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1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

Názov zariadenia: Centrum sociálnych 

služieb Slniečko   

Sídlo: Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica 

Právna forma hospodárenia: príspevková 

organizácia 

IČO: 00632473 000063247300632473  

DIČ: 2020560036 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj  

Štatutárny zástupca: PhDr. Jana Pukalíková 

 

História zariadenia 

História zariadenia sa začala písať 01. 04. 1985, kedy bol celý areál dobudovaný a odovzdaný do 

prevádzky ako účelové zariadenie pre duševne chorý dorast. Zriaďovateľom bol Okresný ústav sociálnych 

služieb v Čadci. Od 01. 01. 1991 bolo zariadenie Okresným úradom v Čadci zriaďovacou listinou č. 

172/1991 Zb. zriadené ako Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež v Oščadnici so samostatnou právnou 

subjektivitou v zmysle zákona č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia. S účinnosťou 

od 01. 07. 1998 bolo zariadenie zriaďovateľom premenované na Domov sociálnych služieb pre deti 

a dospelých v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.  S účinnosťou od  01. 01. 2004 v 

zmysle §112i ods. 1 zákona NR SR č. 453/2003 Z. z. prešlo do samosprávnej pôsobnosti ŽSK. Na základe 

Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine č. 98/07677-019 zo dňa 03. 08. 1998 sa zmenil názov zariadenia na 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Slniečko s účinnosťou od 01. 06. 2008. S účinnosťou od 

01. 06. 2010 sa na základe Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine č. 98/07677-019 zo dňa 03. 08. 1998 zmenil 

názov zariadenia na Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko. Na základe Dodatku 

č. 4 k zriaďovacej listine č. 98/07677-019 zo dňa 03. 08. 1998 rozšírilo zariadenie ponuku služieb 

s účinnosťou od 01. 05. 2011 o ambulantnú formu sociálnej služby.  

Dodatkom č. 5 k zriaďovacej listine č. 98/07677-019 sa zmenil názov zariadenia na Centrum sociálnych 

služieb a ponuka služieb bola rozšírená o nový druh sociálnej služby s názvom Jedáleň - v množstve max. 

50 porcií hotových pokrmov denne. S účinnosťou od 01. 01. 2021 sa na základe Dodatku č. 6 

k zriaďovacej listine zariadenia sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb Slniečko zmenila forma 
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hospodárenia na príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou, ktorá je príspevkom zapojená na 

rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. 

2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, 

OUTSOURCING  

 

Centrum sociálnych služieb Slniečko je situované v horskom prostredí na konci obce Oščadnica. 

Súčasťou budovy je priestranný areál vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Správcom majetku 

je zariadenie. 

Budova je dvojpodlažná, pavilónového typu. Vykurovanie pavilónov je zabezpečované prostredníctvom 

vlastnej plynovej kotolne dvoma plynovými kotlami, s možnosťou regulovania výšky teploty 

v jednotlivých miestnostiach. Zariadenie je napojené na vlastný zdroj vody a vlastnú čističku odpadových 

vôd. Kvalita pitnej vody je pravidelne kontrolovaná chemickým a biologickým monitoringom. 

Prostredníctvom zamestnancov prevádzkového úseku je vykonávaná údržba a  čistenie okolia vodojemu 

a čistenie okolia zdroja pitnej vody. 

V prízemných priestoroch budovy sa nachádza telocvičňa a spoločenská miestnosť, ktorú využívajú 

prijímatelia sociálnej služby (ďalej len PSS alebo prijímateľ) v rámci záujmovej činnosti,  jedno oddelenie 

pre PSS, sušiareň, kotolňa, údržba, 2 garáže a sklady. 

Na prvom podlaží, na ktorom sa nachádza hlavný vchod do budovy s recepciou, sú umiestnené 2 

oddelenia pre PSS, rehabilitačná miestnosť, administratívne priestory, miestnosť pre návštevy, úsek 

ošetrovania a rehabilitácie, dielne na pracovnú terapiu (kreatívna, tkáčska, sklárska a keramická), 

terapeutická kuchynka, knižnica, miestnosť pre autistov, miestnosť Snoezelen a miestnosť na 

muzikoterapiu, jedáleň pre zamestnancov, kuchyňa a práčovňa. Na druhom podlaží sa nachádzajú dve 

oddelenia pre PSS. V rámci bezbariérovosti je v zariadení zriadený osobný výťah, šikmá schodisková 

plošina, bezbariérové vstupy do zariadenia, bezbariérové kúpeľne a koľajnicový stropný systém. 

Areál zariadenia je skrášlený ovocným sadom, skalkami a rôznymi okrasnými drevinami a kvetinami. 

Dominantu exteriéru tvorí areál „Šťastné leto“ s piatimi zrubovými chatkami, terasou s krbom 

a vonkajším posedením a spoločenskou budovou vybavenou kuchynským kútom, spoločenskou halou 

a sociálnym zariadením. Súčasťou areálu „Šťastné leto“ je aj skleník a priľahlé záhončeky, na ktorých si 

obyvatelia v rámci gardenterapie každoročne vypestujú sezónnu zeleninu a ovocie. Na spestrenie denných 

aktivít ďalej slúžia terasy, átriá, dva altánky, ihrisko, bazén a FIT park s oddychovou zónou. V priestoroch 

areálu „Šťastné leto“ sa nachádza  záhradný domček, ktorý bol zakúpený z finančných prostriedkov OZ 

Slniečko v nás. Záhradný domček slúži pre potreby klientov. 
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Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je zabezpečované prostredníctvom interných 

zamestnancov.  Vzhľadom na zastaralé a vysoko poruchové práčky, CSS Slniečko v roku 2021  zakúpilo 

novú  profesionálnu práčku. Zariadenie je vybavené vlastným záložným zdrojom pre prípadný výpadok 

elektrickej energie, informačnou a komunikačnou technológiou, kamerovým systémom a internetovými 

sieťami. V rámci outsourcingu boli počas roka zabezpečené odborné prehliadky, odborné skúšky 

a kontroly vyhradených technických zariadení, hasiacich prístrojov, elektronickej požiarnej signalizácie, 

požiarnych hydrantov, komínov a dymovodov, servisné služby PC, služby deratizačnej spoločnosti a pod. 

Boli vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou dodávateľským spôsobom. 

V sledovanom období prebehla na chodbách zariadenia inštalácia bezpečnostných madiel a ochranných 

plátov na steny, postupne sa vymaľovali jednotlivé oddelenia a úseky.  

CSS Slniečko aj počas roka 2021 úspešne separovalo vzniknutý odpad, pričom zaviedlo do praxe  

obstarávanie potravín väčšieho balenia (5 L, 5 kg,..), čím prispieva k zníženiu množstva obalov. CSS 

Slniečko v roku 2021 vybudovalo vlastnú kompostáreň na biologicky rozložiteľný odpad. Vzniknutý 

kompost bude následne využívaný na zveľadenie zelene v areáli CSS Slniečko. 

 

Tabuľka separovaného odpadu (zokrúhlené na dve desatinné miesta) 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu Množstvo v 

tonách 

rok 

2020 

rok 

2021 

15 01 01               papier a lepenka 0,94 2,47 

15 01 02             obaly z plastov 1,02 6,98 

15 01 05             kompozitné obaly 1,58 1,62 

15 01 10         obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 0,06 0,06 

18 01 03   odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným   

požiadavkám 

0,06 0,22 

19 08 05    kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 80 80 

20 01 02    sklo 1,40 2,33 

20 01 08     biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 2,601 2,725 

20 01 21      žiarivky 0,02 0,005 

20 03 01  zmesový komunálny odpad 80,12 66,95 
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3. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

V Centre sociálnych služieb Slniečko boli k 31. 12. 2021 poskytované sociálne služby celoročnou formou  

102 prijímateľom sociálnej služby, ktorých priemerný vek bol k uvedenému dátumu 35 rokov. 

Nasledujúce údaje nám bližšie špecifikujú štruktúru prijímateľov sociálnej služby z pohľadu ich veku, 

pohlavia, mobility a mentálneho postihnutia.  

