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IDENTIFIKÁCIA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

Názov organizácie Zariadenie pre seniorov Golden Age, n.o 
Sídlo Mincová 581/5 Liptovský Mikuláš 

Právna forma Nezisková organizácia 

Zakladateľ JUDr. Martin Krchňavý 

IČO 37 84 88 36 

Štatutárny zástupca PhDr. Roman Božik, PhD. 

Forma sociálnej služby Celoročná pobytová 

Druhy poskytovanej soc. služby Zariadenie pre seniorov 

 Domov sociálnych služieb 

Prijímatelia sociálnej služby  Seniori 

Kapacita zariadenia  ZpS 110 miest, DSS 10 miest 

Predmet činnosti Odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, 

ošetrovateľská starostlivosť 

 Obslužné činnosti – ubytovanie, 

stravovanie,upratovanie,pranie a údržba 

bielizne a šatstva 

 ďalšie činnosti – úschova cenných vecí , 

záujmová činnosť, individuálne a skupinové 

terapie – muzikoterapia, arteterapia,  

ergoterapia, biblioterapia, canisterapia, 

zabezpečovanie spirituálnych potrieb, tréning 

pamäte, validácia,reminiscenčná terapia 

Kontakty www.goldenage.sk 

 Tel.číslo: 0907 779 666,  

E-mail: riaditel@goldenage.sk 

 

Zariadenie pre seniorov Golden Age, n.o bolo zriadené dňa 1.8.2012 ako nezisková 

organizácia s kapacitou 110 miest pre zariadenie pre seniorov a 10 miest pre domov 

sociálnych služieb. ZpS Golden Age je v registri poskytovateľov sociálnych služieb zapísané 

od 23.7.2012.  

 

 

 

 

 

 



 

PREDMET ČINNOSTI  ORGANIZÁCIE A CIEĽOVÉ SKUPINY 

Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV., alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby  v tomto  zariadení potrebuje z iných 

vážnych dôvodov. ZpS poskytuje odborné činnosti ( ošetrovateľskú starostlivosť, sociálnu 

rehabilitáciu, sociálne poradenstvo a pod. ),obslužné činnosti ( ubytovanie, stravovanie, pranie 

a pod. ) a ďalšie činnosti v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov zamestnancami s požadovanou kvalifikáciou. 

Zariadenie pre seniorov Golden Age poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pomoc pri 

hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do 

spoločenského života, podporu rozvoja osobných záujmov, ubytovanie, stravovanie, 

upratovanie, pranie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a utvára podmienky na 

prípravu stravy, výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, úschovu 

cenných vecí 

Štatutárnym orgánom ZpS  Golden Age je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva  správna 

rada. 

KAPACITA ZARIADENIA PRE SENIOROV GOLDEN AGE 

Exteriér – v areály zariadenia s rozlohou  ......... je altánok, ohnisko na opekanie, okrasná 

fontána, kvetinový záhon, terasa a maxi kolky,  postupne sa tu  vybuduje patengové ihrisko. 

Klienti majú možnosť poprechádzať sa po chodníkoch , či oddýchnuť si na lavičkách 

v príjemnom tichom prostredí nášho areálu popri ktorom preteká potok Jalovčianka , za 

ktorým je lesný porast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interiér -  zariadenie pre seniorov Golden Age , n.o má kapacitu 110 lôžok pre klientov 

s celoročným pobytom a 10 lôžok pre domov sociálnych služieb. Trojpodlažná budova 

disponuje výťahom a celé priestorové vybavenie je riešené bezbariérovo so zreteľom na 

bezpečnosť a spokojnosť našich klientov. K spríjemneniu pobytu seniorov v našom zariadení 

prispieva aj miestnosť na aktívny odpočinok, spoločenská miestnosť so senior kaviarňou, 

knižnicu, kaplnka na uspokojenie spirituálnych potrieb, oddychové kútiky nachádzajúce sa na 

každom podlaží a  taktiež útulné kuchynky. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytovanie  je možné  na jedno, dvoj a trojposteľových izbách so samostatným sociálnym 

zariadením. Novozriadené izby príjemných pastelových farieb sú všetky vybavené lôžkami  

s antidekubitnými matracmi, nočnými stolíkmi, skriňami a vešiakovými stenami s poličkou. 

