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1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB  

  

 

 

Názov poskytovateľa Zariadenie pre seniorov 

Sídlo  Ul. Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

IČO 42 372 984 

DIČ 2024154671 

Právna forma  Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

Zriaďovateľ Mesto Nové Mesto nad Váhom 

Štatutárny zástupca Mgr. Zuzana Kubrická 

Zápis poskytovateľa do registra 4.9.2014, 16.9.2015 

Miesto poskytovania sociálnych služieb Ul. Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Forma sociálnej služby Pobytová - celoročná 

Predmet činnosti V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba 

fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek  jej stupeň 

odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie tejto služby 

potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

Kapacita zariadenia 92 

Dátum začatia poskytovania sociálnej 

služby 

 

1.1.2015 
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2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB  

  

 

Zariadenie pre seniorov sa nachádza neďaleko centra mesta Nové Mesto nad Váhom, v priamom 

susedstve parku D.Štubňu – Zámostského, čo vytvára optimálne podmienky na pokojné prostredie ako 

aj na kontakt s celomestským spoločenským životom. 

Budova zariadenia je bezbariérová, má 20 jednolôžkových a 36 dvojlôžkových izieb rozložených 

v štyroch nadzemných podlažiach, ktoré sú prepojené dvoma výťahmi. Bývanie je riešené bunkovým 

systémom. Každá bunka má samostatné WC, kúpeľňu so sprchovým kútom a dvoma umývadlami. 

V jednej bunke sú maximálne tri izby – jedno a dvojlôžkové. Všetky izby majú francúzsky balkón, ktorý 

umožňuje bezprostredný kontakt s vonkajším prostredím imobilným, či ťažko mobilným prijímateľom 

sociálnej služby (ďalej len prijímateľ). Prijímateľ  má na izbe k dispozícii polohovateľnú posteľ, jednu 

veľkú dvojkrídlovú skriňu, komodu zo zásuvkami a uzamykateľný nočný stolík. Pocit istoty a bezpečia 

dodáva prijímateľom systém núdzových tlačidiel, ktoré môžu kedykoľvek využiť na privolanie 

personálu.  

Pre ľahšiu činnosť spojenú s osobnou hygienou zdravotne a telesne postihnutých prijímateľov sú 

na každom poschodí zriadené kúpeľne vybavené sprchou, vaňou, špeciálnymi zdravotníckymi 

pomôckami a zdvíhacími zariadeniami.   

Voľný čas môžu prijímatelia tráviť v rozľahlej spoločenskej miestnosti, ktorá je vybavená 

pohodlnými sedačkami, pohovkami, televíziou, a domácim kinom. Na druhom a treťom nadzemnom 

podlaží môžu prijímatelia využívať aj menšiu presvetlenú miestnosť foyer vybavenú stolom, kreslami a 

televíznym prijímačom.  Denné voľnočasové aktivity môžu prijímatelia vykonávať   v rôznych 

priestoroch zariadenia – spomienková miestnosť, knižnica, hala na 2. a 3. nadzemnom podlaží. 

Kancelárie, rehabilitačná miestnosť, práčovňa a skladové priestory sa nachádzajú na 1. 

nadzemnom podlaží. Kuchyňa, jedáleň, spoločenská miestnosť a knižnica sa nachádza na 2. nadzemnom 

podlaží. Ambulancie – stanovisko zdravotného personálu sú umiestnené na každom nadzemnom 

podlaží.  

Prijímatelia môžu využívať aj vonkajšie priestory zariadenia - záhradu, ktorá svojou 

priestrannosťou a vybavením poskytuje možnosti pre relaxáciu a oddych.    
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3. PERSONÁLNE PODMIENKY, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA POSKYTOVATEĽA 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

V  roku 2015 v zariadení pracovalo 46 zamestnancov. Organizácia je rozčlenená na 2 úseky, ktoré 

riadia vedúci úsekov. Vzťahy a väzby medzi jednotlivými úsekmi sú upravené v interných predpisoch 

a nižšie uvedenej organizačnej štruktúre organizácie. 

 

 

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy 

a v priebehu zamestnania si naďalej dopĺňajú a zvyšujú svoje vzdelanie. Zamestnanci prechádzajú 

rozličnými školeniami v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych zmien. 

Organizácia pravidelne vykonáva školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO a rôzne 

odborné školenia.   

