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Identifikačné údaje zariadenia 

Centrum sociálnych služieb Žarec (ďalej len „CSS Žarec“) sídli na ulici M. R. Štefánika 
2533/13, 022 01 Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Poskytujeme 
sociálne služby spolu pre 193 klientov, prevažne seniorov a občanov odkázaných na pomoc inej 
fyzickej osoby, teda občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Svojim prijímateľom sociálnej služby 
poskytujeme odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v súlade so zákonom o sociálnych 
službách č. 448/2008 Z.z. v platnom znení, pričom kladieme dôraz na sociálnu adaptáciu a integráciu 
prijímateľov sociálnej služby. V rámci individuálnych plánov prijímateľov sociálnej služby vytvárame 
podmienky pre najvyšší dosiahnuteľný osobnostný rozvoj. Sme rozpočtová organizácia - príjmami 
a výdavkami sme napojení na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. Sociálne služby 
poskytujeme formou celoročnej pobytovej formy na dvoch pracoviskách : 

Pracovisko a sídlo: M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca 

 

zdroj: http://maps.google.sk 1 

Pracovisko: Čierne č. 156, 023 13 Čierne 

 

zdroj: http://maps.google.sk 2 
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Úseky zabezpečujúce starostlivosť o klientov 

Prevádzkovo-ekonomický úsek (PEÚ) 

Vedie komplexnú účtovnú a personálnu evidenciu, zabezpečuje evidenciu a doručovanie 
pošty na príslušné úseky a adresátom v CSS Žarec, správu archívu, správu a evidenciu majetku 
a zabezpečuje okrem nižšie uvedených činností prostredníctvom technického úseku aj všetky 
prevádzkové činnosti v zariadení. 

Prevádzkovo-ekonomický úsek zabezpečuje činnosti riadiace a výkonné: 

 hospodársko-právna a ekonomicko-plánovacia, informačná a rozpočtová (výkonná), 

 prevádzková a hospodárska, investično-technická (riadiaca a výkonná), 

 materiálno-technického zabezpečenia, údržby a opráv, upratovania spoločných priestorov, prania, 
autoprevádzky, (riadiaca a výkonná), 

 pokladničná (výkonná), 

 skladová a inventarizačná (riadiaca a výkonná), 

 strážna a ochrany majetku (výkonná), 

 revízií technických zariadení (výkonná), 

 energetiky (výkonná), 

 vodohospodárska, odpadového hospodárstva (výkonná), 

 účtovná, spisová, skartačná a archivačná (riadiaca a výkonná), 

 personálna a mzdová (výkonná), 

 požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (výkonná), 

 obrany a civilnej ochrany (výkonná), 

 vnútropodnikovej kontroly (výkonná), 

 verejného obstarávania potravín a ostatného materiálu (riadiaca a výkonná). 

Ošetrovateľský úsek 

Zabezpečuje a poskytuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť, vrátane predpísanej 
primeranej všestrannej rehabilitácie pre klientov zariadenia, vedie zdravotnú dokumentáciu klientov, 
ktorej súčasťou je ošetrovateľská dokumentácia, evidenciu o hygienických opatreniach, zabezpečuje 
starostlivosť o osobnú hygienu klientov, výdaj liekov vrátane doplatkov za lieky klientmi, nákup 
a výdaji zdravotníckeho materiálu a kompenzačných pomôcok. 

Ošetrovateľský úsek zabezpečuje činnosti riadiace a výkonné: 

 zdravotná a hygienická (výkonná a riadiaca), upratovanie OÚ (riadiaca a výkonná), 

 liečebnej výživy, podávanie stravy, kŕmenie (výkonná), 

 kultúrna a zdravotno-výchovná (výkonná). 
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Sociálny úsek 

Zabezpečuje sociálno-právnu agendu zariadenia vrátane zabezpečovania sociálnej služby, 
v súčinnosti s inými organizáciami a orgánmi štátnej správy. Vedie evidenciu žiadateľov o 
umiestnenie do zariadenia, vedie všetky osobné spisy klientov, zodpovedá za úplnosť a správnosť 
vedenia kmeňovej databázy klientov za celé zariadenie, vystavuje písomnosti o prijatí klienta do 
zariadenia, vypracúva zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, zodpovedá za ich úplnosť 
a správnosť. 

Sociálny úsek zabezpečuje činnosti riadiace a výkonné: 

 sociálna, sociálno-právna, správna (výkonná), 

 pobytová (výkonná), 

 pracovno-rehabilitačná (výkonná), 

 vnútropodnikovej kontroly a informačná (riadiaca a výkonná). 

Úsek stravovania 

Navrhuje zostavovanie jedálnych lístkov normálnej, diabetickej a ostatnej diétnej stravy, vedie 
stravovaciu komisiu v zariadení a včas realizuje jej rozhodnutia a prijaté opatrenia. Starostlivo 
dodržiava schválené jedálne lístky, platné receptúry a technologické postupy výroby a prípravy jedál, 
dodržiava schválenú pestrosť, kalorickú a biologickú hodnotu a kvalitu stravy s ohľadom na vek 
a zdravotný stav klientov a v súlade so zásadami racionálnej výživy. 

