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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.                                               

Predpokladom poskytovania kvalitných sociálnych služieb, je poznanie všetkých skutočností 

týkajúcich sa života seniorov. Každý senior si zaslúži prežiť svoju starobu dôstojne. Vyrovnanie sa 

s tým, že človek starne a ubúdajú mu sily nie je jednoduché. Starnutie veľakrát prináša so sebou iba 

bolesť a bezmocnosť. Presadzujeme zabezpečenie a rovnosť ľudských práv a základných slobôd pre 

všetky osoby so zdravotným postihnutím. Podporujeme úctu k ich dôstojnosti bez akejkoľvek 

diskriminácie na základe zdravotného stavu. Poskytujeme sociálne služby podľa individuálnych 

potrieb a schopností PSS, vytvárame podmienky pre kvalitný a plnohodnotný život našich 

obyvateľov, usilujeme sa o vytváranie príjemného domáceho prostredia. Podporujeme, dôstojný 

a čo najviac samostatný život svojich obyvateľov. Zamestnanci pri práci zachovávajú etický kódex . 

Rešpektovanie názoru, rozhodnutia a individuálnych potrieb PSS je samozrejmosťou. Zamestnanci 

sa snažia vykonávať svoje povolanie zodpovedne a profesionálne.  Zariadenie poskytuje možnosti 

zapájať sa do života nášho regiónu, zúčastňovať sa jeho kultúrnych podujatí a záujmových aktivít.  

Umožňujeme obyvateľom zariadiť si svoje územie podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä 

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 lavičky 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. PSS sa môžu slobodne 

pohybovať v zariadení,  môžu slobodne opustiť zariadenie a vrátiť sa v čase, ktorí si sami zvolia. 

Nemožnosť absolútnej slobody pohybu je viazaná výlučne na neschopnosť orientácie v prostredí 

s možnosťou ohrozenie života a zdravia. Integrovanosť zariadenia v prostredí je dostatočná, čo 

umožňuje dostupnosť rôznych druhov služieb,  čo súvisí aj s možnosťou nadviazania a rozvíjania 

rôznych typov sociálnych kontaktov .  

 

 

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 -  Eva Králová,  Horné Obdokovce   

- predseda  - Ing. Jaroslav Matušík, Horné Obdokovce   

- člen – Zdenka Hegedušová, Horné Obdokovce 

  

Revízor:   Mgr. Veronika Konyová, Horné Obdokovce 

  

Štatutárny zástupca: riaditeľ- Eva Kováčiková, Obsolovce 26 

 

 

4. Ďalšie údaje určené správnou radou 

 

V r. 2020 prebehla voľba nových členov správnej rady a riaditeľky n.o. na nasledujúce volebné 

obdobie. Tiež bol novelizovaný štatút n.o., ktorý bol schválený a zaregistrovaný na Okresnom úrade 

Nitra.  Správna rada vyslovila dôveru súčasnej riaditeľke n.o. p.Kováčikovej a poverila ju vedením 

n.o. v ďalšom období. Členovia správnej rady prerokovali a vytýčili ciele neziskovej organizácie na 

rok 2021 a schválili rozpočet na rok 2021, výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2019.  Poverili 

riaditeľku, aby zabezpečila nerušený chod  Zariadenia pre seniorov v r. 2021. Financovanie 

zariadenia  treba zabezpečiť z troch zdrojov – podaním žiadosti o príspevok na prevádzku 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 . 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 a aby boli 

splnené všetky záväzky voči poisťovniam a daňovému úradu, lebo iba vtedy je možné čerpať 

dotácie potrebné na prevádzku zariadenia  

 

 

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 Nitrianskeho samosprávneho kraja  vykonal dňa 26.09.2017,  pod 

registračným číslom 335, zápis do registra . 

