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1 Identifikačné údaje poskytovateľa sociálnych služieb
Obchodný názov:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
(ďalej ZPS a DSS/
Sídlo:
Záhumnie 220/90, 034 84 Liptovské Sliače
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
IČO:
37976044
DIČ:
2022061162
Zápis do registra poskytovateľov: 07. 12.2009
Predmet činnosti:
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v
pobytových zariadeniach
Štatutárny orgán:
Mgr. Emília Mušutová – riaditeľ ZPS a DSS
Kontakty:
riaditeľka 044/4372 650, 0915 851 709
soc.- zdravotný úsek 044/4372 648 - 648
fax:044/4372 649
e-mail: ddlsliace@ddlsliace.sk
Vymedzenie majetku: majetok ZPS a DSS tvorí časť majetku obce, ktorý slúži na
zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
Organizačná súčasť: organizačnou súčasťou je jedáleň, poskytovanie opatrovateľskej
služby,
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače bol zriadený „Obcou
Liptovské Sliače, Seč 635/2, 034 84 Lipovské Sliače“ na základe zriaďovacej listiny zo dňa
26.9.2005 s účinnosťou od 01.10.2005,
dodatku č.1 zo dňa 10.4. 2008
dodatku č.2 zo dňa 8.9.2008
dodatku č.3 zo dňa 19.11. 2009.

Od 01. 06. 2008 sa mení a dopĺňa predmet činnosti na základe Dodatku č. 1 k zriaďovacej
listine, vykonávanie opatrovateľskej služby v byte obyvateľa Obce Liptovské Sliače
v zmysle rozhodnutia starostu Obce Liptovské Sliače. Delimitáciou boli prevedené pracovno
– právne vzťahy 19 – tich zamestnancov, 20 – tich opatrovaných občanov v byte.
Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len "zákon"), zásadným
spôsobom mení koncepciu poskytovania sociálnych služieb ako celku.
Na základe novej legislatívy od 1.01. 2010 dodatkom č. 3. k zriaďovacej listine zo dňa 19.
11. 2011 dochádza ku zmene názvu našej organizácie „Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Liptovské Sliače“ (ZPS a DSS) a k rozšíreniu poskytovania sociálnych
služieb o podporné služby - odľahčovaciu služba a požičiavanie pomôcok.
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2 Personálne podmienky a organizačná štruktúra

Riaditeľ
1

vedúci so

vodič,
kurič, údržbár,
Úsek ekonomicko-prevádzkový

sociálny
pracovník - ergoterapeut
Úsek sociálno-zdravotnícky

6 zamestnancov

1 vedúci ekonomicko-prevádzkového
úseku (ekonóm, mzdový účtovník)
1 referent stravovacej prevádzky + skladník
2 kuchárka
1 pomocná kuchárka
1 údržbár, vodič, kurič, obsluha ČOV

11 zamestnancov

1 vedúci sociálno-zdravotníckeho úseku
1 sociálny pracovník
2 zdravotná sestra
5 opatrovateľka
2 upratovačka – práčka - šička
opatrovateľ v teréne:
31.12. 2011 – 12 opatrovateľov

