli obstarané nové postele 105 ks, 
matrace 105 ks, kreslá 125 ks, vstavané skrine 15 ks, 
nočné stolíky 50 ks   
     Okrem toho bolo zrealizované maľovanie interiéru – 
kuchyňa, časť chodieb a bytových jednotiek, liate 
podlahy, oprava kuchynských liniek pre úsek aktivačnej 
pracovnej činnosti na 3. a 5. poschodí, protipožiarne 
dvere na chodbách, varný kotol, výmena radiátorov 48 
ks, 2 chladničky pre zdravotný úsek, 1 regál pre 
zdravotný úsek, 1 regál pre práčovňu, ako dar bol 
dodaný bežiaci pás a stacionárny bicykel pre zdravotný 
úsek na rehabilitáciu klientov. 

SPLENÉ ČIASTOČNE 

K bodu č. 2: Pre naplnenie potrebného počtu pracovníkov spolupracujeme s úradom práce a TTSK. 
K bodu č. 4: Boli vypracované nové ciele pre obdobie rokov 2019-2021. 
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DSS a ZPS SENICA výstupy z hodnotení a prijaté opatrenia zverejňuje obvyklým 
spôsobom  - porady, samospráva klientov, web, nástenky v zariadení, informovanie 
zriaďovateľa. 
 
Naša vízia „BYŤ UZNÁVANÝM ZARIADENÍM V REGIÓNE A ZLEPŠOVAŤ KVALITU 
ŽIVOTA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY“, poslanie, hodnoty, účel poskytovanej 
sociálnej služby a strategický – hlavný cieľ zostávajú v platnosti a boli prevzaté do nového 
dokumentu. Čiastkové ciele boli prepracované a vložené do nového dokumentu 
„Strategická vízia, hodnoty, poslanie, ciele DSS a ZPS SENICA 2019-2021“, ktorý je účinný 
od 1.1.2019 a je zverejnený aj na webovej stránke zariadenia.  
 
 

 
 
 
Čiastkové ciele rozvoja DSS a ZPS SENICA a ciele kvality pre roky 2019 - 
2021 
 
V nadväznosti na dokument Strategická vízia, hodnoty, poslanie, ciele DSS a ZPS 
SENICA pre roky 2017-2018 a zmenené potreby prijímateľov sociálnej služby v DSS a ZPS 
SENICA (potreba zvýšenej starostlivosti vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav nových 
prijímateľov a zhoršujúci sa zdravotný stav aktuálnych prijímateľov) boli vypracované 
čiastkové ciele pre roky 2019-2021: 

1. Zlepšovať životné podmienky prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov 
zariadenia využitím dostupných finančných zdrojov: 
1.1. ukončiť výmenu okien a tak zlepšiť tepelné a svetelné podmienky (v spolupráci s 
mestom Senica) 
1.2. zariadiť izby klientov novým nábytkom – postele, nočné stolíky, kreslá, skrine,  
1.3. výmena radiátorov 
1.4. nové podlahy v bytových jednotkách 
1.5. maľovanie interiéru 
1.6. výmena obkladov v kúpeľniach 
1.7. modernizácia a nákup nových zariadení pre kuchyňu a práčovňu 
1.8. rekonštrukcia kuchynky pre aktivačnú pracovnú činnosť 
1.9. výmena výťahov 

 1.10. kamerový systém 
  Termín: do 31.12.2021,vyhodnotenie k 31.12.2019, k 31.12.2020, k 31.12.2021 
 

2. Prijať nových pracovníkov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady podľa zákona 
o sociálnych službách a splniť personálne podmienky kvality podľa zákona 
o sociálnych službách 
Termín: do 31.08.2019 a trvale 
 

3. Vzdelávanie pracovníkov v oblasti odborných činností a v ľudsko-právnej oblasti 
Termín: vyhodnotenie k 31.12.2019, k 31.12.2020 a k 31.12.2021 
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Spolupráca s inštitúciami, dobrovoľníkmi, neformálne partnerstvá 
 
Spolupráca DSS a ZPS Senica so vzdelávacími inštitúciami v roku 2018 prebiehala pri 
zabezpečovaní odbornej praxe pre študentov v odboroch sociálna práca, ošetrovateľstvo, 
zabezpečovaní podmienok na vykonávanie odbornej praxe účastníkov opatrovateľského 
kurzu.  
 