Zariadenie izieb je podľa potreby prispôsobené zdravotnému stavu klienta. Súčasťou sú 

i komfortné  sociálne zariadenia vrátane toalety, sprchovacieho kúta, madiel, zrkadiel, 

skriniek na hygienické potreby. Každá izba je napojená na komunikačný systém, pomocou 

ktorého si klient môže privolať podľa potreby službukonajúci personál. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTRUKTÚRA PRIJIMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Zariadenie poskytovalo k 31.12.2016 starostlivosť 109 prijímateľom sociálnych služieb. 

Bližšiu štruktúru klientov podľa veku a počtu prijímateľov sociálnych služieb uvádzame 

v tabuľkách a grafoch. 

Vekové pásma 

 27 - 65 rokov 2 

 66 - 85 rokov 66 

 nad 85 rokov 41 

 

 

 

27 - 65 rokov

66 - 85 rokov

nad 85 rokov



Počty mužov a žien 

 Počet mužov a žien PSS 

 Počet mužov 21 

  Počet žien 88 

 

 

 

Podľa stupňa odkázanosti 

Stupeň 

odkázanosti 

PSS 

IV 43 

V 19 

VI 47 

 

 

 

 

 

Počet mužov

Počet žien

IV

V

VI



PREHĽAD SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VYKONÁVANÝCH V ROKU 2016 

Poslaním Zariadenia pre seniorov Golden Age, n.o je poskytovať kvalitné sociálne služby 

prijímateľom sociálnych služieb v súlade s platnou legislatívou, zamestnancami s odbornou 

kvalifikáciou na základe etického  odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv 

a základných slobôd tak, aby pre prijímateľov sociálnych služieb boli rozvíjané 

a podporované také opatrenia, programy a postupy, ktoré by prostredníctvom podpory 

zdravého starnutia viedli k zlepšeniu zdravotného stavu našich seniorov, podporovali ich 

aktívny život a vytvárali predpoklady pre udržanie fyzických a psychických schopností podľa 

ich želania , možností a schopností: 

 Pri poskytovaní sociálnej služby zohľadňovať návyky PSS a spĺňať definované 

štandardy kvality sociálnych služieb 

 Zapojiť PSS do verejného diania v zariadení, v meste a v spoločnosti 

 Zaistiť nekonfliktné spolužitie PSS a ich bezpečnosť 

 Udržiavať kontakt s rodinou, blízkymi a komunitami 

 Zvyšovať kvalifikáciu, zlepšovať zručnosti zamestnancov zariadenia pre seniorov 

 Dlhodobo modernizovať zariadenie novým a kvalitnejším vybavením 

 Humanizovať prostredie zariadenia a zvýšiť pripravenosť organizácie pre kvalitný 

výkon náročných činností  

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZMYSLE ZÁKONA č.  448/2008 Z.z.  

O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV: 

- Základné sociálne poradenstvo spočíva v poskytovaní základných informácií 

o možnostiach riešenia problémov PSS a v sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci 

(psychologickej, právnej a inej ). V rámci sociálneho poradenstva sú poskytované 

poradenské služby. Jedná sa o poskytovanie konkrétnych informácií o možnostiach 

poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov alebo inom zariadení v zmysle 

zákona 448/2008 o sociálnych službách. Súčasťou sociálno – poradenskej činnosti je 

aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi PSS, čo vedie k skvalitneniu poskytovaných 

služieb. 

- Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

- Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

- Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, 

nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby. Cieľom je podporovať samostatnosť 

prijímateľov pri všetkých činnostiach a aktivitách. To sa realizuje nácvikom 

a rozvojom sociálnych zručností, posilňovaním samostatných návykov pri sebaobsluhe 

a pri sociálnych aktivitách ( napr. samostatná orientácia v novom prostredí, nácvik 

používania kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného 

pohybu, samostatné vybavovanie jednoduchých úradných záležitostí a pod.) 