Celkom: počet zamestnancov (k 31.12. 2011): 18 + (12 v teréne) = 30

2. 1 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti
Od 01.01.2011 do 31.01.2011 - 7 uchádzačov o zamestnanie (UoZ) vykonávali sociálne
služby pre občanov odkázaných na pomoc inej osoby a 2 UoZ (sociálny pracovník)
poskytovanie odbornej sociálnej starostlivosti.
Od 01. 02.2011 do 31.07.2011 - 3 UoZ vykonávali sociálne služby pre občanov odkázaných
na pomoc inej osoby.
Od 01.03. 2011 do 31.08.2011 - 1 UoZ vykonával sociálne služby pre občanov odkázaných
na pomoc inej osoby.
Od 01.10. 2011 do 31. 12.2011 – 2 UoZ vykonávali sociálne služby pre občanov odkázaných
na pomoc inej osoby.
Od 08.10. 2011 do 31. 12.2011 – absolvent II. st. vysokej školy sociálna práca, vykonával
absolventskú prax.
Dobrovoľníci boli veľmi užitoční počas nedostatku vlastných zamestnancov, počas dovolenky
a dolhodobonej PN opatrovateliek.
Spolupráca zamestnancov ZPS a DSS a dobrovoľníkov sa prejavila pri aktivizácii klientov
podľa individuálnych potrieb, v zapájaní klientov do spoločenského života, vykonávaní
základnej rehabilitácie a skvalitnením života seniorov a hendikepovaných klientov nášho
zariadenia.
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2. 2 Personálne podmienky, kvalifikačné predpoklady, vzdelávanie
V ZPS a DSS Liptovské Sliače pracuje kvalifikovaný personál, ktorý si neustále doplňuje
svoje poznatky a vzdelanie rôznymi formami štúdia, aby zabezpečil prostredie pre
poskytovanie bezpečných a odborných služieb, ktoré rešpektujú dôstojnosť človeka a sú
založené na princípoch etického kódexu.
Zamestnanci zariadenia spĺňajú kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie
pracovných činností v oblasti sociálnych služieb ustanovené §84 zákona č. 448 / 2008 Z.z.
o poskytovaných službách v znení neskorších predpisov.
V priebehu roka 2011 si pracovníci dopĺňali vzdelávanie a kvalifikáciu odbornými seminármi
a školeniami.
8 opatrovateliek zariadenia si doplnilo vzdelanie – absolvovali akreditovaný kurz opatrovania
220 hodín.
Sociálny pracovník a vedúca zdravotného úseku sa zúčastnili odborného seminára –
Individuálny rozvojový plán.
Riaditeľka , ekonómka, vedúci zamestnanci absolvovali vybrané školenia RVC Martin.
Zdravotnícki pracovníci mesačne uskutočňujú semináre so zdravotníckou tematikou, na
vylepšenie kvality práce poskytovaných služieb klientov.

3 Činnosť v ZPS a DSS Liptovské Sliače
ZPS a DSS Liptovské Sliače poskytuje služby celoročne podľa § 35 – Zariadení pre seniorov,
§38 – Domov sociálnych služieb, § 54 Odľahčovacia služba, § 58 – Jedáleň, §41Opatrovateľská služba v zmysle zákona č.448/2008 Z. z., o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách).