 

 

   

 Riaditeľka 

   

 Ekonomicko-prevádzkový úsek  20,5 Sociálno-zdravotný úsek    24,5 

 

vedúca ekonomicko-prevádzkového 

úseku 1 vedúca sociálno-zdravotného úseku 1 

 vodič, údržbár 1 sociálna pracovníčka 2 

 hospodár 1 ambulantná zdravotná sestra 1 

 účtovníčka 1 Fyzioterapeut 1 

Stravovacia 

prevádzka  zdravotná sestra (brat) 2 

vedúca 

stravovacej 

prevádzky 1  zdravotný asistent 3 

kuchárka 3  opatrovateľka 14,5 

pomocná 

kuchárka 2   

   

 upratovačka 6  

 pračka 2  

 informátor 2,5  
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Prehľad absolvovaných školení a seminárov v roku 2015: 

  

Názov  Počet zúčastnených 

zamestnancov  

1.  Mzdová a personálna agenda  1 

2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej 

osoby zo závislej činnosti za rok 2015, zmeny 

v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2016 

1 

3. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové 

a príspevkové organizácie zriadené obcou VÚC v roku 

2015 

1 

4. Reminiscencia v práci  so seniormi s demenciou  1 

5. Mzdová účtovníčka v roku 2015 + novela zákonníka 

práce k 1.4.2015 

2 

6. VII. Medzinárodná konferencia aktivácia seniorov 

a nefarmakologické prístupy v liečbe alzheimerovej 

choroby  

1 

7. Vzdelávanie k „aktívnemu starnutiu“  1 

8. Tréning – manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 

zameraný na mladých ľudí so znevýhodnením  

1 

9. Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou k 31.12.2015 

1 

10. Konferencia URBIS- MADE Banská Bystrica  1 

11. Mzdová a personálna agenda – ukončenie roku 2015 1 

12. Štandardy kvality v oblasti dodržiavania ľudských práv 

a slobôd  

2 
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4. ŠTRUKTÚRA  PRIJÍMATEĽOV  SOCIÁLNEJ  SLUŽBY   

  

ZPS má vytvorené podmienky pre poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby pre 92 

prijímateľov.   V roku 2015 bolo v zariadení prijatých 131 žiadateľov o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby. 7 prijímateľom sa skončila poskytovať sociálna služba na vlastnú žiadosť a 32 

prijímatelia zomreli.                           

 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2015 podľa veku, pohlavia, mobility a stupňa 

odkázanosti: 

Tab. 1 Štruktúra prijímateľov podľa veku 

vekové rozpätie  Počet  

75 – 79  16 

80 – 84  25 

85 – 89 28 

 Nad 90   11 

 
Tab. 2 Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia  

pohlavie  Počet  

ženy  74 

Muži  18 

 
Tab. 3 Štruktúra prijímateľov podľa mobility  

Mobilita   Počet  

mobilní  38 

Čiastočne imobilní  42 

Imobilní  12 

      

Tab. 3 Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu  

Mobilita   Počet  

         I. – III. (IVD) 11 

IV. 34 

V.  19 

VI. 28 

 

V poradovníku čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bolo k 31.12.2015 

evidovaných 22 žiadostí, z toho 14 žien, 8 mužov. 
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5.   POSKYTOVANIE  SOCIÁLNYCH  SLUŽBY   

 

V ZPS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej 

osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných 

vážnych dôvodov.    

 

Zariadenie poskytuje okrem odbornej starostlivosti aj rôzne druhy aktivít, ktoré ponúkajú zmysluplné 

využívanie voľného času s ohľadom na individuálne potreby a možnosti seniorov. Voľnočasové aktivity 

zahŕňajú ranné rozcvičky, individuálne rehabilitácie,  prácu v tvorivých dielňach, spomienkovú terapiu, 

tréning pamäte, skupinové a individuálne čítanie. Duchovný život je v zariadení zabezpečovaný 

bohoslužbami a modlitbami ruženca. Veľkej pozornosti a obľube sa tešia kultúrne a spoločenské 

podujatia, ktoré sú takmer vždy spojené s hudbou a spevom. 

 

V zariadení pre seniorov sa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje 

 Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 

Prijímateľom sa poskytuje  kvalitná nepretržitá starostlivosť pri všetkých činnostiach, pri 

ktorých si vyžadujú pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti a podľa zoznamu 

úkonov sebaobsluhy, zoznamu úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznamu základných 

sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej osoby podľa rozsahu 

určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Personál zdravotného úseku poskytuje 

pomoc prijímateľom najmä pri: osobnej hygiene, kúpeli, obliekaní, stravovaní a pitnom režime, 

zmene polohy, pohybe, orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu a vykonáva 

dohľad nad uvedenými činnosťami.    

 Sociálne poradenstvo:  

Poradenstvo zabezpečujú sociálne pracovníčky a riaditeľka ZPS. Cieľovou skupinou sú najmä 

prijímatelia sociálnej služby umiestnení v zariadení, ich príbuzní a potencionálni záujemcovia 

o poskytovanie sociálnej služby v zariadení. Poradenstvo je poskytované individuálne 

a skupinové. Informácie sa podávajú  prevažne osobne,  telefonicky, alebo písomne. 