V neposlednom rade úlohou sociálnej rehabilitácie je socializácia PSS do nového soc. 

prostredia, do ktorého prichádza. 

- Ošetrovateľská činnosť v zariadení je súbor pracovných činností , ktoré vykonávajú 

zdravotnícky pracovníci s cieľom predĺžiť a skvalitniť život klientov v zariadení pre 



seniorov. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je zabezpečiť  bio – psycho – sociálne 

potreby PSS, ktorí sa nachádzajú v určitom prostredí a v určitom stave zdravia. 

Cieľovou skupinou je senior, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, ktorých 

zdravie ohrozuje strata pamäti ( demencia), chorobný smútok a skľúčenosť ä depresia 

), nádorové ochorenie, choroby srdca a ciev, respiračné ochorenia, neschopnosť udržať 

moč a stolicu, pohybové ochorenia a úrazy. Tieto môžu byť okrem samotného procesu 

starnutia vyvolané rôznymi príčinami, (stres, depresia, strach, ekonomická situácia, 

hnev, strata domova, osamelosť ) ktoré vedú k nežiaducim aktivitám. Preto cieľom 

činnosti zdravotného personálu je: 

- Udržiavať a podporovať telesné , duševné a sociálne zdravie PSS v súlade so  

sociálnym prostredím 

- Poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie 

sebestačnosti PSS 

- Zachovávať, udržiavať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života, 

- Poskytovať individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť 

- Poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu 

- Monitorovať a uspokojovať potreby PSS súvisiacich so zmenou zdravotného stavu 

- Aktívne podporovať príbuzných pri starostlivosti o PSS 

- Uplatňovať v starostlivosti o PSS získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými 

princípmi a právami dementných občanov 

- Zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojný život. 

Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje najpočetnejšia časť personálu zariadenia pod 

vedením vedúcej sestry, ktorá riadi a organizuje prácu sestier a opatrovateľov. Systematicky  

a priebežne je tento personál odborne školený účasťou na odborných seminároch, odbornými 

lektormi, lekármi, školeniami v rámci zariadenia. 

Odbornú starostlivosť o zdravotný stav našich PSS zabezpečuje lekárka: Mudr. Hrbčová 

Elena. PSS majú zabezpečené podľa potreby odborné vyšetrenie. 

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 PSS je podávaná strava priamo na ich izbách, prípadne pri lôžku. PSS majú 

možnosť odoberať racionálnu, šetriacu stravu alebo diabetickú podľa odporučenia 

ošetrujúcich lekárov. 

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 65C 

a hutných pokrmov 60C. Výdaj stravy je zabezpečený do jednej hodiny. 

 

PREHĽAD TERAPIÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2016 V ZARIADENÍ PRE 

SENIOROV GOLDEN AGE 

Individuálne a skupinové terapie 

PSS poskytujeme sociálne služby podľa ich individuálnych potrieb, schopností a cieľov. 

Každý PSS má vypracovaný individuálny rozvojový plán. Našou prioritou je neustále 

zlepšovanie kvality života seniorov, z toho dôvodu poskytujeme: muzikoteapiu, arteterapiu, 

ergoterapiu, biblioterapiu, zmyslovú stimuláciu, pracovnú terapiu na báze dobrovoľnosti, 

canisterapiu. 

Muzikoterapia 

Tento druh terapie sa vykonáva s mobilnými i imobilnými PSS, pretože hudba pozitívne 

vplýva na ich psychiku, pomáha zmierniť negatívne pocity a zážitky. Hudba poskytuje 

priestor  otvoriť sa dôležitým vzťahom. Cieľom muzikoterapie je viesť PSS k hlbším 

osobným zážitkom, k upokojeniu nepokojných PSS a ku komunikácii prostredníctvom hudby 

a spevu. 

Biblioterapia 

Na vykonávanie tohto druhu terapie slúži knižnica, v ktorej sa nachádzajú knihy rôzneho 

žánru a od rôznych autorov. V rámci plánovaných aktivít usporadúvame čítanie  bájok, poézie 

a rozprávok, ktorých sa zúčastňujú nielen aktívny seniori, ale najmä seniori s postihnutím 

zraku. 

