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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb
Identifikácia organizácie
Názov:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK

Sídlo:

Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca

Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia
Identifikačné číslo:

00632520

Štatutár - riaditeľ:

Mgr. Petra Kupčuljaková

Vznik ZpS a DSS PARK je spojený s potrebou ponuky čo najviac sa približovať
požiadavkám občanov. Postupné starnutie populácie a zhoršovanie zdravotného stavu
seniorov v okrese Čadca prinášalo a neustále prináša zvýšené nároky na zabezpečenie
dôstojného prežitia staroby a tiež väčší dôraz na poskytnutie pomoci tým, ktorí sú na to
odkázaní. Súčasná podoba ZpS a DSS PARK na základe týchto vážnych a neoddeliteľných
elementov života je výsledkom viacerých premien. Korene zariadenia siahajú do roku 1985,
kedy rekonštrukciou malometrážnych bytov začalo plniť úlohu Domu s opatrovateľskou
službou a následne Penziónu pre dôchodcov. V tom čase bol zriaďovateľom Okresný ústav
sociálnych služieb v Čadci a neskôr Krajský úrad v Žiline. V roku 2002 sa stáva
zriaďovateľom nového typu zariadenia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre
dospelých, Žilinský samosprávny kraj. Ďalším významným medzníkom vo vývoji
zariadenia bol rok 2008. Od 1. 7. 2008 došlo zriaďovateľom k zlúčeniu ZpS a DSS pre
dospelých, Hviezdoslavova 918, Čadca so ZpS a DSS Vysoká nad Kysucou.
Významnou súčasťou ZpS a DSS PARK je od roku 2008 aj Poradenské centrum ŽSK.
Poradenské centrum zabezpečuje prvostupňovú odbornú pomoc a tiež bezplatné základné
sociálne poradenstvo v zmysle § 19 zákona NR SR 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 a novelizácií. Formou sociálneho poradenstva Poradenské
centrum svojou činnosťou prispieva k prekonaniu sociálnej núdze, ktorú občan nemôže
z objektívnych dôvodov zmierniť alebo prekonať sám, ani s pomocou rodiny.
Počas roku 2013 poradenské centrum spolupracovalo s mnohými organizáciami, ako napr.
súdy, obecné úrady, exekučné úrady, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, charity a pod.
Konečnú podobu dostalo zariadenie s účinnosťou od 1. 7. 2010 keď zriaďovateľ, Žilinský
samosprávny kraj, zmenil názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb PARK.
Správne vybraný nový domov je odmenou každého človeka, ktorý sa k takémuto kroku
odhodlá. ZpS a DSS PARK ponúka pôvodným, ale aj potencionálnym prijímateľom
sociálnych služieb pokojný život v zariadení, ktoré sa nachádza v príjemnom prostredí na
okraji mesta, kde sú chránení pred šumom a zhonom ulice. Zároveň výhodná poloha ZpS a
DSS človeku umožňuje neobmedzený prístup k rôznym významným inštitúciám mesta
a občianskej vybavenosti. Zariadenie disponuje veľkou oplotenou záhradou s altánom
a kaplnkou s bezbariérovým prístupom. Voľný čas možno tráviť aj prechádzkami v blízkom
parku, ktorý je lemovaný zurčiacou riekou Kysuca. Tieto výrazné akcenty stavajú ZpS a DSS
PARK do pozície vyhľadávaného a konkurencie schopného zariadenia otvoreného pre
každého človeka, ktorý potrebuje jeho služby.
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Súčasťou kmeňového zariadenia je aj prevádzka Vysoká nad Kysucou. Útulná budova
rodinného typu, je umiestnená v peknom dedinskom prostredí Kysúc. Areál dotvára
udržiavaná záhrada s altánom a kaplnkou. Zariadenie sa nachádza v blízkosti centra obce, čo
umožňuje bezproblémové plnenie potrieb prijímateľov sociálnych služieb a samotného
zariadenia. V blízkosti je železničná a autobusová stanica, čo oceňujú nielen obyvatelia ZpS a
DSS, ale aj ich návštevy a príbuzní.
Súčasná kapacita kmeňového zariadenia je 93 prijímateľov sociálnej služby a prevádzky
Vysoká nad Kysucou 20 prijímateľov sociálnej služby.
ZpS a DSS PARK je samostatný právny subjekt, ktorý hospodári s finančnými
prostriedkami na základe rozpočtu.

2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb
Úlohou ZpS a DSS PARK je plniť prevádzkové podmienky na poskytovanie sociálnych
služieb v súlade so zákonom a neustále ich prispôsobovať moderným trendom a potrebám
prijímateľov sociálnych služieb. Podstata trendu spočíva v elegancii a flexibilite,
a práve plnenie týchto atribútov zabezpečuje v zariadení neustále zvyšovanie kvality
poskytovaných služieb.
Objekt kmeňového zariadenia je dispozične riešený v dvoch 7 poschodových budovách
prepojených spojovacou chodbou na prízemí a prvom poschodí. V oboch budovách je osobný
výťah od 1. poschodia až po 7. poschodie. Pre obidve budovy slúži lôžkový výťah, ktorý
premáva od prízemia po 3. poschodie. Energetickú úsporu budovy a zvýšenú tepelnú
a svetelnú pohodu bývania prijímateľov sociálnych služieb zabezpečuje zateplenie budovy,
plastové okná, dvere, žalúzie a pod. ZpS a DSS PARK má vlastný vykurovací systém na
plynné palivo, zariadenie je pripojené na mestskú kanalizáciu a vodovod.
Ubytovacia časť sa skladá z troch typov izieb s maximálnou kapacitou 2 lôžka.
Konkurencie schopnou výhodou je, že každá bytová jednotka má svoje hygienické zariadenie,
čo umožňuje komfort a dostatočný priestor na súkromie. Bytové jednotky imobilných a
ťažko mobilných prijímateľov sociálnych služieb sú vybavené signalizačným zariadením
priamo pri posteli klienta. Je funkčný aj bezdrôtový signalizačný systém, čo zabezpečuje
rýchly kontakt klienta a zamestnancov zdravotného úseku v prípade potreby.
Typy bytových jednotiek v ktorých sa poskytuje ubytovanie prijímateľom sociálnych služieb:
Typy bytových jednotiek:
1. Garsónka
2. Bytová jednotka - veľká izba + kuchynka
- malá izba
3. Bytová jednotka - veľká izba
- malá izba
Spolu:

Počet:
24
6
6
17
17
73

V roku 2013 sa začal meniť interiér zariadenia minimalistickým štýlom, vďaka čomu je
svetlejší a opticky priestrannejší. Izby prijímateľov sociálnych služieb sú zariaďované
moderným a účelným nábytkom, podľa potreby polohovateľnými lôžkami, rehabilitačnými
pomôckami, pomôckami na osobnú hygienu a pod. Vybavenie je zabezpečované z rozpočtu,
z projektov alebo hradené zdravotnými poisťovňami na základe zákonného nároku poistenca.
Nový vzhľad nadobúdajú aj steny interiéru, ktoré sú v snahe predísť monotónnosti, maľované
ľahkými a príjemnými odtieňmi farieb. V zariadení dochádza postupne k debariérizácii so
zreteľom na bezpečnosť a spokojnosť klienta.
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Okolie zariadenia je lemované veľkou záhradou. Celkový charakter záhrady s altánom,
kaplnkou, kvetinovými záhonmi a zeleňou vyvoláva u prijímateľov sociálnych služieb
pozitívne emócie. Prístup do záhrady je bezbariérový, čo umožňuje v nej relaxovať aj
obyvateľom zariadenia s ťažkým zdravotným postihnutím. V roku 2013 bol do záhrady
zariadenia zabezpečený kompostér na odpad, ktorý po určitej dobe možno použiť ako hnojivo
na okrasné dreviny, kvety a pod. Dochádza tak k šetreniu finančných prostriedkov
vynaložených za umelé hnojivá. Na uschovanie náradia potrebného pri ergoterapii s klientmi
zariadenia, zazimovanie rastlín a na skladové účely, bol na jeseň roku 2013 zakúpený do
záhrady záhradný domček.
Súčasťou ZpS a DSS PARK je prevádzka Vysoká nad Kysucou. Je to podpivničená,
dvojpodlažná budova s podkrovím. Okna a dvere do budovy sú plastové, čo zabezpečuje
tepelnú úspornosť budovy. Vstup do budovy je bezbariérový. Bezbariérovo je riešený aj
interiér budovy a druhé podlažie je sprístupnené stoličkovýťahom. Zariadenie poskytuje
nízkokapacitné bývanie rodinného typu, a tak spĺňa nové trendy v poskytovaní sociálnych
služieb. ZpS a DSS má vlastnú ČOV, vykurovanie objektu je zabezpečené novým plynovým
vykurovacím systémom.
Ubytovanie prijímateľov sociálnych služieb je riešené v troch typoch izieb:
Typy bytových jednotiek:
1. Jednoposteľová
2. Dvojposteľová
3. Štvorposteľová
Spolu:

Počet:
2
7
1
10

Majetkom zariadenia je priestranná záhrada, kde je vybudovaný altánok a kaplnka
s možnosťou odpočinku a relaxácie počas celého dňa.
Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom stavebných úprav na
budove zariadenia prevádzky Vysoká nad Kysucou predstavuje nasledujúci prehľad:
Dátum
Prestavba /stavebná úprava:
prestavby:
06. 10. 2013 Oprava stropu na vnútornom
schodisku zariadenia (schodisko z I.
poschodia na povalu zariadenia)
09. 10. 2013 Oprava schodiska v zadnom vchode
zariadenia, položenie novej obkladovej
dlažby

Výhody /skvalitnenie života v
zariadení:

21. 10. 2013 Vybudovanie plynovej kotolne
do
a prípojky pod zastrešením ŽSK
08. 11. 2013

-spokojnosť klientov
-ekologickosť
-zníženie prevádzkových nákladov
-efektívna regulácia vykurovania

- estetická úprava stropu

-zabezpečený únikový východ
zariadenia
-ľahší prístup PSS do záhrady

V ZpS a DSS PARK a prevádzke Vysoká nad Kysucou sú poskytované kvalitné služby,
čoho dôkazom je aj Certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009 z roku
2012 a výsledky následných auditov.
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3. Štruktúra prijímateľov sociálnej služby k 31. 12. 2013

Počet prijímateľov sociálnej služby:
Počet PSS:
Kmeňové zariadenie
Prevádzka
Spolu

83
21
104

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa poskytovanej služby:
Rozdelenie podľa poskytovanej služby:
Zariadenie:
ZpS
DSS
Spolu

Kmeňové
zariadenie:
37
46
83

Prevádzka
7
14
21

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti:
Rozdelenie podľa stupňov odkázanosti:
Zariadenie:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Spolu

Kmeňové
zariadenie:
1
8
20
8
17
29
83

Prevádzka:
1
2
4
6
8
21

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa pohlavia:
Rozdelenie podľa pohlavia:
Zariadenie:
Muži
Ženy
Spolu

Kmeňové
zariadenie:
17
66
83

Prevádzka:
5
16
21

Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby:
5

50-60 rokov

70-80 rokov

80-90 rokov

Mobilný
0
Imobilný
1
Ťažko mobilný
2

Mobilný
21
Imobilný
4
Ťažko mobilný
7

Mobilný
20
Imobilný
7
Ťažko mobilný
20

91 – 100 rokov
Mobilný
0
Imobilný
0
Ťažko mobilný
1

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby poľa diagnóz:
- psychiatrické diagnózy: 30 prijímateľov
- somatické diagnózy:
53 prijímateľov