3. 1 Poskytovanie pobytovej sociálnej služby
Cieľová skupina
Fyzické osoby (FO), ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku.
FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo FO, ktorá je nevidiaca a jej stupeň
odkázanosti je najmenej III podľa príl. č. 3 zákon o sociálnych službách.
Cieľom poskytovania a rozvoja sociálnych služieb je komplexne riešiť situáciu občanov so
sťaženými sociálnymi podmienkami na území Obce Liptovské Sliače a okolitých obcí, zvýšiť
kvalitu poskytovaných služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových sociálnych služieb.
Zabezpečiť kontinuitu medzi zdravotníckymi službami, primárnou, sekundárnou a terciálnou
starostlivosťou - sociálnymi službami.
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Cieľom starostlivosti v ZPS a DSS je zvyšovanie kvality života seniorov v našom zariadení,
individuálny prístup ku klientom, zachovanie čo najdlhšie sebestačnosti každého prijímateľa
sociálnej služby.
V ZPS a DSS poskytujeme; pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo (základné), sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie,
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť podľa
záujmu klientov.
ZPS a DSS poskytuje; odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.
Odborné činnosti sú zabezpečené odbornými pracovníkmi, ošetrovateľskú starostlivosť
poskytujú – 3 sestry, jedna sestra je vedúca sociálno - zdravotného úseku, ktorá organizuje
prácu zdravotníckeho personálu a koordinuje prácu opatrovateliek v teréne.
Imobilní klienti sú osobitnou skupinou, ku ktorým pristupujeme prísne individuálne. Podľa
postihnutia volíme rôzne formy činností na udržiavanie a podporu sebestačnosti, liečebnú
rehabilitácia (aktívna a pasívna).
Základné sociálne poradenstvo – poskytuje sociálny pracovník s II. st. VŠ.
Zdravotnú starostlivosť v zariadení neposkytujeme, ale v plnom rozsahu zabezpečujeme.
Zdravotnú starostlivosť poskytuje praktický lekár, v rámci návštevnej služby pravidelne
1- krát týždenne, alebo podľa potreby aj niekoľko krát za týždeň.
V mimopracovnom čase praktického lekára zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pohotovostná
služba alebo zdravotná záchranná služba so sídlom v Ružomberku. Odborné vyšetrenia sú
zabezpečené v odborných ambulanciách v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.
Sebestační klienti navštevujú odborné ambulancie autobusovou dopravou, klienti so zníženou
pohyblivosťou sú dopravovaní zdravotnou dopravnou službou.
Obslužné činnosti:
Ubytovanie je zabezpečené v dvojposteľových a trojposteľových izbách, jednoposteľová izba
je používaná v terminálnom štádiu ochorenia, alebo v prípade krízovej situácie fyzickej
osoby.
Prevádzkové podmienky zariadenia (materiálne vybavenie, vybavenosť hygienických
zariadení, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajú kapacite, druhu poskytovanej sociálnej
služby a potrebám prijímateľov sociálnej služby.
Prostredie a vybavenie zariadenia zodpovedá kapacite a charakteru pobytových služieb.
Sú to predovšetkým :
- bezbariérovosť, všetky priestory využívané pre ubytovanie sú zariadené tak, aby ich
mohli využívať osoby so zmenenou schopnosťou pohybu.
- široké zárubne ( vozík )
- pomôcky – chodbové priestory sú opatrené madlami
- kompenzačné pomôcky (vozíky, fran. barle, U-aparáty)
- hygienické zariadenia (sprchovací kút, umývadlo, záchod)
- svetelná, tepelná pohoda a čistota.
Izby sú považované za súkromný priestor, každý prijímateľ sociálnej služby má k dispozícii,
posteľ, nočný stolík, nočnú lampu, skriňu, stoličku, poličku nad posteľ a spoločný stôl.
Podľa individuálnych potrieb prijímateľov sú priebežne nahrádzané váľandy polohovacími
lôžkami (2011 – zakúpených 6 polohovacích lôžok).
Stravovanie je zabezpečené vo vlastnej jedálni, kde pracujú dve kuchárky + 1 pomocná
kuchárka, + referent stravovacej prevádzky (kumulovaná funkcia + skladník).
Kapacita kuchyne je 50 hlavných jedál. Výživa klientov, pozostáva z troch druhov diét.
Zariadenie má vlastnú práčovňu, v ktorej pracujú 2 zamestnanci (kumulovaná funkcia +
upratovačka).
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Pri poskytovaní sociálnych služieb občanom kladieme dôraz na:
- individuálne posúdenie potreby sociálnej služby
- priznanie nároku občanovi na sociálnu službu
- poskytovanie podpory pri formulácii a realizácii osobných cieľov prijímateľov
sociálnych služieb,
- koordináciu služieb poskytovaných sociálnych služieb,
- zamestnanci si všímajú potreby klientov, zdravie, spokojnosť s poskytovanými
službami, obhajujú záujmy klientov.
Metódy sociálnej práce s klientom
Princípom dobrého vzájomného vzťahu sociálneho pracovníka a klienta je orientácia na
klienta ako na individualitu. Dôležitá je akceptácia klienta a jeho sebaurčenie.
K metódam práce so seniorom používame:
- rozhovor – poradenský, informačný, terapeutický
- rodinná terapia – rodina má pre každého človeka významné miesto a inak tomu nie je
aj v prípade seniora
- podmieňovanie – pozitívne - pochvala, negatívne – napomenutie.
- pohybové aktivity – jednoduché cviky pre seniorov, aktívna a pasívna rehabilitácia
u imobilných klientov,
- ergoterapia – jej cieľom je zmysluplné trávenie voľného času klientov a taktiež nácvik
pracovných zručností, mala by vychádzať z potrieb klienta a podporuje jeho
schopnosť komunikácie, spolupráce s inými ľuďmi a ovplyvňuje to aj jeho
sebahodnotenie.
- arteterapia – produktívna – využíva tvorivú činnosť klienta pri kreslení, maľovaní ...
- u klientov s kognitívnymi poruchami uplatňujeme rozvoj kognitívnych kompetencií
(trénovanie pamäti, rozvoj jemnej a hrubej motoriky)