Aromaterapia 

Aromaterapia  sa v zariadení aplikuje s mobilnými ako aj imobilnými PSS inhalovaním 

vonných olejčekov, popíjaním bylinkových čajov. Terapia slúži na celkové uvoľnenie 

napätého organizmu, odbúranie stresu a načerpanie pozitívnej energie. 

Ergoterapia 

Ergoterapia je liečba prácou a je to terapeutický postup, pri ktorom sa využívajú špecifické 

diagnostické a liečebné metódy, postupy pri terapii jedincov každého veku a s rôznym 

postihnutím. Cieľom ergoterapie je , aby sa PSS postupne stal samostatným a nezávislým  a 

tým aj dosiahol vyššiu kvalitu svojho života, umožniť PSS zúčastňovať sa každodenných 

aktivít, ktoré zvyšujú možnosť začleňovať sa a socializácie. Pri práci sa využívajú plány 

činnosti s individuálnym prístupom. V zariadení sa PSS  môžu zapojiť do pestovateľských 

prác ( pestovanie kvetín, ozdobných drevín ), hrabania pokosenej trávy, zametanie chodníka. 

Z ručných prác je to vyšívanie, háčkovanie, pletenie, maľovanie na sklo, výroba 

dekoratívnych predmetov. Terapie pozitívne podporujú zdravie a pohodu PSS 



prostredníctvom zmysluplného zamestnávania sa , čo v nich udržiava pocit toho, že sú ešte 

stále užitoční. 

Zabezpečenie spirituálnych potrieb 

Zabezpečujeme  uspokojovanie spirituálnych potrieb prostredníctvom Evanjelického zboru 

v Lipt. Mikuláši raz za dva týždne. Katolícku svätú omšu majú PSS zabezpečenú jedenkrát 

v mesiaci prostredníctvom Biskupského úradu v Lipt. Mikuláši. 

Zabezpečenie fakultatívnych služieb 

V zariadení Golden Age zabezpečujeme aj poskytovanie fakultatívnych služieb, ku ktorým 

zaraďujeme pedikúru, manikúru, kadernícke ,holičské služby a iné, podľa individuálnych 

požiadaviek PSS. 

Tréning pamäti  

Pre aktívnych seniorov a seniorov s poruchami pamäte sa pravidelne dvakrát týždenne 

uskutočňuje tréning pamäti. Praktickými cvičeniami zameranými na pamäť sa udržiavajú 

a rozvíjajú rozumové dispozície. Cieľom tréningu pamäte je predísť jej zhoršeniu, naučiť sa 

využívať techniky ukladania údajov do pamäte, vytvoriť návyk na každodenné cvičenie 

pamäti, zvýšiť ich kvalitu života, povzbudzovanie sebadôvery, aby boli zmysluplne 

zamestnaní  a by sa u nich cielene udržiavala schopnosť písať a čítať. 

Individuálne plánovanie v zariadení 

Zariadenie plánuje poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností 

a cieľov PSS, vedie písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby, 

ktoré následne vyhodnocuje za účasti PSS. Pred prijatím do zariadenia dochádza k zberu 

základných  údajov o PSS, následne je vyhotovená anamnéza jeho osobných údajov. Ak ide 

o PSS s ťažkým zdravotným postihnutím údaje o ňom poskytujú  najbližší príbuzní. Počas 

prvých dní v zariadení sa prijímateľovi sociálnej služby venuje zvýšená pozornosť z dôvodu 

prebiehajúcej adaptácie a je mu pridelený sociálny pracovník, ktorý mu bude nápomocný 

a pomôže mu aktivizovať vnútorný potenciál, sformulovať osobné ciele a postupne ho zapojí 

do aktivít v zariadení. PSS za pomoci kľúčového pracovníka zosumarizuje svoje očakávania, 

osobné ciele a túžby a následne je vyhotovený individuálny plán. Tento písomný záznam sa 

skladá z anamnézy, sociálneho, ošetrovateľského a terapeutického plánu. Individuálne plány 

sa polročne písomne vyhodnotia a závery sa následne prehodnocujú s PSS za pomoci 

sociálneho a kľúčového pracovníka. 

