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Identifikačné údaje organizácie
Organizácia:
Právna forma:
Sídlo organizácie:
Prevádzka:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedný zástupca:
IČO:
DIČ:

Domov pre seniorov Golden Age
občianske združenie
Mozartova 9, 917 01 Trnava
Mincova 5, 031 05 Liptovský Mikuláš
Ing. Mgr. Martin Krchňavý
PhDr. Roman Božik
378 488 36
202 187 79 13

História zariadenia
Zariadenie pre seniorov Golden Age
v Lipt. Mikuláši miestnej časti Ondrašová je
novovybudované zariadenie, ktoré vzniklo prestavbou bývalého rekreačného zariadenia v tesnej
blízkosti vodného diela Liptovská Mara a Aquaparku Tatralandia. Zariadenie je situované
v prekrásnej prírode, pri potoku Jalovčianka a pod Ondrašoveckou horičkou. Je to ideálne miesto
na odpočinok, ktoré je veľmi dobre prepojené miestnymi komunikáciami s mestom Liptovský
Mikuláš.
Zriaďovateľom Domova pre seniorov Goled Age je Občianske združenie Domov pre seniorov
Golden Age so sídlom ul. Mozartova 9 v Trnave.
Domov pre seniorov Golden Age je neverejným poskytovateľom pobytovej celoročnej sociálnej
služby pre prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS) v súlade so zákonom 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách) a pri
plnení svojich úloh sa riadi platnými právnymi predpismi.

Profil organizácie
Domov pre seniorov (ďalej len “zariadenie“) je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.
Zariadenie je zaregistrované
v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb
identifikačné číslo právnickej osoby 37848836 na prevádzkovanie Zariadenia pre seniorov a
Domova sociálnych služieb so začatím poskytovania sociálnej služby odo dňa 1.8.2012 na dobu
neurčitú. Domov pre seniorov má kapacitu pre 120 prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS)
a poskytuje dva druhy sociálnej služby:
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Druh služby

kapacita

Domov sociálnych služieb
Zariadenie pre seniorov

10
110

Cieľovou skupinou fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba sú osoby s telesnými
a zmyslovými postihnutiami odkázané na pomoc inej osoby, osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných
vážnych dôvodov a mobilné fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Predmet činnosti zariadenia
Domov pre seniorov Golden Age v súlade s ust. § 35 (Zariadenie pre seniorov ďalej ZpS) a § 38
(Domov sociálnych služieb ďalej DSS) zákona o sociálnych službách

1. poskytuje
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo (komplexná sociálna starostlivosť)
sociálna rehabilitácia
ubytovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
osobné vybavenie
ošetrovateľská starostlivosť

2. zabezpečuje
•
•
•
•

pracovnú terapiu a asistenciu
zabezpečenie kultúrnej a záujmovej činnosti, programov a aktivít
zabezpečenie návštev kňaza v zariadení podľa záujmu seniorov
požičiavanie pomôcok

3. utvára podmienky na úschovu cenných vecí.
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Sociálnu službu neposkytujeme fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú
zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
Sociálne služby sú poskytované prijímateľom soc. služieb s celoročným pobytom s maximálnou
kapacitou 120 lôžok so samostatným sociálnym zariadením v každej izbe. Počet lôžok na
jednotlivých izbách je možné prispôsobiť podľa stavu a potrieb prijímateľov sociálnych
služieb.
V zariadení pre seniorov (ZpS) sú v zmysle ust. § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. umiestnené:
a) fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a majú najmenej IV. stupeň odkázanosti,
alebo
b) fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a potrebujú poskytovanie sociálnej služby v
tomto zariadení z iných vážnych dôvodov.

V domove sociálnych služieb (DSS) sú v zmysle ust. § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. umiestnené:
a) fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti
je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo
b) fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je
najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
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Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb
V Domove pre seniorov Golden Age boli v roku 2014 poskytnuté sociálne služby 167 PSS
s nasledovným členením podľa stupňa odkázanosti:

ZpS

DSS

Spolu

Stupeň
odkázanosti

Muži

Ženy

Muži

Ženy

IV. stupeň

15

40

0

0

55

V. stupeň

3

34

0

0

37

VI. stupeň

18

54

1

2

75

Spolu PSS:

36

128

1

2

167

Štruktúra PSS v Domove pre seniorov Golden Age
podľa stupňa odkázanosti

IV.stupeň
V.stupeň
VI. stupeň
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Štruktúra klientov podľa veku v roku 2014

Vek PSS

51-60
rokov

61-70
rokov

71-80
rokov

81-90
rokov

viac

P o čet P SS

4

21

47

94
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Sociálna práca, psychologická podpora PSS a zdravotná starostlivosť
Zariadenie poskytuje PSS poradenstvo prvého kontaktu, sociálne poradenstvo a celkové usmernenie
PSS podľa ich potrieb. Zabezpečujeme komunikáciu s PSS a ich rodinnými príslušníkmi,
sprostredkujeme spoločenské a športové vyžitie PSS, či už vo vlastných priestoroch alebo areáli
zariadenia ale aj na akciách organizovaných inými subjektmi, mestom a pod. O duševné zdravie
klientov sa stará psychológ, ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom zmluvného lekára, ktorý má v zariadení
vyhradený čas a priestor, v ktorom sa venuje PSS. Podľa potreby boli PSS distribuovaní na
odborné vyšetrenia do zdravotníckych zariadení v meste Liptovský Mikuláš, prípadne na iné
odborné pracoviská.