Úsek stravovania zabezpečuje činnosti riadiace a výkonné: 

 plánovanie a ekonomika stravovania (riadiaca a výkonná), 

 skladovanie potravín a ostatného kuchynského materiálu (riadiaca a výkonná), 

 hospodárenie s kuchynským odpadom (výkonná), 

 príprava a výdaj normálnej, diabetickej a ostatnej diétnej stravy (riadiaca a výkonná), 

 umývanie riadu, dezinfekcia a deratizácia, upratovanie stravovacej prevádzky (riadiaca a výkonná). 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2016 

 

Počet klientov v zariadení k 31.12.2016 

 

Pracovisko ženy Muži 

Čadca 84 62 

Čierne 18 14 

Spolu 102 76 

Čadca Čierne Spolu

84 

18 

102 

62 

14 

76 

Počet klientov v zariadení k 31.12.2016

Počet klientov v zariadení k 31.12.2016 Ženy

Počet klientov v zariadení k 31.12.2016 Muži
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Veková skladba klientov k 31.12.2016 

  

Vek klientov ZpS DSS ŠZ 

26-39 0 1 0 

40-62 4 32 5 

63-74 16 34 10 

75-79 6 8 8 

80-84 8 17 8 

85-89 2 6 4 

nad 90 rokov 1 7 1 

 

Stav lôžok k 31.12.2016 
 

Čadca ZpS DSS ŠZ 

Oddelenie „A“ 6 28 19 

Oddelenie „A1“ 4 29 13 

Oddelenie „B“ 8 28 2 

Oddelenie „C“ 8 14 2 

Čierne 12 16 4 

Celkom 38 115 40 

Pracovisko M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca 

CSS Žarec je veľkokapacitné, kombinované zariadenie. Situované je v tichšom prostredí 
sídliska Čadca - Žarec, budova má 4 poschodia. V budove sú kancelárske a prevádzkové priestory, 
vrátane priestorov ubytovania, poskytovania stravovania (vlastná kuchyňa a jedáleň). V okolí 
zariadenia môžu klienti využívať oddychovú zónu – lavičky, altánok, a to hlavne v letných mesiacoch. 

Kapacita zariadenia je 161 lôžok, z toho na celoročný pobyt v počte 160 a jedno krízové lôžko. 
Na každom poschodí sa okrem obytných izieb nachádza spoločenská miestnosť, kúpeľne, sociálne 
zariadenia, priestory pre zdravotný personál, sklady a miestnosti na čistenie. Na prízemí budovy sa 
nachádza kancelária sociálnych pracovníkov, riaditeľky zariadenia, vedúceho technického úseku, 
vedúcej prevádzkovo-ekonomického úseku, finančnej, mzdovej učtárne, vedúcej ošetrovateľského 
úseku. Ďalej na prízemí sa nachádza knižnica, archív, kaplnka, rehabilitačné miestnosti – vodoliečba, 
elektroliečba, telocvičňa, multisenzorická miestnosť Snoezelen, ambulancia zmluvného lekára, dve 
izolačné miestnosti, bezbariérová kuchynka, šatne, sociálne zariadenia, čistiace miestnosti, sklady 
upratovačiek, Infobod, záujmová tvorivá dielňa, vrátnica a kinosála. Spojovacou chodbou sa k budove 
pripája budova stravovacej prevádzky, kde sa nachádza kuchyňa, jedáleň a sklady. V suteréne je 
výmenníková stanica, centrum vzduchotechniky, dielne, záujmové dielne pre klientov, sušiarne, 
práčovňa, žehliarne, miestnosti pre zdroje núdzového osvetlenia, sklady, sociálne zariadenia 
a čistiace miestnosti. 
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Prehľad kapacity lôžok v CSS Žarec, pracovisko M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca 

Poschodie Oddelenie 
Členenie izieb prijímateľov sociálnych služieb 

1-lôžkové/vybavenosť 2-lôžkové/vybavenosť Spolu lôžka 

IV. „C“ 
10/členené do buniek 
s chodbou a WC 

7/spoločné soc. zar. 24 

III. „B“ 
4/členené do buniek 
s chodbou a WC 

17/spoločné soc. zar. 38 

II. „A1“ 
6/členené do buniek 
s chodbou a WC 

20/spoločné soc. zar. 46 

I. „A“ 
3/členené do buniek 
s chodbou a WC 

25/spoločné soc. zar. 53 

Spolu x 23/jednolôžkové izby 69/dvojlôžkové izby 161 
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Stav klientov k 31.12.2016 CSS Žarec, pracovisko M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca 

 

 MUŽI ŽENY CELKOM 

ZpS 13 12 25 

DSS 39 50 89 

ŠZ 10 22 32 

CELKOM 62 84 146 

 

 

 

