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1. Úvod a charakteristika neziskovej organizácie 

 

 

Nezisková organizácia Seniorát DD a SS bola zriadená obcou Horné Obdokovce dňa 

16.12.2016.   Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb v Zariadení pre Seniorov v zmysle 

zákona č.448/2008.                                               

Staroba  je vyvrcholením životnej etapy, ku ktorej treba pristupovať s pokorou a úctou. Každý 

senior si zaslúži dôstojné žitie a dožitie. Vyrovnanie sa so starobou  nie je jednoduché.  Naše 

zariadenie sa usiluje o vytváranie  príjemného domáceho prostredia. Zamestnanci podporujú 

aktívny, dôstojný a čo najviac samostatný život svojich obyvateľov. Pri práci vychádzajú 

z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a  autonómie  užívateľov služieb, zachovávajú etický 

kódex . Rešpektujú názor a rozhodnutia prijímateľov sociálnych služieb s dôrazom na dodržiavanie 

ľudských a občianskych práv. Zamestnanci sa snažia vykonávať svoje povolanie zodpovedne a na 

profesionálnej úrovni. Zariadenie v rámci možností umožňuje obyvateľom zariadiť si svoje územie 

podľa vlastného priania a vkusu ,ide najma o používanie osobných vecí prijímateľa – rádio, 

televízor, obrázky fotografie, časti nábytku a iné, s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť PSS. 

Okolo budovy zariadenia je veľký pozemok, na ktorom sú umiestnené lavicky  a altánky, kde môžu 

naši starkí stráviť príjemné chvíle odpočinku. V areáli je veľa kvetov a zelene, na údržbe ktorej sa 

podieľajú aj PSS. Malý kúsok pozemku je vyhradený na záhradku, kde si dopestujeme  v lete 

niektorú zeleninu- paradajky, papriky cibulku a iné.  Aj tieto maličkosti  pripomínajú pocit domova, 

nakoľko našimi PSS sú prevažne ľudia  z okolitých dedín a celý  produktívny vek  prežili v spojení  

s vidieckou prírodou. 

 

 

 

2. Identifikácia 

 

 

Nezisková organizácia Seniorát DD a SS n.o. vznikla 16.12.2016. Obecné zastupiteľstvo 

uznesením č. 13/2016 schválilo návrh rady Senioru - Domova dôchodcov a sociálnych služieb 

v likvidácii  na založenie novej  n.o. na poskytovanie soc. služieb s novým názvom. Registrácia bola 

vykonaná na základe návrhu zakladateľa – Obec Horné Obdokovce, IČO: 00310441, so sídlom 

Horné Obdokovce 389, 95608 Horné Obdokovce, zastúpenej  starostkou obce MVDr. Janou 

Martonkovou - na zápis neziskovej organizácie  poskytujúcej všeobecne prospešné služby  

s názvom Seniorát DD a SS n.o. do registra neziskových organizácií  poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby podľa § 11 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách . Rozhodnutie o registrácii 

číslo:  OU-NR-OVVS1-2017/005565  nadobudlo právoplatnosť dňom: 12.01.2017. 

N.O. sa zapisuje do registra ku dňu nadobudnutia právoplatnosti  tohto rozhodnutia pod číslom: 

VVS/NO-1/2017 

 

Názov:     Seniorát DD a SS n. o.  

Sídlo:     956 08 Horné Obdokovce 395  

Štatutárny orgán:  riaditeľ – Eva  Kováčiková 

Právna forma:  nezisková organizácia  

IČO:      50 683 624 

DIČ:      2120596885 

Doba trvania:   neurčitá  
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3. Štruktúra orgánov neziskovej organizácie 

 

 

Informácia o orgánoch neziskovej organizácie 

Zakladatelia:   Obec Horné Obdokovce,  IČO: 00310441, Horné Obdokovce 389, 956 08 

  

Členovia správnej rady:  

- člen -  Janka Šmičeková,  Horné Obdokovce   

- predseda  - Darina Rybanská, Veľké Ripňany   

- člen – Adriana Kučerková, Horné Obdokovce 

  

Revízor:   Ing. Gabriel Pozdech, Horné Obdokovce 

  

