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Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 

Ul. A. Hlinku č. 234/8, 013 06 Terchová

V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Výročná správa ZpS a DSS Terchová

za rok 2018

3



1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb

ZpS a DSS Terchová, ul. A. Hlinku 234/8 013 06 Terchová a pracovisko Havrania 35, 027 05
Zázrivá je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja a poskytuje komplexnú celoročnú starostlivosť. Od 01. 12. 2013 sa dodatkom
zriaďovacej listiny dopĺňa názov zariadenia : Špecializované zariadenie.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých Terchová sa nachádza v
centre obce. Objekt bol vybudovaný v roku 1993, rekonštrukciou detských jasieľ a bol daný
do užívania bezplatným prevodom obce Terchová Okresnému úradu Žilina. Od roku 2002 je
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Od 1.7.2008 je DD a DSS pre
dospelých Zázrivá zrušené a zlúčené s DD a DSS pre dospelých Terchová.

2. Prevádzkové podmienky poskytovateľa sociálnych služieb

pracovisko Terchová

Zariadenie vyhovuje svojmu účelu, je bezbariérovo typu. Slúži pre 34 obyvateľov.
K objektu patri vybudovaný park s lavičkami a altánkom. Budova je zložená z troch poschodí,
tretie poschodie je situované v podkroví. Bočný trakt budovy tvori hospodársky pavilón, kde
sa nachádza kuchyňa, práčovňa, žehliareň a sklady bielizne.

Klienti máju k dispozícii dve spoločenské miestnosti, rehabilitačnú miestnosť, knižnicu,
kaplnku a jedáleň. V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Terchovej sú
ubytovaní obyvatelia vo veku 59 – 97 rokov. Ubytovanie sa poskytuje na prízemí, kde sú
ubytovaní imobilní obyvatelia a na I. a II. poschodí, kde sú mobilní obyvatelia. V zariadení je
13 izieb s počtom lôžok 34. Izby sú vyčlenené pre mužov a ženy spoločne na poschodiach.
Taktiež sociálne zariadenia sú pre mužov a ženy samostatne na chodbách.
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Budova  a  vybavenie  interiéru  je  v  dobrom  stave.  Zariadenie  má  nové  plastové  okná  a
zrekonštruovanú strechu.  Vnútorne priestory zariadenia  sú  postupne opravované.  Doteraz  boli
zrekonštruované podlahy, kúpeľňa pre imobilných obyvateľov a kuchyňa zariadenia. V súčasnom
období sa budova zateplila,  zrekonštruovala sa vonkajšia terasa a prebehla montáž solárnych
panelov z finančných prostriedkov získaných z enviromentálnych fondov.

Pracovisko Zázrivá Havrania č. 35

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb sa nachádza v miestnej časti Havrania 4 km
od centra obce Zázrivá. Bol zriadený 16. marca 1984 Miestnym národným výborom ako domov
opatrovateľskej služby. V septembri 1985 sa zariadenie zmenilo na Domov dôchodcov. Od 1. 1.
1991 patril DD pod Okresný úrad v Dolnom Kubíne a stal sa organizáciou s právnou subjektivitou.
Od 1. 7. 1998 patril DD a DSS pre dospelých pod Krajsky úrad v Žiline a od 1. 7. 2008 zlúčené s
DD a DSS pre dospelých Terchová.

Zariadenie rodinného typu je umiestnene v zrekonštruovanej trojposchodovej budove
v oplotenom areáli so záhradou a slúži pre 21 klientov. Na prízemí sa nachádza: kuchyňa,
práčovňa, kotolňa, jedáleň zamestnancov a jedáleň obyvateľov, sklad potravin a sklad
čistiacich prostriedkov. Na prvom poschodí je spoločenská miestnosť, sesterská izba, dve
trojlôžkové izby a jedna dvojlôžková. Na druhom poschodí sú štyri dvojlôžkové izby a mala
spoločenská miestnosť. Na treťom poschodí je jedna dvojlôžková a jedna troj lôžková izba,
kancelária ved. pracoviska, kancelária hospodárskeho úseku, šatňa zamestnancov a kúpeľňa
obyvateľov.
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3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

TERCHOVÁ 

Kapacita je v súčasnosti 34 obyvateľov, z toho 13 mužov a 21 žien. Všetkým obyvateľom
sa poskytuje celoročná starostlivosť. V roku 2018 bolo na obidve pracoviska prijatých 
obyvateľov 9 a 10 obyvateľov zomrelo.