 Sociálna rehabilitácia:                       

je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, na aktivizovanie 

schopností a posilňovaní návykov pri sebaobsluhe. V rámci sociálnej rehabilitácie má 

prijímateľ  nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestačnosti 
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s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie (sebaobsluha, jemná a hrubá motorika, tréning 

pamäti, pracovná terapia, zmyslová terapia estetická terapia, nácvik reči a komunikácie). 

Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje počas celého dňa personál sociálno-zdravotného úseku. 

 Ubytovanie:                                                                                                                                                                                         

je poskytované v jedno a dvojlôžkových izbách, ktoré tvoria bunkový systém. Súčasťou každej 

obytnej bunky je kúpeľňa a WC. Izby sú vybavené štandardným nábytkom, ktorý spĺňa 

požiadavky na ubytovacie zariadenia. Každé poschodie je vybavené kuchyňou pre prijímateľov 

na prípravu kávy, čaju, zohriatie jedla v mikrovlnnej rúre a uskladnenie potravín v chladničke. 

Súčasťou každého podlažia je  kúpeľňa s WC prispôsobená pre ťažko mobilných a imobilných 

prijímateľov. V spoločenskej miestnosti je umiestnená bohatá knižnica a televízia, ktorá je 

taktiež v hobby miestnosti na 3. a 4. nadzemnom podlaží. Prijímatelia majú možnosť v rámci 

nadštandardnej služby používať na izbe vlastný televízny prijímač, rádio, minichladničku, 

prípadne iné malé spotrebiče.  Prijímatelia majú možnosť po dohode s vedením zariadenia 

priniesť si so sebou drobné spomienkové a dekoračné predmety (fotografie, sošky a pod.).  

 Stravovanie:  

je zabezpečované vo vlastnej kuchyni ZPS, je poskytované v súlade so zásadami zdravej 

výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa. Strava sa pripravuje podľa 

jedálneho lístka (pre racionálnu, neslanú, diabetickú a šetriacu stravu) zostaveného vedúcou 

kuchyne a schváleného stravovacou komisiou. Členmi stravovacej komisie sú aj zástupcovia 

prijímateľov. Celodenná strava sa skladá z 5-6 jedál – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 

a pri diabetickej strave druhá večera.  Strava sa prioritne konzumuje v jedálni. Imobilným 

prijímateľom je jedlo podávané na izby.  

 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva:  

sa poskytuje v rámci obslužných činností, ktoré sa riadia prevádzkovým poriadkom zariadenia. 

Priebežné upratovanie a dezinfekcia sa vykonáva každý pracovný deň, dôkladné upratovanie 

sa vykonáva jedenkrát týždenne podľa čistiaceho a dezinfekčného programu.  O posteľnú 

bielizeň a osobné šatstvo prijímateľov sa staráme priamo v našom zariadení, kde máme 

zriadenú práčovňu, vybavenú profesionálnymi pračkami a sušičkami. Samozrejmosťou je 

bežná údržba šatstva a bielizne (rôzne drobné opravy, šitie...) v závislosti od potreby 

prijímateľa. 

 

V zariadení pre seniorov sa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách utvárajú 

podmienky na 

 Úschovu cenných vecí: 
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Cenné veci  prijímateľov sú na požiadanie prijímateľa uschované na základe Zmluvy o úschove 

v zmysle občianskeho zákonníka, o ktorých sa vedie evidencia. 

 

V zariadení pre seniorov sa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zabezpečuje: 

 Ošetrovateľská starostlivosť: 

je vykonávaná prostredníctvom všeobecných, odborných lekárov a agentúrou domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti. Prijímateľom zostáva zachovaná slobodná voľba lekára. 

Komplexnú 24 – hodinovú opatrovateľskú starostlivosť vykonáva odborne vzdelaný zdravotný 

a ďalší personál zariadenia, ktorý vykonáva najmä dozor nad liekmi a ich podávanie podľa 

ordinácie lekára, podávanie injekcií, ošetrenie rán, dekubitov, sledovanie fyziologických 

hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom,  zabezpečenie liekov, 

kompenzačných pomôcok, zdravotných pomôcok a ich doručenie.  

 Záujmová činnosť:  

obsahuje zábavnú aj terapeutickú časť a je zameraná najmä na rozvoj telesných, psychických 

a sociálnych zručností ako aj na podporu tvorivej činnosti. Vychádza z potrieb záujmu 

prijímateľov a sú ponúkané denne v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Prijímateľ má 

právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky. 