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA rešpektuje a podporuje 
prirodzené vzťahy svojich klienta v rámci jeho rodiny a komunity a jeho aktivity smerom k 
verejnosti. Aj v roku 2018 v rámci napĺňania individuálnych potrieb klientov podľa ich 
možností a schopností spolupracovalo naše zariadenie s darcami a dobrovoľníkmi v oblasti 
zlepšovania podmienok života v zariadení a s partnermi v oblasti udržiavania sociálnych 
väzieb s rodinou a komunitou, podporovalo kontakty klientov s okolitým svetom, zapájanie 
sa do bežného života v meste a ponúkalo možnosť zúčastniť sa na spoločenských, 
kultúrnych a športových podujatiach v iných mestách.  
 
Milými udalosťami pre klientov boli návštevy starostov obcí, v ktorých majú klienti svoj trvalý 
pobyt, príp. z ktorej pochádzajú. 
 
Účasť na takýchto podujatiach zaznamenávame i v individuálnom pláne klientov, v našej 
kronike a informácie o podujatiach a fotografie zverejňujeme aj na našej webovej stránke 
www.dsssenica.sk. 
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Zoznam partnerstiev a dobrovoľníkov: 
 

NÁZOV, resp. MENO PARTNERA: OBLASŤ SPOLUPRÁCE: 

ZŠ, Komenského 959, 905 01 Senica  Vystúpenia detí s kultúrnym programom 

Spojená škola Senica Vystúpenia detí s kultúrnym programom 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senica Spirituálne potreby klientov 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín Púte seniorov a chorých 

Evanjelická cirkev a. v., Senica Spirituálne potreby klientov 

Predajné akcie Predajné akcie 

Kaderníčka Kadernícke služby imobilným klientom 

Pedikérka Pedikúra imobilným klientom 

Celleryová Anna Stretnutia pri heligónke 

Rišková Margita Stretnutia pri heligónke 

Záhorská galéria, Senica Vernisáže a výstavy 

Záhorská knižnica, Senica Besedy s hosťami na rôzne témy 

Záhorské osvetové stredisko Deň Zeme 

ZUŠ Senica, dychové kvarteto Jaroslava 
Jankoviča 

Vianočné piesne a koledy 

Domov sociálnych služieb Bojková 
Stretnutia klientov pri spoločenských, kultúrnych, 
záujmových a športových podujatiach v rámci 
zariadení TTSK 

DSS Šintava -  “  - 

DD a DSS Sereď -  “  - 

DSS Moravský Svätý Ján -  “  - 

DSS Borský Svätý Jur -  “  - 

DSS Rohov -  “  - 

DD a DSS Holíč -  “  - 

DSS pre deti a dospelých Zelený dom Skalica -  “  - 

DSS Šoporňa – Štrkovec -  “  - 

DSS Plavecké Podhradie (Bratislavský SK) 
Stretnutia klientov pri podujatiach iných 
zariadení sociálnych služieb 

Obecný úrad Kúty Finančná podpora 

LEKDIX Finančná podpora, vecné dary 

SANITRADE, s.r.o Finančná podpora 

Essity Slovakia s.r.o. Finančná podpora 

Kimberly-Clark, s.r.o. Finančná podpora 

SINET Finančná podpora, vecné dary 

SANIMAT SK s. r. o. Finančná podpora 
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Dodávatelia  

BANCHEM s.r.o., Dunajská Streda Profesionálne čistiace prostriedky a doplnkový sortiment   

BUKÓZA ENERGO, a. s. Elektrická energia 

Čermák Jozef Oprava podlahy v budove DSS a ZPS Senica 

DAVID interier design spol. s r.o., 
Piešťany 

Nočné stolíky  

DEZAP, s.r.o. Zemiaky konzumné 

ESPIK Group s.r.o.,Orlov Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, 
a.s. 

Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby 

FAUN s.r.o. Senica Chlieb, pečivo a pekárske výrobky 

GLOBUS spol. s r.o. 
Sterilizovaná zelenina, rastlinné oleje, káva, čaj, koreniny, 
chuťové prísady a soľ 

Hanáček Martin Zájazdová doprava autobusom 

Hercog Pavol - Ovocie a zelenina Čerstvá zelenina a ovocie 

Hotel SOREA Titris Zmluva o zabezpečení spoločenských podujatí 

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Cestoviny semolínové z tvrdej pšenice 

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

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

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 
Základné potraviny v sortimnte múka, strukoviny, ryža, cukor, 
čokolády a cukrovinky, sterilizované ovocie, džem a džúsy 

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

Meditech SK, s.r.o. 
Polohovacie postele pojazdné so zábranami a 
antidekubitnými matracmi a kreslo oddychové relaxačné 

MMS servis, s.r.o. 
Vedľajšie živočíšne produkty - kuchynský odpad ( jedlé oleje a 
tuky ) 

Oravec Miroslav Maľovanie prevádzkových a obytných priestorov zariadenia 

PIVÁK s.r.o. Výmena radiátorov a radiátorových ventilov 

Red cube construction, a.s. Prievaly Obklady kúpeľní v DSS a ZPS Senica 

Stolárstvo HOLZ - Pavol Hladík, Senica Vyhotovenie a montáž vstavaných skríň 

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

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

Technické služby Senica a.s. 
Zmluva o zbere, preprave, dotrieďovaní a odovzdaní odpadu 
na zhodnotenie 

TT - VÝŤAHY s.r.o., Trnava Vybudovanie výťahu 

WASCO - družstvo Pranie posteľnej bielizne 
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FINANČNÁ SPRÁVA 
Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú službu  

 
Zastupiteľstvo TTSK na svojom zasadnutí dňa 20.12.2017 uznesením č.14/2017/02  
schválilo rozpočet na rok 2018 v celkovej výške 2.057.640 €. V priebehu roka 2018 bol na 
základe rozpočtových opatrení TTSK upravený schválený rozpočet na sumu 2.715.335 €.  
Zariadenie DSS a ZPS Senica  v roku 2018 hospodárilo s nasledovným rozpočtom: 

 

Položka Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

610 Mzdy 1.072.000,00 1.284.286,00 

620 Poistné a prísp. do poisťovní    404.593,00    472.280,00 

630 Tovary a služby     576.047,00    848.610,00 

640 Transfery        5.000,00        6.031,00 

   

Bežné výdavky spolu 2.057.640,00 2.611.207,00 

   

Kapitálové výdavky                0,00    104.128,00 

 2.057.640,00 2.715.335,00 

 

Zdroje financovania Čerpanie podľa zdrojov financií 
  

41 Zdroje VUC 1.682.154,00 

46 Vlastné zdroje    913.930,00 

72 Ostatné zdroje        7.017,25 

  

46 Zdroje VUC-KV       3.822,00 

  

 2.606.923,25 

 
Bežné výdavky spolu s mimorozpočtovými prostriedkami boli v roku 2018 čerpané  na 
99,69 % z upraveného rozpočtu. Bežné prostriedky boli použité  na položky: mzdy, poistné, 
tovary , služby a bežné transfery. 
Kapitálové výdavky boli čerpané na 3,67 %. Rozpočet KV vo výške 100.000,- € bol 
presunutý do r.2019. 
 

Výdavky Suma 

Kapitálové výdavky              3.822,00 

Bežné výdavky 41       1.682.154,00 

Bežné výdavky  46          913.930,00 

Bežné výdavky 72                7.017,25 

Z toho: Mzdy       1.284.286,33 

            Poistné           472.280,25 

SPOLU       2.606.923,25 

 
 



 

Výročná správa za rok 2018 DSS a ZPS SENICA   29 

 

 
Prehľad prijatých darov v roku 2018 
V roku 2018 sme nad rámec upraveného rozpočtu získali od dobrovoľných darcov: 
 

