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1. Základné informácie o DSS Púchov – Nosice 
 

1.1 Identifikačné údaje 

 

Názov zariadenia: Domov sociálnych sluţieb – Púchov – Nosice 

   (skratka DSS Púchov – Nosice) 

 

Adresa:  020 01 Púchov – Nosice 57 

 

Zriaďovateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj 

   K dolnej stanici 7282/20A 

 

Právna forma:  rozpočtová organizácia 

 

IČO:   00628115 

  

DIČ:   2020616741 

 

1.2 Kontaktné údaje 

 

Tel:    042/4641433 

 

Fax:   042/4641264 

 

e-mail:   info@cssnosice.sk 

 

web:   www.cssnosice.sk 

 

 

 

1.3  Informácie o poskytovanej sociálnej službe 

 
DSS Púchov – Nosice je určený pre deti a plnoleté  fyzické osoby, ktoré sú odkázané 

na pomoc inej fyzickej  osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V - podľa prílohy č. 3 

zákona č.448/2008 Z. z., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a 

jej stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. o 

sociálnych sluţbách.  

 

Forma sociálnej služby v DSS - Púchov - Nosice  

 

Sociálna sluţba v zariadení sa v roku 2020 poskytovala ambulantnou a pobytovou 

formou, ako  celoročná, alebo týţdenná pobytová sociálna sluţba na neurčitý, alebo určitý 

čas. 

 
            Kapacita zariadenia 

 
Kapacita DSS Púchov – Nosice v roku 2020 bola pre 40 klientov. 

 

 

mailto:info@cssnosice.sk
http://www.cssnosice.sk/
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1.4 Z histórie DSS Púchov – Nosice 

 
DSS v Nosiciach bol zaloţený s účinnosťou  od 1.9.1993 ako  Ústav pre mentálne 

postihnutú mládeţ  so sídlom: Nosice , zriaďovacou listinou  vydanou bývalým Okresným 

úradom  v  Povaţskej  Bystrici  dňa  7.9.1993.  Zariadenie bolo určené pre klientov od 3 do 26  

rokov veku. Pôvodne sme začínali s 22 obyvateľmi, ktorých   počet   sa  časom   naplnil   na   

35   obyvateľov.  Ústav  sociálnej   starostlivosti  bol s účinnosťou od 01.07.1998 

premenovaný na Domov sociálnych sluţieb so sídlom v Nosiciach. Od 01.01.2004 je 

zriaďovateľom Domova sociálnych sluţieb - Púchov – Nosice  Trenčiansky samosprávny 

kraj, ktorý poskytuje finančné prostriedky potrebné k prevádzke zariadenia. V súčasnosti 

platná zriaďovacia listina bola schválená  Uznesením  Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 844/2009  dňa 26.08.2009. 

DSS  Púchov – Nosice  od  svojho  vzniku  poskytlo  a  niektorým doteraz aj poskytuje 

sociálne sluţby pre 107 klientov, z toho 46 ţien a 61 muţov. 

 
1.5 Vízia DSS Púchov - Nosice  
 

Domov sociálnych sluţieb v súlade so svojím poslaním chce byť uznávaným zariadením v regióne a 

zlepšovať kvalitu ţivota prijímateľov sociálnej sluţby.  

 

Poslanie  
 

Základným poslaním DSS Púchov – Nosice je kvalifikovane pomáhať prijímateľovi sociálnej sluţby  

v nepriaznivej ţivotnej situácii, pomôcť mu nájsť zmysluplné ţitie a trávenie voľného času podľa jeho  

individuálnych potrieb a moţností, sprevádzať ho v chorobe a ţivotných ťaţkostiach  

 

Hodnoty a prístup k prijímateľovi sociálnej služby  
 

Pri svojej činnosti sa zamestnanci DSS Púchov – Nosice  riadia základnými zásadami a hodnotami  

poskytovania sociálnych sluţieb:  

 

- dodrţiavanie ľudských práv a slobôd  

 

- rešpektovanie osobnosti prijímateľa  

 

- rešpektovanie vlastnej vôle prijímateľa  

 

- pomoc vytvárať domov  

 

- dodrţiavanie ochrany osobnosti a mlčanlivosť  

 

 

Účel poskytovanej sociálnej služby:  
 

- prevencia vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo  

zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby  

- zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný ţivot a na podporu jej  

začlenenia do spoločnosti  

-  zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ţivotných potrieb fyzickej  

osoby  

- riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny  

- prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny  
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Strategický - hlavný cieľ DSS Púchov - Nosice  

 

Dlhodobým cieľom nášho zariadenia je kvalitnou prácou všetkých zamestnancov zlepšiť kvalitu 

ţivota prijímateľov sociálnych sluţieb v peknom a bezpečnom prostredí, zvýšiť kvalitu poskytovaných 

sluţieb v DSS Púchov - Nosice a tak dosiahnuť spokojnosť prijímateľov a ich rodinných príslušníkov  

s poskytovanými sociálnymi sluţbami. 