Stravovanie
Vlastná stravovacia prevádzka zabezpečuje celodenné stravovanie pre PSS. Mobilným PSS je
poskytovaná strava v priestoroch jedálne priamo pri kuchyni, ťažko zdravotne postihnutým a
imobilným prijímateľom sociálnej služby je podávaná strava priamo na ich izbách, prípadne pri
lôžku. PSS majú možnosť odoberať stravu podľa odporučenia ošetrujúceho resp. odborných
lekárov v zmysle stanovenej diagnózy.
Typy poskytovanej stravy:
• racionálna
• šetriaca
• diabetická
Denne sa v kuchyni pripravujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, pre diabetikov aj druhá
večera. Prípravu a výdaj stravy zabezpečuje zariadenie vlastným personálom s príslušnou
spôsobilosťou. Pri výdaji stravy je dodržiavaná teplota tekutých pokrmov 65°C a hutných
pokrmov 60°C. Výdaj stravy je zabezpečený do jednej hodiny.
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Typy terapií a aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb
Ergoterapia - liečba prácou je rehabilitačný postup, pri ktorom sa terapeuticky využíva
pracovná činnosť podľa možností a schopností PSS. Pri pracovnej činnosti sa rozvíjajú a
prehlbujú manuálne zručnosti PSS. Túto terapiu využívajú hlavne PSS, ktorí nemajú veľké
pohybové obmedzenia formou obslužných činností, spolupracujú pri práci v areáli zariadenia.
Práca je zameraná na výrobu dekorácií, malých darčekových predmetov a pod. Všetka činnosť,
ktorá PSS zaujíma a vyplní im množstvo voľného času ovplyvňuje ich psychickú pohodu.
Niektorí PSS sa v priebehu celého roka zúčastňujú na skrášľovaní svojho domova (úprava
verejného priestranstva, starostlivosť o kvetenu, či polievanie trávnika).

Počúvanie hudby a spev pesničiek z mladosti – muzikoterapia, kedy sa pomocou hudby
priaznivo ovplyvňuje psychický a fyzický stav človeka. Na mnohých PSS hudba pôsobí veľmi
dobre, majú dobrú náladu, navodí im spomienky na časy minulé. Okrem toho je veľmi prístupná
pre všetkých. V zariadení. bol založený spevokol, ktorý sa prezentuje pri rôznych spoločenských
akciách. Ostatní PSS majú prístup k rôznym štýlom hudby prostredníctvom DVD a CD
prehrávačov a počúvaním relaxačnej hudby.
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Arteterapia - činnosť sa zameriava sa na rozvoj tvorivých schopností PSS. Vedie
ich
k zvýšeniu úrovne vedomostí prostredníctvom výroby rôznych darčekových predmetov,
pozdravov, kreslenie a maľovanie obrázkov a pod.).

Tréning pamäte - je využívaný veľmi často, PSS majú túto prácu radi a práca s PSS je pritom
zameraná na veľkú skupinu PSS. Obtiažnosť úloh je rozdelená do viacerých kategórií podľa
schopností PSS.

Športovo-rekreačné vyžitie majú naši PSS v rehabilitačnej miestnosti, kde sú im k dispozícii,
rehabilitačné kreslo, bežecký pás, stacionárny bicykel, činky, na cvičenie využívajú aj fit lopty.
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Spoločenské hry - realizujú sa v Senior kaviarni. PSS preferujú hlavne kartové hry, pexeso,
puzzle a pod.

Duchovné aktivity - v bočnej, tichej časti jedálne sa stretajú veriaci k svojim modlitbám.
„Modlitebňa“ - je využívaná počas celého roka v pravidelných intervaloch a počas kresťanských
sviatkov. Súčasťou bohoslužby býva aj hra na klávesových nástrojoch.

Počítačový kútik pre PSS – počítač vybavený Web kamerou, sluchátkami s mikrofónom umožňuje
PSS spojenie s rodinou, priateľmi. Taktiež podľa záujmu môžu využívať emailovú komunikáciu
a môžu sa vzdelávať prostredníctvom internetu.
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Prehľad niektorých spoločenských a iných udalostí za rok 2014:
Január
Február
Marec
Apríl