3.2 Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2011
Zariadenie sociálnych služieb bolo celoročne kapacitne obsadené.
Celkovo v roku 2011 zariadenie poskytlo sociálne služby 41 klientom.
V zariadení pre seniorov – sociálna služba sa poskytla 27 prijímateľom sociálnej služby,
V domove sociálnych služieb sa sociálna služba poskytla – 6 prijímateľom sociálnej služby.
Na dobu určitú počas roka sa poskytovala sociálna služba 5 klientom,
Počet novoprijatých:
Zariadenie pre seniorov: 7 prijímateľov (ženy 7, muži:0)
Domov sociálnych služieb: 2 prijímatelia (ženy 2, muži: 0)
Odľahčovacia služba pobytová: 3 prijímatelia (2 muži, 1 žena)
V priebehu roka ukončenie poskytovania sociálnych služieb z dôvodu úmrtia:
8 prijímateľov /4 muži, 4 ženy/
Štruktúra podľa stupňa odkázanosti FO na pomoc inej FO:
II. st.: 1 /žena/
III. st.: 10 /8 žien, 2 muži/
IV. st.: 1 /muž/
V. st.: 10 /7 žien, 3 muži/
VI. st.: 5 /ženy/
Prerušenie poskytovania sociálnych služieb:
Dovolenka: 241 dní
Hospitalizácia: 305 dní
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3. 3 Záujmová činnosť v ZPS a DSS
V zmysle odst. 1, písm. a, bod 6, písm. e § 18 zákona 448/2008 Z.z. poskytuje záujmovú
činnosť a zabezpečuje záujmovú činnosť klientom, ktorá je zameraná na rozvoj osobnosti
a zručnosti prijímateľa sociálnej služby.
V rámci duchovných, kultúrnych a zdravotných možností sa staráme, aby sa naši prijímatelia
sociálnych služieb necítili nepotrební a odstrčení. Snažíme sa, aby žili plnohodnotným
duchovným a spoločenským životom.
ZPS a DSS pripravovalo v spolupráci so sociálnym pracovníkom obce, klubom Jednoty
dôchodcov, Materskou a základnou školou z Liptovských Sliačov celoročne rôzne kultúrne
a spoločenské podujatia.
Duchovné aktivity:
Duchovnej stránke prikladajú naši klienti veľkú vážnosť. Denne od 10,00 hod. – 11,00 hod.
vykonávajú modlitby a spievajú náboženské piesne. Vo večerných hodinách sa modlia svätý
ruženec. Uctievajú každý sviatok. Medzi základné duchovné aktivity patria každý mesiac
v prvý piatok svätá spoveď a prijatie eucharistie.
Voľno časové aktivity:
Počas celého roka sa mobilnejší klienti zapájali do rôznych aktivít, akými boli napr. práce
v okolí zariadenia (plevanie okolo kvetín, hrabanie lístia a udržiavanie čistoty okolia
domova). O kvety v interiéri a exteriéri zariadenia sociálnych služieb sa starali dve
mobilnejšie klientky.
Rehabilitačnú činnosť formou jednoduchých cvikov sme vykonávali v priebehu roka
v pracovných a ranných hodinách v priemere s 9 klientmi ( 7 žien a 2 muži).
Imobilní klienti boli vedení zdravotným personálom do asistovanej chôdze, prípadne
uskutočňovaním prechádzok na invalidnom vozíku po okolí. S úplne imobilnými klientmi
zdravotný personál vykonával polohovanie na lôžku na zabránenie vzniku dekubitov.
Aktivity prijímateľov sociálnych služieb v zariadení:
V zimných mesiacoch (január, február) voľný čas trávia klienti sledovaním obľúbených
televíznych programov, hraním spoločenských hier (karty, šachy, pexeso a pod.) lúštením
hlavolamov, trénovanie jemnej a hrubej motoriky u klientov, ktorým ubúdajú rozumové
schopnosti.
V mesiaci marci sme začali s prípravou občasníka “Naše šediny“. Cieľom občasníka je
v písomnej podobe informovať klientov a ich príbuzných čo sa udialo v zariadení, čo sa
pripravuje na nasledujúce obdobie, okienko zábavy, štatistika prijatých nových klientov,
jubileá, úmrtia a pod. Počas roka boli vydané 3 čísla občasníka.
Spoluprácou s obcou, realizáciou projektu „Našim najstarším – aby blízko nebolo ďaleko“
bolo prekonanie fyzickej i psychickej bariéry, a to spôsobom, ktorý je cieľovej skupine
najbližší. Bolo zrealizovaných päť interaktívnych vystúpení spojených s besedovaním, folklór
- zvyky, tradície, náboženské obyčaje obce a tvorivými dielňami.
- 20. 4. 2011 sa uskutočnilo divadelné predstavenie „Krížová cesta“ - vystúpenie
(Mládežnícky chrámový spevokol),
- téma – Tajomstvo Veľkej Noci, tvorivé dielne – maľovanie kraslíc