Pracovisko Čierne 156, 023 13 Čierne 

Pracovisko Čierne 156, 023 13 Čierne je detašovaným pracoviskom CSS Žarec a je 
zariadením rodinného typu pre 32 klientov (z toho 28 lôžok pre trvalý celoročný pobyt a 4 lôžka pre 
krátkodobý pobyt). Dvojposchodová budova je v prevádzke od r. 1994 má svoju stravnú prevádzku 
s kuchyňou, jedálňou a skladovými priestormi, vlastnú plynovú kotolňu, práčovňu a opravovňu 
šatstva. Izby sú dvojposteľové, súčasťou je sociálne zariadenie. Na oddych a voľný čas slúžia 
spoločenská miestnosť, miestnosť na rehabilitáciu, telocvičňa, dielňa pre klientov. 
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Prehľad kapacity lôžok v CSS Žarec, pracovisko Čierne 156, 023 13 Čierne 

 

Stav klientov k 31.12.2016 CSS Žarec, pracovisko Čierne 156, 023 13 Čierne 

 

  MUŽI ŽENY CELKOM 

ZpS 5 7 12 

DSS 6 10 16 

ŠZ 3 1 4 

CELKOM 14 18 32 

 

 
 

 

 

Poschodie 
Členenie izieb prijímateľov sociálnych služieb 

2-lôžkové/vybavenosť Spolu lôžka 

II. 1/s chodbou, vlastným soc. zariadením a sprchou 2 

I. 
1/s vlastným soc. zariadením a sprchou 
2/s chodbou a vlastným soc. zariadením 
6/susedné izby majú spoločné soc. zariadenie 

2 
4 

12 

prízemie 6/susedné izby majú spoločné soc. .zariadenie 12 

Spolu 16/dvojlôžkové izby 32 
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Personálne podmienky poskytovateľa sociálnych služieb 
k 31.12.2016 

Štruktúra zamestnancov CSS Žarec 

Riaditeľka a technicko-hospodársky úsek 7 1 
Sociálny pracovník 6 1 
Zdravotná sestra, zdravotný asistent 20 3 
Sanitárka, opatrovateľka 27 6 
Skladníčka 2 1 
Pomocná kuchárka 3 0 
Kuchárka 4 3 
Práčka - šička 4 1 
Upratovačka 7 1 
Údržbár -vodič, vrátnici 5 1 
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Poskytovanie sociálnych služieb 

 sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - 
domov sociálnych služieb 

 sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - 
zariadenie pre seniorov 

 sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku – 
špecializované zariadenie 

 podporná služba – jedáleň podľa zákona č. 448/2008 § 58 odsek 1 písm. b) a c)  na pracovisku M. 
R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca pre cca 20 cudzích stravníkov a podľa zákona č. 448/2008 § 
58 odsek 1 písm. b) a c) a odsek 2 na pracovisku Čierne 156, 023 13 Čierne pre cca 28 cudzích 
stravníkov. 

V zariadení sa poskytujú sociálne služby v zmysle § 12 ods. 1 písm. c/1 zákona 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: 

 odborné - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, 
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, 

 obslužné - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

 ďalšie činnosti - príprava stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej 
osobnej hygieny, poskytovanie nevyhnutného šatstva a obuvi, úschova cenných vecí, záujmová 
činnosť, vytvorenie podmienok na zabezpečenie osobného, telefonického a písomného kontaktu 
s osobou, ktorú prijímateľ určí, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zmluvných 
lekárov, lieky. 

Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú 
sociálnu službu 

Zariadenie je rozpočtovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja, napojené na 
rozpočet zriaďovateľa. Z prideleného rozpočtu financuje náklady spojené s poskytovaním sociálnych 
služieb. V zariadení využívame viaczdrojové financovanie. Okrem prideleného rozpočtu príjmami 
zariadenia sú: 

 úhrady za sociálne služby od prijímateľov sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby, 

 schválené dotácie, granty, 

 príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a Zákona č. 5/2004, 
príspevky podľa § 50j,  

 priamy nájom nebytových priestorov, 

 podporná služba jedáleň podľa zákona č. 448/2008 § 58 odsek 1 písm. b) a c) a odsek 2, 

 prostriedky prijaté na základe písomných darovacích zmlúv (dary), 

 finančná podpora Občianskeho združenia „Domov nad mestom“ so sídlom M. R. Štefánika 2533, 
022 01 Čadca - Žiarec. 
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Prehľad podaných projektov a grantov v roku 2016 a úspešnosť: 
Dátum 

podania 
Názov 

projektu 
Stručný popis 

zámeru 
Požadovaná 

výška v € 
Darca Úspešnosť Poznámka 

11/2015 
Rozvoj 
sociálnych 
služieb 

Výmena podlahy 
za protišmykovú vo 
vstupnej hale na 
prízemí 

22 629,28 € 
MPSVaR 
SR 

schválený 
vo výške 
20 000 € 

Zadané 
prostredníctvom 
žiadateľa ŽSK 

02/2016 
Cítiť sa dobre 
v každom 
veku 

Vybavenie 
miestnosti 
k realizácií masáži 
pre klientov 

900,00 € 
Nadácia 
J&T 

schválený 

Zadané 
prostredníctvom 
OZ „Domov nad 
mestom“ 

03/2016 
Vyjadrovanie 
pocitov a 
nálad 

Materiálno-
technické 
vybavenie na 
arteterapiu 

1 500,00 € 
Nadácia 
VUB 

neschválený  

04/2016 

Pohybom 
k podpore 
pocitu 
pohody 

Nákup prístrojov 
na pohybovo-
relaxačné 
cvičenia 

2 949,00 € 

Nadácia 
Kia 
Motors 
Slovakia 

neschválený 

Zadané 
prostredníctvom 
OZ „Domov nad 
mestom“ 

04/2016 

Realizácia 
individuálneho 
plánu rozvoja 
pre klienta 

Zakúpenie 
pracovného 
náradia  

1 403,48 € 
Nadácia 
SPP 

schválený 
vo výške 
600 € 

 