Máj

Jún
Júl

August

September
Október

November

December

Novoročné aktivity
Beseda na tému „Alzheimerova choroba“
Beseda na tému „Marec – mesiac knihy“
Veľkonočné pásmo
Výstava veľkonočných ozdôb na MsÚ Liptovský Mikuláš
Divadelné predstavenie
Deň matiek
Športový deň
Vtipnejší vyhráva
Posedenie pri guláši
Vystúpenie folklórnej skupiny Bystrianka
Týždeň tvorivých dielní
Hudobno-tanečný krúžok
Návšteva výstavy „História horskej služby“ v Múzeu Janka Kráľa v Liptovstom Mikuláši
Športové súťaženie
Vzdelávacia prednáška „Cukrovka“
Beseda na tému „Hypochondria u žien“
Senior Jóga
Bábkové divadlo Červená čiapočka
Terapia so psíkom
Prednáška „Storočné ženy“
Pracovná terapia – skrášľovanie okolia
Stretnutie s poslancom p. Gondom „História Liptovskej Ondrašovej“
Posedenie pri guláši
Beseda na tému „Život M. R. Štefánika“
Fytoterapia – posedenie pri voňavom čaji
Divadelné predstavenie s hercami Matice Slovenskej na tému „Október mesiac úcty
k starším“
Prednáška na tému „Liečivá sila kameňov“
Turnaj v hre Bingo
Relaxácia pri hudbe
Pečenie medovníčkov
Vianočné posedenie prijímateľov sociálnych služieb a vystúpenie detí
Vystúpenie nášho domáceho spevokolu

Vízia zariadenia
Víziou zariadenia pre seniorov Golden Age je zabezpečenie prežitia dôstojnej jesene života
cestou poskytovania flexibilných a kvalitných služieb na vysokej úrovni vyplývajúcich z potrieb
vyjadrených samotnými prijímateľmi sociálnych služieb (ďalej len PSS) zariadenia. Celá činnosť
zariadenia je v maximálnej možnej miere orientovaná na cieľovú skupinu. Základným a
dlhodobým cieľom je dosiahnutie maximálnej spokojnosti PSS, ktorú chce zariadenie dosiahnuť
prostredníctvom sústavnej analýzy zjavných ale i latentných potrieb PSS a periodickou
evaluáciou programov a činností zariadenia.
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PREHľAD O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH
VÝNOSY (v €)

rok 2014

Poskytnutý finančný príspevok - ZPS

349 381,00

Poskytnutý finančný príspevok - DSS

1 820,00

Príjmy z úhrad za soc. službu od klientov - ZPS a DSS
Úroky
Iné ostatné výnosy
Príspevky z podielu zaplatenej dane

397 543,00
5,00
22,00
1 948,00

Zúčtovanie poskytnutých finančných príspevkov

134 185,00

VÝNOSY SPOLU

884 904,00

NÁKLADY (v €)

rok 2014

Nákup posteľného prádla, uteráky, deky

1 223,00

Pracovné oblečenie

1 987,00

Vybavenie kuchyne

2 171,00

Zdravotnícke pomôcky

1 915,00

Kancelárske potreby

1 968,00

Čistiace a hygienické potreby
Strava

14 079,00
104 049,00

Ostatný materiál

28 150,00

Elektrická energia a plyn

40 240,00

Vodné a stočné

10 382,00

Rutinná a štandardná údržba

1 122,00

Serviské práce

1 189,00

Pranie a čistenie

3 428,00

Poštovné a telefón

1 130,00

Odvoz odpadu
Kurzy pre klientov
Software
Ostatné služby
Mzdové náklady

809,00
1 054,00
889,00
17 752,00
368 626,00

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

94 747,00

Zákonné sociálne náklady

14 252,00

Daň z nehnuteľností

2 550,00

Ostatné dane a poplatky

193,00

Zmluvné pokuty a penále

48,00

Bankové poplatky

1 474,00

Iné ostatné náklady

4 006,00

Odpisy

166 112,00

NÁKLADY SPOLU

885 545,00

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM
Daň z príjmov
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

-641,00
1,00
-642,00
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VÝNOSY
Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
Poskytnutý finančný príspevok - ZPS

349 381,00

Poskytnutý finančný príspevok - DSS

1 820,00

Príjmy z úhrad za soc. službu od klientov - ZPS a DSS

397 543,00

Úroky

5,00

Iné ostatné výnosy

22,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane

1 948,00

Zúčtovanie poskytnutých finančných príspevkov

134 185,00

VÝNOSY SPOLU

884 904,00

Výnosy podľa zdrojov a ich pôvodu
Finančný príspevok - ZPS
Finančný príspevok - DSS
Príjmy z úhrad za soc. službu ZPS a DSS
Úroky
Iné ostatné výnosy

Príspevky z podielu zaplatenej
dane
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NÁKLADY
Prehľad nákladov podľa jednotlivých druhov činností
Náklady na poskytovanie sociálnych služieb
Náklady na správu
Odpisy majetku

712 073,00
7 360,00
166 112,00

Daň z príjmov
NÁKLADY SPOLU:

1,00
885 546,00

Náklady podľa jednotlivých druhov činností

Náklady na poskytovanie
sociálnych služieb
Náklady na správu
Odpisy majetku
Daň z príjmov

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby:
•

v Zariadení pre seniorov
8 183 € / kalendárny rok
*finančný príspevok – 320 € / mesiac

•

v Domove sociálnych služieb
4 763 € / kalendárny rok
*jednorázový finančný príspevok – 140 € /mesiac
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