 

 

  Čiastkové ciele rozvoja DSS Púchov - Nosice pre roky 2019 - 2020  
 

a) Ošetrovateľsko-opatrovateľské ciele: 

 

1. Zakúpenie polohovacích postelí pre imobilných klientov (1 rok). 

2. Písomné vypracovanie ošetrovateľských štandardov (1/2 roka) 

3. Skvalitnenie ošetrovateľsko-opatrovateľskej činnosti efektívnym školením a vzdelávaním 

zdravotníckych pracovníkov (1rok). 

 

b) Sociálne ciele: 

 

1. Zlepšenie spolupráce s rodinnými príslušníkmi (2roky) 

2. Posilnenie úlohy kľúčových pracovníkov v individuálnom plánovaní (1 rok) 

3. Posilnenie socializácie prijímateľov sociálnych sluţieb (2 roky) 

4. Zlepšenie sociálnej rehabilitácie s prijímateľmi sociálnych sluţieb (1 rok). 

 

c) Výchovno-vzdelávacie ciele: 

 

1. Estetizácia izieb prijímateľov a spoločných priestorov DSS (1 rok) 

2. Rozvoj pracovných zručností a podpora samostatnosti prijímateľov sociálnych sluţieb (trvale) 

3. Zriadenie hrnčiarskej dielne (2 roky) 

4. Chov malých domácich zvierat (1 rok) 

 

d) Ekonomicko-prevádzkové ciele: 

 

1. Skvalitnenie internetovej siete (1 rok) 

2. Navýšenie počtu zamestnancov a tým aj finančných prostriedkov na mzdy (1 rok) 

3. Zlepšenie technického vybavenia kancelárií a kuchyne i práčovne (2 roky) 

4. Prepojenie elektronického dochádzkového systému so mzdovým systémom (2 roky) 

5. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov školeniami a vzdelávaním, zlepšenie vzťahov na 

pracovisku (2 roky). 

 

  

2. Prevádzkové podmienky DSS Púchov – Nosice 
 

Domov sociálnych sluţieb – Púchov - Nosice od svojho vzniku sídli v periférii mesta 

Púchov. Zariadenie vzniklo rekonštrukciou 9. bytových jednotiek a prístavbou  stravovacej 

prevádzky. Obytná časť má 3 poschodia. Budova DSS Púchov - Nosice sa skladá z hlavnej 

časti a časti stravovacej prevádzky, ktorú sa nám podarilo v roku 2007 nadstaviť, kde vznikli 

priestory pre „Centrum výchovy a vzdelávania“. 

Hlavná časť pozostáva z III. poschodí. Na prízemí sa nachádza práčovňa, šijáreň, miestnosť 

údrţby, dielňa, kotolňa, tu je vytvorená aj multizenzorická relaxačná miestnosť.  
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Na I. poschodí sa nachádza kancelária riaditeľky, hlavnej sestry, rehabilitačná miestnosť, 

lekárska miestnosť, kancelárie sociálnej pracovníčky, ekonómky a personalistky.  II. 

poschodie je pre mobilné deti, kde sa nachádzajú izby pre klientov, sociálne zariadenia, 

kúpeľne a herňa pre deti. Na III. poschodí bývajú imobilné deti, kde majú taktieţ izby, 

sociálne zariadenia, kúpeľne a herňu. 

 

  
 

 

 Vo vedľajšej prístavbe je vybudované kuchyňa, jedáleň, sklady a kancelária 

hospodárky. Nad stravovacou prevádzkou je vytvorené v novej nadstavbe Elokované 

pracovisko ŠZŠ Púchov, sú tu 2 triedy pre vyučovanie 7 detí špeciálnymi pedagógmi ŠZŠ 

Púchov, ktoré deti vyučujú v C-variante. V roku 2020 navštevovali Praktickú školu Púchov 4 

klienti a 3 klienti chodia ešte do základnej školy. Zároveň sa v nadstavbe nachádzajú: herňa 

pre deti, kuchynka pre pracovnú terapiu klientov, telocvičňa, sociálne zariadenia a miestnosť 

pre vychovávateľov. 
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Koncom roku 2019 a počas celého roka 2020 v zariadení prebiehala investičná akcia 

„Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu“, ktorá je rozšírením hlavného 

ubytovacieho objektu. Novou prístavbou na 1NP vznikol nový hlavný vchod pre verejnosť so 

vstupnou halou a dvomi návštevnými miestnosťami. Zo vstupnej haly je prístup do nového 

evakuačného výťahu a únikového schodiska. Na kaţdom poschodí nevej prístavby je riešená 

bezbariérová kúpeľňa (WC/Sprcha). Na 2NP vznikli nové priestory, kancelárie 

a multifunkčná miestnosť. Na 3NP a 4NP vznikli 3 nové izby s kapacitou 8 lôţok (2x 

trojlôţková, 1x dvojlôţková izba). Kapacita zariadenia sa rekonštrukciou nezvyšuje, len bude 

zariadenie vyhovovať všetkým súčasným poţiadavkám a nariadeniam. 
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 V našom zariadení máme 3 výťahy a priestory, ktoré vyuţívajú klienti sú 

bezbariérové. 

 Pred vchodom do budovy DSS sa nachádzajú lavičky – hojdačky a malý altánok. 