 

Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby 

Vekové rozpätie 
DSS ŠZ 

muži ženy muži ženy 

6 - 9  rokov 0 0 1 1 

10 - 14 rokov 0 0 0 1 

19 - 25 rokov 6 4 1 1 

26 - 39 rokov 24 24 5 3 

40 - 50 rokov 13 16 1 1 

Spolu 43 44 8 7 
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Štruktúra prijímateľov sociálnej služby z hľadiska mobility 

 

Možnosti  mobility prijímateľov sociálnej služby Počet prijímateľov sociálnej služby 

 

Opatrovaní na lôžku   41 

Čiastočne mobilní - prejdú s pomôckou 7 

Ostatní bez vážnych porúch mobility 54 

Spolu 102 

 

 

 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby z hľadiska mentálneho postihnutia 

 

  ženy muži 

PSS s mentálnym postihnutím ľahkého stupňa 1 0 

PSS s mentálnym postihnutím stredného stupňa 6 8 

PSS s mentálnym postihnutím ťažkého stupňa 41 42 

PSS s mentálnym postihnutím hlbokého stupňa 2 1 

PSS s Rettovým syndrómom 1 0 

Spolu 51 51 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby z pohľadu mobility v 

roku 2021

Opatrovaní na lôžku Čiastočne mobilní - prejdú s pomôckou Ostatní bez vážnych porúch mobility
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V nasledujúcich  tabuľkách  sú spracované údaje o pohybe prijímateľov sociálnej služby v roku 2021 

a taktiež aj informácie o ich právnej spôsobilosti a výkone opatrovníctva. 

 

Pohyb prijímateľov sociálnej služby za rok 2021 

Pohyb PSS ženy muži spolu 

Počet PSS k 01. 01. 2021 49 56 105 

Prepustení, odišli v roku 2021 0 0 0 

Zomreli v roku 2021 1 6 7 

Prijatí v roku 2021 3 1 4 

Počet PSS k 31. 12. 2021 51 51 102 
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 Prehľad o spôsobilosti prijímateľov sociálnej služby na právne úkony 

Prijímatelia sociálnej služby DSS ŠZ 

Pozbavení spôsobilosti na právne úkony celkom 76 10 

Pozbavení spôsobilosti na právne úkony v obmedzenom rozsahu 3 0 

Spôsobilí na právne úkony 8 5 

Spolu 87 15 

 

 

 

 

Vykonávanie funkcie opatrovníka prijímateľov sociálnej služby  

Opatrovník prijímateľa sociálnej služby DSS ŠZ 

Iný opatrovník – rodič, súrodenec 18 4 

CSS Slniečko 61 9 

Svojprávni prijímatelia sociálnej služby 8 2 

Spolu 87 15 
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a formy sociálnej služby k 31. 12. 2021
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Výkon funkcie opatrovníka prijímateľa sociálnej služby 

k 31. 12. 2021

ŠZ DSS
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Centrum sociálnych služieb Slniečko Oščadnica vedie evidenciu žiadateľov o poskytovanie sociálnej 

služby v domove sociálnych služieb  a v špecializovanom zariadení.  

V roku 2021 boli v evidencii žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb 

evidované 3 žiadostí, z ktorých 1 žiadateľka bola  prijatá do nášho zariadenia a jedna žiadosť bola 

vyradená z evidencie z dôvodu umiestnenia žiadateľa v inom zariadení sociálnych služieb.   K 31. 12. 

2021 zostal v evidencii jeden žiadateľ, ktorý je mobilný, bez obmedzenia pohybu.    

V priebehu roka 2021 bolo v evidencii žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v špecializovanom 

zariadení 7 žiadostí o umiestnenie, z ktorých 1 žiadateľ bol prijatý do nášho zariadenia, 4 žiadosti boli 

vyradené z evidencie z dôvodu umiestnenia žiadateľov v iných zariadeniach sociálnych 

služieb.  Z uvedeného vyplýva, že k 31. 12. 2021 boli vedené  2 žiadosti o prijatie do špecializovaného 

zariadenia, pričom v oboch prípadoch sa  jedná o mobilných klientov bez obmedzenia pohybu. V roku 

2021 boli do CSS Slniečko prijaté 2 žiadateľky o umiestnenie na základe žiadosti o bezodkladné 

umiestnenie. 

 

Štruktúra žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby k 31. 12. 2021 

 

 

4. PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

K 31. 12. 2021  pracovalo v CSS Slniečko  94  zamestnancov - z toho  66  odborných zamestnancov a 28 

ostatných zamestnancov. Od celkovej odbornej úrovne zamestnancov závisí správna činnosť CSS  

Slniečko. Odbornú úroveň predstavuje dôkladná znalosť problematiky, stupeň kvalifikácie 

zamestnancov, presné plnenie povinností, stupeň znalostí z hľadiska odbornej problematiky, ale i 

všeobecné znalosti, spôsob vystupovania, ústneho i písomného prejavu, správanie sa v zamestnaní i mimo 

neho.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Špecializované zariadenie

Domov sociálnych služieb

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v domove 

sociálnych služieb a špecializovanom zariadení k 31. 12. 2021 



 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 

A HOSPODÁRENÍ V CSS SLNIEČKO 
ROK 2021 

 

 
 

11 

Vnútorne je organizácia členená na 4 úseky. Vzťahy a väzby medzi jednotlivými úsekmi sú upravené v 

interných predpisoch a v organizačnej a funkčnej schéme. 

 

           Skladba zamestnancov podľa jednotlivých úsekov 

Skladba zamestnancov počet zamestnancov 

riaditeľka 1 

Úsek ošetrovania a rehabilitácie 

vedúca ošetrovateľského úseku                                1 

sestra špecialistka                                                        7 

fyzioterapeut   2 

praktická sestra                                                   11 

sanitár 14 

opatrovateľka   13 

upratovačka 5 

práčka, šička 4 

Sociálny úsek 

koordinátorka sociálnej práce  - vedúca úseku                                    1 

sociálny pracovník                                                       5 

inštruktor sociálnej rehabilitácie                                 9 

Pracovník pre rozvoj pracovných zručnosti 2 

Ekonomicko-prevádzkový úsek 

vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku             1 

referentka personalistiky a mzdárka                                   1 

účtovníčka 1 

správca registratúry                                                     0,5 

technik BOZP, PO, CO                                               0,5 

vrátnička 1 

údržbár, kurič, vodič                                                   5 

Úsek stravovania 

vedúca stravovacej prevádzky                                 1 

skladníčka 1 
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kuchárka 4 

pomocná kuchárka                                                       3 

 

V roku 2021 pracovali v zariadení 2 zamestnanci s ukončeným základným vzdelaním, 28 zamestnancov 

s ukončeným stredným vzdelaním bez maturity, 48 zamestnancov s úplným stredným vzdelaním 

ukončeným maturitnou skúškou a 16 zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. 

Zamestnanci s nižším vzdelaním vykonávali v zariadení robotnícke profesie a zamestnanci s ukončeným 

úplným stredným a vysokoškolským vzdelaním pracovali v organizácii väčšinou ako odborní 

zamestnanci. Dôležitými požiadavkami, na ktoré sa prihliada pri výbere zamestnancov  do zariadenia, sú 

rôznorodosť pracovných pozícií a vzdelanie, špecializácia, schopnosti a zručnosti, vzťah a predpoklady 

na prácu s postihnutými ľuďmi, schopnosť tímovej práce a schopnosť zvládať kumulované funkcie. 

Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie  sú v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a zabezpečením napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov 

sociálnych služieb.  

         Štruktúra zamestnancov z pohľadu dosiahnutého vzdelania 

 

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej funkcie v závislosti od aktuálnych 

potrieb organizácie a legislatívnych zmien. Svoje vedomosti si dopĺňajú prostredníctvom rôznych školení. 

Organizácia pravidelne zabezpečuje školenia zamestnancov v oblasti BOZP, PO a CO a školenia 

v ošetrovateľskej, opatrovateľskej, zdravotníckej a sociálnej oblasti. 

Štruktúra zamestnancov z pohľadu dosiahnutého vzdelania

základné vzdelanie stredné vzdelanie úplné stredné vzdelanie s maturitou vysokoškolské vzdelanie
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V roku 2021 kládlo vedenie zariadenia dôraz na neustále dopĺňanie a zvyšovanie odborných vedomosti a 

zručnosti zamestnancov zabezpečovaním odbornej literatúry a časopisov, účasťou na školeniach a 

seminároch, ktoré sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu väčšinou uskutočňovali formou ON-LINE 

video seminárov. Taktiež odovzdávaním skúsenosti na úsekových poradách a pod. Návrhy na vzdelávanie 

si uplatňujú vedúci úsekov u  personálnej referentky.  Na základe požiadaviek vypracuje personálna 

referentka návrh „Plánu vzdelávania“  na príslušný rok. Plán vzdelávania je spracovaný na  kalendárny 

rok a schvaľuje ho riaditeľka zariadenia.  