Evidujeme 14 žiadosti.
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Vek klientov v Terchovej:

Stupne odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v Terchovej:
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Diagnostická skladba obyvateľov v Terchovej:
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ZÁZRIVÁ

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

Kapacita je v súčasnosti 21 obyvateľov, z toho 11 mužov a 10 žien. Všetkým obyvateľom
sa poskytuje celoročná starostlivosť.

Vek klientov v Zázrivej:

Stupne odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v Zázrivej:
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Diagnostická skladba obyvateľov v Zázrivej:
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4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb

V ZpS a DSS Terchová v roku 2018 bolo zamestnaných 30 zamestnancov, s ktorými je
uzatvorený pracovný pomer pracovnou zmluvou. Dvaja pracovnici pracujú na dobu určitú.
Dve pracovníčky evidujeme na rodičovskej dovolenke.
V ZpS a DSS Terchová pracuje 19 zamestnancov a na pracovisku Zázrivá 11 zamestnancov.

Pracovisko Terchová:

Počet Zaradenie/ funkcia Zaradenie/ funkcia Počet

1 Riaditeľka Kuchárky 2

1 Účtovníčka Upratovačka 1

1 Mzd. a pers. referent Práčka 1

1 Sociálny pracovník Hlavná sestra 1

3 Opatrovateľky Vedúca str. prev. 1

4 Zdravotné sestry Vodič, údržbár 1

1 Praktické sestry

Pracovisko Zázrivá:

Počet Zaradenie/funkcia Zaradenie/funkcia Počet

1 Hlavná sestra Kuchárky 2

1 Inštruktor soc.
rehabilitácie

Upratovačka 1/2

2 Zdravotné sestry Práčka 1/2

1 Ved. str. prevádzky Opatrovateľky 3
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V dvojzmennej prevádzke pracujú opatrovateľky a v trojzmennej prevádzke pracujú
zdravotne sestry. Ostatní zamestnanci pracujú v jednozmennej prevádzke.
Pracovnici sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Všetci pracovnici spĺňajú požadovane kvalifikačne požiadavky.

5. Poskytovanie sociálnych služieb

V zariadení pre seniorov sa 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. osobne vybavenie,
8. utváranej sa podmienky na úschovu cenných veci
9. zabezpečuje sa : záujmová činnosť
V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje
zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť.
V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov
sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje :
Sociálna služba týždennou po bytovou sociálnou, službou alebo ambulantnou sociálnou
službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku,ak je tato fyzická osoba:
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa
prílohy č.3
alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy
č. 3.
V domove sociálnych služieb sa 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. zabezpečuje sa:
a). pracovná terapia,
b). záujmová činnosť
9. utvárajú sa podmienky na:
a) vzdelávanie
b).úschovu cenných veci.
V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje
domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť.
Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove
sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov
sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.
Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú
sociálnu službu.
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V špecializovanom zariadení sa poskytuje:
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a ma
zdravotne postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,
pervazivna vyvinova porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu
etiológie, hlucho slepota, AIDS alebo organicky psychosyndróm ťažkého stupňa.
V špecializovanom zariadení sa 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. zabezpečuje sa :
a).pracovná terapia,
b).záujmová činnosť,
9. utvárajú sa podmienky na.
a).vzdelávanie
b).úschovu cenných veci

Ošetrovateľskú  starostlivosť  a  pomoc  pri  odkázanosti  na  inú  fyzickú  osobu poskytujú
zdravotné  sestry,  opatrovateľky  a  sanitárky.  Prijímateľom sociálnej  služby  vedú  ošetrovateľský
záznam.

Sociálny úsek poskytuje prijímateľom sociálnej služby sociálne poradenstvo. Sociálny pracovník
zariadenia tvorí a hodnoti individuálny  plán klienta na základe klientových potrieb a schopnosti.
Rozvíja kultúrnu a záujmovú činnosť. Zabezpečuje pedikéra, kaderníka, maséra a holiča. Vedie
záznamy v zmysle  internej  dokumentácie  a platných právnych predpisov.  Udržiava kontakty  s
organmi štátnej správy, s rodinami prijímateľov sociálnych služieb, zariadeniami sociálnych služieb
v regióne a sociálnym úradom ŽSK. 