4. Personálne podmienky organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb
ZpS a DSS PARK zamestnávalo k 31. 12. 2013 v kmeňovom zariadení a v prevádzke
Vysoká nad Kysucou spolu 62 zamestnancov.
Zamestnanci oboch pracovísk plnia kvalifikačné predpoklady, a sú odborne spôsobilí na
výkon svojej pracovnej činnosti. Zamestnávateľ v r. 2013 spĺňal požiadavky na odborný
podiel zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a
novelizácií.
Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov na jednotlivých úsekoch predstavovalo cyklus
samovzdelávacích aktivít, odborných školení a seminárov, ktoré realizovali rôzne organizácie.
Sestry a sanitárky zdravotného úseku sa zúčastňovali kreditovaných odborných seminárov
v rámci sústavného vzdelávania napr. ,,Výživa v seniorskom veku“.
Do série školení možno zaradiť najmä školenia na tému:
- Efektívna komunikácia ako súčasť pomáhajúcej profesie
- Starostlivosť o klienta v DSS
- Deinštitucionalizácia sociálnych služieb a zmeny, ktoré prináša novela zákona
č. 448/2008 od 1. 1. 2014
- Zvládanie agresivity a sexuality klientov v zariadeniach sociálnych služieb a možné
riešenia vzniknutých problémov v konkrétnych podmienkach týchto zariadení
- ,, Zaostríme na seniorov“ - diagnostika zrakových porúch u seniorov
Pracovníci sociálneho úseku sa zúčastnili kreatívnych kurzov (patchwork, kurz drôtovania),
ktoré využívali na rozvíjanie schopnosti a zručnosti prijímateľov sociálnych služieb. Sociálni
pracovníci absolvovali kurz Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách,
organizovaný Centrom MEMORY Bratislava a kurz Právne minimum v oblasti rodinného
práva a s tým súvisiaceho sociálneho práva organizovaný VIK Bratislava.
Zamestnanci ekonomicko-prevádzkového úseku absolvovali semináre: Zákonník práce v roku
2013, Novela postupov účtovania a novela zákona o účtovníctve, Novela zákona o finančnej
kontrole a vnútornom audite, týkajúceho sa úpravy oblasti výkonu predbežnej finančnej
kontroly, Ochrana osobných údajov s vykonaním skúšky, pracovník údržby vykonal
odbornosť elektrotechnika v zmysle §22.
Zamestnanci sa v roku 2013 zúčastňovali povinných školení v rámci BOZP, PO, CO,
hygienických školení, školení odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami a pod.
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Organizačná štruktúra ZpS a DSS PARK, Hviezdoslavova 918, Čadca kmeňové
zariadenie:
Riaditeľ - 1
Vedúca sociálneho úseku - 1:
- pracovník poradenského centra 1
- sociálny pracovník
3
- inštruktor soc. rehabilitácie
1
Vedúca zdravotného úseku -1:
- sestra so špecializáciou 2
- sestra 1
- opatrovateľka 13
- opatrovateľka (v 6 pl. tr. )
2
- sanitárka 3
- upratovačka 4
- práčka, šička 2
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku, personálny a mzdový pracovník -1:
- správca budov 1
- mzdový a personálny referent 1
- všeobecná účtovníčka 2
- hospodársky pracovník 1
- údržbár, kurič, vodič 2
Vedúca stravovacej prevádzky - 1:
- kuchárka 4
- pomocná kuchárka 2

Organizačná štruktúra ZpS a DSS PARK prevádzka Vysoká nad Kysucou:
Vedúca prevádzky - 1:
- sestra so špecializáciou 1
- opatrovateľka 6
- sanitárka 1
- upratovačka, práčka 1
- soc. pracovník - hospodár 1
- kuchár 2
Okrem pracovníkov v pracovnom pomere v roku 2013 bola s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny Čadca uzatvorená dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej služby. V rámci tejto dohody v zariadení po dobu od 01. 11. 2012 do 30. 4.
2013 vykonávali dobrovoľnícku službu 6 uchádzači o zamestnanie v nasledovnej štruktúre:
2 pracovníci v oblasti sociálnych služieb a 4 pracovníci – opatrovateľ v zariadení pre staršie
osoby a osoby so zdravotným postihnutím. V období od 01. 08. 2013 do 31. 1. 2014
vykonávali dobrovoľnícku službu v zariadení 5 uchádzači o zamestnanie v štruktúre:
1 pracovník v oblasti sociálnych služieb a 4 pracovníci – opatrovateľ v zariadení pre staršie
osoby a osoby so zdravotným postihnutím.
5. Poskytovanie sociálnych služieb
V zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb sa poskytujú adekvátne sociálne
služby pobytovou formou na neurčitý čas fyzickej osobe, ktorá je na ne odkázaná a ktorá
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spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a
novelizácií.
Služby sú poskytované tímom, ktorý je zložený z profesionálov a realizujú sa s ohľadom na
osobné potreby a požiadavky každého človeka.
V ZpS a DSS PARK sa vykonávajú tieto činnosti:
Odborné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- základné sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
Obslužné činnosti:
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
Ďalšie činnosti:
- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, vzdelávanie v DSS,
- zabezpečuje sa záujmová činnosť, pracovná terapia,
- poskytuje sa osobné vybavenie.

Stravovanie
Kmeňové zariadenie:
Stravovanie prijímateľov sociálnej služby je zabezpečované vo vlastnej stravovacej
prevádzke. Vydávanie stravy je realizované vzhľadom na menšie priestory jedálne
v niekoľkých etapách:
I. etapa - výdaj stravy zamestnancom
II. etapa - výdaj stravy do tabletov na izby pre imobilných a čiastočne mobilných
klientov
III. etapa - výdaj stravy prijímateľom sociálnych služieb konzumujúcim stravu v jedálni
IV. etapa - výdaj stravy do obedárov prijímateľom sociálnych služieb konzumujúcim
stravu vo svojej izbe
Prijímateľom sociálnych služieb sa v roku 2013 pripravovali 3 druhy stravy v súlade
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav:
- racionálna strava
- diabetická strava
- šetriaca strava

Náklady na prípravu jednotlivých jedál u racionálnej, šetriacej a diabetickej stravy
predstavujú:
Cena šetriacej
a racionálnej stravy:

Cena
diabetickej
stravy:

Počet porcií :
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Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera

0,31 €
0,23 €
1,04 €
0,23 €
0,78 €

0,34 €
0,25 €
1,24 €
0,25 €
0,84 €

28 928
4391
30 290 + 5858 obedov zamest.
4 806
20 449

Za rok 2013 činili náklady za suroviny na prípravu jedál pre prijímateľov sociálnych služieb
65.814,12 € a na prípravu obedov zamestnancov 6.092,32 €, spolu to predstavuje sumu
71.906,44 €.
Stav potravín na sklade v kmeňovom zariadení k 31. 12. 2013 bol vo výške 3.107,09 €.
Prevádzka Vysoká nad Kysucou:
V prevádzke Vysoká nad Kysucou je stravovanie prijímateľov sociálnej služby
zabezpečované vo vlastnej stravovacej prevádzke. Vydávanie stravy je zabezpečované v
dvoch etapách:
I . etapa – výdaj stravy prijímateľom sociálnych služieb
II. etapa – výdaj stravy zamestnancom
V roku 2013 sa pripravovala v prevádzke pre prijímateľov sociálnych služieb racionálna
strava a náklady na jej prípravu predstavujú:

Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera

Cena racionálnej
stravy:
0,31 €
0,23 €
1,04 €
0,23 €
0,78 €

Za rok 2013 boli náklady za suroviny na prípravu jedál v celkovej sume 21.671,05 €, pričom
na prípravu stravy prijímateľov sociálnej služby to bolo 19.448,57 € a pre zamestnancov
2.222,48 €.
V roku 2013 bolo pre stravovaciu prevádzku kmeňového zariadenia zakúpené tablety a
rôzne vybavenie potrebné na skvalitnenie prípravy a podávanie jedál.
Zamestnanci stravovacej prevádzky úzko spolupracovali so sociálnym úsekom pri rôznych
podujatiach pre prijímateľov sociálnej služby napr. pečením koláčikov, prípravou šalátov
a pod.
Cieľom stravovacej prevádzky je neustále skvalitňovanie a udržanie poskytovaných
služieb súvisiacich s prípravou a vydávaním jedál.

Primárna zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť:
Primárna zdravotná starostlivosť
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V zariadení bola prijímateľom sociálnej služby zabezpečovaná primárna zdravotná
starostlivosť praktickým lekárom 1 x za týždeň. Celkom za rok 2013 to bolo 69 hodín.
Zariadenie navštevoval aj odborný lekár – psychiater, za rok 2013 to bolo celkom 16 hodín.
V prípade akútnej zmeny zdravotného stavu bola ošetrovateľským personálom privolaná
LPS a RZP 51 krát. V roku 2013 bolo 93 hospitalizácií a 85 klientov bolo dispenzarizovaných
na rôznych odborných ambulanciách v nemocnici v Čadci, Žiline a v Martine za účelom
aktívneho a systematického sledovania ich zdravotného stavu. Za účelom diagnostiky
ochorení boli odoslaní 24 prijímatelia sociálnej služby na špecializované pracoviská do
Martina, Žiliny, Ružomberka, Bratislavy. Jedna klientka absolvovala 2 krát rehabilitačný
pobyt v Ostrave.

Ošetrovateľská starostlivosť
Ošetrovateľská starostlivosť je súčasťou odborných činnosti, ktorá bola v zariadení
poskytovaná a zabezpečovaná v rozsahu ustanovenom platnými legislatívnymi predpismi.
Zdravotné výkony podľa katalógu zdravotných výkonov vykonávala ADOS a sestry, ktoré
spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania. Ostatné výkony zabezpečovali
zamestnanci zdravotného úseku v súlade s odbornými znalosťami.
Tieto znalosti si zamestnanci získavajú a prehlbujú sústavným vzdelávaním a účasťou na
odborných seminároch a školeniach. V roku 2013 ukončila 1 pracovníčka zdravotného úseku
Magisterské štúdium odbor sociálna práca. Prostredníctvom organizovania pravidelného
školenia zdravotného personálu získavajú pracovníci nové informácie za účelom zvyšovania
poznatkov v danej oblasti. Týka sa to najmä zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte
s klientmi.
Ošetrujúci personál v zariadení nielenže vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť, ale
spolupracuje aj s pracovníkmi sociálneho úseku pri zabezpečovaní rôznych spoločenských
aktivít, trávení voľného času klientov, riešení rodinných problémov klientov a pod.
Na zvýšenie komfortu a bezpečnosti prijímateľov sociálnej služby sú zabezpečované rôzne
pomôcky na polohovanie, kúpanie, invalidné vozíky, choduľky a pod.
V máji 2013 bol zakúpený na zdravotný úsek Germicídny žiarič – Prolux G, ktorý sa
používa na dezinfekciu vzduchu, povrchu predmetov a priestorov tam, kde nie je možné
zaistiť dezinfekciu prostredia bežnými metódami, prípadne v prostrediach so zvýšenými
nárokmi na čistotu.
V júni 2013 bol na zdravotnom úseku vypracovaný projekt ,,Poslanie opatrovať“. Jedná
sa o spoločný česko-slovenský projekt, ktorého sa mohli zúčastniť jednotlivé pobytové
zariadenia pre seniorov z Českej a Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo oceniť
pracovníkov v sociálnych službách za ich profesionálny prístup k práci, za ich nasadenie,
obetavosť a nadšenie v každodennej starostlivosti o zdravie a pohodu klientov pobytových
zariadení.
Doplnkové služby:
Pracovníci zdravotného úseku zabezpečovali doplnkové služby nasledovne:
- donáška stravy na izby denne pre 46 klientov,
- donáška pomôcok na jedno použitie mesačne pre 63 klientov,
- sprevádzanie do zdravotníckeho zariadenia priemerne 38 klientom mesačne,
- nákupy osobných potrieb priemerne pre 25 prijímateľov sociálnych služieb mesačne.
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V zariadení je v pravidelných termínoch zabezpečená externe pedikúra na ošetrenie nechtov
a kaderníčka, ktorá sa stará o vizáž prijímateľov sociálnych služieb a to hlavne ženského
pohlavia.
Prevádzkový úsek:
Zariadenie disponuje vlastnou práčovňou, kde sa v priebehu roku 2013 celkovo opralo
a upravilo 13185,5 kg bielizne. V decembri 2013 bola na zefektívnenie a skvalitnenie práce
zakúpená veľkokapacitná automatická pračka z kapitálových finančných prostriedkov vo
výške 4. 961 €.
Upratovanie bytových jednotiek sa vykonáva na základe potrieb klientov. Prevádzkové
priestory sú upratované a dezinfikované denne. Každá bytová jednotka je kompletne uprataná
2 krát za rok. Kompletné upratanie je vykonávané v prípadne potreby aj častejšie a to z
dôvodu, aby v zariadení nedochádzalo k zníženiu hygienických noriem a k šíreniu
choroboplodných zárodkov.
Zamestnanci v rámci služby na vrátnici poskytujú informácie návštevám, navigujú ich
v rámci objektu, vybavujú telefonické rozhovory, evidujú návštevy, udržiavajú poriadok
vstupných priestorov a okolia objektu, vrátane zimnej údržby. Počas nočnej služby
zabezpečujú aj preberanie tovaru od dodávateľov v skorých ranných hodinách.
ZpS a DSS PARK v rámci údržby realizovalo v roku 2013 rôzne rekonštrukčné práce,
opravy, nátery, maľovanie a pod. v kmeňovom zariadení a prevádzke Vysoká nad Kysucou.
Cieľom pracovníkov zdravotného úseku a prevádzkového úseku je poskytovanie
kvalitných služieb klientom zariadenia, smerujúcich k normalizácii ich zdravia a zvýšeniu
kvality ich života. Organizácia práce personálu je zameraná na individuálny prístup a plnenie
potrieb prijímateľa sociálnej služby.