- „Máje“ – interaktívne predstavenie spojené s aktívnym zapojením publika, besedou
a tvorivými dielňami (FS Sliačanka, DFS Sliačanček), téma – tradície obce, tvorivé dielne
– výroba jednoduchých súčastí kroja
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- „Jáne náš“ – 21.06. 2011 interaktívne predstavenie spojené s aktívnym zapojením publika,
besedou a tvorivými dielňami (FS Sliačanka, DFS Sliačanček, Spevácky zbor KJD), téma tradície obce, ktoré majú svoje korene siahajúce do minulosti, tvorivé dielne – výroba
jednoduchých súčastí kroja
- „Detské hry“ – interaktívne predstavenie spojené s besedou a tvorivými dielňami (DFS
Sliačanček), téma – detstvo našich prastarých rodičov, tvorivé dielne – výroba
jednoduchých hračiek z minulosti
- „Matička Božia“ – interaktívne predstavenie spojené s besedou a tvorivými dielňami
(Spevácky zbor KJD, chrámové spevokoly), téma – materstvo a starostlivosť o deti
v minulosti, priblíženie festivalu Celoliptovské dni matky, ktorý sa konal v obci,
spomienka na Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska, tvorivé dielne – výroba
jednoduchých hračiek z minulosti (handrové bábiky)
V mesiacoch júl – december sme realizovali aktivity projektu „Aby staroba nebola šedivá“
Zámerom nášho projektu je budovanie mostov, ktoré budú spájať dva brehy „Junior“
a „Senior“. Cieľ, ktorý sme si postavili si vyžaduje dlhodobú prípravu a neustále prepájanie
aktivít, ktorými našich seniorov zapájame do spoločenského diania a zmysluplného trávenia
voľného času v zariadení ale aj v domácom prostredí. Našim predsavzatím nie je len
zamestnať starého človeka nejakou aktivitou ale hlavne spokojne a plnohodnotne prežívané
dni jesene života a príprava mládeže na neskorší život so šedinami na hlave.
- Košikársky kurz - výučba pletenia košíkov s pedigu za prítomnosti odborníčky
(13.07.2011)
- Pestovanie hlivy ustricovej, sadenie okrasných kríkov a stromov,
- voľno časové zábavné aktivity – spoločenské hry zamerané na precvičovanie fantázie,
jemnej motoriky, (Karaoke show, Milionár, Kufor, krížovky, športové popoludnie senior
verzus zamestnanci).
Jesenné a zimné pasívne dni sa nám podarilo prekonať realizáciou projektu „ Jesenné čaro
v živote seniora“
Časový harmonogram: október 2011 – marec 2012
- seniorské športové dopoludnie = zamerané na skupinovú prácu a terapiu medzi klientmi
- ergoterapia zameraná na jesenno-zimné a jarné obdobie:
- jesenné aranžovanie – výroba kytičiek a adventných vencov so sušeného materiálu,
vianočné a jarné dekorácie (svietniky, výroba snehuliakov, rôzne vianočné ozdoby +
svetelná výzdoba vianočného stromčeka na dvore, jarné motívy), výroba malých
darčekov = stromčeky šťastia
- batikovanie = výroba vlastných tričiek
- výroba cukríkových ružencov pre prvopríjmajúce deti
- rehabilitačné cvičenia, ranné cvičenia pri hudbe
- spoločenské podujatia pri spomienkových udalostiach:
- divadelné predstavenie „ Starostove kuchárky“ ochotnícke divadlo z Ľubele = pri
príležitosti mesiaca úcty k starším
1. vystúpenie detí z MŠ a ZŠ , spev, divadlo a tanec = mesiac úcty k starším,
2. betlehemské svetlo
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4 Rozbor hospodárenia ZPS a DSS Liptovské Sliače
Príjmy:
Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu za rok 2011
Príjmy za poskytnuté služby – celková výška dosiahnutých príjmov za poskytované služby
vo výške 92 398,67 €, predstavuje príjmy za ubytovanie 17 091,70 €, za zaopatrenie
20 010,41 €, za stravovanie klientov ZPS a DSS 35 661,13 €, za stravovanie zamestnancov
ZPS a DSS 5 483,76 €, za cudzích stravníkov 1 346,23 €, za poskytovanie opatrovateľskej
starostlivosti v domácom prostredí 12 785,50 €, úroky z účtov finančného hospodárenia – boli
vo výške 19,94 €.
Príspevok zo štátneho rozpočtu 179 564,- €
Príspevok z rozpočtu obce na opatrovateľskú službu 45 676,32 €
Sponzorské dary 334,09 €
Projekt z fondu GSK 1 200,- €
Príspevok ESF a ÚPSVaR na aktivačnú činnosť 1 201,16 €

Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu za rok 2011
Bežné výdavky

316 025,68 €

Položka 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 161 756,29 €
z toho
ZPS 121 594,32 €
OS
40 161,97 €
Položka 620 – poistné a príspevok do poisťovní 57 306,85 €
z toho
ZPS 43 078,89 €
OS 14 227,96 €
Položka 630 – tovary a služby 94 532,99 €
z toho
ZPS 93 254,61 €
OS
1 278,38 €
V tom:
631 cestovné
187,99 € z toho
632 energia, voda a komunikácie

Plyn
Elektrina
Vodné
Poštové a telek.služby
Poštové a telek.služby
633 materiál

Potraviny

32 417,70 € z toho
21 824,45 €
8 169,39 €
1 093,43 €
1 247,43 €
83,- €

46 888,18 € z toho

ZPS 187,99 €
OS
0,- €
ZPS 32 334,70 €
OS
83,- €

ZPS a DSS
ZPS a DSS
ZPS a DSS
ZPS a DSS
OS
ZPS 46 746,77 €
OS
141,41 €

33 625,22 € ZPS a DSS
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Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Prev. stroje a zariadenia
Čistiace a hyg. prostriedky
Vybavenie DD a DSS
Pracovné odevy
Kanc.potreby a tlačivá
Kanc.potreby a tlačivá
Software a licencie
Reprezentačné
Ostatný materiál
Všeobecný materiál AP
Pracovné odevy AP
Pracovné odevy
Materiál grant GSK
634 dopravné

1 235,66 € z toho

Servis a údržba
Poistenie auta
Pohonné hmoty
Pohonné hmoty

291,65 €
453,56 €
418,74 €
71,71 €

635 rutinná a štandardná údržba
Údržba prev.strojov
Údržba budov a objektov
636 nájomné za nájom

2 323,34 € z toho

ZPS 2 323,34 €
OS
0,- €

628,06 € ZPS a DSS
1 695,28 € ZPS a DSS
ZPS
OS

0,- €
0,- €

0,- € ZPS a DSS

11 480,12 € z toho

Školenia,kurzy,semináre
Školenia,kurzy,semináre
Všeob.služby-revizie a iné
Všeob.služby
Web stránka
Lekárske prehliadky
Lekárske prehliadky OS
Lekárske prehliadky AP
Bankové poplatky
Bankové poplatky
Stravné zamestnancom
Stravné zamestnancom
Poistné

ZPS 1 163,95 €
OS
71,71 €

ZPS a DSS
ZPS a DSS
ZPS a DSS
OS

0,- € z toho

Nájom zásobníkov plynu
637 služby

4 608,- € ZPS a DSS
166,10 € ZPS a DSS
988,80 € ZPS a DSS
1 478,84 € ZPS a DSS
2 710,46 € ZPS a DSS
358,61 € ZPS a DSS
151,62 € ZPS a DSS
109,41 € OS
349,30 € ZPS a DSS
77,85 € ZPS a DSS
47,- € ZPS a DSS
434,80 € ZPS a DSS
365,04 € ZPS a DSS
32,- € OS
1 385,13 € ZPS a DSS