ZpS a DSS Terchová získalo 02.01.2016  certifikát systému manažérstva kvality 
podľa STN EN ISO 9001 : 2009

Ubytovanie sa poskytuje klientom v jedno, dvoj a troj lôžkových izbách. Vo všetkých
priestoroch zariadenia je dodržaný poriadok a čistota. Všetky miestnosti sa denne vetrajú,
vykonáva sa upratovanie a dezinfekcia plôch a predmetov denného používania podľa
hygienických predpisov. V zariadení je práčovňa, v ktorej sa perie, žehli a mangľuje bielizeň
všetkých obyvateľov a pracovne odevy zamestnancov.
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Klientom sa poskytuje celoročné stravovanie. Zariadenie ma svoju vlastnú kuchyňu, kde sa
pripravuje racionálna a diabetická strava. Je zavedená správna výrobná prax - /SVP/
HACCP. Strava sa vydáva päť krát denne podľa jedálneho lístka. V tejto celodennej strave sú
zahrnuté raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diabetickej strave aj druhá večera.
Jedálny lístok pripravuje stravovacia komisia, ktorá rieši aj pripomienky stravníkov.
Stravovacia komisia raz mesačne vykonáva kontroly v stravovacej prevádzke, kde kontroluje
hygienu v kuchyni a skladoch, stolovanie a kvalitu pripravovaného jedla. Z vykonaných
kontrol sú zápisnice. Nákup potravin sa zabezpečuje dodávateľsky  a drobnými nákupmi.

Osobné vybavenie sa poskytuje klientom zariadenia s celoročným pobytom, ak si klient
fyzická osoba osobne vybavenie nemôže zabezpečiť sama.

Úschova cenných vecí – pre klientov sa utvárajú podmienky pre úschovu cenných veci.

Klientom sa zabezpečuje kaderníctvo, pedikúra, masáže a nákupy.

Voľno - časové aktivity – vytvárame podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť a činnosť
na udržiavanie fyzickej a duchovnej aktivity. Bolo usporiadaných niekoľko podujatí
a spoločenských podujatí pri rôznych príležitostiach.

V roku 2018 sa uskutočnilo v ZpS a DSS Terchová niekoľko spoločenských podujatí pri
rôznych príležitostiach: 
- Novoročné posedenie
- Oslava Veľkonočných sviatkov
- Deň Matiek
- Návštevy kultúrnych podujatí v obci 
- Oslava sviatku Sedembolestnej Panny Marie
- Kultúrny program k Mesiacu úcty k starším
- Sviatok sv. Martina – patróna našej kaplnky
- Návšteva Mikuláša v zariadení
- Oslava 25 .výročia otvorenia nášho zariadenia
- Vianočný koncert v kaplnke 

Záujmová činnosť:

- ručné práce: vyšívanie, štrikovanie, vystrihovanie, lepenie, vyhotovovanie
  vianočných, veľkonočných a iných ozdob, pohľadníc a pozdravov, pletenie košov z
  prútia, maľovanie
- čítanie, vzdelávanie: čítanie knih, časopisov, novín, čítanie na pokračovanie,  krížovky, učenie
  sa jednoduchých básničiek,
- spoločenské hry:  dáma, človeče nehnevaj sa, domino, kartové hry
- náboženská činnosť: každú nedeľu, prvý piatok v mesiaci a vo sviatok sa konajú sv.
  omše v kaplnke zariadenia, počúvanie alebo sledovanie sv. omše, návšteva sv. omše,
  spoločne modlitby, stretnutie s duchovným otcom, čítanie náboženskej literatúry,
  spevy omšových piesni, video a nahrávky s náboženskou témou
- pohybová činnosť: hry spojene s pohybom, v lete – úprava okolia – hrabanie,
  zametanie, v zime – odhŕňanie snehu, zametanie chodníkov,  starostlivosť o izbové a záhradné   
  kvety, varenie gulášu a opekanie v prírode, prechádzky v prírode.
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Účasť na spoločenskom živote v zariadení Zázrivá:
- návštevy kultúrnych podujatí v obci: program k mesiacu úcty k starším,
- štvrťročne oslavy menín a narodenín klientov 
- posedenia klientov pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, Veľkonočných a Vianočných
  sviatkov, návšteva zariadenia sv. Mikulášom, zábava na Fašiangy v maskách, ktoré si
  klienti pripravia, návšteva farskej koledy v zariadení, návštevy a rozhovory
  s duchovným otcom.
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6.Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu

ZpS a DSS Terchová v roku 2018 hospodárilo s prideleným rozpočtom, ktorý bol schválený
zastupiteľstvom ŽSK v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej správy v z. n. p. . Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený
nasledujúcimi úpravami:
- druhá úprava schválená dňa 21.05.2018
- štvrtá úprava schválená dňa 19.09.2018
- rozpočtové opatrenie 17.11.2018
- rozpočtové opatrenie 27.12.2018

Výdavky – kód zdroja 41,46

Plnenie príjmov
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Priemerná mesačná úhrada na prijímateľa sociálnej služby za rok 2018 v prepočte na
jedného klienta

Terchová: Zariadenie pre seniorov: 270,28 €

                  Domov sociálnych služieb: 284,25 €

                  Špecializované zariadenie: 300,95 €

Pracovisko Zázrivá: Domov sociálnych služieb: 271,87€

                                   Zariadenie pre seniorov: 264,28 €

                                   Špecializované zariadenie: 289,23 €

Skutočné príjmy zo zaplatenej úhrady za rok 2018 v prepočte na všetkých klientov

Terchová: 103 100,37 €

Pracovisko Zázrivá:   61 101,30 €

Spolu: 164 201,67 €

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2018

Našim cieľom je vytváranie nových podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality poskytovania
sociálnych služieb. Ďalším cieľom je, aby prijímateľ sociálnej služby v našom zariadení svoj
život prežíval šťastne a plnohodnotne. Snažíme sa, aby boli uspokojované potreby našich
klientov, či už biologické, kultúrne, športove, záujmové, spoločenské. Poskytovanie
sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopnosti a cieľov prijímateľov sociálnej
služby. Pri určovaní cieľov vychádzame z potrieb klientov, opierame sa o naše výsledky
a skúsenosti v práci, koncepciu rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja
a platnú legislatívu.

V rámci inovácie nášho zariadenia sa nám v roku 2018  podarilo:   

- Kúpili sa nové Miele práčky do Zázrivej : 2 ks
- Tefal kuchynský robot : 1 ks
- Tefal parný generátor: 2 ks
- Elektrický akumulátor. Zdvihák Arkimed 150, so závesom: 1 ks
- Zakúpili sa nové polohovateľné postele do Zázrivej : 5 ks 
- Servírovací stolík Meditech S-1: 4 ks 
- Spríjemnili sme spoločenské miestnosti zakúpením nových stoličiek a stola, novej sedacej 

súpravy, kresla Ingrid, 2 ks televízorov Samsung
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Nepodarilo sa 

- oplotenie areálu obidvoch zariadení

8. Plán financovania na rok 2019

Príjmy celkom: 222 233,00 €

Výdavky celkom : 560 589,00 €

Z toho bežne výdavky :                       
610 mzdy, platy a OOV 310 687,00 €
620 poistne a príspevok do poisťovni 114 991,00 €
630 tovary a služby 129 876,00 €
640 bežne transfery     1 675,00 €

Kapitálové výdavky :                3 360,00 €

EON  ZpS a DSS Terchová 828,57 € 54 klientov
ZpS 810,00 € 11 klientov
DSS 863,00 € 20 klientov
ŠZ 873,00 €   3 klienti

EON Pracovisko Zázrivá 769,00 € 21 klientov
ZpS 723,00 €   6 klientov
DSS 723,00 € 13 klientov
ŠZ 769,00 €   2 klienti

9. Kontakty

Tel.: 041/5695203 – Terchová
Fax: 041/5695203 - Terchová
e-mail: zhajna@vuczilina.sk
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10. Prílohy 
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