Máme tu vysadené ozdobné kríky a stromčeky, šípový záhon a ozdobné kvety. Za budovami 

sa nachádza väčší altánok so záhradným grilom, kde robíme v letných mesiacoch grilovačky 

a posedenia s klientmi. Máme tu i veľké farebné ihrisko s hojdačkami, kolotočom, 

šmýkačkou, záhradné domčeky. Počas horúcich letných dní farebnú plochu vyuţívame ako 

pláţ s bazénmi, sprchou a slnečníkmi. Pri ihrisku máme vybudovanú minizáhradku, kde 

spoločne s klientmi sadíme a pestujeme sezónnu zeleninu a ovocie, z vypestovanej úrody si 

klienti spolu s vychovávateľkami robia šaláty a rôzne ovocné poháre.  
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3. Zamestnanci 

 

 
3.1 Počet zamestnancov 

 
DSS Púchov - Nosice má podľa organizačnej štruktúry od 01.03.2016 schválený počet 

zamestnancov 29, z toho 17,4 odborných zamestnancov (v zmysle § 9 ods.3 zákona č.448/2008 

Z.z.), čím spĺňa legislatívne poţiadavky podľa Prílohy č.1 zákona č. 448/2008 Z.z. týkajúce sa 

maximálneho počtu prijímateľov sociálnej sluţby na jedného zamestnanca (poţiadavka 2) a 

minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov 

(poţiadavka 60%).  

 

 

 

 
Prehľad skutočného 

počtu zamestnancov 

k 31.12.2020 

Ženy Muži Spolu 

28 1 29 

 

    

    

    

3.2  Organizačná štruktúra účinná pre rok 2020 

 

 

Organizačná štruktúra 

Domova sociálnych sluţieb – Púchov - Nosice 

020 01 Púchov – Nosice 57 

 

          Riaditeľ  

 

 

 

 

 

 

  
vedúca ekonomicko-prev. úseku                   vedúca sociálno-zdrav. úseku a výchovy 

referent miezd a majetku         sociálny referent 

hospodár          inštruktor sociálnej rehabilitácie             

kuchár                                 sestra 

pomocný kuchár          sanitár 

údrţbár – vodič          vychovávateľ     

práčka – šička          opatrovateľ 

upratovačka                             ergoterapeut 

     

         

Celkom: počet  zamestnancov 29  

   

 

Úsek ekonomicko-

prevádzkový 10 

Úsek sociálno-zdravotný 

a výchovy          18 
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Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2020 

 
Zdravotnícki zamestnanci Ostatní zamestnanci Priem. evidenčný počet 

zamestnancov 

17,2 14 31,2 

 

 

 

3.3 Vzdelávanie zamestnancov 

 

DSS Púchov – Nosice sa snaţí o vzdelávanie zamestnancov, prehlbovanie kvalifikácie  

a uľahčenie ich pracovných povinností. V rámci zariadenia sa zamestnanci počas roka 2020 

stretávali na prevádzkových poradách, vedúci zamestnanci na poradách vedenia. Riaditeľka 

DSS sa zúčastnila aj porád so zriaďovateľom TSK s jednotlivými odbormi TSK. Nakoľko  

bol rok 2020 poznačený pandémiou COVID -19, boli väčšinou školenia zrušené, príp. sa 

niektoré  uskutočňovali online, nie fyzicky. 

 

 

 

V roku 2020 sa zamestnanci zúčastnili nasledovných vzdelávacích aktivít a školení: 

 
Termín Názov vzdelávacej aktivity Miesto 

konania 

Počet 

zamestnancov 

13.1.2020 Seminár „Systém EVO“ Trenčín 1 

13.1.2020, 14.1.2020 Supervízia DSS 12 

20.1.2020 Školenie na TSK k W-mzdy Trenčín 1 

23.1.2020 Školenie registratúra Trenčín 1 

30.1.2020 Etika v soc. a zdrav. sluţbách Trenčín 2 

11.2.2020, 12.2.2020 Štandardy kvality Trenčín 2 

04.3.2020 Školenie ku verejnému obstarávaniu Trenčín 1 

14.10.2020 Školenie k registratúre DSS DSS 3 

03.11.2020  Škol. online „Zákazky s nízkou hodnotou“ DSS 1 

04.11.2020 Videokonferencia s TSK DSS 1 

23.11.2020 Online školenie k EVO DSS 1 

 

 

4. Poskytovanie sociálnych služieb v DSS Púchov – Nosice 

 
4.1 Prijímatelia sociálnej služby v DSS - Púchov - Nosice 

 

DSS je určený pre deti a plnoleté  fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej  osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V - podľa prílohy č. 3 zákona 

č.448/2008 Z. z., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej 

stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych 

sluţbách. Domov sociálnych sluţieb poskytuje sociálne sluţby deťom do skončenia povinnej 

školskej dochádzky, alebo do skončenia vzdelania  za osobitných podmienok a v prípade 

ďalšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy na povolanie  a dospelým, ktorí 

ukončili povinnú školskú dochádzku. 
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4.2 Poskytovanie sociálnej služby v DSS Púchov - Nosice 