Štatutárny zástupca: riaditeľ- Eva Kováčiková, Obsolovce 26 

 

 

 

4. Ďalšie údaje určené správnou radou 

 

Členovia správnej rady na svojom zasadnutí prerokovali a vytýčili ciele neziskovej organizácie a 

schválili rozpočet na rok 2019. Uznesením  poverili riaditeľku, aby zabezpečila nerušený chod  

Zariadenia pre seniorov a to aj zabezpečením financií na chod zariadenia  na r.2019. Financie  treba 

zabezpečiť z troch zdrojov – podaním žiadosti o príspevok od obce ako zriaďovateľa, pravidelnými 

úhradami od prijímateľov sociálnych služieb, ktoré budú stanovené podľa podmienok určených  

VZN obce a po splnení všetkých náležitostí  podaním žiadosti o dotáciu na MPSVaR . Ďalej  

členovia správnej rady  uložili riaditeľke zabezpečiť, aby všetci prijímatelia soc. služieb , ktorí 

nebudú prijatí ako samoplatcovia  mali vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 

službu pre ZpS s určeným stupňom odkázanosti.  

 

 

 

5. Identifikácia poskytovaných sociálnych služieb 

 

 

Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Poskytuje všeobecne prospešné služby v 

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

živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

sociálnych službách“), a to:   

 

Druh poskytovanej sociálnej služby:  

§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zariadenie pre seniorov  

 

(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba 

 

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  

a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo 

 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto  

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.      
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(2) V zariadení pre seniorov sa 

 

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

7. osobné vybavenie 

8. utvára podmienky na úschovu cenných vecí, 

9. zabezpečuje záujmová činnosť. 

 

 

V zariadení pre seniorov sa v zmysle § 16, § 17, § 18 a § 35 ods. 2 zákona o sociálnych službách  

poskytujú:  

4.1 odborné činnosti a to:  

a) základné sociálne poradenstvo,  

b) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,  

c) sociálna rehabilitácia,  

d) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení.  

 

4.2 obslužné činnosti a to:  

a) ubytovanie,  

b) stravovanie,  

c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.  

 

4.3 ďalšie činnosti a to:  

a) osobné vybavenie,  

b) úschova cenných vecí,  

c) záujmová činnosť.  

 

4.4 nadštandardné služby.  

 

(3) V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje  

zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. 

 

(4) V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov  

sociálnej služby v jednej budove zariadenia. 

 

 

Deň začatia poskytovania sociálnej služby:  

  

  01.11.2017 

  

Čas trvania poskytovania sociálnej služby:  

  

Poskytovaná sociálna služba v ZpS - neurčitý čas 

 pobytovou formou - celoročne  
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Miesto poskytovania sociálnej služby:  

  

Zariadenie pre seniorov, 956 08 Horné Obdokovce 395 

 

Deň zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb:  

 

Odbor sociálnych vecí Úradu Nitranskeho samosprávneho kraja  vykonal dňa 26.09.2017,  pod 

registračným číslom 335, zápis do registra . 

 

 

 

6. Aktivity vykonávané v roku 2018 

 

Nový rok 2018 naši obyvatelia privítali spolu s malými  koledníkmi  novoročnými vinšmi  

a koledami. Fašiangový čas sme si  pripomenuli aktuálnymi výzdobami chodieb a spoločenských 

miestností. Pracovníčky zariadenia pripravili krásne jarné a následne veľkonočné dekorácie. 

Veľkonočné sviatky prežili  obyvatelia  v duchu kresťanských tradícií, zúčastnili sa svätej spovede 

a v TV podľa záujmu mohli pozerať sviatočné liturgie. Veľkonočný pondelok sa potešili z príchodu 

svojich blízkych , hlavne synov, vnukov a pravnukov, ktorý  ich prišli vyšibať a  popolievať troškou 

vody, aby boli naše babičky zdravé a čulé. Nakoľko je naše zariadenie v strede obce, obyvatelia 

majú možnosť vidieť a zúčastniť sa akcií, ktoré organizuje obec. Boli to oslavy stavania mája, 

hodové slávnosti a iné. Páni z nášho zariadenia sa pravidelne zúčastňujú aj na futbalových zápasoch 

miestnej telovýchovnej jednoty. V októbri sme zorganizovali posedenie našich obyvateľov s členmi 

miestneho klubu dôchodcov. Jeho členky vystúpili s kultúrnym programom a potom v družnej 

debate posedeli  s našimi obyvateľmi a spoločne spomínali na mladé časy. Rok 2018 sme ukončili 

slávnostnou Štedrou večerou , ktorej sa zúčastnil personál zariadenia spolu s obyvateľmi. 