 

Programy a aktivity poskytované počas roka 2015: 

 

Rehabilitácia  

sa zameriava na podporu pohybovej aktivity prijímateľov. Rehabilitačnú miestnosť je    vybavená 

masérskym stolom, stacionárnym bicyklom, žinenkami, fit loptami, a inými rehabilitačnými 

pomôckami. Každý deň ponúkame rannú rozcvičku a popoludňajšie cvičenie. Individuálna 

rehabilitácia  je poskytovaná ťažko mobilným a imobilným prijímateľom. Okrem pohybových aktivít 

a rehabilitácie fyzioterapeutka príp. zdravotná sestra v súlade s odporúčaním poskytujú: liečbu 

polarizovaným svetlom – biolampou, masáže –  jemné techniky, relaxačné cvičenia, skupinové 

cvičenia, individuálne procedúry – prevencia ochorení pohybového aparátu, stav stuhnutosti a napätia, 

pri respiračných chorobách, kožných defektoch, zlepšenia mobility chôdzou po rovine, po schodoch,  

súbor aktívnych dychových cvičení a iné... 

 

Arteterapia  

sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov 

prostredníctvom kresby, maľby, plastiky alebo ďalších výtvarných techník. Cieľom nie je vytvoriť 
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umelecké dielo ale rozvíjať tvorivosť a spontánny prejav, komunikovať neverbálnymi cestami. 

Výtvarnou tvorbou si prijímateľ obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímanie, sebavyjadrenie, 

sebareflexiu a pocity uvoľnenia. Terapeut môže na základe výberu obrázka a farieb, pomerne presne 

zhodnotiť momentálny psychický stav prijímateľa a ponúknuť možnosti riešenia. Arteterapiu vedie 

sociálna pracovníčka. 

 

Biblioterapia 

Čítanie je metóda psychoterapie, ktorá sa dokáže spojiť s liečbou. Hlavným cieľom biblioterapie je 

revitalizácia, resocializácia a celkový rozvoj osobnosti, pozitívne ovplyvnenie správania prijímateľa. 

V našom zariadení sa poskytuje individuálnou a skupinovou formou. Skupinovú terapiu zabezpečujú 

dobrovoľníčky. 

 

Ergoterapia 

Ergoterapia slúži, ako súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prijímateľom vyplniť voľný čas a odstrániť 

nudu, pocit menejcennosti a neužitočnosti. Cieľom ergoterapie je zlepšenie telesných a psychických 

funkcií, vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti, zvýšenie sebavedomia a 

sebahodnotenia, príležitosť byť v skupine ľudí, zvýšenie schopnosti koncentrácie, získanie spolupráce 

u uzavretých klientov. Ergoterapia v našom zariadení je pracovná činnosť založená na báze 

dobrovoľnosti, má napomôcť k väčšej dôvere, udržať alebo prípadne zlepšiť fyzickú kondíciu, rozvíjať 

jemnú motoriku. V zariadení počas roka prijímatelia pomáhali pri činnostiach každodenného života –  

pri upratovaní v interiéri a exteriéri zariadenia, pri údržbe šatstva, pri sezónnych prácach v záhrade 

zariadenia, pri skrášľovaní zariadenia a jeho vonkajších priestorov a pod. Uvedené činnosti poskytujú 

prijímateľom nevyhnutnú fyzickú činnosť, adekvátnu mentálnu stimuláciu a príležitosť k vzájomnému 

zbližovaniu. Pracovné aktivity sú prispôsobené telesnému a psychickému stavu prijímateľa a sú 

vykonávané pod vedením odborného personálu. 

 

Reminiscenčná terapia  

Terapia spomienkami je aktivizačná a validačná liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť 

klienta a cez jeho vybaviteľné spomienky ho aktivizuje. Cieľom tejto terapie je zlepšenie mentálneho 

stavu prijímateľov, komunikácie s prijímateľmi a odstránenie alebo aspoň zmiernenie jeho ťažkostí. 

Reminiscencia ako hlasité alebo tiché vybavovanie udalostí zo života človeka sa v ZPS uskutočňuje  

skupinovou formou. Ide o rozhovor sociálneho pracovníka s prijímateľmi o ich doterajšom živote, o 

rôznych spomienkach a aspektoch ich života. Spomienková terapia pôsobí pozitívne na celkovú 

náladu, správanie a spokojnosť prijímateľa, zamestnáva pamäť, podporuje myslenie, uspokojuje 
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potrebu odovzdávania skúsenosti, pomáha potvrdzovať vlastnú identitu, prispieva k vnímaniu samého 

seba, umožňuje hodnotiť svoj život, bilancovať a nájsť zmysel svojho života. Základom 

reminiscenčnej terapie sú voľné a spontánne vyjadrené spomienky.   