 

Domov sociálnych sluţieb  Púchov – Nosice: 

 

o Poskytuje -  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 

sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 

pranie, ţehlenie, údrţba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, výchova, vreckové a vecné 

dary podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre deti 

s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna 

sluţba. 

o Zabezpečuje – pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. Moţnosti pracovnej terapie sú 

značne obmedzené nepriaznivým zdravotným stavom. Niektoré klientky pomáhajú 

umývať riad po raňajkách, iní klienti v zime zametajú sneh, pomáhajú pri nenáročných 

prácach v záhrade. Záujmová činnosť súvisí s aktivitami vo výchove a v rámci 

vyučovania v škole. 

o Utvára podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí. 

o Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a podporovanie sebestačnosti- pri 

úkonoch, ktoré nezvláda klient samostatne mu v potrebnej miere pomôţe personál, alebo 

tieto úkony vykoná v plnom rozsahu. 

o DSS poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie 

sociálnej sluţby, tieţ klientom DSS a ich rodinným príslušníkom. 

o Sociálna rehabilitácia – je jednou z priorít  ďalšieho rozvoja poskytovania sociálnych 

sluţieb v DSS v súlade s realizáciou individuálneho plánu, ktorý je vyhotovený na 

kaţdého  klienta. Klienti sú  vedení k rozvoju sociálnych zručností a čo najvyššej miere 

sebaobsluţnosti a samostatnosti. 

o  Ošetrovateľská starostlivosť – je zabezpečená a vykonávaná v DSS vlastným personálom. 

o  Ubytovanie je zabezpečené pre klientov v 4 troj, v 4 štvor a 2 päť-lôţkových izbách. 

Celkový počet je 19 lôţok na odd.  mobilných a 19 na odd. imobilných klientov, spolu 38 

lôţok. Komplexnou rekonštrukciou objektu dokončenou v roku 2021 budú klienti 

ubytovaní len v trojlôţkových a dvojlôţkových izbách. 

o  Stravovanie  v DSS sa poskytuje  klientom 5-krát denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera. Strava  je racionálna, klientom sa podáva celá, prípadne krájaná, alebo mixovaná, 

trom klientom sa podáva vo forme sondy. V prípade problémov sa na odporúčanie lekára  

klientom podáva diéta  aţ do pominutia problému. 

o DSS zabezpečuje upratovanie, pranie a ţehlenie bielizne a šatstva. 

o Ak si klienti nemôţu zabezpečiť oblečenie zo svojich zdrojov, DSS im šatstvo a obuv 

zabezpečí prostredníctvom  sponzorov. 

o Cenné veci si klienti môţu na základe zmluvy odloţiť do úschovy DSS, taktieţ aj vkladné 

kniţky. 

o Pre klientov bolo nadstavbou stravovacej prevádzky vybudované výchovno-vzdelávacie 

centrum. Dobrou spoluprácou so Spojenou školou v Púchove sa nám podarilo  vybudovať 

v tomto centre elokované pracovisko školy, čím šetríme nemalé prostriedky na 

cestovnom, keďţe deti nemusia dochádzať do školy, ale  sa vzdelávajú v mieste bydliska. 

Denne tu  prichádzajú  zo školy dve učiteľky. V školskom roku 2019/2020 sa  vo variante 

C vzdeláva 5 ţiakov. Praktickú školu navštevujú 5 ţiaci. V školskom roku 2020/2021 sa 

vzdelávajú 2 ţiaci v základnej škole a 4 ţiaci v praktickej škole. 

o V Centre je priestranná herňa, kuchynka, spoločenská miestnosť, ako aj pekná telocvičňa, 

ktorá je postupne za pomoci sponzorov vybavovaná  pomôckami a strojmi na trénovanie 

chôdze a cvičenie. Táto časť je pod správou vychovávateliek. 
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o Za veľkej pomoci sponzorov sme v DSS zriadili bielu,   všetky zmysly podnecujúcu 

multisenzorickú (snoezelen) miestnosť. Je vybavená  bielymi matracmi na leţanie, 

mäkučkými vankúšmi, jemným bielym závesom, lávovými lampami, svietidlami s 

prevaľujúcimi sa bublinkami. ROMPA projektor vytvára na stenách    úţasné obrazy z 

oblakov, vesmír, olejové škvrny, a tak sa cez blankytné nebo prenášame do fantastického, 

zázračného sveta s farby meniacimi optickými vláknami a príjemnou hudbou.                  

      Klienti prichádzajú v menších skupinkách (2-3 osoby) oddychujú a relaxujú. Menšie deti     

      sa radi hrajú so svetelnými hračkami, pri ktorých často zaspia. 

o Do DSS prichádza masérka, ktorá klientov masíruje počas aromaterapie a relaxačnej 

hudby. V roku 2020 klientov navštevovala aj pedikérka, ktorá klientom poskytovala 

pedikérske sluţby.  

o V rámci poskytovanej sociálnej sluţby klientom, sme v kontakte s rôznymi inštitúciami-  

     s ÚPSVaR, súdmi, políciou, prokurátormi, notármi , lekármi odbornými i posudkovými, so      

     zdravotnými poisťovňami i sociálnou poisťovňou a mnohými ďalšími, ktorým podávame    

     správy a hlásenia o klientoch. 