 

 

6. Aktivity vykonávané v roku 2020 

 

Nový rok 2020 naši obyvatelia privítali spoločným obedom a posedením. Atmosféru posedenia 

sme si spríjemnili novoročnými koledami a vinšami. Nástenkami a výzdobou zariadenia sme PSS 

pripomínali rozličné sviatky a udalosti roka .Na týchto činnostiach sa pravidelne zúčastňovali aj 

PSS, ktorí kreslili a vystrihovali obrázky a podľa svojich možností aj pomáhali pri výzdobe 

interiéru zariadenia. Na fašiangy sme pre našich obyvateľov pripravili pohostenie, kde sme podávali 

klasické fašiangové šišky.  Pracovníčky zariadenia v spolupráci s niektorými PSS pripravili krásne 

jarné a následne veľkonočné dekorácie. Taktiež sme vytvorili novú webovú stránku zariadenia, 

nakoľko doteraz sme mali iba vyhradený priestor na stránke obce. Od marca 2020 však ochorenie 

COVID 19 zmenilo zabehnutý chod zariadenia. Aj my sme museli zakázať návštevy v zariadení 

a pristúpili sme k prísnejším hyg-.epidemiologickým opatreniam. Veľkonočné sviatky prežili  

obyvatelia  v duchu kresťanských tradícií, sviatočné liturgie mohli pozerať cez TV, ale nemohli sa 

stretnúť so svojimi najbližšími.  Veľkonočný pondelok bol preto pre mnohé obyvateľky zariadenia 

smutný. Nemohli sa  potešiť z príchodu svojich blízkych, hlavne synov, vnukov a pravnukov, ktorý  

ich po iné roky prišli vyšibať a  popolievať troškou vody, aby boli naše babičky zdravé a čulé. 

Taktiež spoločenský život v obci utíchol a obyvateľom zariadenia bolo doporučené obmedziť pohyb 

mimo priestorov zariadenia. Kontakty s príbuznými PSS udržiavali hlavne prostredníctvom 

telefonátov a písomným stykom, prostredníctvom listov. Počas teplých letných mesiacov sa PSS 

zdržiavali často vo vonkajších priestoroch zariadenia, kde spolu hrávali spoločenské hry, počúvali 

ľudovú hudbu rozprávali sa . V lete boli na pár mesiacov umožnené vo vonkajších priestoroch 

zariadenia aj bezkontaktné návštevy príbuzných. Personál dbal na dodržiavanie všetkých hyg. – 

epidemiologických opatrení. Overoval cestovateľskú anamnézu príbuzných, meral TT, dbal na 

používanie rúšok a dezinfekcie rúk, sledoval možný výskyt príznakov respiračného ochorenia. 

Návštevy boli dopredu ohlásené a časovo naplánované, aby nedošlo k stretnutiu viacerých rodín 

medzi sebou. Prvú vlnu pandémie sme úspešne prekonali bez zistenej pozitivity na ochorenie. 

Druhá vlna však zasiahla aj naše zariadenie. Nepríjemné bolo pre PSS ale aj personál pravidelné 

testovanie, ktorého význam niektorým obyvateľom nebolo možné zdôvodniť vzhľadom na ich vek 

a zdravotný stav. Opätovný zákaz návštev tiež nikoho nepotešil. Cez pozitívnu pracovníčku sa 

nakoniec vírus dostal aj medzi našich PSS. Môžeme povedať, že Mikuláš nám tento rok nadelil 

ochorenie COVID 19 a to doslova, pretože prvá pozitivita bola v našom zariadení potvrdená 

05.12.2020. Táto situácia si vyžiadala mimoriadne opatrenia v našom zariadení a mimoriadne 

pracovné nasadenie zamestnancov práve počas vianočných sviatkov. Zvládnutie danej situácie nám 

sťažoval aj veľký výpadok personálu. Spoločným úsilím sa nám podarilo všetko prekonať 

a spoločne s našimi PSS sme si pripravili spoločné posedenie pri štedrovečernom stole. Zapojili 

sme sa do výzvy Vianočný zázrak a Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. PSS dostali touto 

cestou veľa balíkov od neznámych darcov a Vianoce mali skutočne bohaté a štedré aj napriek tomu, 

že ich neprežili v kruhu svojich najbližších. Do nového roku 2021 sme si všetci zapriali hlavne veľa 

zdravia a sily pri prekonávaní nástrah, ktoré nám ochorenie COVID 19  prináša.  
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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 zariadenia  a jeho okolia – výzdoba 

interiéru domova pred vianočnými sviatkami, ozdobovanie vianočného stromčeka, vysádzanie 

kvetov, hrabanie suchého lístia a iné....Keď je dobré počasie, obyvatelia sa združujú  na dvore 

zariadenia, kde sú umiestnené záhradné stoly a lavičky. Tu sa môžu spoločne stretávať, rozprávať 

sa, môžu počúvať reprodukovanú hudbu, hrať spoločenské hry, tráviť príjemné chvíle so svojimi 

blízkymi. Službukonajúci personál zabezpečí, aby sa týchto aktivít mohli zúčastňovať aj čiastočne 

imobilní  PSS, ktorí sú na invalidnom vozíku.  