 

Tréning pamäti 

Cieľom tréningu pamäti je udržať dobrú pamäť aj vo vyššom veku, dosiahnuť zdravé sebavedomie, 

dostatočný stupeň nezávislosti v každodennom živote. Tréning pamäti pre aktívnych seniorov a 

seniorov s poruchami pamäti (Alzheimerova demencia, demencie) prebieha v našom zariadení pod 

vedením trénerky pamäti Mgr. Ľubomíry Strážovskej. Vzdelávací program má seniorov presvedčiť o 

tom, že úbytok pamäťových schopností vo vyššom veku je možné obmedziť, ak je pamäť primerane 

využívaná a cvičená, vytvoriť návyky a potreby starať sa o vlastnú pamäť, pravidelne aktivizovať a 

cvičiť svoje mentálne schopnosti, dosiahnuť dostatočný stupeň nezávislosti v každodennom živote, 

zdravé sebavedomie a záujem o nové poznanie a dianie okolo seba. Skupinové stretnutia sa 

uskutočňujú v pravidelných intervaloch, spravidla 1 krát týždenne v pevne stanovenom čase, ktoré sú 

zamerané najmä na stimuláciu pamäte (cvičenia pozornosti a zmyslového vnímania). 

 

Záujmová činnosť  

je zabezpečovaná s ohľadom na vek, možnosti a potreby prijímateľov sociálnej služby. Jej cieľom je 

aktívne vyplniť voľný čas. Zahŕňa v sebe kultúrnu, spoločenskú, športovú a rekreačnú činnosť, 

zameranú na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Pre tento účel má ZPS zriadenú 

jednu viacúčelovú spoločenskú miestnosť, jednu menšiu spoločenskú miestnosť, chodbové priestory 

na I., II, a III. nadzemnom podlaží a knižnicu.  Záujmová činnosť sa spravidla realizuje v týchto 

priestoroch, ale v prípade potreby využívame aj priestor jedálne, alebo iný vhodný priestor.  V rámci 

záujmovej činnosti máme niekoľko krúžkov a pravidelných spoločných aktivít: spevácky súbor, 

sledovanie filmov, hranie spoločenských hier , a pod. 

 

Duchovná činnosť  

Duchovné vyžitie prijímateľov sprostredkovávajú rímskokatolícky a evanjelický duchovní. Pravidelne 

raz za dva týždne sú v zariadení odslúžené evanjelické bohoslužby. V ZPS je zriadená kaplnka, ktorú 

môžu prijímatelia neobmedzene využívať na modlitby a meditácie.  
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UDALOSTI A PODUJATIA V ROKU  2015   

 

Marec/ Oslava Medzinárodného dňa žien 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme  pripravili kultúrne podujatie, ktorým sme vyjadrili 

poďakovanie a úctu všetkým ženám v zariadení. V programe vystúpili pásmom ľudových piesní 

a tancov žiaci zo ZŠ Tematínska a žiaci zo IV. ZŠ Odborárska z Nového Mesta nad Váhom.  

Marec/ Slávnostné otvorenie zariadenia 

Oficiálne otvorenie Zariadenia pre seniorov prebehlo za účasti významných osobností: Ministra práce, 

sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jána Richtera, poslanca NR SR Mgr. Dušana Bublavého, primátora 

Mesta Nové Mesto nad Váhom Ing. Jozefa Trstenského a ďalších vzácnych hostí.   

Apríl/ Voľba rady obyvateľov 

Prijímatelia sa podľa svojich síl a schopností podieľajú na organizovaní spoločenského života 

prostredníctvom rady obyvateľov. Tvoria ju traja členovia, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.  

Apríl/ Prvé spoločné skrášľovanie záhrady zariadenia 

V rámci pracovnej terapie – vysadením muškátov, gladiol, levandule a ďalších kvetov  sme spoločne 

s prijímateľmi skrášlili okolie záhradného altánku a dvora  

Máj/ Majáles 

V záhrade zariadenia za prítomnosti obyvateľov a zamestnancov sa konalo slávnostné „netradičné 

zasadenie“ mája. Mladý zasadený stromček bude pre obyvateľov symbolikou májových udalostí 

a zároveň  skrášľovať okolie zariadenie. Atmosféru tejto udalosti spríjemňovala hudba harmoniky. 

Máj/ Deň matiek 

Pri príležitosti dňa matiek sme pripravili pre matky v našom zariadení kultúrny program, v ktorom 

vystúpili deti z MŠ Hájovky z Nového Mesta nad Váhom. Úsmev na všetkých tvárach vyčarili deti  

pásmom piesní, tancov a aj scénok. Na záver vystúpenia rozdali všetkým obyvateľom vlastnoručne 

vyrobené srdiečka.  