 

 

      4.3 Informácie o prijímateľoch  sociálnej služby v DSS  - Púchov - Nosice 

 
o Celkový počet prijímateľov sociálnej sluţby je 39, z toho je 15 ţien a 24 muţov, 

všetkým prijímateľom sociálnej sluţby sa poskytuje sociálna sluţba v domove 
sociálnych sluţieb- na čas neurčitý. 

o V celoročnej forme pobytu je 34 klientov : 12 ţien a 22 muţov 

o V týţdňovej pobytovej forme sú 3 PSS: 2 ţeny a 1 muţ 

o V ambulantnej forme sa poskytuje soc. sluţba 2 PSS: 1 ţene a 1 muţovi 

o V DSS sa poskytuje soc. sluţba 1 dieťaťu (chlapcovi) s nariadenou ústavnou výchovou 

o Počet PSS bez obmedzenia spôsobilosti na právne úkony máme 7 PSS: 2 ţeny a 5 

muţi 

o Klientov obmedzených v spôsobilosti na práv. úkony je 30 klientov: 13 ţien a 17 

muţov. 

o Nesvojprávni, ktorí majú opatrovníka rod. príslušníka je 8 klientov: 3 ţeny a 5 muţi. 

o Nesvojprávni, ktorí majú opatrovníka DSS je 22 klientov: 10 ţien a 12 muţov. 

o V roku 2020 boli zaznamenané tieto pohyby: prijatia = 2, úmrtia = 1, odchody= 1. 
 

Veková štruktúra klientov v DSS- Púchov- Nosice 
Vek v rokoch Spolu Ženy Muži 

3 – 6 0 0 0 

7 - 9 0 0 0 

10 - 14 1 0 1 

15 - 18 4 0 4 

19 - 25 13 5 8 

26 - 39 18 7 11 

40 -50 3 3 0 

SPOLU 39 15 24 

 

o Všetci 39 PSS v našom zariadení je na základe posudku o odkázanosti na sociálnu 
sluţbu zaradených do najvyššieho VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby na  
pomoc inej fyzickej osoby.  

o     Z pohľadu diagnóz : V zariadení má 37 klientov diagnostikovanú mentálnu retardáciu 

rôznych stupňov, 24 klientov má detskú mozgovú obrnu, 17 klientov má diagnostikovanú 

epilepsiu. Prvky schizofrénie pozorujeme u 2 klientov a autistické sklony majú 2 klienti.  
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Niektorí klienti majú rôzne syndrómy: Dawnov syndróm - 2, syndróm Cornelie De 

Lange  - 1, Rubinstein-Tayib syndrómi - 1, Rettov syndróm - 1. 

 Veľa klientov trpí spasticitou horných aj dolných končatín. Niektorý  klienti majú        
  rôzne  ochorenia  srdcovocievneho  systému a  tráviaceho traktu.  2  klienti  majú      
  zavedený PEG. 

o DSS má pohľadávky na úhradách k 31.12. 2020 v sume 52.268,38 €. Tieto 
nedoplatky na úhradách sú z viacerých príčin: jednak z alimentačnej povinnosti 
rodičov, z dôvodu zatiaľ nepriznaného invalidného dôchodku z mladosti a tieţ z 
dôvodu sociálnej odkázanosti rodičov. 

o Pohľadávky sa snaţíme zníţiť jednak apeláciou na rodičov ( písomne ich 
upomíname a vyzývame k úhrade nedoplatku, navrhujeme im splátkový kalendár), 
následne trestným oznámením na polícii. Po policajnom vyšetrovaní sa nám uţ 
viackrát podarilo nedoplatky na úhradách od rodičov získať, ale častejšie majú 
tieto prípady dohru u prokurátora. Niektoré končia súdnym rozhodnutím o výkone 
trestu rodiča, čím sa však situácia nevyrieši. Rodičia z nápravného zariadenia 
zvyčajne posielajú zanedbateľné sumy ( 1aţ 5 €),   čo je len zlomok oproti 
stanoveným 30% zo sumy ŢM a zvyčajne sú z nápravného zariadenia pre výkon 
trestu odňatia slobody po krátkom čase za dobré správanie prepustení – a po 
príchode domov zasa úhrady neplatia. Nakoľko nevlastnia majetok vyššej ceny, 
nebola by úspešná ani exekúcia. 

o    Napriek   kaţdoročne stúpajúcim ekonomicky oprávneným nákladom je o sluţby  v 

našom zariadení záujem. Svedčia o tom časté telefonáty a informovanie sa o 

poskytovaných sluţbách. K 31.12.2020 evidujeme v poradovníku čakateľov 2 ţiadosti 

o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby, formou celoročného pobytu. 