ZPS 10 497,86 €
OS
982,26 €

418,10 € ZPS a DSS
42,50 € OS
2 644,91 € ZPS a DSS
190,20 € OS
674,93 € ZPS a DSS
66,87 € ZPS a DSS
21,68 € OS
39,27 € ZPS a DSS
292,74 € ZPS a DSS
49,14 € OS
2 806,86 € ZPS a DSS
273,06 € OS
269,04 € ZPS a DSS
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Prídel SF
1 176,36 € ZPS a DSS
Prídel SF
405,68 € OS
Dohody o vyk.práce
1 585,98 € ZPS a DSS
Kom.odpad a daň z úrokov
514,80 € ZPS a DSS
Kolky
8,- € ZPS a DSS
Položka 640 - bežné transfery 2 429,55 €
z toho
ZPS 1 673,85 €
OS
755,70 €
Dočasná PN
Odstupné
Dočasná PN
Odchodné

400,35 € ZPS a DSS
1 273,50 € ZPS a DSS
49,70 € OS
706,- € OS

Kapitálové výdavky

3 810,-

Položka 712 - obstaranie budov 3 810,- €
z toho
ZPS 3 810,- €
OS
0,-

5 Poskytovanie sociálnej služby v teréne - opatrovateľská služba
Prijímatelia sociálnej služby (občania obce), sú spravidla starší občania zmyslovo, duševne
a zdravotne postihnutí: imobilní klienti po cievnej príhode, s demenciou, s degeneratívnymi
ochoreniami pohybového aparátu spôsobujúce odkázanosť na pomoc iných.
Táto forma sociálnej služby umožňuje staršiemu alebo hendikepovanému občanovi zotrvať čo
najdlhšie v svojom prirodzenom prostredí, seniori sa cíti byť užitoční pre svojich blízkych, čo
je veľmi dôležité pre dôstojné starnutie. Domáca starostlivosť je menej traumatizujúca, nie je
vystavená stresu, zmene prostredia.
Opatrovateľská služba (OS) v prirodzenom prostredí sa poskytla v priebehu roka 2011 17 občanom odkázaných na túto službu, z toho 12 ženám a 5 mužom.
Zrušená OS z dôvodu úmrtia: 2 /ženy/
Zrušená z dôvodu umiestnenia v ZPS - 1 /žena/
Iní dôvod ukončenia opatrovateľskej služby : 5 /žena/
Sociálnu službu v teréne poskytovalo ku 31.12. 2011 - 12 opatrovateliek.
Opatrovateľská služba bola poskytovaná 31. 12. 2011 bolo 13 6 mužov a 7. ženám.
Stupeň odkázanosti FO na pomoc inej FO:
II. st.: 4 /3 muži, 1 žena /
III. st.: 2 /2 ženy/
IV. st.: 3/1- muž, 2 - ženy/
V. st.: 0
VI. st.: 4 /2- muži, 2- ženy/
Počas poskytovania opatrovateľskej starostlivosti boli vykonané pravidelné kontroly, ktorými
sme zisťovali úroveň opatrovateľskej služby, podmienky
v domácnostiach klientov
odkázaných na pomoc inej osoby. ZPS a DSS pomohol pri zabezpečovaní pomôcok ako sú
(postele pre imobilných klientov, invalidné vozíky, vozíky na kúpanie, absorpčné pomôcky a
iné) a tým sme skvalitnili prácu jednak opatrovateľom ale predovšetkým klientom, ktorý
potrebujú opatrovateľskú službu.
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6 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
Súčasťou organizačnej štruktúry je aj stravovacia prevádzka ZPS a DSS.
Kapacita kuchyne je 50 hlavných jedál na jeden deň. Varíme 3 druhy diét; racionálnu,
šetriacu, diabetickú alebo podľa potreby aj špeciálnu diétu ak to zdravotný stav klienta
vyžaduje. Naše služby v stravovacej prevádzky využívajú, naši klienti, zamestnanci, cudzí
stravníci, ktorí sú opatrovaní v domácom prostredí.
Prijímatelia sociálnych služieb v ZPS a DSS odoberali za rok 2011:
Raňajky:
9835
Desiata:
9835
Obed
9820
Olovrant:
9820
Večera:
9831
II. večera:
4559
Zamestnanci odobrali 2292 obedov + 220 obedov zamestnanci v teréne
Cudzí stravníci 620 obedov.
Obedy pre dôchodcov v domácnosti 132 racionálna diéta
84 šetriaca diéta

V Liptovských Sliačoch 19.01. 2012

Mgr. Emília Mušutová
riaditeľka ZPS a DSS
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