    

 

Aktivity prijímateľov sociálnych služieb  v zariadení pre seniorov 

 

Aktivity prijímateľov : Aj samotní PSS vykonávajú rôzne aktivity na svojich izbách, podľa toho 

čo im umožňuje zdravotný stav a mobilita. Na každej izbe je možnosť pripojenia TV – prijímača, čo 

umožňuje sledovanie programu podľa vlastného výberu - športový, duchovný alebo zábavný. 

Niektorí sa venujú lúšteniu tajničiek, hrajú sa spoločenské hry, ktoré sú k dispozícii v spoločenskej 

miestnosti. Na chodbách zariadenia sa aktualizujú nástenky, ktoré spolu s personálom vyhotovujú aj 

PSS. Mladší a mobilnejší PSS sa venujú aj skrášľovaniu okolia zariadenia – vysádzanie kvetov, 

hrabanie suchého lístia a iné.... 

 

 

7. Prijímatelia sociálnych služieb v roku 2018 

 

 

Kapacita, Vekové zloženie, ženy a muži, stupeň odkázanosti + samoplatcovia,  

Zariadenie má kapacitu 19 miest, z toho bolo v roku 2018 obsadených 19 miest – 15 miest pre ženy 

a 4 miesta pre mužov.   

PSS mali vydané v priebehu roka 2018 právoplatné rozhodnutie  a stanovený stupeň odkázanosti IV 

až VI. 

Novoprijatí PSS, ktorí nemali vydané právoplatné rozhodnutie boli vedení ako samoplatcovia 

až do vydanie rozhodnutia.  
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Vekové zloženie PSS -  od 63-74 rokov- 4,  

   od 75-79- 4,  

   od 80-84 rokov-3,  

   od 85-89 rokov-4,   

   nad 90 rokov-4. 

 

 

8. konomicko – prevádzková činnosť 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Personálne údaje ľudských zdrojov 

 

- Personál :  vedenie, odborní, obslužný personál, slžby – dodavateľský spôsob aj 

strava 

 

Personálne obsadenie: riaditeľ n.o, odborný garant , soc. pracovník,  ostatní odborní personál – 

zdravotná sestra, opatrovateľky, pracovníčka ekonomického úseku, pracovníčka vo výdajni stravy, 

pracovníčka práčovne, upratovačka, udržba. Nakoľko zariadenie nedisponuje vlastnou kuchyňou, 

ale iba výdajňou stravy – dovoz jedla máme zmluvne zabezpečený od príslušného dodávateľa  

ALTANA s.r.o., 1. mája 495, Ludanice 956 11. Poskytovanie zdravotníckych služieb máme 

zabezpečené cestou  príslušného obvodného lekára, ktorí navštevuje naše zariadenie podľa 

aktuálnych potrieb PSS a podľa potreby agentúrou domácej ošetrovateľskej služby. 

 

 

10.  Ciele pre rok 2019 

 

 V roku 2019 budeme robiť všetko preto, aby sme s našim kolektívom zabezpečili plynulý 

a ničím nerušený chod zariadenia. V súlade s našimi finančnými možnosťami zmodernizujeme 

pomôcky a zariadenia, ktoré slúžia na uľahčenie života PSS a pomôžu pri práci opatrovateľkám. 

Zabezpečíme dostatok ochranných pracovných prostriedkov pre personál ako aj pracovné oblečenie.  

 

 

11. Záver 
 

 Chceme , aby sa PSS ale aj personál v našom zariadení cítil bezpečne a spokojne a aby boli 

vytvorené všetky podmienky na kvalitnú a odbornú prácu. 

 
 

 

Prílohy : Účtovná závierka NUJ k 31.12.2018 

                EON za rok  2018  