 

Aktivity roku 2020 

 
Rok 2020 bol veľmi osobitý. V zariadení sme ho začali s radosťou a chuťou organizovať 

rôznorodé aktivity a podujatia. Rok 2020 sme privítali spoločným novoročným stretnutím 
a novoročným prianím. Prijímatelia sociálnych sluţieb i zamestnanci sa v prvom kvartáli 
zúčastnili  rôznych akcií, konaných v zariadení aj mimo zariadenia. V januári nás navštívila pani 
primátorka Púchova. Vo februári sme sa zúčastnili karnevalu v CSS- Chmelinec, uskutočnil sa u 
nás „Deň pizze“, potom tradičný karneval s rôznymi maskami v Spojenej škole Púchov, oslava 
Valentína a výlet vlakom do Trenčína. V marci sme tesne pred vypuknutím pandémie COVID-19 

a uzavretím zariadenia absolvovali cyklo výlet do Nimnice a posedenie pri príleţitosti sviatku 
MDŢ, kde sa spolu s nami pri harmonike zabavili aj klienti z CSS Púchov – Kolonka, CSS 
Lednicke Rovne a CSS Púchov – Chmelinec. Od 09.03.2020 boli na základe nariadenia vlády 
a regionálneho úradu zariadenia sociálnych sluţieb uzatvorené z dôvodu ochrany klientov pred 
pandémiou COVID-19, z toho dôvodu sa mohli uskutočňovať akcie len v rámci úzkeho kruhu 
zúčastnených v DSS. 

Vzhľadom na rozvíjajúcu sa pandémiu COVID-19 sa naše plány razom zmenili a museli 
sme sa prispôsobiť veľmi prísnym protipandemickým opatreniam. Počas prvej vlny pandémie sa 
prijímatelia venovali prevaţne individuálnym aktivitám, akými sú napr.: čítanie, vyplňovanie 
kríţoviek, navliekanie korálikov, hra s didaktickými a spoločenskými hrami, výroba drobných 
kreatívnych predmetov s vyuţitím rôznych výtvarných techník, individuálnym cvičením, ale aj 
individuálnymi rozhovormi so zamestnancami. 

Znamenalo to pre nás STOP v organizovaní všetkých kultúrno- spoločenských akcií, 
museli sme sa zmieriť, ţe návštevy našich blízkych budú načas zakázané. Vtedy sme však ešte 
netušili, ţe to bude trvať tak neskutočne dlho a ţe sa všetci budeme musieť povzbudzovať 
v trpezlivosti, ale aj v zodpovednosti za seba aj ostatných. 

Neskôr sme mohli vyuţiť čas na aktivity v menších skupinách. V apríli sme 
zorganizovali prvú grilovačku v roku 2020, potom sme mali  hlavne rôzne besedy k pandémii, ku 
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karanténe, k opatreniam pri ohrození zdravia a pod. Uţ v máji sme si spravili gulášpárty, „Deň 
mlieka“ a záţitkovú aktivitu. 

Máme krásne ihrisko a záhradu, kde sme strávili asi najviac času: bicyklovaním, hrou, 
kúpaním sa v bazéne a starostlivosťou o našu záhradku.   

 

Krátke zmiernenie protipandemických opatrení sme vyzuţili naplno a v júny sme 
zorganizovali športovú oslavu MDD na záhrade nášho zariadenia. Po športových disciplínach 
sme si s radosťou pochutili na pizzi. V júli nás prišiel rozveseliť Dr. Klaun s vtipným 
predstavením o troch princeznách a interaktívne nás zapájal do rozprávkového deja. 

V júli sme po dlhom čase navštívili aj kultúrne podujatie mimo nášho zariadenia: 
Hviezdy deťom v Trenčíne. Tu sme si nielen zahrali futbal, ale stretli sme sa a porozprávali aj so 
známymi slovenskými olympionikmi a športovcami ako je Michal Martikán,  Ján Volko, Zuzka 

Rehák – Štefečeková a bratia Ţampovci.. 
O záhradu zariadenia a naše políčko sme sa starali veľmi precízne. Tá sa nám odmenila 

nielen krásnymi kvetmi, ale aj plodmi. Zberali sme úrodu našich ríbezlí, cukín, uhoriek, 
paradajok, oberali sme naše mini stromčeky: moruše, jabĺčka. Drobnú pochúťku z týchto plodov 
sme si potom aj pripravili. 

Sledovali sme nielen stavebné práce na prístavbe v našom zariadení, ale aj práce na novej 
ţelezničnej trati, ktorá sa buduje v našej blízkosti. V septembri po spustení prevádzky na 
ţelezničnej stanici sme si spravili exkurziu po okolí ţeleznice, aby sme vedeli kadiaľ budú 
cestovať návštevy, ktoré nás prídu pozrieť po uvoľnení zákazu návštev. 

V októbri sme sa venovali najmä voľnočasovým aktivitám: čítaniu kníh, časopisov, 
počúvaniu rozprávok, vyfarbovaniu omaľovaniek, oddychu v loptičkovom bazéne, relaxu pod 

záťaţovou dekou, v „tedy“ kútiku a mnohým ďalším prevaţne interiérovým aktivitám. Kaţdé 
dobré počasie sme vyuţili na prechádzku v areáli zariadenia. 

V novembri sme si spravili poslednú tohoročnú mini grilovačku a pochutili sme si na 
grilovaných špekačkách. 