 

          Prehľad absolvovaných školení a seminárov v roku 2021 

Názov školenia Počet zúčastnených 

zamestnancov 

Elektronická schránka 1 

Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 a legislatívne zmeny 1 

SMART- Riešenie zamerané na bezpečnosť PSS 

SMART- Koncepcia sociálnej inovácie 

4 

SMART Riešenie – komunikácia, vzdelávanie 1 

Efektívna verejná správa, inteligentnejší a lepší kraj - ŽSK 2 

Evidencia majetku ŽSK sociálne 1 

Súhrnné správy 1 

Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2021 1 

Vakcinácia a post-covidová starostlivosť o klientov v ZSS 1 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 2 

Motivačný rozhovor s klientmi v sociálnom zariadení 4 

Opatrovanie klientov v zariadeniach sociálne služby 2 

Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí. Snoenzelen v 

praxi 

4 

Komunikácia v opatrovateľstve 2 

Školenie protipožiarnych hliadok 16 

Špecifikácia účtovania v ZSS – ako urobiť výročnú správu a ako 

rátať EON 

1 

Nákladové strediská 1 

Práca s klientom a prevencia  v opatrovateľskej službe 2 
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Úradné dokumenty v praxi organizácií verejnej správy 1 

Ekonomické nástroje – úvodný workshop – kalkulácie a 

rozpočtovanie 

2 

Verejné obstarávanie s nízkou hodnotou 1 

Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q roku 2021 1 

Ročné školenie HACCP 9 

Tvorba predpisov za úhradu klienta  2 

Školenie BOZP 91 

Ochrana pred požiarmi 88 

Školenie o správe registratúry 11 

Práca a chemickými, biologickými látkami, prvá pomoc 63 

Mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022 1 

Skúsenosti zo zisťovaní v poskytovaní sociálnych služieb 1 

Zákazka s nízkou hodnotou 1 

Štandardy kvality v sociálnych službách 89 

Infekčný príplatok 1 

 

Supervízia 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, 

poskytovateľ sociálnej služby je povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality vypracovať 

a uskutočňovať program supervízie. V sledovanom období bola v zariadení realizovaná interná supervízia 

všetkým zamestnancom pracujúcim v priamom kontakte s prijímateľom sociálnej služby. 27. 10. 2021 

bola realizovaná externá riadiaca supervízia a externá duálna skupinová supervízia vedúcim 

pracovníčkam na sociálnom a ošetrovateľskom úseku.  
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 5. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Plán poskytovania sociálnej služby 

 Druh sociálnej služby  

1. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku  

2. Podporná služba   

                                

Domov sociálnych služieb 

Forma: celoročná pobytová                    Kapacita: 90 prijímateľov sociálnej služby 

Cieľová skupina: fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej III podľa prílohy č. 3., zákona 448/2008. 

Predmet činnosti:  V DSS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva, osobné vybavenie a ošetrovateľská starostlivosť, zabezpečuje sa rozvoj pracovných 

zručností a záujmová činnosť, utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.  

Špecializované zariadenie 

Forma: celoročná pobytová                    Kapacita: 15 prijímateľov sociálnej služby  

Cieľová skupina:  fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti 

je najmenej V podľa prílohy č. 3., zákona 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, 

schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm 

ťažkého stupňa.  

Predmet činnosti:  V špecializovanom zariadení sa poskytuje  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, výchova, ubytovanie, stravovanie, 
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upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie a ošetrovateľská starostlivosť, 

zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť, utvárajú podmienky na vzdelávanie a 

úschovu cenných vecí.  

Jedáleň 

Forma: osobný odber alebo donáška stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné 

postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. 

Predmet činnosti: stravovanie          Kapacita: maximálne 50 jedál denne 

Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, alebo fyzická osoba, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný 

stav, alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.  

Sociálne poradenstvo  

Sociálne poradenstvo poskytované v CSS Slniečko sa zameriava na kvalifikované posúdenie povahy 

problému klienta, alebo jeho rodiny a poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia ich 

problému, odporúčanie a sprostredkovanie odbornej pomoci, ako aj iných foriem a druhov sociálnych 

služieb. Účelom sociálneho poradenstva je kvalifikované zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu 

problémov klienta a jeho rodiny a poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci. Poskytovanie poradenstva sa 

vzťahuje prioritne na zabezpečenie potrebných informácií pre občana, klienta a jeho rodinných 

príslušníkov a zabezpečenie odborných činností sociálneho poradenstva. 

V CSS Slniečko poskytujú základné sociálne poradenstvo poverení sociálni pracovníci. Cieľovú skupinu 

poradenstva tvoria prijímatelia sociálnej služby umiestnení v zariadení, ich príbuzní a záujemcovia 

o sociálnu službu.  Ide o poskytovanie konkrétnych informácií o možnostiach poskytovania sociálnej 

služby v špecializovanom zariadení, v domove sociálnych služieb alebo v inom zariadení v zmysle 

zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. V roku 2021 bolo evidovaných 11 externých poradenských 

intervencií, z toho 8 telefonických, 2 e-mailové komunikácie a 4 krát bolo poradenstvo poskytnuté pri 

osobnej návšteve záujemcov o umiestnenie v zariadení. Poradenstvo sa týkalo v prevažnej miere 

podmienok umiestnenia občanov do zariadení sociálnych služieb. Poverený sociálny pracovník  poskytuje 

aj poradenstvo vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, informácie o druhu, mieste, cieľoch 

a o spôsobe poskytovania sociálnej služby.  Interných poradenských intervencií bolo v roku 2021 

zaevidovaných 1000, všetky požiadavky na poradenstvo boli vyriešené. Priemerný počet dní 

v kalendárnom roku od vzniku požiadavky po zahájenie poradenského procesu  trval u externého 
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poradenstva 1,2 dni a u interného poradenstva 1 deň. Priemerný počet dní trvania poradenstva od začiatku 

do vyriešenia požiadavky trval u externého, ako aj interného poradenstva v priemere 1 deň. Interné 

poradenstvo bolo zamerané prevažne na vzťahy medzi klientmi, ich spolunažívanie,  nákupy, 

organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, požiadavky na stravu a opatrenia 

v súvislosti s výskytom COVID-19. 

 

  Spôsob poskytovania poradenstva v roku 2021 

 

 

 

Porovnanie počtu externých a interných poradenských intervencií v roku 2021 

 

 

57%

14%

29%

Spôsob externých poradenských intervencií v 
roku 2021

telefonicky e-mailom osobne

Porovnanie počtu externých a interných
poradenských intervencií v roku 2021

interné externé
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Individuálne plánovanie s programom sociálnej rehabilitácie 

Individuálne plánovanie je v zariadení realizované prostredníctvom „Procesu individuálneho plánovania 

s programom sociálnej rehabilitácie“. Na individuálnom plánovaní participuje „Interdisciplinárny tím“, 

zložený z dotknutých prijímateľov a zamestnancov ošetrovateľského, opatrovateľského a sociálneho 

úseku. Stretnutia interdisciplinárneho tímu sú plánované podľa požiadaviek kľúčových pracovníkov 

a podľa dotknutých tém, ktoré sú predmetom zasadnutia. Z jednotlivých stretnutí sa vyhotovuje záznam, 

ktorý slúži na ďalšiu spoluprácu pri individuálnom plánovaní.  Cieľom individuálneho plánovania je 

naplánovať každému prijímateľovi v zariadení službu priamo podľa jeho individuálnych potrieb 

a požiadaviek. V sledovanom období boli v súvislosti s individuálnym plánovaním zaznamenané tieto 

skutočnosti: 

Počet vypracovaných IP s programov sociálnej rehabilitácie: 104. Z toho 12 (11,54 %) akceptovaných 

Individuálnych plánov s programom sociálnej rehabilitácie. Neakceptovaných Individuálnych plánov 

z hľadiska ťažkého zdravotného stavu 92 (88,46%) – títo PSS majú vypracovaný program sociálnej 

rehabilitácie a Profil na jednu stranu. Podiel vystavených IP na celkovom počte PSS 12 (11,54 %). 