 
06/2016 

 

Mladosť 
starobu 
potrebuje 
a staroba 
mladosť 

Športové aktivity, 
zdravý životný 
štýl, voľnočasové 
aktivity 

1 625,00 € 
Nadácia 
Poštovej 
Banky 

neschválený  

07/2016 
Športom 
k dobrej 
nálade 

Vybudovanie 
petangového 
ihriska a nákup 
športového náčinia 

3 500,00 € 
Nadácia 
SPP 

neschválený 

Zadané 
prostredníctvom 
OZ „Domov nad 
mestom“ 

11/2016 
Rozvoj 
sociálnych 
služieb 

Nákup nových 
elektrických 
polohovateľných 
postelí vrátane 
antidekubitných 
matracov 20 ks 

12 506,40 € 
MPSVaR 
SR 

v riešení 
Zadané 
prostredníctvom 
žiadateľa ŽSK 

Ďalšie mimorozpočtové prostriedky:  

 Mimorozpočtové prostriedky boli získané od ÚPSVaR ako príspevok na aktivačnú činnosť 
formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a Zákona č. 5/2004 vo výške 1 592,98 €, ktoré boli 
použité v celej sume na tovary a služby. V roku 2016 bola uzatvorená s ÚPSVaR 1 dohoda 
podľa § 52a Zákona č. 5/2004 a jedna dohoda pretrvávala z roku 2015. Celkovo sa na 
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby za rok 2016 zúčastnilo 22 uchádzačov 
o zamestnanie. Ďalšie mimorozpočtové prostriedky od ÚPSVaR boli z príspevku podľa § 50j 
vo výške 3 786,57 €, ktoré boli v celej sume použité na odvody.  
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 Ďalšie mimorozpočtové prostriedky boli zo stravného od zamestnancov a cudzích stravníkov 
vo výške 32 369,05 €, z ktorých boli financované tovary a služby vo výške 10 413,35 €, mzdy 
a odvody vo výške 21 872,92 € a transféry vo výške 82,78 €. Podpornú službu jedáleň podľa 
zákona č. 448/2008 § 58 odsek 1 písm. b) a c) na pracovisku M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 
Čadca využili 13 cudzí stravníci v celkovom počte vydaných jedál 1 843 na základe 
uzatvorenej Dohody o poskytovaní podpornej služby v súlade s § 58 – Jedáleň zákona č. 
448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Na Pracovisku Čierne 156, 023 13 
Čierne bola poskytovaná podporná služba jedáleň podľa zákona č. 448/2008 § 58 odsek 1 
písm. b) a c) a odsek 2 pre 33 cudzích stravníkov v celkovom počte vydaných jedál 7 600 tiež 
na základe uzatvorenej Dohody o poskytovaní podpornej služby v súlade s § 58 – Jedáleň 
zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

 Zo sponzorských prostriedkov vo výške 1 408,34 € boli financované: 

 Kapitálové výdavky: 

o  197,00 € na dofinancovanie nákupu Blixer 4 VV Robot Coupe.  

 bežné výdavky: 

o 132,33 € na nákup cien a upomienkových darčekov na III. ročník Mikulášskeho 
stolnotenisového turnaja. 

o 174,74 € na zabezpečenie 10. ročníka kysuckých športových hier seniorov- 
obed, občerstvenie a ceny pre víťazov.  

o 904,27 € na nákup vianočných balíčkov pre klientov (181 klientov x cca 5 €). 

 V zmysle § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli pridelené záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 
2016 nasledovne: 

 

 

Rozpis rozpočtu ukladal zariadeniu vytvoriť rozpočtové príjmy na rok 2016 vo výške 632 463 € 
(pôvodný rozpočet 603 040 € + 29 423 €). V uvedenom období boli vytvorené rozpočtové príjmy 
v sume 651 321,28 €, čo predstavuje plnenie 102,98 % upraveného rozpočtu. 

