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1. OPIS ORGANIZÁCIE 
 

Senires n.o.  bola zriadená na základe Zakladacej listiny zo dňa 23.04.2012, za 

účelom poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom Zariadenia pre seniorov 

a Domova sociálnych služieb. Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb 

v Žilinskom samosprávnom kraji bol vykonaný dňa 11.01.2013 s  prideleným číslom 

1/2013/OVS. 

Senires n.o. poskytuje  sociálne služby pre klientov, ktorí sú odkázaní na sociálnu 

službu v Zariadení pre seniorov, ktoré vypracúva Obec alebo Mesto a pre klientov 

Domov sociálnych služieb na základe rozhodnutia o odkázanosti na túto sociálnu 

službu z Vyššieho územného celku podľa trvalého pobytu klientov. 

V Zariadení pre seniorov poskytujeme sociálne služby občanom, ktorí poberajú 

starobný dôchodok a spĺňajú podmienky podľa zákona 448/2008 Z.z.. Počet klientov 

v ZpS  k 31.12.2016 bolo 70  klientov v Ružomberku v Poprade 46 klientov, 

v Dolnom Piali 10 klientov. 

V Domove sociálnych služieb uskutočňujeme sociálne služby zamerané na 

potreby občanov, ktorí majú diagnostikovanú duševnú poruchu – schizofréniu. Počet 

klientov v DSS k 31.12.2016 boli 3 klienti v Ružomberku  a v Poprade 3 klienti. 

 Tieto kombinované zariadenia ZpS a DSS sa nachádzajú v Likavke 10, 034 95 

Likavka, Senires n.o. ju má v prenájme. Zariadenie v Poprade sa nachádza na 

Scherfelovej ulici č. 16, kde je zariadenie v prenájme. Zariadenie v Dolnom Piali sa 

nachádza na Družstevnej 187/12, zariadenie je v prenájme.  

 Hlavným cieľom zariadenia je zabezpečenie kvalitnej starostlivosti, s 

humánnym a etickým prístupom k prijímateľom služieb, vytvorenie pocitu domova a 

súkromia. Ku kvalite života treba pristupovať ako k spoločenskému pojmu, ktorý sa 

vzťahuje na spoločenský a individuálny život ľudí v našom stredisku. V našom 

zariadení pristupujeme ku každému klientovi individuálne, citlivo a pofesionálne. 

Dbáme na dodržiavanie všeobecne prijatých pravidiel. Aj keď ozganizovanosť a 

relatívny komfort zabezpečený inými atribútmi oberajú klienta o motiváciu k rôznym 



prirodzeným aktivitám na ktoré bol zvyknutý, prostredníctvom rôznych terapijí a 

mimovoľných činností sa im snažíme čo najviac priblížiť ich doterajší život v 

domácom prostredí. Zároveň sa snažíme čo najlepšie uspokojiť ich základné sociálne, 

či subjektívne potreby. Umiestnenie pre seniora v našom zariadení predstavuje 

zásadnú zmenu jeho životného štýlu, ktorá je spojená so stratou zázemia, známeho 

prostredia a s ním spojenej identity. Takáto zásadná zmena je pre klienta záťažová 

situácia, majú pocit odloženia a straty záujmu o ich osobu rodinnými príslušníkmi, či 

dokonca umiestnenie do nášho strediska niektorí klienti chápu ako posledné štádium 

ich života. V tejto situácií je dôležitý citlivý a profesionálny prístup našich 

zamestnancov, ktorý sa o klienta starajú. 

Klientom sa snažíme vytvoriť pocit bezpečia, istoty, príjemnej atmosféry a to 

hlavne prístupom zamestnancov a zmysluplným naplnením dňa. Každý deň je 

naplnený novou aktivitou. Nikto nikoho do ničoho nenúti, klienti si môžu vybrať, 

čomu chcú dať prednosť. Týždenné plánovanie podujatí a akcií prostredníctvom 

sociálnych terapeutov a rehabilitačných pracovníkov dopomáha k tomu, že sa 

prispôsobujeme klientom a nie klienti nám. K tomu má veľký vplyv počasie, ročné 

obdobia, sviatky, či jubileá klientov, ale aj zamestnancov.  

 
2 PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 
2.1 Dispozičné riešenie prevádzky v Ružomberku 

Klienti v Ružomberku sú umiestnení v jednoposteľových a dvojposteľových izbách- 29 

buniek. Každá bunka je vybavená s hygienickým zariadením ( WC a kúpeľňa). Vstup do 

zariadenia je zabezpečený jedným bezbariérovým vchodom.  Hlavný vchod je vybavený 

bezbariérovou rampou a vrátnicou. Klienti majú možnosť tráviť svoj voľný čas 

v záhrade, v ktorej sa nachádza altánok. Presun klientov je zabezpečený výťahom. Izby 

sú vybavené štandardne,  každý klient má svoju posteľ, skriňu, nočný stolík, lampu, 

kreslo, konferenčný stolík. Na každej izbe sa nachádza televízor.  