Absolútny počet nezrealizovateľných IP z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia 92 (88,46 %). 
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Ubytovanie  

Ubytovanie v podmienkach zariadenia je poskytované v 55 izbách, z toho v 27 ženských a v 26 

mužských. Prijímatelia sociálnych služieb  sú ubytovaní  v jednolôžkových, dvojlôžkových, 

a trojlôžkových izbách, pričom sa ubytovanie poskytuje s prihliadnutím na možnosti zariadenia a 

požiadavky prijímateľov sociálnych služieb.  Izby prijímateľov sú vybavené lôžkami, osobnými 

skriňami, nočnými stolíkmi, stolom a stoličkou, poličkami, vešiakom a iným zariadením osobného 

charakteru. Súčasťou každej postele je vankúš, paplón, prestieradlo a deka. Vybavenosť dopĺňajú na 

každom oddelení denné miestnosti, kuchynská linka, chladnička, rýchlovarná kanvica, sedačky a kreslá 

a televízny prijímač. K zabezpečeniu   hygieny prijímateľov sociálnej služby slúži  16 toaliet  rozdelených 

pre ženy a mužov  a 10 kúpeľní, ktorých súčasťou sú  sprchové kúty, vane s držadlami, zrkadlá, umývadlá. 

Sprchové kúty sú vybavené protišmykovými podložkami.  

 

 

 

Počet lôžok na izbách v roku 2021 

Izby prijímateľov sociálnej služby Počet izieb 

Jednolôžkové       20 

Dvojlôžkové 20 

Trojlôžkové 15 
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Spoločné priestory v zariadení 

 

Názov miestnosti 

 

Využitie priestorov 

Pavilón A  

Farebná Snoezelen Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová miestnosť 

Telocvičňa Športová činnosť, cvičenie, rehabilitácia 

Spoločenská miestnosť Kultúrna činnosť, oslavy, akcie, večierky, predstavenia 

Pavilón B  

Denná miestnosť  Bazálna stimulácia, pozeranie TV, záujmové činnosti, oddych 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová miestnosť 

posedenia, pozeranie TV,  

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová miestnosť, 

posedenia, pozeranie TV 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová miestnosť, 

posedenia, pozeranie TV 

Jedáleň  Denné stravovanie PSS, interné oslavy, posedenia 

Rehabilitačná miestnosť Realizovanie liečebných rehabilitácií 

Návštevná miestnosť Posedenie s rodinnými príslušníkmi, priateľmi 

Pavilón C  

Jedáleň s kuchynkou  Príprava jedla, denné stravovanie PSS, interné oslavy, posedenia 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová miestnosť, 

posedenia, pozeranie TV 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová miestnosť, 

posedenia, pozeranie TV 

Muzikoterapia Miestnosť na muzikoterapiu, oddych, relax 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová miestnosť, 

posedenia, pozeranie TV 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová miestnosť, 

posedenia, pozeranie TV 

Miestnosť na 

dramatoterapiu  
Miestnosť pre záujmovú činnosť s prvkami dramatoterapie 
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Pavilón D  

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová miestnosť, 

posedenia, pozeranie TV 

Denná miestnosť  Záujmová činnosť- kultúrna a terapeutická, oddychová miestnosť, 

posedenia, pozeranie TV 

Snoezelen  Miestnosť na realizovanie Snoezelen terapie 

Miestnosť pre autistov Denné činnosti  v rámci programu TEACCH 

PC miestnosť s knižnicou Voľnočasové aktivity, relax, oddych 

Keramická dielňa Práca s hlinou 

Tkáčska miestnosť Voľnočasové aktivity spojené s používaním PC 

Sklárska miestnosť Práca so sklom 

Kreatívna dielňa Práca s textilom 

Terapeutická kuchynka Nácvik prác v kuchynke, jednoduchá príprava jedál 

Snoezelen miestnosť biela Snoezelen terapia 

Spoločenská miestnosť  Voľnočasové aktivity, záujmová činnosť, oddych, relax  

Exteriér  

Chatky v areáli  Päť zrubových chatiek na voľnočasové aktivity  

Záhradný domček Trávenie voľného času, oddych, relax 

Ihrisko Šport, zábava, relax 

Fit park s bazénom 

a oddychovou zónou 
Trávenie voľného času, oddych, relax 

Posedenie s grilom  Trávenie voľného času, oddych, relax 

Altánok pri ihrisku Trávenie voľného času, oddych, relax 

Skleník a záhončeky Gardenterapia, rozvoj pracovných zručností 

Ovocný sad Gardenterapia, rozvoj pracovných zručností 

Átriá 3x142 m2 Trávenie voľného času,  

 

Stravovanie  

V zariadení je  strava poskytovaná   prostredníctvom vlastnej  kuchyne, prevádzkovanej  nepretržite  počas  

celého roka  a prijímateľom sociálne služby je  zabezpečená   celodenná strava. Stravovacia prevádzka sa 

riadi systémom HACCP,  stravovacími normami a zásadami zdravej výživy. Strava sa pripravuje na 
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základe  vopred vypracovaného a schváleného jedálneho lístka.   Stravovanie sa realizuje v súlade so 

zásadami  zdravej výživy a  tabuľkami odporúčaných výživových hodnôt s prihliadnutím na vek 

a zdravotný stav klientov. Jedálny lístok je  vypracovaný a odsúhlasený v týždennom predstihu, 

v  participácii s prijímateľmi sociálnej služby na zasadnutiach stravovacej komisie. Okrem racionálnej 

stravy je denne pripravovaných niekoľko typov diétnych jedál v rôznej požadovanej konzistencii.  

CSS pri zostavovaní  jedálneho  lístka  dbá  na  dodržiavanie:  

• predpísaného množstva základných živín, 

minerálnych látok a vitamínov, 

• diétneho zloženia surovín pri rôznorodosti 

poskytovaných diétach, 

• denných nutričných hodnôt,  

• denných kalorických hodnôt, 

• pestrosti pri výbere surovín, 

• striedania technologických postupov pri 

príprave,  

• striedania pokrmov sýtych s ľahko 

stráviteľnými, 

• zabezpečenia rôznorodosti chutí, 

• striedania farebnosti jedál, 

• uplatnenia  sezónnosti, 

• zdravotného stav prijímateľov sociálnej 

služby, 

• úpravy požadovanej konzistencie stravy. 

 

 

 

         Prehľad podávanej stravy prijímateľom sociálnej služby k 31. 12. 2021 

Typológia podávanej stravy Celá Mletá Mix Iné Spolu 

D:3 racionálna 23 32 7  62 

D:3 racionálna (6 – 10 r.) 1 1   2 

D:3 racionálna (10 - 15r.) 1    1 



 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 

A HOSPODÁRENÍ V CSS SLNIEČKO 
ROK 2021 

 

 
 

23 

D:2 šetriaca 
 

13 
 

 13 

D:5 bez zvyšková 1    1 

D:7 nízko cholesterolová 2 3 1  6 

D:8 redukčná  2 
 

 2 

D:9 diabetická 1 1   2 

D:10 neslaná 1    1 

D: Bez mliečna 1 1 1  3 

BLPK: bez lepková, bez 

mliečna 

 1   1 

Enterálna výživa    9 9 

Spolu 31 54 9 9 103 

 

 

 

 

  

 

 

31%

54%

9%
9%

Typológia podávanej stravy za rok 2021

Celá

Mletá

Mix

Iné
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Sumárny prehľad počtu odobratých jedál podľa diét 

Prehľad počtu odobratých jedál za rok 2021 

Typ diéty Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Druhá 

večera 

D:3 23 338 23 355 23 358 23 359 23 344  

D:2 4 104 4 104 4 102 4 105 4 105  

D:5 363 363 363 362 362  

D:7 1 825 1 825 1 825 1 825 1 825  

D:8 647 647 647 647 647  

D:9 730 730 730 730 730 365 

D:10 492 492 492 492 492  

D: Bez mliečna 1 132 1 132 1 131 1 132 1 132  

D: 3 (6-10 r.) 623 614 614 614 614  

D: 3 (10-11 r.) 355 354 357 359 358  

D: BLPK 365 365 365 365 365  

Zamestnanci   11 769    

Cudzí stravníci   14 559  8 782  

Spolu 33 974 33 981 60 312 33 990 42 756 365 

 