Máj/ Chlieb náš každodenný 

21. mája sa v spoločenskej miestnosti zariadenia v príjemnej atmosfére konalo stretnutie so 

spisovateľkou Máriou Pomajbovou, členkou Spolku slovenských spisovateľov a literárneho klubu pri 

Mestskej knižnici Ľ. V. Riznera v Trenčíne. Celá hodina patrila zaujímavým úryvkom životných 

príbehov z jej tvorby. Záver sa niesol v družnom rozhovore prítomných... 

Jún/ Stretnutie generácií 

16. júna sme pre našich seniorov vďaka grantovému programu pripravili aktivitu s názvom "stretnutie 

generácií". Zámerom aktivity bolo odovzdanie pracovných skúseností starších (našich seniorov) 

mladším (žiakom IV. ZŠ Odborárska z Nového mesta nad Váhom. Výsledkom spoločnej práce sú 
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zhotovené, namaľované a vysadené záhradné  kvetináče z použitých pneumatík. Výbornú atmosféru 

na dvore dotvárala živá hudba a malé pohostenie.  Generačnému pracovnému stretnutiu sa veľmi tešili 

starší aj mladší... 

Júl/ Tvoríme so seniormi 

2. júla sme na dvore zariadenia ovárali letnú sezónu, k čomu nechýbala tradičná grilovačka s country 

kapelou. Tejto akcie sa mohli zúčastniť príbuzní či priatelia našich seniorov a vďaka grantovému 

programu zameranému na  upevnenie priateľských a rodinných vzťahov spolu vyrábali  kŕmidlá pre 

vtáčikov. V príjemnej pracovno-zábavnej atmosfére sa nieslo celé podujatie až do večerných hodín.  

Júl/ Letný turnaj v spoločensko-športových hrách 

V našom zariadení sa 16. júla konal 1. ročník  Letného turnaja v spoločensko-športových hrách. 

V piatich disciplínach súperili seniori nášho zariadenia a klienti Centra sociálnych služieb v Novom 

Meste nad Váhom. Cieľom tohto podujatia bolo, aby seniori nášho zariadenia a klienti susedného 

sociálneho zariadenia prežili príjemné dopoludnie v priateľskej atmosfére.  

August/ Turnaj v spoločensko-športových hrách 

Pre veľký úspech 1. ročníka Letných spoločensko-športových hier sme sa na požiadanie seniorov 

rozhodli  tento turnaj zopakovať. 20. augusta naši seniori s veľkým zanietením súperili celé dopoludnie 

v štyroch disciplínach. Počas športovania vládla dobrá nálada a zábava. 

September/ Rozlúčka s letom... 

21. septembra sme sa v zariadení rozlúčili s letom. Rozlúčka bola naplánovaná vo dvore zariadenia, 

pre nepriaznivé počasie sme sa s letom symbolicky lúčili v spoločenských priestoroch zariadenia. 

Vďaka sponzorom bolo pripravené bohaté zabíjačkové pohostenie. Dobrá hudba navodila výbornú 

atmosféru a rozospievala takmer každého, kto sa zúčastnil... 

Október/ Súťaž o najkrajšiu dyňu 

V jesenný mesiac sme na jedno popoludnie pripravili pre seniorov súťaž vo vyrezávaní dýň. Napriek 

tomu,  že sa súťažiaci víťazstvu veľmi tešili, hlavným cieľom aktivity bolo príjemne strávené 

popoludnie plné zábavy a dobrej nálady... 

Október/ Mesiac úcty k starším 

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme pre seniorov pripravili kultúrne podujatie. Svojimi básňami 

a piesňami potešili seniorov najmenší účinkujúci - deti zo súkromnej MŠ Little star z Nového Mesta 

nad Váhom. Milým slovom každého rozcítila spisovateľka Mária Pomajbová. Všetkých  rozospievala 

a srdce rozohriala hudobná skupina "Old boys" . 

  November/ Zimný turnaj v spoločensko-športových hrách 

V stredu 11. novembra sa v našom zariadení konal  zimný turnaj v spoločensko-športových hrách. 

Súťažili seniori nášho zariadenia proti klientom z Centra sociálnych služieb. Zápolilo sa v piatich 
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disciplínach, a to: človeče nehnevaj sa, žolík, puzzle, hod snehovou guľou a chytanie vianočného 

kapra. K príjemnej atmosfére prispela veselá hudba a malé občerstvenie (domáce koláčiky), ktoré  

pripravili šikovné ruky našich administratívnych pracovníčok.  

