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Identifikačné údaje organizácie 

 

Organizácia:                  Domov pre seniorov  Golden  Age 

Právna forma:                OZ 

Sídlo organizácie:          ul. Mozartova 9,  917 01 Trnava 

Prevádzka:                     ul. Mincova 5,  031 05 Lipt. Mikuláš 

Štatutárny zástupca:      Ing., Mgr. Martin Krchňavý 

Zodpovedný zástupca:  PhDr. Roman Božík 

IČO:                               37848836 

DIČ:                               202 187 79 13 

 

 

 

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. 

 História zariadenia 

Zariadenie pre seniorov Golden Age  v Lipt. Mikuláši miestnej časti Ondrašová je novovybudované 

sociálne zariadenie, ktoré vzniklo prestavbou bývalého rekreačného zariadenia v tesnej blízkosti 

vodného diela Liptovská Mara a Aquaparku Tatralandia. Zariadenie je uložené 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 Lipt. 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 
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seniorov má kapacitu pre  120 prijímateľov sociálnych služieb a poskytuje dva druhy sociálnej 

služby, z toho 110 pre zariadenie pre seniorov a 10 pre domov sociálnych služieb. 

 

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 soc. službách 

 

1.  poskytuje nasledovné  sociálne služby 

 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. 

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 v jednej budove. Každá  izba má  samostatné sociálne zariadenie.  Počet lôžok 

v jednotlivých izbách nie je stabilný, nakoľko je možné ich prispôsobiť podľa stavu a potrieb 

prijímateľov sociálnych služieb.   

V domove 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 
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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. 

 

 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov v roku 2015 

Domov pre seniorov Golden Age podporuje zamestnancov vo vzdelávaní v oblastiach, ktoré 

pomôžu pri skvalitňovaní poskytovaných služieb pre PSS formou externých a interných školení v 

 rámci Domova pre seniorov.  

V roku 2015 boli realizované pravidelné pracovné stretnutia, zamerané na odborné dovzdelávanie 

zamestnancov pri práci s PSS. Každý novoprijatý pracovník absolvoval BOZP – vstupné školenie 

pre novoprijatých pracovníkov a všetci pracovníci absolvovali periodické školenie ochrany pred 

požiarmi. 

Okrem nich sa  pracovníci zúčastnili týchto vzdelávacích podujatí:  

 

Názov vzdelávacej aktivity Názov vzdelávacej inštitúcie Počet účastníkov 

Štandardy kvality poskytovaných služieb Tatra akadémia Prievidza 1 

Ergoterapia Inštitút ďalšieho vzdelavánia 

soc. pracovníkov Dolná Krupá 

1 

Kľúčový pracovník klienta v soc. službách Tatra akadémia Prievidza 2 

Podmienky kvality poskytovanej soc. služby, personálne 

a prevádzkové podmienky 

Tatra akadémia Prievidza 2 

Seniori  a občania so zdravotným postihnutím ako objekt 

poskytovanej soc. služby 

Tatra akadémia Prievidza 2 

Celoslovenský seminár pre pracovníkov sociálnych služieb Regionálne vzdelávacie 

centrum Martin 
1 

Odborná príprava protipožiarnej hliadky GAJOS , s.r.o. Lipt. Mikuláš                    3 

odborný seminár Inkontinencia   Firma Hartmann celý zdravotný  

úsek 

Strava a diétny režim seniorov odborné školenie  Vedúca stravovacieho 

úseku 

celý zdravotný  

úsek 
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výročná konferencia SSVPL 6 kreditov  Slovenská spoločnosť 

všeobecného praktického 

lekárstva 

2 

odborný seminár komora sestier  29.11.2015 Slovenská komora sestier 

a pôrodných asistentiek SR 

8 

seminár RZP -Neodkladná podpora životných funkcii Firma Hartmann v 

spolupráci s  RZP 

5 

odborný seminár komora sestier  15.12. 2015 Slovenská komora sestier 

a pôrodných asistentiek SR 

5 

   

 Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

Ku dňu 31.12.2015  bolo v zariadení Golden Age Lipt. Mikuláš  108 prijímateľov sociálnych 

služieb. Z uvedeného počtu bolo  38 PSS u ktorých prevládali duševné choroby, 50 PSS  

u ktorých prevládali telesné poruchy a 6 PSS bolo imobilných.  