Záujmová činnosť
Zamestnancom zariadenia nie je ľahostajné, ako prijímatelia sociálnych služieb v ZpS
a DSS PARK trávia voľný čas, a preto sa snažia zabezpečiť jeho čo najefektívnejšie využitie.
V roku 2013 mali v zariadení inovatívne metódy pri práci s prijímateľmi sociálnej služby
zelenú.
Január 2013 znamenal pokračovanie tréningu pamäti. Táto aktivita prebiehala v ZpS
a DSS PARK v čase od novembra 2012 na základe projektu Červeného kríža, centra Memory
a podpory Úradu vlády. Počas stretnutí sa stretávala skupina prijímateľov sociálnej služby
s cieľom stimulovať a udržať kognitívne schopnosti. Projekt končil prednáškou v
mesiaci marec 2013, ktorý bol mesiacom mozgu.
Tréning pamäti

Na základe schváleného projektu Nadácie SPP-OPORA pod názvom IPRO 2013 získalo
ZpS a DSS PARK finančné prostriedky na nákup dreva, elektrického a ručného náradia,
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skrine, hoblice a iných pomôcok na prácu s drevom. Tento projekt spustil záujem klientov
mužského pohlavia o vyrezávanie rôznych výrobkov z dreva, ktoré sú potom využívané na
výstavy a výzdobu zariadenia.
Majstri

pri

práci

Spracovávanie dreva

V súvislosti s ďalším projektom v spolupráci s nadáciou Memory sa podarilo získať
finančný grant na zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou pre
pracovníčku sociálneho úseku.
Cieľom účasti na kurze bolo naučiť sa rozlišovať klinické prejavy jednotlivých druhov
demencií, predovšetkým demencie – Alzheimerovej choroby, naučiť sa identifikovať
a uspokojovať potreby klienta s demenciou a komunikovať s ním s ohľadom na jeho
schopnosti. Taktiež sa naučiť rozlišovať základné terapeutické a aktivačné prístupy ku
klientom s demenciou a vytvoriť vhodné prostredie a pozitívnu klímu pre týchto klientov.
Mesiac máj 2013 bol plný emotívnych zážitkov. Seniori ZpS a DSS PARK sa zúčastnili na
medzinárodnom festivale v Poľsku, kde získali veľké uznanie od divákov a ocenenie
organizátorov svojím tanečným vystúpením za sprievodu ľudovej hudby. 19. ročník festivalu
PUMA v Dabrowie Gorniczej v Poľsku mal medzinárodný charakter. Na podujatí sa
prezentovali divadelnými a estrádnymi vystúpeniami klienti zo zariadení sociálnych služieb
z Poľska, Slovenska, Čiech a Litvy. Seniori ZpS a DSS PARK si okrem ocenenia priniesli
nové skúsenosti a predovšetkým poznanie, že aj seniori a ľudia so zdravotnými problémami
majú umelecké schopnosti. Títo ľudia svojím humorom, dobrou náladou a radosťou zo života
dokázali vytvoriť klímu spolupatričnosti, bezbariérovosti a pozitívneho myslenia bez ohľadu
na to, odkiaľ pochádzali.
Poľsko - medzinárodný festival PUMA
PARK

Tanečníci ZpS a DSS
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V septembri a októbri 2013 ZpS a DSS PARK nadviazalo intenzívnu spoluprácu
s organizáciou KERIC. Na základe medzinárodných kontaktov tejto organizácie mesto Čadcu
navštívili traja seniorskí dobrovoľníci z Talianska – Mária, Fiorence a Tiberio, ktorí počas 30
dní vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rôznych zariadeniach a školách na Kysuciach. V ZpS
a DSS PARK sa dobrovoľníckej činnosti venoval pán Tiberio, ktorý počas svojho mesačného
pobytu na Slovensku spoznával každodenný život seniorov v zariadení a ich skúsenosti.
Tiberio sa učil tradičným kysuckým remeslám, spoznával kultúru, prírodu, zúčastňoval sa na
rôznych výletoch, vychádzkach a podujatiach. Taliansky dobrovoľník mal možnosť ochutnať
tradičné kysucké jedlá a rovnako naši seniori vyskúšali talianske hubové rizoto, ktoré pre nich
pán Tiberio uvaril. Atmosféru Talianska v zariadení dotvoril i „minikurz taliančiny“, kde sa
seniori naučili základné frázy a slová v originálnom talianskom podaní. Na záver jeho
pôsobenia sa klienti s Tiberiom rozlúčili počas veľmi emotívneho rozlúčkového stretnutia.
Podobného výmenného mesačného pobytu sa zúčastnil v prvom polroku 2013 i klient nášho
zariadenia p. Martin Šlapka, ktorý v rámci dobrovoľníckej práce organizácie KERIC navštívil
Taliansko.