 

 

 

 

23300

23325

23350

23375

23400

diéta racionálna 2021

Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera
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Rozvoj pracovných zručností 

Činnosť rozvoja pracovných zručností je v zariadení zameraná najmä na precvičovanie a osvojenie 

pracovných návykov a zručností s dôrazom na samostatnosť, zodpovednosť a presnosť. Na rozvoj 

pracovných zručností sa v zariadení využívajú najmä pracovné dielničky, terapeutická kuchynka, skleník 

s priľahlými záhončekmi, ovocný sad a rôzne iné možnosti, ktoré nám ponúka interiér a exteriér 

zariadenia. 
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Záujmová činnosť 

Pilierom záujmovej činnosti je identifikácia potrieb obyvateľov, vychádzajúcich z Individuálnych plánov, 

so zameraním na sebarozvoj a zmysluplné trávenie voľného času.  Záujmová činnosť je realizovaná na 

základe Média plánu, vychádzajúceho z prianí a požiadaviek prijímateľov sociálnej služby. Pri realizácií 

voľnočasových aktivít sú využívané organizované  a neorganizované formy. 
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PREHĽAD  KULTÚRNYCH 

  A ŠPORTOVÝCH  PODUJATÍ  V ROKU  2021 

 

Január:  A my traja králi, sánkovačka v lyžiarskom stredisku, návšteva divadla/kina, kuchyňa 

starých materí, sánkovačky v okolí CSS Slniečko, premietanie filmov, cukráreň, tanečno 

– pohybové cvičenie, súťaž o najkrajšieho snehuliaka, návšteva kostola a Betlehéma, 

integračné stretnutia so svojimi priateľmi, oslava narodenín.... 

Február: Potulky mestom – návšteva cukrárne, pizzérie,  kultúrnych podujatí, múzeí, karneval, 

pečenie šišiek, sánkovačky, Valentínska oslava, výstava /divadlo/ kino, premietanie 

filmov, interné divadielko, po turistických chodníčkoch, súťaž človeče nehnevaj sa, oslava 

narodenín.... 

Marec:            Oslava MDŽ, Marec mesiac knihy – návšteva miestnej/okresnej knižnice, kreatívne 

dopoludnie – práca s modelovacou hlinou, návšteva kaviarne, kuchyňa starých materí,  

integračné stretnutia so svojimi priateľmi, oslava narodenín.... 

Apríl:     Kreatívne dopoludnie – práca s mydlovou hmotou, maľovanie vajíčok – súťaž o najkrajšie 

maľované vajíčko, Veľkonočná šibačka, premietanie filmov, Viem narábať s peniazmi – 

návšteva obchodov, výstava, kino, divadlo, kuchyňa starých materí, športové aktivity, 

oslava narodenín.... 

Máj:            Z rozprávky do rozprávky – premietanie kreslených rozprávok, potulky po Kysuciach – 

spoznávaj svoj kraj, kreatívne dopoludnie – práca s parafinovou hmotou(výroba sviečok), 

stavanie Mája – majales, potulky po Kysuciach – spoznávaj svoj kraj,  kuchyňa starých 

materí, oslava narodenín.... 

Jún:                 Návšteva ZOO, na bicykli za lepším zdravím, kreatívne dopoludnie – práca s prírodným 

materiálom, premietanie filmov, športové hry, divadlo, kino, návšteva múzea, spoznávaj 

krásy Slovenska – návšteva hradov, zámkov, športové aktivity, oslava narodenín..... 

Júl:             Cestovanie vlakom – potulky po Žiline, privítajme prázdniny, premietanie, zmrzlinová 

párty – privítajme leto, kino, divadlo, múzeum, cukráreň, kúpalisko, grilovačka, návšteva 

lesoparku, kreatívne dopoludnie, na bicykli za lepším zdravím, integračné stretnutia so 

svojimi priateľmi,  oslava narodenín, párty pri bazéne... 

August:  Kúpalisko, výstup na Kalváriu, Živčákovú, premietanie, gulášovka, divadlo, kino, 

kreatívne dopoludnie, športom za zdravím, Oščadnické hody, pobyt v chatkách, rozlúčka 

s prázdninami, kuchyňa starých materí, po turistických chodníčkoch, integračné stretnutia 

so svojimi priateľmi, oslava narodenín..... 

September:     Pobyt v areáli Šťastné leto, potulky v prírode, kuchyňa starých materí, návšteva kultúrnych 

podujatí, výstava – jesenných výrobkov, po turistických chodníčkoch, cyklistika, oslava 

narodenín, premietanie filmov, rozprávok, športové podujatia... 
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Október: Šarkaniada – súťaž o výrobu najkrajšieho šarkana, potulky prírodou- zber hríbov, zber 

šípiek, spoznávaj Kysuce – návšteva skanzenu  Vychylovka, športom ku zdraviu – Boccia, 

kultúrne podujatia – premietanie, kino, divadlo, oslava narodenín.... 

November: Pamiatka zosnulých – návšteva cintorína, kultúrne podujatia, kreatívne dopoludnie – 

výzdoba adventné dekorácie, kuchyňa starých materí, katarínska zábava, oslava 

narodenín... 

December : kreatívne dopoludnie – vianočné ozdoby, Vianočné trhy, výstava – Žilina, Mikulášska 

besiedka, kuchyňa starých materí – varenie punču, pečenie oplátok, Štedrá večera, 

Silvestrovská párty, divadlo, kino, premietanie, oslava narodenín.... 

Každý mesiac: Svätá omša v obci, Svätá spoveď – 1. piatok v mesiaci, Turistický krúžok, Kuchyňa           

starých materí, tanečno – pohybové cvičenie – Zumba. 

       

Spolupráca s organizáciami 

Z dôvodu pandemických opatrení spojených s ochorením COVID-19 bola obmedzená spolupráca 

s rôznymi organizáciami - základné a stredné školy v kraji, gymnáziá,  obce a mestá a iné štátne a verené 

inštitúcie. Spolupráca bola zameraná najmä na spoločné projekty v oblasti aktívneho trávenia voľného 

času, športu, zábavy, rozvoja pracovných zručností a nadviazania nových priateľstiev.  

  

Ošetrovateľská starostlivosť  

V zariadení je ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná formou ošetrovateľského procesu. 

Ošetrovateľský proces je systematická, racionálna a najmä individuálna metóda plánovania, poskytovania 

a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná 

prostredníctvom zdravotníckeho personálu, v skladbe praktická sestra a sestra špecialistka podľa 

dosiahnutého vzdelania v zmysle platnej legislatívy. Oprávnené sestry realizujúce invazívne zákroky 

(odber venóznej krvi), majú podpísanú dohodu s poverujúcim lekárom. CSS Slniečko má podpísanú 

dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s praktickým lekárom pre dospelých a pediatričkou. 

Praktickí lekári navštevujú zariadenie 1x týždenne, v prípade potreby sú telefonicky kontaktovaní 

k prekonzultovaniu aktuálneho problému alebo sú privolaní priamo k prijímateľovi. Prijímateľom bola v 

priebehu roka poskytovaná taktiež stomatologická a dermatovenerologická zdravotná starostlivosť. 

Obyvatelia zariadenia boli dispenzarizovaní u rôznych lekárov špecialistov - neurológ, gastroenterológ, 

diabetológ, kardiológ, internista, infektológ, otorhinolaryngológ, endokrinológ... V sledovanom období 

sme  zaznamenali 29 hospitalizácií a 7 úmrtí prijímateľov.  Do zariadenia  boli prijatí štyria prijímatelia.  

Prevažným dôvodom hospitalizácie boli infekty dýchacích ciest, kumulácie epi paroxizmov a plánované 
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intervencie s potrebnou hospitalizáciou. Počas roka absolvovalo 92 prijímateľov kontrolné vyšetrenia 

v KNsP v Čadci..  