Členenie podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2015:  

 

 

  

Stupeň 

odkázanosti 

ZpS DSS 

S
p

o
lu

 

 Muži Ženy Muži Ženy Spolu 

I. stupeň 0 0 0 0 0 

II stupeň 0 0 0 0 0 

III. stupeň 0 0 0 0 0 

IV. stupeň 2 35 0 0 37 

V. stupeň 1 27 0 0 28 

VI. stupeň 16 25 0 2 43 

Spolu  PSS: 19 87 0 2 108 
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Štruktúra klientov podľa veku ku dňu 31.12.2015 

V e k  P S S 51-60 

rokov 

61-70 

rokov 

71-80 

rokov 

81-90 

rokov 

 

viac 

Počet  PSS  2 32 47 16 11 

  

Úhrady za poskytované služby 

 

Úhrada za pobyt prijímateľov sociálnej služby je vypočítaná podľa ekonomicky 

oprávnených nákladov a v zmysle zákona o sociálnych službách. 

   

Prehľad mesačných úhrad za poskytované služby 

 
 

Najnižšia 

úhrada 

Najvyššia 

úhrada  

Priemerná 

úhrada  

Výška úhrady pre          

samoplatcov  

313,60 € 505,87 € 393,63 € 500/700 € 

 

                      

 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 racionálnu, šetriacu ( neslanú) stravu alebo diabetickú stravu 

podľa odporučenia ošetrujúcich  lekárov.  

II.stupeň 
0% 

III.stupeň 
0% 

IV.stupeň 
34% 

V.stupeň 
27% 

VI. 
stupeň 

39% 

Štruktúra PSS v Domove pre 
seniorov Golden Age podľa 

stupňa odkázanosti 
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Podávame  stravu:    

 racionálnu 

 šetriacu 

 diabetickú 

    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. 

 

Sociálna práca s PSS, psychologická  a zdravotná starostlivosť 

Práca sociálneho pracovníka v Domove pre seniorov Golden Age Lipt. Miákuláš je zameraná na to, 

ako poskytnúť kvalitnú starostlivosť o človeka po všetkých stránkach, o rozvoj osobnosti, potrieb a 

hodnôt pre ľudí, ktorí žijú v tomto zariadení. Sociálny pracovník sociálnou prácou: 

- vytvára socioterapeutické skupiny   s cieľom vytvorenia pozitívnej nálady, spoločného 

posedenia , vzájomnej skupinovej komunikácie   

- aktivizuje  prijímateľov soc. služieb pre spoločné vychádzky,  relaxačné cvičenia  (cvičenie 

jógy, precvičovanie končatín, ktoré je možné robiť v sede, dychové cvičenia a pod.  

- vytvára priaznivú atmosféru spoločným  rozhovorom na aktuálne témy  

- aktivizuje prijímateľov soc. služieb  k rôznym záľubám, ktoré mali v prirodzenom prostredí 

(vyšívanie, pletenie, spoločenská príprava na sviatky, životné jubileá)  

- sleduje a odporúča  prijímateľov soc. služieb pre individuálnu analýzu (duchovný rozhovor)  

- odvádza pozornosť  od depresií, melanchólie a skepsy prostredníctvom spoločenských 

a športových  hier, vedomostných  súťaží, hádaniek a pod..  

Odborné činnosti  
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby zabezpečoval úsek opatrovateliek, ktorých 

prácu koordinuje vrchná sestra.  

Sociálne poradenstvo bolo poskytované individuálne, podľa potrieb jednotlivých prijímateľov 

sociálnej služby.  

Sociálna terapia sa realizovala v priestoroch zariadenia Golden Age ako aj  v areáli zariadenia.  
 