Výlet s Tiberiom v Terchovej

Posedenie s Tiberiom - ,,Mesiac úcty k starším“

Aktivity klientov boli rozšírené aj o ďalšie nové techniky, a to drôtikovanie, patchwork,
paličkovanie, pečenie – varenie a pod.
Na voľnočasové aktivity bola zriadená v roku 2013 terapeutická miestnosť, ktorá bola
vybavená elektrickými spotrebičmi, riadom, nábytkom a rôznymi inými pomôckami na
realizáciu aktivít. Tento krok priniesol do práce s prijímateľmi sociálnych služieb nové
možnosti, vyšší štandard a iný optimistickejší pohľad na svet.
V roku 2013 bolo na sociálnom úseku spracovaných niekoľko projektov, ktoré boli
zamerané na aktívnejšie a kvalitnejšie trávenie voľného času prijímateľov sociálnych služieb.
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Prehľad projektov:
Nadácia/grant
Nadácia SPP-OPORAIPRO 2013
Nadácia Orange - Zelená
pre seniorov 2013
FOND GSK - Jarná výzva
2013
Nadácia MEMORY

FOND GSK - Jesenná
výzva 2013
VÚB Nadácia
Žiadosť o poskytnutie
dotácie na podporu rozvoja
sociálnych služieb
/MPSVaR/
Nadácia Orange - Darujme
Vianoce 2013

Nadačný fond DM
DROGÉRIA MARKT

Názov projektu
IPRO - Založenie
drevárskej dielne
„Kalokagatia - krása tela
a duše“
„Objav svoj talent“
Finančný grant na
zvyšovanie odbornosti
v starostlivosti o ľudí
s Alzheimerovou
chorobou
„Seniori pre mládež
z celého sveta
v Kysuckých tradíciách“
„Šport nás spája“
„Snoozelen multisenzorická
miestnosť“
„Vianoce s knihou
v každom veku“
/ I. etapa/
„Náš sluch je oknom do
sveta príbehov“
/II. etapa/ na
www.dakujeme.sk
„Chceme si pomáhať
2014“

Dátum
marec 2013
máj 2013
máj 2013

september 2013

október 2013
október 2013
november 2013

december 2013

december 2013

Na dokreslenie života klientov ZpS a DSS PARK slúži aj nasledujúci prehľad vybraných
podujatí v roku 2013:

Kmeňové zariadenie:
02.01.2013 - Vinšovanie do Nového roka
03.01.2013 - Novoročné posedenie
15.01.2013 - Tréning pamäti
17.01.2013 - Prednáška s videoprojekciou v spolupráci s kysuckou knižnicou v Čadci na
tému „Ján Bosco“
29.01.2013 - Posedenie jubilantov
14.02.2013 - Oslava svätého Valentína
26.02.2013 - Gulečníkový turnaj v DSS a ZpS Horelica
08.03.2013 - Posedenie ku Dňu žien
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13.03.2013 - „Čo vieš o mozgu“ – prednáška v rámci podujatí počas Týždňa mozgu
04.04.2013 - Spoločenské hry
09.04.2013 - Drobné sakrálne pamiatky - prednáška
11.04.2013 - Koncert „Karola Rosemberga“
18.04.2013 - Spoločná brigáda na úprave okolia
20.04.2013 - Účasť na IV. ročníku turnaja krížovkárov v DSS a ZpS Horelica
28.04.2013 - Veľkonočné posedenie s primátorom mesta Čadca, Ing. Milanom Gurom
30.04.2013 - Stávanie mája
13.05.2013 - Deň matiek s primátorom mesta Čadca, Ing. Milanom Gurom
24.05.2013 - Slávnosť pri príležitosti oslavy výročia kaplnky
31.05.2013 - Váľanie mája
17.06.2013 - Deň otcov
21.06.2013 - Maľovanie do piesku
15.07.2013 - Stretnutie zariadení sociálnych služieb Žilinského kraja vo Vychylovke
30.07.2013 - Grilovačka spojená vystúpením harmonikára z detskej ľudovej skupiny
Studnička
05.08.2013 - Kysucké jedlá – reminiscenčná terapia
19.08.2013 - Prednáška s videoprojekciou v spolupráci s kysuckou knižnicou v Čadci na
tému Ján Pavol II.
27.08.2013 - Letná gulášovka s vystúpením folklórnej skupiny „Staškovanka“
17.09.2013 - Prednáška s videoprojekciou v spolupráci s kysuckou knižnicou v Čadci na
tému ,,Prínos svätého Cyrila a Metóda“
20.09.2013 - Privítanie hosťa, dobrovoľníka z Talianska, pána Tiberia
01.10.2013 - Posedenie – Október mesiac úcty k starším v duchu starých tradícií
03.10.2013 - Spoločný výlet s dobrovoľníkom, pánom Tiberiom – Stará Bystrica
03.10.2013 - Prednáška ZPS Krankas ,,Prevencia pred nákazami“
09.10.2013 - Športové hry
10.10.2013 - Miešané nápoje na taliansky spôsob
11.10.2013 - Rozlúčkové posedenie s dobrovoľníkom, p.Tiberiom
11.10.2013 -Talianska kuchyňa - varenie s Tiberiom
18.10.2013 - Oslava životného jubilea pani Kataríny Veselkovej (100 rokov)
23.10.2013 - Vystúpenie detí zo Základnej školy Ul. Rázusova, Čadca
30.10.2013 - Návšteva primátora mesta Čadca, Ing. Milana Guru pri príležitosti Októbra
mesiaca úcty k starším
08.11.2013 - Jesenný jarmok s vystúpením detí z Centra voľného času Raková
22.11.2013 - Katarínska zábava
18.12.2013 - Vianočné trhy v spolupráci s Centrom voľného času Raková
05.12.2013 - Mikulášske posedenie
31.12.2013 - Rozlúčka so starým rokom

Akcie mimo ZSS
27.02.2013 - Spoločenská hra Boccia v Žiline
02.05.2013 - Šachový turnaj v Žiline
14.05.2013 - Kysucké športové hry seniorov v Kysuckom Novom Meste
26.06.2013 - Seniorská rybka v Kysuckom Novom Meste
19.09.2013 - Žilinský Oskár
25.09.2013 - SOS – Seniori o Slovensku v Žiline
08.10.2013- Spoločný výlet v Terchovej
07.10.2013- Domov domovu v Martine
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Medzinárodné akcie
14.-15.05.2013 - Medzinárodný festival PUMA - Dabrowa Górnicza v Poľsku
25.06.2013 - Medzinárodné Slovensko – Poľské stretnutie „Spoznávame tradície regiónu
Kysúc“ v DSS a ZpS Žarec - prevádzka Čierne
28.08.2013 - Beskydská integračná olympiáda Wilkovice v Poľsku