V roku 2021 boli všetci prijímatelia preočkovaní proti sezónnej chrípke a 99 prijímateľov bolo 

zaočkovaných dvojdávkovou vakcínou proti Covid-19. Prijímateľom, ktorí majú antiepileptickú liečbu 

bol realizovaný odber hepatálnych testov podľa indikácie lekára. Anemickým prijímateľom bol 

pravidelne kontrolovaný krvný obraz a stav krvných elementov. Prijímatelia s diabetes mellitus boli 

týždenne profilovaní s presnou evidenciou. Počas roka bolo realizovaných 53 ošetrovateľských procesov. 

Zo zdravotných dôvodov bola v sledovanom období deviatim prijímateľom podávaná strava 

prostredníctvom PEG sondy. Jedna prijímateľka mala zavedenú TSH kanylu.  

Prevažná väčšina klientov CSS Slniečko je multimorbídna, tzn., že má dve a viac diagnóz. Rok 2021 bol 

poznamenaný Covidom-19, v súvislosti bola zaznamenaná pozitivita  u 22 prijímateľov sociálnej služby.  

V rámci prevencie sa počas roka realizovalo v pravidelných intervaloch testovanie prijímateľov 

a zamestnancov. V tomto období bolo zrealizovaných 1 625 testov na Covid-19.  

V roku 2021 sme v našom zariadení realizovali vakcináciu proti ochoreniu Covid-19 aj pre personál, 

aktuálne máme v zariadení zaočkovaných touto vakcínou z 94 zamestnancov 66 zamestnancov, s toho 45 

tromi dávkami a 16 zamestnancov dvomi dávkami.  

 

        Štruktúra PSS  pridruženého zdravotného a telesného oslabenia a zmyslových porúch 

Porucha Počet klientov 

Ženy Muži 

Zmyslové-sluchové a rečové, očné 35 39 

Kožné ochorenia 23 23 

Nefrologické 2 2 

Hypertenzia 3 5 

Kardiovaskulárne a cievne 2 2 

Endokrinologické 2 3 

Anémie 2 2 

Pľúcne a TBC 0 2 

Zažívacie 9 9 

PEG 6 3 

Tracheostómia 1 0 
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Kolostómia 1 0 

Diabetes melitus 0 2 

Urológia – permanentný katéter 0 1 

Inkontinencia 43 37 

Alergologické 2 4 

Hepatopatia 2 8 

 

 

 

Liečebná rehabilitácia 

Liečebná rehabilitácia je prijímateľom sociálnej služby aplikovaná prostredníctvom odporúčaní 

rehabilitačnej lekárky odborným personálom s požadovanou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie 

fyzioterapie. Rehabilitačná lekárka  navštevuje  zariadenie 1x mesačne. Z dôvodu pandemických opatrení 

zariadenie v roku 2021 nenavštevovala, ale poskytovala potrebné telefonické konzultácie. Primárnym 

cieľom rehabilitačných intervencií je zvýšiť kvalitu života obyvateľom CSS Slniečko prostredníctvom 

zmierňovania bolesti súvisiacej s ich ťažkým zdravotným postihnutím a veľkého počtu pridružených 

ochorení. Sekundárnym cieľom rehabilitačných intervencií je uvoľnenie psychického, telesného, 

nervového a emocionálneho napätia na základe intenzívnej relaxácie v príjemnom prostredí 

fyzioterapeutickej miestnosti. 

Základné techniky liečebnej rehabilitácie v zariadení: 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Kožné ochorenia

Hypertenzia
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Kolostómia
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- mechanoterapia, 

- hydroterapia, 

- termoterapia, 

- fototerapia 

- a elektroterapia. 

 

       Liečebné rehabilitačné procedúry 2021 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Elektroliečba 20 15 20 15 10 9 5 2 10 10 5 20 

Teploliečba 93 60 90 60 20 0 0 2 5 90 50 40 

Svetloliečba 21 15 19 15 40 40 20 20 22 18 7 40 

Kryoterapia 5 5 5 3 0 0 0 0 0 2 2 0 

Perlička 60 50 60 70 50 70 55 22 40 100 40 150 

nožná výrivka 80 50 70 50 60 70 60 20 60 100 50 190 

LTV 20 10 20 28 15 40 30 10 30 40 30 40 

Polohovanie 300 150 280 255 70 100 150 20 100 150 70 100 

Polohovanie s prvkami 

BS 50 45 40 35 30 30 40 15 40 60 20 40 

Tréning chôdze 40 38 40 50 100 120 100 20 90 100 44 40 

Liečebné masáže 93 60 70 40 50 50 50 30 60 180 60 200 

 

 

Liečebné rehabilitačné procedúry 2021 
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Sociálne terapie 

Zariadenie ponúka prijímateľom podľa ich individuálnych potrieb, prianí a záľub rôzne sociálne terapie. 

Medzi najobľúbenejšie zaraďujeme muzikoterapiu, biblioterapiu, aromaterapiu, arteterapiu, 

dramatoterapiu, terapiu hrou a iné. 

 

Snoezelen terapia 

Terapeutický koncept Snoezelen je 

v zariadení aplikovaný 

prostredníctvom vyškoleného 

personálu v príjemnom a upravenom 

prostredí štyroch terapeutických 

podnetových miestností, za pomoci 

svetelných a zvukových prvkov, vôni 

a hudby, ktoré vytvárajú pocit 

uvoľnenia, pohody, ale aj stimulujú, 

aktivizujú, prebúdzajú záujem. 

Podstatou tohto konceptu je 

poskytovať  individuálne a prirodzené  

senzorické  stimulácie v nestresujúcom a priateľskom prostredí.   

 

Bazálna stimulácia 

Koncept bazálnej stimulácie je 

koncept práce človeka pre človeka, 

ktorý vo svojej podstate predstavuje 

podporujúci komunikačný 

a interakčný vývoj. Je to jedna 

zo stratégií myslenia poskytovateľov 

ošetrovateľskej starostlivosti s cieľom 

priblížiť sa vnímaniu a potrebám 

človeka (Friedlová, 2010). 

V zariadení aplikujeme  koncept BS 

prostredníctvom vyškoleného personálu už od roku 2012.  
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6. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ 

SLUŽBU  

Centrum sociálnych služieb Slniečko z prideleného rozpočtu financuje náklady spojené s poskytovaním 

sociálnych služieb. Rozpočet bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK dňa 25. 12. 2020 v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Centrum sociálnych služieb Slniečko využíva viaczdrojové financovanie. 

 

   Prehľad výdavkov k 31. 12. 2021 

 

Čerpanie 

podľa 

položiek 

 

610 

mzdy 

 

620 

poistné 

 

630 

tovary a 

služby 

 

640 

transfery 

 

Kapitálové 

výdavky 

 

Celkom 

€ 

Kód zdroja 

/41/ 

 

905 454,00 

 

334 827,92 

 

268 757,74 

 

8 456,63 

  

1 517 496,29 

Kód zdroja 

/46/ 

 

141 811,59 

 

50 081,31 

 

122 966,48 

 

70,28 

 

9 864,00 

 

324 793,66 

ÚPSVaR 

/131 K/ 

 

11 981,62 

 

3 361,00 

 

 

   

15 342,62 

MPSVaR  

Odmeny 

/111/ 

 

 

48 225,00 

 

 

15 879,99 

    

 

64 104,99 

Ošetrovat. 

starost. 

/11 H/ 

 

 

11 000,00 

 

3 845,00 

    

14 845,00 

Sponzorské 

/71 D/ 

   

5 495,94 

   

5 495,94 

UPSVaR 

/71 U/ 

   

142,00 

   

142,00 

Dotácie ŠR 

/111/ 

   

5 962,00 

   

5 962,00 

Celkom 1 118 472,21 407 995,22 403 324,16 8 526,91 9 864,00 1 948 182,50 

 

Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 9 864,- EUR na nákup plynového varného kotla na úsek 

stravovania (3 096,- EUR) a profesionálnej práčky do práčovne (6 768,- EUR). 