 

Obslužné činnosti  

    Ubytovanie  v Domove pre seniorov Golden Age Lipt. Mikuláš sa poskytuje v jednej budove 

ktorá sa nachádza na okraji  mesta v miestnej časti Lipt. Mikuláš – Ondrašová. Zariadenie je mimo 

dopravného ruchu, ale nie príliš vzdialené od centra mesta, obchodnej siete, rôznych kultúrnych, 

duchovných a spoločenských ustanovizní, nemocnice, mestskej hromadnej dopravy. Okolie 
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zariadenia je upravené, v záhradnej časti sa nachádza altánok na usporiadanie záhradných 

spoločenských podujatí, ohnisko, fontána a veľa zelene a okrasných rastlín. V okolitom parku sú 

umiestnené lavičky pre posedenie PSS. 

Vo vchodovej hale zariadenia sa nachádza recepcia. Budova zariadenia má štyri nadzemné obytné 

podlažia. Všetky obytné miestnosti pre PSS sú vybavené polohovateľnými posteľami, v každej 

obytnej bunke je TV prijímač, samostatné sociálne zariadenie ( sprchovací kút, WC). Obsadenosť 

izieb je prispôsobovaná požiadavkám PSS.  Na každom poschodí sa nachádza  kuchynka vybavená 

mikrovlnou rúrou, kanvicou a chladničkou.  PSS majú k dispozícií aj spoločenské priestory ako 

Senior kaviareň s knižnicou, ktorá slúži na spoločné stretnutia a pracovné aktivity. Jedáleň, ktorej 

okrajová tichá časť zároveň slúži aj ako modlitebňa pokračuje presklenou stenou na veľkú terasu, 

kde PSS spoločne trávia svoj čas – cvičia jógu, hrajú spoločenské hry a  oddychujú.  Jedáleň 

a priestory stravovacieho zariadenia sú samostatný úsek zariadenia, kde sa pripravuje celodenná 

strava pre PSS.    

Upratovanie, pranie  a údržbu bielizne a šatstva vykonávame  v priestoroch zariadenia: Pranie 

a žehlenie posteľnej bielizne  máme zabezpečené zmluvne prostredníctvom verejnej  práčovne.   
 

Ďalšie činnosti  
Osobné sprevádzanie bolo poskytnuté v prípade potreby, ak si ho prijímateľ nemohol zabezpečiť 

sám, zvlášť v prípadoch ochorenia odvoz do nemocnice, na vyšetrenie, doprovod slabo vidiacich, 

pomoc pri úradnom vybavovaní a pod.  

Boli utvárané podmienky na úschovu cenných vecí v trezore (peniaze, dokumenty).  

V spolupráci s prianí prijímateľov sociálnej služby  boli zabezpečované rôzne záujmové činnosti ako 

napr. ručné práce, kognitívne hry, prechádzky s doprovodom a pod.  

Kadernícke služby a pedikúru zabezpečovali v priebehu celého roka zmluvní partneri.  

 

Sociálna terapia  psychologická podpora 
Poskytovanie sociálnych služieb sa aj v roku 2015 riadilo individuálnym plánom jednotlivých 

prijímateľov sociálnych služieb. Hlavným cieľom sociálnej terapie bola aktivácia a udržiavanie 

motorických, psychických a sociálnych schopností a zručností ako prevencia osamelosti a izolácie 

prijímateľov sociálnej služby. K napĺňaniu uvedeného cieľa slúžili rôzne činnosti zamerané na 

udržanie sociálnych schopností, podporu samostatnosti a sebestačnosti, na skvalitnenie úrovne 

pamäte a myslenia, na rozvoj jemnej a hrubej motoriky.   

 

Pri sociálnej terapii využívame skupinové a individuálne formy práce. Každú z nich uplatňujeme 

podľa povahy problému, úlohy, druhu aktivity alebo potrieb PSS. Niektorí profitujú zo spoločných 

programov, s inými je treba pracovať a komunikovať jednotlivo. Citlivá kombinácia 

individuálneho a skupinového pôsobenia zvyšuje efektivitu práce s PSS. Opierame sa o osvedčené 

metódy sociálnej práce (pozorovanie, príklady, tréningy, povzbudzovanie, rozhovory, učenie a 

pod.). Využívame pozitívne motivačné prostriedky. 