Rozpočet I. úprava II. úprava III. úprava

úprava 

rozpočtu IV. úprava V. úprava

preklasifi

kácia Úprava spolu

Príjmy celkom 603 040 18 167 9 856 1 400 29 423

Výdavky celkom a následne 

v členení:
1 637 136 253 142 8 775 84 877 -56 222 24 900 1 400 316 872

bežné výdavky (41) 869 087 939 6 073 9 541 15 044 1 400 32 997

bežné výdavky (46) 603 040 18 167 9 856 28 023

z toho:

účet 610 - mzdy 727 650 696 4 500 11 972 21 004 1 400 2 235 41 807

účet 620 - poistné 270 905 243 1 573 2 716 6 396 10 928

účet 630 - tovary a služby 463 200 13 020 13 020

účet 640 - bežné transféry 10 372 -2 500 -2 235 -4 735

Kapitálové výdavky 165 009 252 203 2 702 57 169 -56 222 255 852

Rozpočet rok 2016

Položky v €
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Úhrady za poskytované sociálne služby 

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v CSS Žarec sa určuje na základe VZN ŽSK 
číslo 31/2014 zo dňa 01.07.2014 a IN 06/2014 vrátene jej dodatkov. Uvedené výšky úhrad sú platné 
k 31.12.2016.   

 denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy je 0,14 €, úhrada za bývanie sa zvyšuje 
na deň na prijímateľa sociálnej služby o sumu: 

o 0,42 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej služby 
a pripadá mu viac ako 8 m2 podlahovej plochy, 

o 0,27 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac prijímateľov sociálnej 
služby a na každého pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy. 

 suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča na mesiac na 
prijímateľa sociálnej služby je: 

o 1,19 € mesačne za užívanie vlastného televízneho prijímača, 

o 1,98 € mesačne za užívanie vlastnej práčky, 

o 4,76 € mesačne za užívanie vlastnej chladničky, 

o 1,19 € mesačne za užívanie vlastnej žehličky, 

o 7,90 € mesačne za užívanie elektrického sporáka, 

o 5,95 € mesačne za užívanie elektrického variča, 

o 1,19 € mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry, 

o 1,19 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice, 

o 0,60 € mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov (rádio, fén, holiaci strojček, 
nabíjačka na mobilný telefón a iné) 

 výška úhrady za stravovanie v roku 2016 je určená ako súčet nákladov na suroviny a režijných 
nákladov na prípravu stravy na deň a prijímateľa sociálnej služby: 

o Celodenná racionálna strava celkom: 4,94 € (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) 

o Suma úhrady sa zvyšuje v prípadoch, ak sa klientovi poskytuje diabetická, výživná, alebo 
špeciálna diéta na: 5,93 € (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera) 

Výdavky za rok 2016 - údaje k 31.12.2016

Celkom ÚPSVaR Stravné Granty a sponzori Spolu

mzdy, platy a osobné 

vyrovnanie 767 222,00 20 607,45 787 829,45

odvody do poistných 

fondov 284 068,00 3 786,57 1 265,47 289 120,04

tovary a služby 476 220,00 1 592,98 10 413,35 1 811,34 490 037,67

bežné transféry 5 637,00 82,78 5 719,78

kapitálové výdavky 17 937,89 197,00 18 134,89

CELKOM 1 551 084,89 5 379,55 32 369,05 2 008,34 1 590 841,83

Vrátené na účet ŽSK 0,00

Čerpanie podľa 

jednotlivých položiek

Položky v €
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 výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň pre prijímateľa 
sociálnej služby je určená nasledovne: 

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby 

Výška úhrady na deň v eurách 

VI. stupeň 2,85 

V. stupeň 2,38 

I.- IV. stupeň 1,80 

 výška úhrady za úschovu cenných vecí na deň a prijímateľa sociálnej služby je 0,04 €. 

Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2016 

Pre klienta v CSS Žarec za celý subjekt predstavuje výška ekonomicky oprávnených      

nákladov hodnotu 698,57 €. 

PRACOVISKO M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca celkový priemer EON za rok 2016 = 
712,49 €, z toho: 

ZpS – priemer EON na 1 klienta ZpS je 629,82 € 

DSS – priemer EON na 1 klienta DSS je 723,89 € 

ŠZ – priemer EON na 1 klienta ŠZ je 750,49 € 

PRACOVISKO Čierne 156, 023 13 Čierne celkový priemer EON za rok 2016 = 630,68 €, z 
toho: 

ZpS – priemer EON na 1 klienta ZpS je 561,67 € 

DSS – priemer EON na 1 klienta DSS je 674,11 € 

ŠZ – priemer EON na 1 klienta ŠZ je 674,11 € 
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Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych 
služieb v roku 2016 

Ciele a vízie zariadenia sú nemenné a v súlade s filozofiou celého zariadenia. Predstavujú 
systém plánovaných úloh, ktoré vedú k neustálemu zdokonaľovaniu a zlepšovaniu služieb klientom, 
ako cieľovej zložke, na ktorú sú zamerané všetky naše snaženia. 

V procedurálnej oblasti 

 sú dané postupy, spôsob a podmienky poskytovania sociálnej služby, jej rozsahu a formy 
a postupy pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, 

 sú vypracovávané individuálne plány klientov s prihliadaním na prostredie, z ktorého pochádzajú, 
na spoluprácu s rodinou, na ich zdravotný stav a potreby. 

 je garantované rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnych služieb 
a možnosti podávania protestov proti nedodržiavaniu týchto atribútov, 

 klientom a záujemcom o poskytovanie sociálnej služby sú poskytované informácie v im 
zrozumiteľnej forme, 

 klientom je umožnené vyjadrenie svojej spokojnosti s poskytovaním sociálnej starostlivosti buď 
osobne, alebo prostredníctvom zástupcov kedykoľvek a na všetkých úrovniach riadenia 
a poskytovania sociálnej služby. 