 



 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 

A HOSPODÁRENÍ V CSS SLNIEČKO 
ROK 2021 

 

 
 

35 

 

 

 

Použitie mimorozpočtových prostriedkov:  

Sponzorské 

 /71 D/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 495,94  Materiál na kreatívne tvorenie                                           296,94 € 

Kondolenčný pozdrav                                                           3,20 € 

Ovocné stromčeky                                                               89,88 € 

Kvety                                                                                   50,38 € 

Semená + netkaná textília                                                   17,06 € 

Hlina                                                                                    39,80 € 

Látky                                                                                  125,85 € 

Psychomotorický padák                                                      90,60 € 

Záhradné lehátka „C“                                                        344,40 € 

PeS guličky                                                                          55,08 € 

Materiál na vianočnú výzdobu a tvorenie                         180,69 € 

Krížiky a sviečky                                                                 62,15 € 

Pohrebné služby                                                             4 139,91 € 
 

UPSVaR 

/71 U/ 
142,00  OOPP  

Dotácie ŠR 

 /111/ 

5962,00  Komponenty Snoezelen                                                  1 922,00 € 

Vitamíny pre PSS a zamestnancov                                 4 040,00 € 

 

Výdavky k 31.12.2021 
(podľa kódov zdroja)

Čerpanie kód zdroja /41/ Čerpanie kód zdroja /46/

Čerpanie Sponzorské /71D/ Čerpanie UPSVaR /131K/

Čerpanie MPSVaR odmeny /111/ Čerpanie Ošetrovateľská činnosť /11H/

Čerpanie UPSVaR /71U/ Čerpanie Dotácie ŠR/111/
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Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo pravidelne kontrolované, s prihliadnutím na hospodárnosť, 

efektívnosť, účinnosť a účelovosť vynaložených finančných prostriedkov. 

 

Príjmy   

 

         Úhrady za služby 

Rozpočtová položka Upravený rozpočet 

v  € 

Plnenie príjmov    

v  € 

223 - Príjem od PSS 391 800,00 424 942,27 

 

 

 

                              Porovnanie príjmov za poskytované sociálne služby 

 

 

Úhrada za poskytované sociálne služby 

Úhrada za sociálne služby v zariadení je určená v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 31/2014 v znení Dodatku 

č. 1 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským 

samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia 

a Smernicou o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za sociálne služby v Centre 

sociálnych služieb Slniečko.  

€375 448,91 

€424 942,27 

€350 000,00 

€360 000,00 

€370 000,00 

€380 000,00 

€390 000,00 

€400 000,00 

€410 000,00 

€420 000,00 

€430 000,00 

príjmy rok 2020 príjmy rok 2021

Rady1
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Prijímatelia sociálnej služby platia úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti ustanovené v zákone 

o sociálnych službách.  Prijímateľ je povinný podľa § 72, ods. 8 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu ku dňu jej splatnosti  podľa svojho príjmu 

a majetku. Sumu úhrady za poskytnutú službu je prijímateľ sociálnej služby povinný zaplatiť najneskôr 

do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

Úhrady za  služby v zariadení sú realizované z príjmov PSS, t. z. z invalidných dôchodkov na príjmový 

účet CSS Slniečko najneskôr do 15. dňa príslušného mesiaca. V zariadení sú umiestnené 3 deti do 18 

rokov za ktoré platia stanovenú úhradu rodičia, zákonní zástupcovia. 

Priemerná výška stanovenej mesačnej úhrady  v CSS Slniečko za rok 2021 bola vo výške: 

•     DSS – 345,05 eur 

•     ŠZ   – 347,01 eur.  

V roku 2021 bolo v zariadení 9 prijímateľov sociálnej služby, ktorí vzhľadom k zavedenému PEG-u 

z dôvodu neschopnosti príjmu potravy per os majú indikovanú plnú enterálnu výživu hradenú poisťovňou, 

z dôvodu čoho neplatia úhradu za stravovanie. 

          Priemerná stanovená mesačná úhrada v roku 2021 

 

Príslušný mesiac 

ŠZ – pobytová 

forma celoročná 

 V € 

DSS – pobytová 

forma celoročná 

 v € 

Január  331,23 326,26 

Február  321,96 315,89 

Marec  341,90 342,67 

Apríl 331,22 335,07 

Máj  346,78 346,71 

Jún  335,61 338,41 

Júl  345,10 349,07 

August  366,79 362,79 

September  354,97 350,72 

Október  366,79 358,93 

November  354,97 351,21 

December  366,79 362,90 

Priemerná úhrada za rok 2020 347,01 345,05 
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V nasledujúcej tabuľke a  grafe sú pre porovnanie uvedené priemerné stanovené úhrady v DSS a ŠZ za 

obdobie rokov 2019 až 2021. 

Rok 

  

Priemerná 

stanovená  

 úhrada v DSS 

Priemerná 

stanovená 

úhrada v ŠZ 

2017 290,18 € 298,63 € 

2018 304,77 € 310,59 € 

2019 312,24 € 336,15 € 

2020 333,64 € 354,42 € 

2021 345,05 € 347,01 € 

 

                        Porovnanie priemerných stanovených úhrad za obdobie r. 2017-2021 

 

 

 

Stav pohľadávok v CSS Slniečko k 31. 12. 2021 

 

 Z celkového počtu 87 prijímateľov sociálnej služby umiestnených v domove sociálnych služieb 12 

prijímateľov sociálnej služby platí plnú úhradu bez doplácania, 65 prijímateľov sociálnej služby dopláca 

úhradu z úspor a desiatim prijímateľom sociálnej služby doplácajú úhradu na základe zmluvy o doplácaní 

rodičia - opatrovníci. 

K sledovanému obdobiu sú v špecializovanom zariadení  umiestnení 15-ti prijímatelia sociálnej služby, 

z ktorých traja prijímatelia sociálnej služby platia plnú úhradu bez doplácania, ôsmi prijímatelia sociálnej 

0,00 €

50,00 €

100,00 €

150,00 €

200,00 €

250,00 €

300,00 €

350,00 €

400,00 €

2017 2018 2019 2020 2021

Porovannie priemerných stanovených 
úhrad 

Priemerná stanovená   úhrada v DSS Priemerná stanovená úhrada v ŠZ
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služby doplácajú úhradu z úspor a štyrom prijímateľom sociálnej služby doplácajú úhradu rodičia alebo 

iní príbuzní  na základe zmluvy o doplácaní. 

V súvislosti s realizovaním úhrad evidujeme k 31. 12. 2021  pohľadávky  v celkovej sume 73 309,-- €, 

pričom v domove sociálnych služieb pohľadávka predstavuje čiastku 69 425,- € (z toho 69 047,- € na 

príjmovom účte a 378,- € na príjmovom-podsúvahovom účte) a v špecializovanom zariadení evidujeme 

pohľadávku vo výške 3 884,- € (z toho 3362,- € na príjmovom účte a 522,- € na príjmovom-

podsúvahovom účte) . 

 

Výška pohľadávok k 31. 12. 2021 

 Výška pohľadávky v € 

Pohľadávka v domove sociálnych služieb 69 425,-- 

Pohľadávka v špecializovanom zariadení 3 884,-- 

 

 

 

Ostatné mimorozpočtové príjmy k 31. 12. 2021 

Mimorozpočtové príjmy 2021 Suma v € 

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti 37 269,70 

Stravné zamestnanci 16 443,45 

Služba Jedáleň 53 388,54 

Spolu 107 101,69 

 

 

 

Prehľad pohľadávok k 31.12.2021

výška pohľadávky v domove sociálnych služieb výška pohľadávky v špecializovanom zariadení
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 7. PLNENIE CIEĽOV,  PRIORÍT A INOVÁCIE V POSKYTOVANÍ 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2021  

 

Zakúpenie komponentov do 

miestnosti Snoezelen  

 

 

 

 

 

Zakúpenie vitamínových doplnkov 

 

 

 

 

Zakúpenie profesionálnej práčky 

 

 

 

 

 

Zakúpenie plynového varného 

kotla 

 

 

 

Oprava sociálneho zariadenia – 

klienti a sociálneho zariadenia 

zamestnanci na oddelení „A“ 

 

 

 

 

Miestnosť Snoezelen bola vybavená novými 

komponentami – interaktívne optické vlákno so zdrojom, 

interaktívny bublinkový valec, Space projektor.  

Zakúpenie bolo spolufinancované s využitím dotácie od 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky. 

 

Zakúpenie vitamínových doplnkov pre 105 klientov a 97 

zamestnancov CSS Slniečko bolo spolufinancované 

s využitím dotácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky. 

 

CSS Slniečko vzhľadom na pôvodné a vysoko poruchové 

práčky zakúpilo do práčovne novú profesionálnu práčku. 