Na Mikuláša nás prišiel navštíviť naozajstný Mikuláš s anjelom z Mesta Púchov, ktorí 
nás milo prekvapili darčekmi a sladkosťami, potom sme mali súkromné Mikulášske posedenie po 
skupinkách. Mali sme aj príjemnú návštevu zástupcov spoločnosti Continental Matador Púchov, 
ktorí priniesli darčeky pod vianočný stromček našim deťom, ktoré zamestnanci spoločnosti sami 
nakúpili podľa ţelaní na „Strome splnených prianí“, o ktoré si poţiadali naši klienti. Všetky 
darčeky prevzala pani riaditeľka v areály DSS, ktoré si našli všetky deti na Štedrý deň pod 
vianočným stromčekom, o to viac sme sa tešili na Štedrý deň. Rok 2020 sme uzavreli 

Silvestrovským posedením. 
 

 
Január 2020 - návšteva pani primátorky v DSS Púchov- Nosice 
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Vo februári sa uskutočnil v CSS- Chmelinec karneval, na ktorom sme sa radi zúčastnili.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl 2020 a naša prvá tohtoročná  grilovačka 
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Máj 2020 varenie gulášu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Jún 2020 športová oslava Dňa detí  
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       Od hokejových hviezd sme dostali skvelé      

                                                                                   darčeky 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po športe sme sa posilnili pizzou 
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V polovici júla nás prišiel rozveseliť Dr. Klaun, konečne vítaná návšteva počas korony. 
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 Júl 2020   Hviezdy deťom   

                      Futbalový štadión v Trenčíne 
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V septembri sme si išli pozrieť novú železničnú stanicu v Nosiciach 
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Október 2020 čítanie a vyplňovanie tajničiek nás baví, najmä počas chladných zimných  dní 

 

 
 

November 2020 zimná mini grilovačka 
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December 2020 – Koľko lásky sa zmesí do krabice od topánok a Vianoce 
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          Zamračené zimné dni sme trávili hrou didaktických a spoločenských hier 
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  Dary a granty počas pandémie COVID – 19 

Touto cestou   chceme poďakovať všetkým, ktorí svojim darom alebo finančne pomohli 

nášmu zariadeniu DSS Púchov – Nosice počas roka 2020 a aj v ťaţkých chvíľach pandémie 

a uľahčili svojimi darmi ţivot v našom zariadení, aj pri zabezpečení ochrany klientov 

a zamestnancov: 

- MPSVR SR – vitamíny pre klientov a zamestnancov vo výške 1.400,- €, 

- MPSVR SR – mimoriadne odmeny a odvody za I. vlnu pandémie COVID-19 

v celkovej výške 22.774,- €, 

- „Kto pomôţe Slovensku“ – germicídny ţiarič, 

- Šité rúška – občania mesta Púchov v spolupráci s p. Hvizdákom, 

- ODEMA Púchov – oblečenie pre klientov, 

- Rúška a ochranné pomôcky – hokejisti Marián Gáborík a Marián Hossa, 

- Mikulášske balíčky – p. primátorka Mesta Púchov, ďalšie z Lekárne od pána Pagáča,  

- Mikulášske sladkosti a ovocie – z farnosti Horné Kočkovce, 

- „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – vianočné darčeky pre klientov od 

dobrých ľudí z Beluša, Púchova i Lysej pod Makytou, 

- „Strom splnených prianí“ – vianočné balíčky pre naše deti od zamestnancov 

Continental Matador Rubber aj Truck Tires Púchov. 

    

5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami DSS Púchov – Nosice za 

rok 2020 
 

5.1 Príjmy  

 
  

Názov Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 

Skutočné 

plnenie príjmov 

v € 

% vyjadrenie 

Príjem za sluţby 98.615,00 98.615,00 92.385,95 93,68 

Príjem za stravné 46.500,00 46.500,00 35.092,58 75,47 

Vratky 0,00 0,00 1.734,49 0 

Príjem z darov – 

mimorozp. prostr. 

0 0 2.000,00 0 

SPOLU 145.115,00 145.115,00 131.213,02 90,42 

 

 

 

       5.2 Bežné a kapitálové výdavky 

 

 
Názov rozpočtu Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 

Skutočné 

čerpanie v € 

% vyjadrenie 

610 - mzdy 348.516,00 371.685,00 369.519,89 99,42 

620 - poistné 128.055,00 133.745,00 133.383,68 99,73 

630 – tovary a 

sluţby 

135.780,00 140.617,00 126.060,70 92,85 

640 - transfery 0 1.893,00 1.892,30 99,96 

600 – beţné 

výdavky spolu 

612.351,00 647.940,00 630.856,57 97,36 
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700- kapitálové 

výdavky 

13.845,00 1.072.901,00 1.019.744,77 95,05 

VÝDAVKY 

SPOLU 

626.196,00 1.720.841,00 1.650.601,34 95,92 

 

V roku 2020 sa kapitálové výdavky skladali: 

- nákup sporáku elektrického  tálového v hodnote 2.724,- €, 

- nákup robota univerzálneho v hodnote 7.078,80 €, 

- investičná akcia „Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu“ : 

a) stavebné práce v celkovej hodnote 1.002.816,97 € 

b) stavebný dozor k uvedenej investičnej akcii vo výške 7.125,- €. 