V personálnej oblasti 

 počet a štruktúra pracovných pozícií a kvalifikačné predpoklady zamestnancov sú stanovené tak, 
aby bolo zabezpečené maximálne plnenie s ohľadom na poskytovanie sociálnych služieb, 

 prijímanie, zaškolenie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti personálu sú súčasťou stratégie 
zariadenia. 

V prevádzkovej oblasti 

 v rámci rozpočtových možností sa na pracoviskách uskutočňujú zmeny, vedúce k zvýšeniu 
komfortu prijímateľov sociálnej služby: 

o nákup, dovoz a montáž nového varného kotla elektrického s objemom 85 litrov, 

o nákup, dovoz a montáž novej elektrickej trojrúrovej pece,  

o nákup, dovoz a montáž nového konvektomatu elektrického bojrevý systém s 
príslušenstvom,    

o nákup, dovoz a montáž novej profesionálnej nerezovej práčky, 

o nákup, dovoz a montáž novej profesionálnej umývačky riadu s príslušenstvom,   

o nákup, dovoz a montáž nového robota Blixer 4 VV, 

o nákup a dovoz šatníkových skríň pre zamestnancov, 

o nákup, dovoz a montáž nábytku do izieb pre klientov, 

o oprava odtokov vodovodu a kanalizácie, výmena obkladu a dlažby vo WC pre klientov  
a WC pre zamestnancov na prízemí CSS Žarec, 
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o výmena podlahy za protišmykovú vo vstupnej hale na prízemí CSS Žarec financovaná aj 
s podporou MRSVR, 

o  nákup a dovoz nového umývacieho stroja na podlahy Fimap Genie 35 E, 

o nákup multifunkčných tlačiarní 2 ks, 

o nákup nábytku a sedačiek do vstupnej haly. 

 sociálne služby sú poskytované v podmienkach, ktoré zachovávajú ľudskú dôstojnosť, 

 sú určené pravidlá prijímania darov, hospodárenia s depozitmi a vedenia evidencie dokumentácie 
o prijímateľovi sociálnej služby a jej evidencie. 

Prehľad uskutočnených kultúrnych, športových a iných podujatí 

Prijímatelia sociálnej služby zariadenia sa môžu podľa svojho záujmu a zdravotného stavu 
zúčastňovať na kultúrnom, spoločenskom živote zariadenia. V zariadení sú vytvárané podmienky na 
individuálnu, skupinovú kultúrnu, športovú, spoločenskú činnosť. Aktivity, do ktorých sa prijímatelia 
sociálnej služby zapájajú plne korešpondujú s ich spôsobom života a záujmami, ktoré po príchode do 
zariadenia u nich dominujú. Počas celého roka prijímatelia sociálnych služieb sa aktívne zapájajú do 
rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných v zariadení, ako i mimo 
zariadenia.  

V zariadení sa realizujú rôzne terapie a voľnočasové aktivity:  

Besedy a prednášky 

Témy: Pútnické miesto Lurdy, Zvyky a zvykoslovie, Významné krížové cesty, Ako byť dobrým 
človekom- prezentácia života Jána Pavla II., Rok milosrdenstva a jeho osobné prežívanie, Pútnické 
miesta, Úsmev v našom živote, Svätá Lucia. 

 

Spoločenské, kultúrne, športové podujatia pracovisko M. R. Štefánika 
2533/13, 022 01 Čadca v skratke 

 

 Súťaž v spoločenských hrách: „Človeče nehnevaj sa, dáma, šach, kartové hry“ 

 Organizovanie športových súťaží, vedomostných súťaži, lúštenie krížoviek, tréning pamäti, 

muzikoterapia, snoezelen terapia, biblioterapia, reminiscenčná terapia 

 Spoločné stretnutie klientov, ktoré sa konalo pri príležitosti sviatku svätého Valentína 

 Návšteva výstavy kysuckých remeselníkov 

 Sprievod fašiangových masiek, fašiangová zábava 

 Spoločné stretnutie klientov pri príležitosti  MDŽ, spojené s krátkym kultúrnym programom 

 Marec mesiac knihy, spoločné stretnutie najlepších čitateľov 

 Deň Matiek –  program pre klientov pripravili  členovia Jednoty dôchodcov Čadca Slnečnice 

 Účasť na koncerte – ZUŠ Potočára 

 Účasť na akcii „Turnaj v Sjoellen“ 

 Účasť na turnaji „Horelická vzduchovka“ 

 Účasť na športovom podujatí „Športom k lepšiemu zdraviu“ 

 Účasť na podujatí:: Pantomíma: „Hádaj kto som/čo robím“ 

 Účasť na akcii s názvom „Parádny deň 8 alebo Športujeme do nekonečna“ 
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 Účasť na „Pamäťovej olympiáde 2016“ 

 Účasť na podujatí „Pieseň spája svet“ 

 Účasť na súťaží v národných tancoch „Senior letś dance IV. 