Prevádzka Vysoká nad Kysucou
JANUÁR 2013: (09. 01. 2013, 16. 01. 2013, 24. 01. 2013)
V januári 2013 sa v zariadení začalo s realizáciou pamäťových cvičení. Pri aktivitách boli
využívané pomôcky ako je abeceda, číslice, predtlačené obrázky, scrabble hra.
Cieľom týchto cvičení bolo upevňovanie slovnej zásoby, lepšie zapamätávanie si, schopnosť
lepšie zvládať každodenné problémy, prevencia depresívnej nálady, zabránenie segregácie,
zlepšenie sebavedomia, upevňovanie kolektívu a pod.
Február 2013:
06. 02.2013 – 07. 02. 2013 – fašiangové slávnosti, kreatívna práca klientov, výroba
škrabošiek a masiek
11. 02. 2013 – „Pochovanie basy“ – kultúrny program s kulisami zabezpečila FS Makovský
prameň
Marec 2013:
08. 03. 2013 – MDŽ – pripomenutie si časov minulých i súčasných, spoločné posedenie PSS,
rozdávanie kvietkov ženám v zariadení
20. 03. 2013 – oslava prvého jarného dňa – jarná výzdoba zariadenia
Apríl 2013:
10. 04. 2013 – návšteva redaktorky z RÁDIA REGÍNA
Rozhovor s klientmi a vedúcou zariadenia o kvetinách, o živote v zariadení, o chode
prevádzky a pod. bol v danom rádiu aj odvysielaný,
29. 04. 2013 – záhradné posedenie seniorov, príprava a zdobenie „Májky“. Na postavení
,,Májky“ spolupracoval Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká nad Kysucou, nakoľko patrila
k najvyšším v obci,
Máj 2013:
10. 05. 2013 – stretnutie s deťmi zo ZŠ, ktoré si pripravili program pre všetky mamičky
a babičky zariadenia
12. 05. 2013 – návšteva kultúrneho domu v obci Vysoká nad Kysucou – kultúrne vystúpenie
venované všetkým mamám a babkám
Jún 2013:
01. 06. 2013 – záhradné posedenie, zakončením ktorého bol príchod alegorického vozu
s maskami a s drevenou muzikou „Muzička spod grúňa“, ktorý prechádzal cez celú obec,
Masky zvalili ,,Májku“ pri našom zariadení a roztancovali klientov,
20. 06. 2013 – záhradné posedenie, varenie gulášu spoločne s PSS
Júl 2013:
01. 07. 2013 – pracovná brigáda v záhrade, starostlivosť o kvietky
21. 07. 2013 – výlet klientov na Vychylovku
August 2013:
05. 08. 2013 – „MENO, MESTO, ZVIERA, VEC“ – vedomostná hra klientov v spoločenskej
miestnosti
September 2013:
10. 09. 2013 – výlet s klientmi do kaplnky Semeteš, klienti mali možnosť obzrieť si nové
ručne vyrobené obrazy, na ktorých boli stvárnené krížové cesty
Október 2013:
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09. 10. 2013 – jesenná brigáda v záhrade
17. 10. 2013 – seniorské posedenie v Kultúrnom dome vo Vysokej nad Kysucou s bohatým
kultúrnym programom
November 2013:
19. 11. 2013 – pletenie niťových náramkov, osvojenie si základnej techniky
20. 11. 2013 – kreatívna práca s PSS, výroba vianočných pozdravov a adventných vencov
December 2013:
05. 12. 2013 – Mikulášsky večierok
06. 12. 2013 – spolupráca so ZŠ – návšteva detí s pripraveným kultúrnym programom
10. 12. 2013 – spolupráca s MŠ – návšteva detí s pripraveným kultúrnym programom
17. 12. 2013 – vianočné pečenie koláčikov s PSS
6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú službu
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK Hviezdoslavova 918, Čadca je
rozpočtovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo ŽSK na svojom
zasadnutí 19. decembra 2012 schválilo rozpočet ŽSK na rok 2013, ktorého súčasťou bol aj
rozpočet ZpS a DSS PARK.
V nadväznosti na schválený rozpočet rozpísal odbor sociálnych vecí ŽSK pre zariadenie
záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2013.
Schválený rozpočet výdavkov bol v „Programe 8 : Sociálne služby vo výške 728 955 ,– €
Členenie rozpočtových výdavkov bolo určené nasledovne:
Bežné výdavky:
Schválený rozpočet:
Výdavky celkom:
728 955,- €
V tom:
600:Bežné výdavky /41/:
425 989,- €
600:Bežné výdavky /46/:
302 966,- €
Z toho:
610 Mzdy, platy a OOV
354 735,- €
620 Odvody do poisťovní 131 075,- €
630 Tovary a služby
240 000,- €
640 Bežné transfery
3 145,- €
Finančné prostriedky boli poukazované mesačne na výdavkový účet vo výške 1/12
schváleného ročného rozpočtu.
V priebehu roka 2013 bol rozpočet na základe schválenia zastupiteľstvom ŽSK niekoľkokrát
upravovaný.
Po úpravách rozpočtu bolo členenie rozpočtových finančných prostriedkov nasledovné:
Výdavky celkom:
V tom:
600:Bežné výdavky /41/:
600:Bežné výdavky /46/:
700:Kapitálové výdavky /41P/:
700:Kapitálové výdavky /41/:

780 897,- €
432 931,- €
302 966,- €
40 000,- €
5 000,- €

Z toho:
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610 Mzdy, platy a OOV
620 Odvody do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
710 Plynová kotolňa + prípojka
710 Automatická práčka