 

 

Čerpanie 630 – tovarov a sluţieb podľa podpoloţiek: 
Názov rozpočtu Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 

Skutočné 

čerpanie v € 

% vyjadrenie 

631 - cestovné 350,00 128,00 127,74 99,80 

632 - energie 34.580,00 29.450,00 29.447,84 99,99 

633 – materiál a 

tovar 

61.180,00 76.415,00 69.117,63 90,45 

634 - dopravné 3.150,00 1.883,00 1.880,57 99,87 

635 - údrţba 10.000,00 7.621,00 7.619,32 99,98 

637 - sluţby 26.520,00 25.120,00 17.867,60 71,13 

630 – tovary a 

sluţby SPOLU 

135.780,00 140.617,00 126.060,70 89,65 

 
Povolené prekročenie beţných výdavkov o mimorozpočtové zdroje bolo vo výške 

8.372,00 € na interiérové vybavenie zo zdrojov ŠR.  

 

5.3 Finančná hodnota majetku 

 
Druh majetku Stav k 1.1.2020 Prírastok Úbytok Korekcia - 

oprávky 

Stav k 31.12.2020 

Dlhodobý 

nehmotný 

majetok 

0 0 0 0 0 

Dlhodobý 

hmotný majetok 

spolu 

1.063.223,63 1.033.189,95 14.783,59 490.511,34 1.591.118,65 

z toho – pozemky 

031 

5.498,60 0 0 0 5.498,60 

z toho – stavby 

021 

908.156,15 0 0 383.440,68 524.715,47 

 z toho – 

samostat. 

hnuteľné veci 

022 

74.681,57 13.445,18 1.338,41 71.805,35 14.982,99 

z toho – 

dopravné 

prostriedky 023 

35.265,31 0 0 35.265,31 0 

Obstaranie 

dlhodobého 

hmot. Majetku 

042 

39.622,00 1.019.744,77 13.445,18 0 1.045.921,59 

SPOLU 

MAJETOK 

1.063.223,68 1.033.189,95 14.783,59 490.511,34 1.591.118,65 
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      5.4  Bankové účty 
 

Názov účtu Stav k 31.12.2020 v € 

Výdavkový rozpočtový účet 0,00 

Príjmový účet 0,00 

Účet cudzích prostriedkov - depozit 56.889,13 

Sociálny fond    1.225,62 

Účet zvláštnych prostriedkov pre granty a dary 16.473,76 

Účet klienti          0,00 

SPOLU 74.763,56 

 

      5.5 Pohľadávky 

 

DSS má  pohľadávky na úhradách k 31.12.2020 v sume  52.268,38 €. Tieto nedoplatky 

 na úhradách sú z viacerých príčin:  jednak z  alimentačnej povinnosti rodičov, z dôvodu  

zatiaľ nepriznaného invalidného dôchodku z mladosti  a tieţ  z dôvodu sociálnej odkázanosti 

rodičov.  

 K pohľadávkam sme tvorili opravné poloţky vo výške 2.724,00 €. 

 

 

5.6 Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch 

 
Podsúvahový účet Hodnota k 31.12.2020 v € 

751 – Osobné účty klientov 121.964,44 

771 – DHM v pouţívaní 131.032,99 

SPOLU 252.997,43 

 

 

 

6. Záver 

 

Rok 2020 bol v  DSS Púchov  –  Nosice obmedzujúci ale aj tak  zaujímavý.  Okrem  

všetkých obmedzení pandémiou COVID-19, aj zvládnutí ochorenia COVID s 20 klientmi 

a 10 zamestnancami, veľké ĎAKUJEM patrí hlavne zamestnankyniam, ktoré boli ochotné sa 

starať o chorých klientov.  Počas celého roka 2020 bolo u nás rušno najmä z dôvodu 

stavebných prác na investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu“, 

ktoré boli uskutočnené za plnej prevádzky DSS a ešte obmedzené pandémiou COVID-19.  

Investičná akcia by sa mala zdarne ukončiť začiatkom roka 2021, uţ teraz sa tešíme na nové 

priestory a izby pre klientov, aj veľký evakuačný výťah. 

 

Napriek pandémii sme mali veľa akcií a podujatí s klientmi i zamestnancami, bez ktorých  

pomoci by sme to nezvládli a za to im od všetkých klientov patrí úprimné poďakovanie. 

Chceli by sme poďakovať  aj našim sponzorom a dobrým ľuďom, ktorí sa nám snaţia 

finančne a materiálne pomôcť a máme od nich prísľub o spoluprácu v ďalších rokoch. Rok 

2020 sme museli zvládnuť bez pomoci cudzích ľudí, pretoţe sme ako zariadenie museli byť 

uzatvorené. Museli sme všetky obmedzenia, karanténu,  náhradu rodiny aj všetko sťahovanie i 

upratovanie za plnej prevádzky zvládnuť sami. Za to všetko patrí srdečná vďaka všetkým 

zamestnancom DSS Púchov - Nosice. 