 Účasť na súťaží „Senior, nehnevaj sa“ 

 Jánske zvyky na Kysuciach, Jánske ohne, spoločné posedenie klientov a zamestnancov 

zariadenia, opekanie špekačiek 

 Organizovanie 10. ročníka Kysuckých športových hier seniorov 

  Návšteva primátora mesta Čadce Ing. Milana Guru, pri príležitosti Veľkonočných sviatkov, Dňa 

matiek. Vianočných sviatkov 

 Turistický výlet na pútnické miesto Živčáková Turzovka 

 Deň zeme, upratovanie okolia zariadenia 

 Účasť na V. ročníku rybárskej súťaže – Seniorská rybka 2016 

 Účasť na Poľovníckej súťaži seniorov 20156 

 Prechádzky do okolia zariadenia za účelom zberu okrasných, liečivých rastlín 

 Účasť na kultúrnom podujatí Domov domovu 2016 

 Účasť na skrášľovacom dní „ Zmenáreň“ 

 Účasť na zábavno-súťažnej hre „Piati proti piatim“ 

 Účasť na 6. ročníku „Športových hier seniorov“ 

 Účasť na podujatí „Utkané z lásky“ 

 Účasť na akcii „Mozgový jogging“ 

 Účasť na 5. ročníku športových hier seniorov, ktoré sa konali na futbalovom štadióne Lisková 

 Účasť na VI. ročníku Turnaja krížovkárov, ktorý sa konal v DSS a ZpS Horelica 

 Október – mesiac úcty k starším, kultúrny program, ktorý pripravili žiaci ZUŠ J. Potočára, divadelný 

súbor „Eva“ 

 Účasť na 4. ročníku Beskydskej olympiáde Wilkowice 

 Účasť na vyhodnotení čitateľskej súťaže „Supersenior 2016“ 

 Účasť na II. ročníku Mikulášskeho stolnotenisového turnaja 2016 Účasť na slávnostnom otvorení 

fitparku – ZpS a DSS PARK 

 Mikulášska besiedka, návšteva primátora mesta Ing. Milana Guru 

 Organizovanie 3. ročníka Mikulášskeho stolnotenisového turnaja 

 Účasť na predvianočnom stretnutí „Od Lucie do Vianoc“ 

 Spoločné stretnutie prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov zariadenia pri príležitosti 

ukončenia roka   

 Počas celého roka prijímatelia sociálnych služieb sa podieľali pri zhotovovaní výrobkov, ktoré boli 

prezentované na viacerých výstavách, podieľali sa pri úprave, čistení okolia zariadenia, úprave 

skaliek, pestovaní okrasných kvetov, rastlín. Zapájali sa pri výzdobe interiéru zariadenia 

k jednotlivých ročným obdobiam, sviatkom. 

Terapie realizované v zariadení: snoezelen terapia, reminiscenčná terapia, biblioterapia, 
muzikoterapia, arteterapia, pohybová terapia – loptové hry, ergoterapia, canesterapia, fytoterapia, 
grafomotorika, kinezioterapia. 
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Pracovisko M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca 
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Spoločenské, kultúrne, športové podujatia pracovisko Čierne 156, 023 13 
Čierne v skratke 

 

 Pracovisko v Čiernom sa pripojilo účasťou na mnohých akciách, ktoré organizovalo pracovisko 
v Čadci, ďalšie akcie organizovalo pre svojich prijímateľov sociálnej služby samostatne so zreteľom 
na individuálne potreby a samozrejme zdravotný stav klientov. 

 

Spoločenské, kultúrne a športové aktivity roku 2016 – pracovisko Čierne: 

 

 Vítanie Nového roka a  vinše, história a zvyky spojené s koncom a začiatkom roka 

 Beseda na tému páter Srholec a jeho dielo 

 Medzinárodný deň materinského jazyka – čítanie z kníh slovenských autorov – Martin Kukučín  

Rysavá Jalovica 

 Fašiangové posedenie s ľudovou hudobnou skupinou Černice 

 Valentínsky deň – spomienkové pásmo klientov na prvé lásky spojené s odovzdávaním 

valentínskych pozdravov 

 Športové popoludnia – zamerané na precvičovanie jednotlivých svalových partií tela 

 Veľkonočné tvorivé dielne – zamerané na prípravu veľkonočných dekorácií 

 Svetový deň učiteľov – spomienky na školské roky, učiteľov 

 Stavanie a váľanie  Mája – pásmo  zvykov, piesní spojené s malým občerstvením 

 Druhá svetová vojna očami našich klientov – rozprávanie o útrapách vojny 

 Svetový deň rodiny  - beseda o rodine ako základnej bunky spoločnosti, premeny rodiny 

v minulosti a dnes 

 Súťaž v hre chytanie rybičiek, ktorou si klienti precvičili jemnú motoriku rúk 

 Deň Matiek – besiedka  s deťmi z Materskej školy v Čiernom, spojená s občerstvením 