Činnosť zdravotného úseku 

  
Činnosti zdravotného  úseku  sú poskytované v zmysle zákona o sociálnych službách.  

Úkony pri celkovej opatrovateľskej starostlivosti o PSS je zabezpečovaných opatrovateľkami, ktoré  

koordinuje vrchná sestra a staničná sestra.  
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V roku 2015 sa v Domove pre seniorov Golden Age vykonávala pomoc a dohľad pri nasledujúcich 

činnostiach s ohľadom na individuálny prístup k potrebám PSS:  

- celková a osobná hygiena  

- stravovanie, pitný režim a vyprázdňovanie  

- údržba a hygiena osobnej a posteľnej bielizne  

- komunikácia, sprevádzanie a osobný dohľad  

- dodržiavanie liečebného režimu  

- monitoring celkového telesného a duševného stavu 

- aktivizácia, udržiavanie sebestačnosti, osobná bezpečnosť  

- spolupodieľanie  sa na vytváraní individuálnych plánov PSS.  
 

Pre skvalitnenie sociálnej služby, naše zariadenie spolupracuje s lekárkou, ktorá PSS poskytuje 

primárnu lekársku starostlivosť priamo v zariadení. Taktiež pravidelne  a podľa potreby prichádza 

do zariadenia psychiater. Podľa potreby boli PSS  distribuovaní na odborné vyšetrenia do 

zdravotníckych zariadení v meste Lipt. Mikuláš, prípadne na iné odborné pracoviská.  

 

K činnostiam realizovaným vedením zdravotného úseku patrí pravidelný monitoring celkového 

zdravotného stavu PSS, konzultácie  s ošetrujúcou lekárkou, následné plánovanie, realizácia a 

hodnotenie vybraných ošetrovateľských a opatrovateľských intervencií. Zdravotný úsek zabezpečuje 

PSS ordinované lieky, ich dávkovanie a podávanie a  zaobstarávanie kompenzačných pomôcok pre 

PSS. V neposlednom rade vrchná sestra a staničná sestra komunikuje s príbuznými, zabezpečujú 

dopravu a sprevádzanie PSS  na pravidelné kontroly v zdravotníckych zariadeniach. V spolupráci so 

sociálnym úsekom a opatrovateľkami sa spolupodieľajú  na vytváraní individuálnych plánov pre 

PSS.  

 

                                      Výber z činností a terapií vykonávaných v roku 2015 

V priebehu jednotlivých mesiacov boli pripravené rôzne akcie a spoločenské stretnutia pre PSS ako 

napr.  

- podujatie kde sa žiaci evanjelického gymnázia spolu s učiteľmi predstavia spevom, hovorovým 

slovom a modlitbou                                                     

- Fašiangová veselica – príjemná hudba a fašiangové masky. Seniorom obdobie fašiangov prišli 

spestriť kultúrnym programom ochotníci z obce Jalovec. Program tvoril spev, hra na harmoniku, 

tanec i hovorené slovo. Na záver zábavy spoločne pochovali basu. 

                                      

- oddych, relax a odstránenie stresu pri besede „Kniha priateľ človeka“ a v literárnej kaviarni, kde 

jedna z našich PSS  pani Janoušeková pripravila prednášku o Mikulášskom rodákovi Petrovi Bellovi 

Horalovi. Peter Bella Horal je autorom básne "Aká si mi krásna, ty rodná zem moja", ktorú neskôr 

zhudobnil Eugen Suchoň a vyhotovil prvý známy preklad do slovenčiny, dnes už svetoznámej piesne 

http://www.goldenage.sk/aktuality/news_posledny-fasiangovy-den/
http://www.goldenage.sk/aktuality/news_fasiangova-zabava/
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"Tichá noc". Seniori si s veľkým nadšením vypočuli zaujímavosti z jeho života a niekoľko úryvkov 

z jeho básní, v ktorých vzdáva hold slovenskej prírode a vyznáva sa z lásky k materinskej reči. 