Darca Prijatá suma v € Obdobie príjmu 

LEKDIX s.r.o., Senica 697,16 12/2018 

SANITRADE, s.r.o. 900,00 12/2018 

LEKDIX s.r.o., Senica 388,47 12/2018 

LEKDIX s.r.o., Senica 392,80 12/2018 

Essity Slovakia s.r.o., Gemerská Hôrka 1600,00 11/2018 

LEKDIX s.r.o., Senica, vecný dar 669,90 11/2018 

LEKDIX s.r.o., Senica, vecný dar 399,00 11/2018 

Kimberly-Clark, s.r.o. 2100,00 10/2018 

Sinet - Mgr. Jankovič, vecný dar 114,00 10/2018 

SANIMAT SK s. r. o. 1700,00 9/2018 

LEKDIX 389,92 5/2018 

LEKDIX 367,21 4/2018 

SANIMAT SK s. r. o. 850,00 4/2018 

LEKDIX 312,00 3/2018 

Jankových Vladimír 305,82 3/2018 

Jelačič Vladimír, Ing. 500,00 3/2018 

Praženka Pavol 50,00 3/2018 

Obecný úrad Kúty 500,00 3/2018 

LEKDIX 433,70 2/2018 

LEKDIX 347,74 2/2018 
   

SPOLU ROK 2018 - finančné dary: 11834,82  

             vecné dary: 1182,90  

 
 
Použitie darov v roku 2018: 
 

Vzdelávacia akcia pracovníkov                                    2566,35 

Cesta za vierou „Pútnické Poľsko“                                                                     2300,00 

Jednodňové výlety pre prijímateľov sociálnej služby: 
hrad Červený Kameň, mesto Piešťany, miniatúry 
v Podolí, kultúrny program u „Osičkú“ v Lanžhote, 
koncert Integrácia v Bratislave        1350,90 

Regenerácia pracovnej sily                                              800,00 

SPOLU: 7017,25 
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Úhrady za poskytovanú sociálnu službu: 
Pri stanovení ceny za poskytovanie  sociálnej služby vychádzame zo strategických cieľov  
Trnavského samosprávneho kraja a zariadenia sociálnych služieb. Základom pre určenie 
ceny  za poskytované služby je platný zákon o sociálnych službách, všeobecne záväzné 
nariadenie Trnavského samosprávneho kraja a vnútorná smernica o úhrade za 
poskytované sociálne služby. S každým klientom  je uzatvorená zmluva  o poskytovaní 
sociálnych služieb, ktorej prílohou je výpočtový list s informáciou  o výške úhrady za 
jednotlivé služby.  
 
Priemerná mesačná úhrada:  
 

DSS ZPS ŠZ 

213,65 € 282,56 € 215,83  € 

 
 
 
Ekonomicky oprávnené náklady mesačné na 1 PSS: 
 

DSS ZPS ŠZ 

613,34 € 853,14 € 678,52 € 

 
 

K 31.12.2018 evidujeme pohľadávky za sociálne služby v celkovej výške: 
 

DSS ZPS ŠZ 

17.093,02 € 12.625,59 € 3.843,12 € 

 
 
 
Kompletná účtovná závierka za rok 2018 je zverejnená v Registri účtovných závierok na 
webovej stránke www.registeruz.sk. 
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Kontakty : 

Zariadenie sociálnych služieb - adresa: 
Domov sociálnych služieb  

a zariadenie pre seniorov SENICA 

  
 

Štefánikova 1377/77,  905 01 Senica 

  
 

IČO:   34000992 

  
 

DIČ:   2021044806 

Aktualizácia 
k 1. júlu 2019 

 

Web stránka :   www.dsssenica.sk 

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

 Telefón - ústredňa: 034/6517957   

 FAX : 034/6514765   

Funkcia Meno Telefón E-mail  

USEK RIADITEĽA       

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

ÚSEK EKONOMICKÝ 
 

    

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

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

referent správy 
majetku 

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

Skladová účtovníčka a 
pokladníčka 

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

ÚSEK ZDRAVOTNÝ 
 

  
 

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

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

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

ÚSEK SOCIÁLNY  
 

  
 

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

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

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

sociálna pracovníčka Mgr. Valúšková Lenka  034/6514765 valuskova.lenka@zupa-tt.sk 

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

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

ÚSEK STRAVOVACÍ     
 

Diétna sestra Kotrčková Katarína  
034/6517957  
kl. 22 

kotrckova.katarina@zupa-tt.sk 

Skladová účtovníčka 
potravín 

Burdová  Alena  
034/6517957  
kl. 22  

burdova.alena@zupa-tt.sk 

 
Senica, jún 2019      Schválil: 
Spracoval kolektív pracovníkov      
DSS a ZPS SENICA      JUDr. Zita Rišková  

riaditeľka DSS a ZPS SENICA 