December/ Pečenie vianočného pečiva a zdobenie vianočného stromčeka 

V príjemnej atmosfére vianočných kolied sme 4. decembra obliekli zariadenie do vianočného šatu, 

a spoločne s pomocníkmi – s deťmi z  Detského domova z Nového Mesta nad Váhom sme sa pustili 

do pečenia vianočného pečiva.  S pomocou dobrých rád tých skôr narodených, išla práca deťom pekne 

od ruky. Z koláčikov, ktoré voňali po vanilke, či škorici mali všetci veľkú radosť.  

December/ Slávnosť sv. Mikuláša 

7. decembra sme aj v našom zariadení netrpezlivo čakali na Mikuláša. Čakanie nám spríjemnili 

vianočným programom deti z Detského domova z Nového Mesta nad Váhom. Pre našich seniorov mali 

pripravené prekvapenie – vlastnoručne upečený a vyzdobený medovníček. Netrpezlivé čakanie sa na 

koniec oplatilo, Mikuláš zavítal aj k nám... 

December/ Vianočný večierok 

Dňa 16. decembra sa konal Vianočný večierok pre všetkých obyvateľov zariadenia. Pozvanie prijali aj 

vzácni hostia: primátor mesta Jozef Trstenský, viceprimátorky Kvetoslava Hejbalová, Viera Vienerová 

a evanjelický kňaz Ľubomír Ďuračka. Slávnostný program otvoril spevácky súbor nášho zariadenia,  

k príjemnej atmosfére prispeli piesne a slová speváckeho súboru Zvonky, spevokolu Hrachovienka a 

záver večera patril folklórnemu súbor z Trenčianskych Stankoviec. Všetkým účinkujúcim i hosťom 

naši seniori s vďakou odovzdali darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili. 

December/ Štedrý večer 24.12.2015 

Štedrým dňom začínajú Vianoce - obdobie lásky, spolupatričnosti a obdarovávania. V tento deň  prišli 

zamestnanci s rodinami a priateľmi potešiť seniorov ZPS svojou prítomnosťou, vianočnými koledami, 

úprimným slovom a vianočným darčekom. Všetci sme spoločne zaspievali najznámejšiu vianočnú 

koledu „Tichá noc“, a tak ako takmer v každej inej domácnosti sme pred slávnostnou večerou  

spoločnou modlitbou poďakovali za všetko čo sme počas roka prežili...   

  

 

6. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH 

ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH 

 

 Ročná účtovná závierka bola vypracovaná podľa zákona o účtovníctve. Z účtovnej závierky 

uvádzame základné údaje za rok 2015.  Údaje sú v eurách. Kompletnú účtovnú závierku máme 
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zverejnenú v Registri účtovných závierok na linku http://www.registeruz.sk/cruz-

public/domain/accountingentity/show/1540087 . 

 

 

7. PREHĽAD O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH  

 

Stanovený rozpočet na rok 2015, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom Mesta Nové Mesto 

nad Váhom dňa 02.12.2014 uznesením č. 88/2014 –MsZ  vo výške: 

 

 Výdavky 711 698,- EUR z toho: bežné výdavky vo výške 696 698,- Eur a  

 

                                                     kapitálové výdavky vo výške 15 000,- EUR 

Vlastné príjmy 389 700,- EUR 

 

Upravený rozpočet na rok 2015 na bežné výdavky a vlastné príjmy  bol stanovený zriaďovateľom 

po 2.zmene Programového rozpočtu Mesto Nové Mesto nad Váhom dňa 03.11.2015 uznesením č. 

68/2015 - MsZ  vo výške: 

 

Výdavky 769 298,- EUR z toho: bežné výdavky vo výške 769 298,- Eur a  

                                                     kapitálové výdavky vo výške 0,- EUR 

Vlastné príjmy 314 200,- EUR 

 

       

ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV   

    Mzdové náklady                           v celých EUR                      

položka Rozpočet  Upravený  Čerpanie         zostatok  % plnenie 

610 – mzdy 304 550 358 050 354 979   3 071    99    

620 – odvody  106 048 124 748 124 685    63 100 

ON spolu 410 598 482 798 479 664 3 134 99 

   Prevádzkové náklady                  v celých EUR                      

položka Rozpočet Upravený Čerpanie zostatok  % plnenie 

631 – cestovné 327 327 327 0 100 

632 – energie 70 610 70 610 65 687 4 923 93 

633 – materiál a služby 175 703 175 703 159 848 15 855 91 

634 – dopravné 1 101 1 101 1 069 32 97 

635 – údržba 9 549 9 549 9 388 161 98 

637 - služby 27 810 27 810 22 008 5 802 79 

Spolu 630 285 100  285 100 258 327 26 773 91 

642 nemoc.dávky 1 000 1 400 1 360 40 97 

Spolu 640 1 000 1 400 1 360 40 97 

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1540087
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1540087
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PN spolu 286 100 286 500 259 687 26 813 90 

   Spolu Bežné výdavky (čerpanie)                                                                         v celých EUR                      

položka Rozpočet Upravený Čerpanie zostatok  % plnenie 

MN a PN spolu 711 698 769 298 739 351 29 947 96 

 

 

   Spolu kapitálové výdavky (čerpanie)                                                                    v celých EUR                      

položka Rozpočet Upravený Čerpanie zostatok  % plnenie 

714 nákup.dop.pros. 15 000 0 0 0 0 

 

 

Schválená 2.úprava rozpočtu na rok 2015 bola v sume 314 200,- EUR.  