Skvelú atmosféru dotvorila voňavá šálka kávy a spoločné spievanie piesne „Aká si mi krásna 

                                                                                      

 

-  Veľkonočné sviatky a výstava veľkonočných ozdôb a kraslíc  v našom zariadení Golden Age 

-  jarná brigáda do ktorej boli  zapojení  aj prijímatelia sociálnych služieb z nášho zariadenia  

- stavanie májov a májová veselica tzv. majáles ako oslava jari a nového života spojená s  veselicou - 

majáles spolu s postavením mája.  V našom zariadení sme si postavili brezu, ktorú seniorky ozdobili 

farebnými stuhami. Počas stavania si spoločne zaspievali ľudové piesne a zatancovali.  Deň matiek 

sa každý rok oslavuje druhú májovú nedeľu. Seniorky, matky sme si uctili i v našom zariadení. 

Sviatok sme im spestrili spoločným posedením a krátkym kultúrnym programom. Výletu do 

Bobroveckej doliny na každoročnú "Bačovu cestu" sa zúčastnilo niekoľko seniorov. Na salaši 

ochutnali výrobky z ovčieho mlieka- žinčicu, čerstvý syr, májovú bryndzu, údený oštiepok, ale i 

klobásu, droby, baraní guláš, pečenú baraninu a iné. Seniorky obdivovali stánky s ručne vyrobenými 

výrobkami ako je paličková čipka, háčkované výrobky, drôtené výrobky a pod. Previezli sa na koči, 

vypočuli si spevácky súbor, pozreli si program folklórneho súboru, plieskanie bičom, kosenie trávy. 

                      

-  športové hry  - počas celého mesiaca jún prebiehali v našom zariadení športové aktivity a súťaže. 

Víťaz každej kategórie bol odmenený malým balíčkom. Okrem toho sa seniori dozvedeli od diétnej 

sestry nové informácie o zdravej výžive pre seniorov. Seniorov prišli potešiť divadelným 

predstavením O pyšnej princeznej herci Divadla Portál z Prešova.   

 

http://www.goldenage.sk/aktuality/news_literarna-kaviaren/
http://www.goldenage.sk/aktuality/news_stavanie-maja/
http://www.goldenage.sk/aktuality/news_program-na-den-matiek/
http://www.goldenage.sk/images/vylet_na_bacovu_cestu__b_b1a4109b23f49235.jpg
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-  posedenie pri guláši a opekanie v záhrade, kde sa nachádza  altánok – veselé slová, spev a radosť 

s príjemného posedenia   sprevádzal toto posedenie   

                                           

-  výlet po okolí Liptovského Mikuláša bol spojený s plavbu loďou po priehrade Liptovská Mara 

a vystúpenie  muzikantov ľudovej hudby Sláčik. Svojim hudobným programom v spoločnosti huslí, 

kontrabasu a harmoniky, dobrou náladou prispeli k výbornej zábave v našom Domove. Mnohí naši 

seniori sa pridali k spevu muzikantov a spoločne si zaspomínali pri ľudových piesňach na svoju 

mladosť. Vďaka Martinovi Ferenčíkovi, Vladimírovi Billému a Dušanovi Herichovi ostane toto 

popoludnie v pamäti ako nezabudnuteľný zážitok.  

                                                     

 

- výlet  do neďalekej obce Jalovec, kde sa PSS oboznámili s pamiatkami, navštívili novú evanjelickú 

modlitebňu a drevenú zvonicu ktorej originál stojí v Jalovci a kópia v skanzene Pribylina       