Úschova cenných vecí 

Zariadenie pre seniorov má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí PSS v osobitnom 

bezpečnostnom priestore. Zariadenie prevezme do úschovy cenné predmety od PSS, ktorý 

o ich prevzatie požiada pri nástupe alebo počas pobytu v zariadení. Pri prevzatí sa spíše 

preberací protokol, kde sa presne vyznačí vec, ktorá bude predmetom úschovy a za 



prítomnosti ďalších dvoch svedkov sa podpíše. Podobný postup je ak pri vydávaní vecí  

z úschovy. V prípade úmrtia PSS sú veci predmetom dedičského konania. 

 

KULTÚRNO – ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2016 

Kultúrno – záujmová činnosť je súčasťou vnútorného života a jedna z foriem trávenia 

voľného času. Celoročné plány kultúrno – spoločenskej a záujmovej činnosti sú prispôsobené 

individuálnym potrebám, záujmom a požiadavkám našich PSS. Organizovaním aktivít 

rôzneho žánru sa snažíme o zníženie alebo odstránenie citovej deprivácie a uspokojenie 

vyšších potrieb, ktoré pozitívne ovplyvňujú celkové prežívanie a správanie človeka. Počas 

roka sme organizovali rôzne podujatia pri príležitosti  sviatkov, významných udalostí, na 

ktorých sme si pripomenuli zaujímavé regionálne zvyky, obyčaje, tradície. Tradične v závere 

každého mesiaca si pripomíname narodeninových oslávencov a organizujeme posedenie pri 

živej hudbe a pohostení. Postupne sa stáva tradíciou, že jubilanti svoje narodeniny neoslavujú 

len v našej prítomnosti, ale oslavujeme spoločne s najbližšími príbuznými. Pozvanie prijímajú 

rôzni amatérsky hudobníci z okolia Liptovského Mikuláša, pravidelným návštevníkom je 

folklórny spevokol z Lipt. Porúbky. Deti zo základných škôl nás potešia svojím vystúpením 

k príležitosti  Dňa matiek a Dňa žien. Na spoločné akcie sa naši PSS dlho tešia a pripravujú sa 

na ne. V jarných mesiacoch a počas leta  organizujeme výlety loďou po Liptovskej Mare. 

Spoločne si pozrieme krásy Liptova. Tiež organizujeme výlety do Lipt. Hrádku 

a Ružomberka , či už do galérie, múzea alebo len na posedenie v cukrárni, ktoré si naši PSS 

veľmi obľúbili. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Vyhľadávame akcie, ktoré sú organizované mestom Liptovský Mikuláš, alebo akcie 

v blízkom okolí, o ktoré by mali naši PSS záujem. V priestrannom areály nášho zariadenia 

organizujeme grilovačky, varenie gulášu a posedenia pod altánkom, kde všetci PSS , ktorým 

to ich zdravotný stav dovolí radi zúčastňujú. Osobitným druhom kultúrno – záujmovej 

a pracovnej činnosti je tvorba úžitkových alebo dekoratívnych predmetov. Na ich zhotovenie 

používame rôzny materiál a rôzne techniky ( napr. maľovanie, kreslenie, lepenie, strihanie, 

servítková technika a i. )Zhotovené práce PSS slúžia na výzdobu zariadenia alebo sa poskytnú 

ako forma darčekov pri návštevách príbuzných. Vyhotovili sme si vlastnú dekoráciu na 

vianočný stromček a inú vianočnú výzdobu ( pohľadnice, ikebany )Pred Vianocami sme 

piekli medovníčky, ktoré sme rozdelili pre všetkých PSS. Podobne pred Veľkonočnými 

sviatkami sme pripravili dekoráciu, ktorou sme si spríjemnili prostredie nášho zariadenia. PSS 

sa stretávajú pri rôznych spoločenských hrách, vedomostných  kvízoch, tréningoch pamäte 

a rozhovoroch, ale aj pri muzikoterapii či premietaní filmov podľa záujmu. 
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