Vlastné príjmy za rok 2015 boli vo výške 321 018,- EUR, naplnenie príjmov  o 6 818,- Eur viac. 

 

  Vlastné príjmy (čerpanie)                                                                                    v celých EUR                      

položka Rozpočet Upravený Čerpanie zostatok  % plnenie 

Vlastné príjmy 389 700 314 200 321 018 -6 818 102 

 

 

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV   

 

Nedaňové príjmy pozostávajú  

 

 z úhrad za poskytované sociálne služby – platby od klientov vo výške 320 769,- €  

 úroky z vkladov 49,-  

 granty 200,-  

 

8. PREHĽAD PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 

 

 

Prijatý transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa  372.654,54 

Prijatý transfer na bežné výdavky zo štát.rozpočtu 336.448,07 

Prijatý transfer Úrad práce soc.vecí a rod-Európsky soc.fond prostr. EU 25.711,34 

Prijatý transfer Úrad práce soc.vecí a rod-spolufinancov. Štátny rozpočet  4.537,30 
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9. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV  

 

1. Stav majetku  

Druh majetku Skutočný stav  

zistený inventúrou 

Účtovný stav  

zachytený v účtovníctve 

Budovy 2.378.344,76 2.378.344,76 

Stavby 0 0 

Stroje, prístroje, zariadenia 74.034,66 74.034,66 

Dopravné prostriedky 14.380,00 14.380,00 

Pozemky 21.505,00 21.505,00 

DHM – DKP  od 30 € do 1700 € 137.447,55 137.447,55 

OTE do 30 € 148.870,15 148.870,15 

Zásoby-sklady spolu: 6480,33 6480,33 

Zásoby potraviny + PHM 4549,19 4549,19 

 

 

2. Finančný majetok  

a) významné zložky krátkodobého finančného majetku  

Krátkodobý  

finančný majetok 

Riadok 

súvahy 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Zostatok 

k 31.12.20

15 

Bankové účty (221) 

z toho: 

088     

Depozit,Sociálny 

fond 

 11.064,06 44.669,88 14.040,47 41.693,47 

Darovací účet  0 350,00      200,00 150,00 

  Spolu 088 11.064,06 45.019,88 14.240,47 41,843,47 

 

 

3. Časové rozlíšenie  

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  

Opis položky 

časového rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Zostatok 

k 31.12.20

15 

Náklady budúcich 

období 

spolu z toho: 

111     

Predplatné   26,75  26,75 

Poistné   325,08  325,08 

Diaľničná známka   50,00  50,00 
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Comtec – servisné 

.práce 

  171,12  171,12 

Ostatné      

Spolu 111 0 572,95  572,95 

 

 

4. Záväzky podľa doby splatnosti  

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - 41.532,57 € 

 

Záväzky podľa doby splatnosti 

Zostatok 2015 Zostatok 

2014 

 1 2 

Záväzky v lehote splatnosti 

z toho: Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 

vrátane 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich 

rokov vrátane 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 

Záväzky po lehote splatnosti 

41 532.57 

41 532.57 

0.00 

0.00 

0.00 

11 159.82 

11 159.82 

0.00 

0.00 

0.00 

Spolu  41 532.57 11 159.82 

 

b) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy  

Záväzok Riadok 

súvahy 

Hodnota 

záväzku 

Opis 

472 záväzok zo 

soc.fondu 

144           1.733,11 Sociálny fond 

379-iné záväzky 149 355,74 Záväzky z miezd 

325-ostatné záväzky 155 703,34 Záväzky voči klientom- depozit 

331 zamestnanci 163         22.796,85 Čistá mzda predpis 

336 poistné 165         13.703,20 Sociálne a zdravotné poistenie 

342 dane 167           2.090,33 Predpis dane zo miezd 

372-transfery a ost.zúčt. 172              150,00 Dar-darovací účet 

Spolu          41.532,57  

 

 

 

10. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA KALENDÁRNY ROK 

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015 na jedného prijímateľa sociálnej služby sme vyčíslili 

na 735,80 Eur.  
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