                                                                                             

http://www.goldenage.sk/aktuality/news_jun-mesiac-sportu-a-zdravej-vyzivy/
http://www.goldenage.sk/aktuality/news_divadelne-predstavenie-o-pysnej-princeznej/
http://www.goldenage.sk/aktuality/news_na-jana-v-golden-age/
http://www.goldenage.sk/images/plavba_po_liptovskej_mare_b_c49fb4516845e041.jpg
http://www.goldenage.sk/aktuality/news_vystupenie-slacik/
http://www.goldenage.sk/aktuality/news_vylet-v-obci-jalovec/
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- október  - mesiac úcty k starším - vystúpenie zboru Golden Age ktorý prispel piesňami a 

prednesom básní k aktuálnej téme a tiež vystúpenie žiakov zo základnej školy    

-  Keramická dielňa - seniorov navštívili pracovníci Anno Gallery z Hôrky. Počas prvého stretnutia si 

každý zo seniorov mohol vyskúšať prácu s hlinou- vaľkanie hliny, vykrajovanie rôznych tvarov i 

samotnú tvorbu svietnikov. Na druhom stretnutí si seniori našli svoje výrobky už vypálené a 

pripravené na maľovanie. Keď svietniky dostali ten správny farebný nádych boli vystavené 

v klubovni zariadenia. 

                                                                                          
 

- dlhé jesenné dni a lúštenie krížoviek. Krížovky slúžia na vyplnenie voľného času ale hlavne na 

cibrenie si pamäti čo je pre starších ľudí  veľmi dôležité. V mesiaci november sme sa s našimi 

seniormi zamerali na pracovné aktivity vedúce k úprave okolia zariadenia. Seniori pomohli s 

hrabaním lístia, zametaním terasy, zazimovali predzáhradku a upravili i okolie fontány a altánku. 

                                                                                                                 

- vianočný čas a vianočné vystúpenia speváckeho zboru Golden Age, vystúpenie žiakov základnej 

školy či ľudovej skupiny Vŕbové prútie.  Ako každý rok, aj tento mesiac si seniori vytvorili krásnu 

výzdobu izieb a spoločných priestorov v zariadení. Spoločne vyzdobili vianočný stromček, nástenku 

vo vstupnej hale odeli do zimného šatu, vyzdobili si izby i spoločenskú miestnosť. Predvianočný čas 

trávili nie len výzdobou zariadenia, ale i pečením medovníčkov. 

 

                                                                   

 

http://www.goldenage.sk/aktuality/news_keramicka-dielna/
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V roku 2015 sme pokračovali v snahe neustále zvyšovať spokojnosť PSS  a vytvárať im pocit 

domova. Ich úsmev a slová povzbudenia od ich blízkych príbuzných nás utvrdzujú v presvedčení, že 

cesta, na ktorú sme sa dali, je správna a vynaložené úsilie sa oplatí.  

Našim hlavným zámerom je neustále zvyšovanie celkovej kvality života PSS, ich zdravotného stavu, 

ich aktívneho zapojenia sa do chodu zariadenia. Výraznú úlohu bude aj naďalej zohrávať prístup 

personálu ku PSS. 

 

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami 

Príjmy 

Poskytnutý finančný príspevok  529703,31 

Príjmy z úhrad za soc. službu od klientov 448556,54 

Úroky 3,27 

Iné ostatné výnosy 43,24 

Spolu príjmy z hlavnej činnosti 978306,36 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1567,12 

Príjmy celkom 979873,48 

 

Výdavky 

 

VÝDAVKY SPOLU 

610-Mzdy a platy 392122,05 

620-Poistenie 127837,27 

630-Tovary a služby  

631-Cestovné 71,60 

632-Energie 51056,51 

633-Materiál 172692,77 

634-Dopravné  

635-Opravy,údrž. 5159,57 

636-Nájomné  

637-Služby 30958,13 

640-Bežné transfery 202865,51 

Kapitálové výdavky  

600-CELKOM 982763,41 

 

Majetok  

Pozemky         15 599,20                                   

Budovy          3 331 502,97  

Samostatné hnuteľné veci    6 910,00                              

Stroje a zariadenia                                                 

Dopravné prostriedky                                                

Spolu dlhodobý majetok   3 354 012,17                                       
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Výsledok hospodárenia v roku 2015 

Celkové náklady       982 763,41                                                   

Celkové výnosy       979 873,48                                        

Výsledok hospodárenia      -2 889,93 

 

                                                       

Správa nezávislého audítora tvorí prílohu výročnej správy. 

 

V Trnave, dňa : 30.6.2016 

 

 

                                                                                  

                                                         


















