 Svetový deň životného prostredia – čistenie okolia zariadenia 

 Účasť na Kysuckých športových hrách seniorov na pracovisku v Čadci 

 Deň otcov – pásmo venované spomienkam na detstvo a rodičov 

 Súťaž v lúštení krížoviek a hlavolamov  

 Účasť klientov na spoločenských akciách obce pri príležitosti sviatku sv. Ignáca z Loyoly, patróna 

kostola 

 Výstava obrazov p. Rypáka – klienti navštívili výstavu obrazov amatérskeho umelca p. Rypáka, 

ktorá bola inštalovaná v kultúrnom dome Čierne 

 Súťaž v spoločenskej hre ,,Človeče nehnevaj sa!“ 

 Jesenné tvorivé dielne, zamerané na výrobu dekoračných predmetov z dreva a prírodného 

jesenného materiálu 

 Výlet klientov na novú diaľnicu v katastri obce Čierne , ktorú zorganizoval starosta obce Čierne p. 

Ing. Gomola Pavol 

 Mesiac úcty k starším – besiedka s deťmi z MŠ Čierne spojená s malým občerstvením 

 Účasť klientov na stretnutí dôchodcov v sále kultúrneho domu v Čiernom, ktoré zorganizovala 

obec Čierne pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
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 Čitateľský klub – posedenie pri dobrej knihe a čaji, kde si klienti zaspomínali na svoje obľúbené 

detské knihy 

 Deň boja za slobodu – rozprávanie klientov o slobode a demokracii, hodnota života za socializmu 

a dnes 

 Vianočné tvorivé dielne – výroba adventných vencov, vianočných dekorácií, pečenie 

medovníkov, oblátok 

 Sviatok sv.. Lucie – zvyky a obyčaje tohto dňa 

 Spoločné prežívanie vianočných sviatkov a konca roka podľa zažitých tradícií  s tradičnými 

jedlami a zvykmi 

 
Medzi najčastejšie a najobľúbenejšie aktivity v r. 2016 patrili: 
 

 Duchovné stretnutia – sväté omše, spoločné modlitby, sviatosť zmierenie, sledovanie 

náboženských filmov 

 Prednášky s lektorkou z Kysuckej knižnice 

 Tvorivé dielne – zamerané na tvorbu výrobkov z dreva, papiera, drôtu, prírodných materiálov 

 Hudobné aktivity – počúvanie a spievanie ľudových piesní 

 Sledovanie filmov a dokumentov ( p. Srholec, Pútnické miesta na Slovensku, sv. Terézia a jej 

život, Bitčianka z doliny, Sváko Ragan, Zem spieva....) 

 Športové aktivity – účasť na športových hrách , kolky, športové hry, prechádzky po okolí 

 Pravidelné spoločenské hry – chytanie rybičiek, pexeso, hlavolamy, karty 

 Spoločné čítanie beletrie, poézie 

 Odborné prednášky na témy – zdravie, stravovanie, politika, história... 

 Klienti, ktorým to zdravotný stav dovoľuje sa zapájajú do rôznych pracovných  procesov 

v zariadení  - čistenie zemiakov, úprava skalky, kvetinových záhonov, upratovanie spoločných 

priestorov, pomoc v práčovni.... 
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Pracovisko Čierne 156, 023 13 Čierne 
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Plán financovania sociálnych služieb na rok 2017 
 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 19. decembra 2016 schválilo rozpočet Žilinského 
samosprávneho kraja na rok 2017. 

V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli pre našu organizáciu stanovené záväzné 
ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2017: 

 

 

Dôležité kontakty 

http://stefanika.dsszsk.sk 

fax: 041/4308630 

Riaditeľ 

PhDr. Eva Larišová 041/4380613 0910931015 elarisova@vuczilina.sk 

Prevádzkovo – ekonomický úsek 

Mgr. Jana Marečková 041/4380620 0910953958 

ddca@vuczilina.sk 

jmareckova@vuczilina.sk 

Technický úsek 

Peter Novotný 041/4308612 0905591268 vdej@vuczilina.sk 

Ošetrovateľský úsek 

Mgr. Marcela Korčeková 041/4308611 0910913592 mkorcekova@vuczilina.sk 

Sociálny úsek 

Mgr. Mária Palubiaková 041/4308614   mpalubiakova@vuczilina.sk 

Úsek stravovania 

Bc. Michal Rusnák 041/4308621 0910908505 mrusnak@vuczilina.sk 

Vedúci pracoviska Čierne 

Ing. Veronika Balážová 041/4373626 0910922332 veducacsscierne@vuczilina.sk 

Sociálna pracovníčka, pracovisko 
Čierne 041/4373626  ddcacierne@vuczilina.sk 

Skladníčka, pracovisko Čierne 041/4373626  kuchynacsscierne@vuczilina.sk 

Stála služba (pracovisko Čierne) 041/4373624     

 

SPOLU
Kapitálové 

výdavky

610 620 630 640 600 41

859 629 €      321 062 €      463 200 €      13 062 €        1 656 953 €   318 178 €

Bežné výdavky na účtoch

http://stefanika.dsszsk.sk/
mailto:elarisova@vuczilina.sk
mailto:mkorcekova@vuczilina.sk
mailto:mpalubiakova@vuczilina.sk