361 163,- €
132 029,- €
240 000,- €
2 705,- €
40 000,- €
5 000,- €

Okrem rozpočtových prostriedkov na financovanie v roku 2013 boli použité aj
mimorozpočtové prostriedky a to:
Bežné výdavky
- sponzorské prostriedky
4 675,- €
- zo zvýšeného limitu o stravné čiastka
7 562,29 €
- finančné prostriedky z poistných udalostí
460,16 €
- finančné prostriedky z úradu práce
1 743,64 €
Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet: 0,- €
Rozpočet po úpravách: 45 000,- € - z toho na vybudovanie plynovej kotolne s prípojkou na
prevádzke Vysoká nad Kysucou sa čerpala čiastka 39 491,65 € a pre kmeňové zariadenie
Čadca čiastka 4 961,- € na nákup veľkokapacitnej automatickej práčky.
Príjmy:
Úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa poukazujú na príjmový účet.
Pre rok 2013 bol určený rozpočet plnenia príjmov celkom vo výške 302 966,- €.
Plnenie rozpočtových príjmov na konci roka bolo vo výške 317 232,55 €.
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnych služieb na rok 2013
boli vo výške 537,23 € v kmeňovom zariadení a 639,04 € v prevádzke Vysoká nad Kysucou.
7. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2013
Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 05.11. 2013 uznesením schválilo rozpočet
Žilinského samosprávneho kraja na rok 2014, ktorého súčasťou je aj rozpočet ZpS a DSS
PARK, ako rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
V nadväznosti na schválený rozpočet rozpísal odbor sociálnych vecí ŽSK pre naše
zariadenie záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2014.
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
V tom:
600:Bežné výdavky /41/:
600:Bežné výdavky /46/:
700:Kapitálové výdavky /41/:
Z toho:
610 Mzdy, platy a OOV
620 Odvody do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
710 Obstaranie kapitálových
aktív – konvektomat

306 549,- €
786 889,- €
474 040,- €
306 549,- €
6 300,- €
354 735,- €
131 075,- €
240 000,- €
3 145,- €
6 300,- €
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7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2013
CIELE V ROKU 2013:
1. Zabezpečiť viac zdrojové financovanie sociálnych služieb - cieľ čiastočne splnený,
podarilo sa realizovať projekty s Úradom práce soc. veci a rodiny - finančný zisk:
1 743,64 €, získanie sponzorských prostriedkov vo výške 4 675,- €.
2. Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život prijímateľov sociálnych služieb – cieľ
splnený a plnenie je trvalé.
3. Zaviesť inovatívne formy terapií pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb - cieľ
splnený, zavedené nové formy terapií – patchwork, drôtikovanie, tréning pamäti.
4. Získať priestory na realizáciu terapií – cieľ splnený – vytvorenie miestnosti pre
pracovnú terapiu a začiatočné rekonštrukčné práce na vytvorenie reminiscenčnej
miestnosti.
5. Spracovať a podať projekty na získanie pomôcok na realizáciu terapií – cieľ splnený.
6. Založenie Občianskeho združenia – cieľ v plnení.
7. Rekonštrukcia vykurovacieho systému v prevádzke Vysoká nad Kysucou – cieľ
splnený – realizácia plynofikácie.
8. Zvýšenie mobility klientov prostredníctvom vytvorenia rehabilitačnej miestnosti – cieľ
zatiaľ nesplnený z dôvodu neschválenia projektu.
CIELE V ROKU 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zabezpečiť viac zdrojové financovanie sociálnych služieb.
Zaviesť ďalšie inovatívne formy terapií pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb.
Dokončiť rekonštrukciu a dať do prevádzky miestnosť reminiscenčnej terapie.
Zriadiť a vybaviť miestnosť pre realizáciu Snozeelen miestnosti.
Spracovať a podať ďalšie projekty na získanie pomôcok na realizáciu terapií.
Dokončiť založenie Občianskeho združenia.

8. Kontakt na poskytovateľa sociálnych služieb
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK
Hviezdoslavova 918
022 01 Čadca
Web stránka: www.hviezdoslavova.dsszsk.sk
E-mail: ddcahviezd@vuczilina.sk
Fax: 041/4335840
Tel.: 041/4335839, 0905571147
Riaditeľka ZSS

Mgr. Petra Kupčuljaková

E-mail: petra.novotna@vuczilina.sk
Tel.:
041/4335838, 0905426229
Fax:
041/4335840

1. Kmeňové zariadenie:
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Úsek:

Meno
a priezvisko
zamestnanca:
Dana Pagáčová

Ekonom. prevádzkový Anna Širancová
Darina Bzdylová
Mária Vojtušová
Antónia Bulejová
Stravovací
Sociálny

Zdravotný

Ihelková Anna

Pracovná
pozícia:

Kontakty:

vedúca úseku
mzdový
a personálny
referent
všeobecná
účtovníčka
účtovníčka
prevádzkový
pracovník
vedúca úseku

Mgr. Gabriela
Čimborová
Mgr. Mária
Belešová
Bc.
ĽudmilaPetreková
Mgr. Alena
Zákuciová
Mgr. Elena
Fojtíková

vedúca úseku

Mgr. Marta
Krčmáreková

vedúca úseku

soc. pracovník
inštruktor soc.
rehabilitácie
soc. pracovník
pracovník
porad. centra

2. Prevádzka Vysoká nad Kysucou:
Vedúca prevádzky
Mária Varechová
Sociálny úsek
Zdravotný úsek

E-mail: dana.pagacova@vuczilina.sk
Tel.:
041/4327346, 0905571132
E-mail: sirancova@vuczilina.sk
Tel.:
0905571210
E-mail: bzdylova@vuczilina.sk
Tel.:
041/4327346
E-mail: vojtusova@vuczilina.sk
Tel.: 041/4327346
E-mail: ddcahviezd@vuczilina.sk
Tel.:
041/4335840
E-mail: ihelkova@vuczilina.sk
Tel.:
041/4335840
E-mail: cimborova@vuczilina.sk
Tel.: 041/4327349
E-mail: belesova@vuczilina.sk
Tel.: 041/4327349
E-mail: petrekova@vuczilina.sk
Tel.:
041/4327349
E-mail: zakuciova@vuczilina.sk
Tel.: 041/4327349
E-mail:
poradenskecentrumca@centrum.sk
Tel.: 041/4327349, 0918996846
E-mail: krcmarekova@vuczilina.sk
Tel.: 041/4327347, 0905426228

E-mail: zssvysoka@zoznam.sk
Tel.: 041/4361308, 0907856720
Tel.: 041/4361308
Tel.: 041/4361310
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