Na zakúpenie boli použité bežné výdavky schváleného 

rozpočtu na rok 2021, ktoré boli preklasifikované na 

kapitálové výdavky. 

 

Na úsek stravovania bol zakúpený nový plynový varný 

kotol.  Na zakúpenie boli použité bežné výdavky 

schváleného rozpočtu na rok 2021, ktoré boli 

preklasifikované na kapitálové výdavky. 

 

Zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov CSS 

Slniečko opravilo sociálne zariadenia pre klientov na 

oddelení „A“. Zároveň pre zamestnancov tohto oddelenia 

opravilo sociálne zariadenia a  skladové priestory upravilo 

na sprchu pre zamestnancov. 
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Rekonštrukcia bleskozvodov 

 

 

Zlepšenie príjmu televízneho 

signálu 

 

 

Doplnenie LTE komunikátor 

k elektronickej požiarnej 

signalizácii. 

 

Zakúpenie invalidných vozíkov 

 

Výstavba záhradného domčeka 

 

 

Zakúpenie notebooku  

 

 

V roku 2021 prebehla rekonštrukcia bleskozvodov podľa 

predpisov a noriem v zmysle zákona.  

 

Zriadením nového TV okruhu CSS Slniečko zabezpečilo 

zlepšenie príjmu televízneho signálu v rámci celého 

zariadenia. 

 

Doplnením LTE komunikátora k EPS sa zvýši 

protipožiarna ochrana zariadenia.  

 

 

OZ Slniečko v nás zakúpilo pre imobilných klientov 2ks 

nových invalidných vozíkov. 

 

Záhradný domček je umiestnený v areáli zariadenia 

a slúži pre potreby klientov. Zakúpenie domčeka bolo 

v plnej výške hradené z finančných zdrojov OZ Slniečko 

v nás. 

 

Notebook zakúpený z finančných zdrojov OZ Slniečko 

v nás slúži pre klientov pre zabezpečenie online stretnutí 

s rodinnými príslušníkmi a priateľmi klientov nášho 

zariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          

 

 

    

Záhradný domček a invalidné vozíky zakúpené z finančných zdrojov OZ Slniečko v nás. 
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Rekonštrukcia toaliet 2021 

            

   Pred rekonštrukciou 

 

 

                         

  Po rekonštrukcii  
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8. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2022 

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 20. 12. 2021  schválilo 

Uznesením č. 6/30 rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022. 

V zmysle §12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli pre CSS Slniečko stanovené záväzné 

ukazovatele rozpočtu na rok 2022 nasledovne: 

 

Hlavná 

kategória 

 

Kategória 

 

Názov položky 

 

Rozpis 

schváleného 

rozpočtu v € 

600  Bežné výdavky 1 598 315,00 

 640 Bežné transfery (kód zdroja „41“) 1 598 315,00 

 641 001 Príspevkovej organizácii 1 598 315,00 

 v tom: Osobné výdavky (mzdy, odvody)  1 598 315,00 

  Prevádzkové výdavky (tovary a služby) 0,00  

700  Kapitálové výdavky 0,00 

 720 Kapitálové transfery 0,00 

 721 001 Príspevkovej organizácií 0,00 

 

Výška finančného príspevku je určená pri plánovaných vlastných príjmoch za poskytnutú sociálnu službu 

vo výške 421 859 EUR. 

 

Okrem rozpočtových prostriedkov sa Centrum sociálnych služieb Slniečko v priebehu roku 2021 bude 

snažiť získať zdroje financovania aj z 

- príspevkov a grantov rôznych nadácií, 

- sponzorských darov, 

- občianskeho združenia Slniečko v nás. 
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KONTAKTY NA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Riaditeľka CSS Slniečko:    tel.: 41/4254223, 0915 851901 

e-mail: j.pukalikova@vuczilina.sk 

Koordinátorka sociálnej práce:      tel.: 041/4254 213 

e-mail: soc2oscad@vuczilina.sk 

Ekonomický úsek                          tel.:  041/4254 212, 0905 417929 

e-mail: dssoscad@vuczilina.sk 

fax: 041/4382132 

Ošetrovateľský úsek:                     tel.:  041/4254220, 0915 851902 

e-mail: zdravotne@vuczilina.sk 

http://cssslniecko.sk 

facebook: Slniečko Oščadnica 

     Adresa: CSS Slniečko Oščadnica 1464,  023 01 Oščadnica 

 

     PRÍLOHY 

     Poslanie a vízia 

     Organizačná schéma 

     

mailto:j.pukalikova@vuczilina.sk
mailto:soc2oscad@vuczilina.sk
mailto:dssoscad@vuczilina.sk
mailto:zdravotne@vuczilina.sk
http://cssslniecko.sk/
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MOTTO 

 „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ 

 
                                             (Matka Tereza) 

POSLANIE CSS SLNIEČKO 

POSLANÍM CSS SLNIEČKO JE PROSTREDNÍCTVOM DOMOVA 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA 

A JEDÁLNE POSKYTOVAŤ ODBORNOU, OBSLUŽNOU, ĎALŠOU 

A INOU ČINNOSŤOU POMOC FYZICKEJ OSOBE, ODKÁZANEJ NA 

POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY Z DÔVODU JEJ ŤAŽKÉHO 

ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA ALEBO NEPRIAZNIVÉHO 

ZDRAVOTNÉHO STAVU A FYZICKEJ OSOBE, KTORÁ NEMÁ 

ZABEZPEČENÉ PODMIENKY NA USPOKOJOVANIE ZÁKLADNÝCH 

ŽIVOTNÝCH POTRIEB ALEBO DOVŔŠILA DÔCHODKOVÝ VEK. 

SVOJE POSLANIE NAPĹŇA V SÚLADE S PLATNOU LEGISLATÍVOU, 

INOVATÍVNYMI TECHNOLÓGIAMI, KVALITNÝM ODBORNÝM 

PERSONÁLOM A DOBROU SPOLUPRÁCOU SO VŠETKÝMI 

ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI. 

 

VÍZIA 

 
CSS Slniečko  ponúka svoje služby už od roku 1985. Zariadenie prechádzalo po celý čas 

rôznymi zmenami, ktoré so sebou prinášala doba. Všetky aktivity viedli vždy k zvyšovaniu 

kvality poskytovaných služieb smerom k prijímateľovi sociálnej služby, zamestnancom 

a ostatným zainteresovaným stranám. CSS Slniečko dosiahne do roku 2025 prostredníctvom 

tímovej práce založenej na potrebách súčasných a budúcich obyvateľov zariadenia a ich 

rodinných príslušníkov, zamestnancov a všetkých zainteresovaných strán vysokú kvalitu 

ponúkaných služieb tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a 

hodnotou všetkých zúčastnených v súlade s naplnením podmienok kvality. 
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Špecialistka na 
kvalitu

Riaditeľka /1/

Úsek ošetrovania a 
rehabilitácie

Vedúca ošetrovat. 
úseku                 

F2 /1/

Sestra so 
špecializáciou     

F2.2  /6/

Sestra

F2.3 /1/

Zdravotný 
asistent/praktická 

sestra

F2.4 /11/

Fyzioterapeut    

F2.5 /2/

Sanitár             

F2.6 /14/

Opatrovateľka  

F2.7 /13,5/

Upratovačka     

F2.8 /5/

Práčka - šička

F2.9 /4/

Úsek sociálny

Koordinátorka 
sociálnej práce  F3 /1/

Inštruktor  sociálnej 
rehabilitácie 

F3.1 /9/

SOP -
sociálnypracovník/ 

garant 

F3.3  /2/

SOP - sociálny 
pracovník 

F3.2 /3/

SOP - prac. pre 
rozvoj prac. čin.  F3.4  

/1,5/

Ekonomicko-
prevádzkový         úsek

Vedúca ekon.-
prevádz. úseku  F4 /1/

Referent 
personalistiky a 
mzdár F4.1 /1/

Účtovníčka       

F4.2 /1/

Správca  
registratúry              
F4.3 /0,5/

BOZP,PO,CO                 
F4.4 /,05/

Vrátnička         

F4.5 /1/

Údržbár, kurič, 
vodič, elektrikár  

F4.6 /5/

Úsek stravovania

Vedúca stravovacej 
prevádzky   F5 /1/

Skladníčka    

F5.1 /1/

Kuchárka      

F5.2 /4/

Pomocná sila      

F5.3  /3/