 

 

 

7. Prijímatelia sociálnych služieb v roku 2020 

 

 

Kapacita, vekové zloženie -  ženy a muži, stupeň odkázanosti + samoplatcovia.  

Zariadenie má kapacitu 19 miest, z toho bolo v roku 2020 obsadených 19 miest – 15 miest pre ženy 

a 4 miesta pre mužov.  V sledovanom roku 5 PSS zomreli a 4 boli prijatí. 

PSS majú vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na soc. službu a stanovený stupeň 

odkázanosti IV – 2 PSS, V – 12 PSS ,VI. – 5 PSS. 

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

až do vydanie rozhodnutia.  

V zariadení sú poskytované rôzne možnosti bývania, pričom je dodržaný základný štandard bývania 

v 1,2,3-lôžkových izbách. 

 

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. ekonomicko – prevádzková činnosť 
 

Finančné zdroje zariadenia: 

Príjmy –  Príspevok MPSVaR v sume 110.448 EUR 

  Príspevok obce v sume 5.000,00 EUR 

  2 % dane v sume 1.573,08 EUR 

  Úhrady PSS v sume 104.473,75 EUR 

  Prenájom lekárne v sume 1.080,00 EUR 

Výdavky - EON v sume 223.962,73 EUR 

 

Hospodársky výsledok zariadenia za rok 2020 – zisk 4.737,97 EUR. 

 

Finančné prostriedky boli použité v súlade s schváleným rozpočtom na rok 2020. Všetky 

vynaložené prostriedky boli použité maximálne hospodárne a efektívne pre potreby PSS. 
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9. Personálne údaje ľudských zdrojov 

 

- Personál :  vedenie, odborní, obslužní personál, služby – dodávateľský spôsob - 

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, údržba. Nakoľko zariadenie nedisponuje vlastnou kuchyňou, 

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

Peter Jánoš Repos, Piešťanská 2/2, Radošina 956 05 Poskytovanie zdravotníckych služieb máme 

zabezpečené cestou príslušného obvodného lekára, ktorí navštevuje naše zariadenie podľa 

aktuálnych potrieb PSS, na odborné vyšetrenia špecialistom  zabezpečujeme PSS dopravu sanitkou 

s doprovodom opatrovateľky, v prípade potreby spolupracujeme s  agentúrou domácej 

ošetrovateľskej služby  - rehabilitácie,  preväzy , inf. liečba. 

 

 

10.  Ciele pre rok 2021 

Hlavným cieľom v roku 2021 bude zabezpečiť očkovanie zamestnancov a PSS vakcínou proti 

ochoreniu Covid 19, aby bol čím skôr umožnený návrat k bežnému a dôstojnému životu. Pre 

skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie debarierizácie priestorov zariadenia využijeme 

možnosť požiadať MPSVaR o dotáciu na humanitárnu pomoc – dodávka a montáž výťahovej 

plošiny. 

  Budeme naďalej robiť všetko preto, aby sme s našim kolektívom zabezpečili plynulý a ničím 

nerušený chod zariadenia. Zamestnanci budú zodpovedne a svedomito plniť svoje úlohy. Výkon 

práce musí byť spojený s maximálnou mierou slušnosti, porozumenia a ochoty. Poskytovateľ 

sociálnej služby má slúžiť prijímateľovi sociálnej služby s oddanosťou, lojalitou a maximálnym 

uplatňovaním profesionálnych schopností a zručností .Zamestnanci by sa mali aj v súkromnom 

živote vyhnúť takému správaniu a vyjadreniam, ktoré by mohli znížiť dôveru verejnosti v sociálne 

služby. V súlade s našimi finančnými možnosťami zmodernizujeme pomôcky a zariadenia, ktoré 

slúžia na uľahčenie života PSS a pomôžu pri práci opatrovateľkám. Cieľom je motivovať 

zamestnancov v prístupe k pracovným povinnostiam, zaujímať korektný postoj 

k spolupracovníkom, dodržiavať zásady spoločenskej etiky bez prejavu nadradenosti. 

 

 

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. Základné princípy etiky v soc. práci 

vychádzajú z princípov vzťahu človek-človek, človek-skupina, človek spoločnosť. 

 
 

 

Prílohy : Účtovná závierka NUJ k 31.12.2020 

                EON za rok  2020  