Štruktúra izieb je   nasledovná : 

- štyri apartmány, 

- dvadsaťosem  jednoposteľových izieb, 



- dvadsaťdeväť  dvojposteľových izieb 

Na prvom podlaží sa nachádza : 

x 3 dvojlôžkové izby; 

x 2 jednolôžkové izby; 

x Jedáleň s výdajnou jedál;  

x Čistiaca miestnosť; 

x  Sklad špinavého prádla; 

x Bezbariérová kúpeľňa; 

x Sklad čistého prádla. 

 

Druhé nadzemné podlažie 

x 4 bunky ( 4 jednolôžkové a 4 dvojlôžkové izby );  

x Kancelária riaditeľky;  

x Kancelária ekonómky;  

x Ošetrovňa;  

x Ambulancia zdravotnej sestry ; 

x Kancelária sociálnych terapeutok.  

 

Tretie nadzemné podlažie 

x 8 buniek ( 8 jednolôžkových a 8 dvojlôžkových izieb). 

 

Štvrté nadzemné podlažie 

x 6 buniek ( 6 jednolôžkových a 6 dvojlôžkových izieb); 

x Spoločenská miestnosť;  

x Káplnka.  

 

Piate  nadzemné podlažie 

x 8 buniek ( 8 jednolôžkových a 8 dvojlôžkových izieb). 

 

Šieste nadzemné podlažie 

x Práčovňa; 

x Telocvičňa; 



x Štyri apartmány; 

x Šatňa pre zamestnancov.  

Klientom je zabezpečené okrem ubytovania aj stravovanie. V priestoroch jedálne 

sa podáva 5x denne racionálna strava, v prípade potreby diétna, podľa aktuálneho 

zdravotného stavu klienta.  

Z celkovej plochy pozemku 2364 m2 tvorí zastavaná plocha pod budovou 435 

m2. 

2.2 Dispozičné riešenie prevádzky v Poprade 

Celková ubytovacia kapacita je 44 lôžok v 22 izbách – 11 buniek. Obývacia bunka - 

dve dvojlôžkové izby s hygienickým zariadením ((WC a kúpeľňa) s predsieňou (10) 

alebo tri dvojlôžkové izby s toaletou a sprchou (1). 

Jedná sa o trojpodlažnú nadzemnú budovu.  

Na prvom nadzemnom podlaží je ošetrovňa s bezbariérovou kúpeľňou. Nachádza sa 

tu spoločenská miestnosť pre klientov, kuchynka a WC pre personál.  Klienti sú 

umiestnení v troch bunkách, v jednej sú dve dvojlôžkové izby – kapacita 12 lôžok. 

V bunkách sa nachádza predsieň, sprchovací kút a WC. Na tomto prízemí je sušiareň, 

skladový priestor na šatstvo a bielizeň s ekomatom. Vstup do zariadenia je zabezpečený 

dvoma bezbariérovými vchodmi. 

Druhé nadzemné podlažie má kapacitu 17 lôžok takto rozmiestnených: 

1. 3 bunky dvojizbové dvojlôžkové; 

2. 1 bunka trojizbová dvojlôžková, z toho jedna izba jednolôžková; 

3. Jedáleň s výdajňou jedál; 

4. Kancelária riaditeľa; 

5. Kancelária opatrovateľov; 

6. Práčovňa; 

7. Šatňa pre personál; 

8. Veľká vonkajšia terasa. 

Tretie nadzemné podlažie obsahuje 4 bunky dvojizbové, z toho jedna je 

jednolôžková, a sklad špinavej bielizne.   

Spolu kapacita ubytovania je 15 lôžok. 



Presun klientov je zabezpečené bezbariérovo prostredníctvom schodolezov v počte 2 

kusy ( hmotné dary z roku 2014) a rampa pre imobilných pri vstupe do budovy 

(hmotný dar od VÚB Poprad – 2015). 

Stravovanie poskytujeme formou výdajne jedál v miestnosti na to vyhradenej.  

 

2.3 Dispozičné riešenie prevádzky v Dolnom Piali  

Celková ubytovacia kapacita je 20 lôžok v 8 izbách. Obývacia bunka – štyri 

trojlôžkové izby s hygienickým zariadením ( WC a kúpeľňa) a štyri dvojlôžkové izby 

s hygienickým zariadením. Hygienické zariadenia sú na každej izbe bezbariérové. Vstup 

do zariadenia je zabezpečený dvoma bezbariérovými vchodmi. Presun klientov je 

zabezpečené bezbariérovo prostredníctvom šikmej schodiskovej plošiny na základe 

zmluvy s UPSVaR – Levice  č. 2016/296825 o poskytnutí funkčného zdvíhacieho 

zariadenia do užívania uzatvorená podľa § 51 a § 853 Občianského zákonníka. 

Budova je dvojpodlažná.  

 Na prvom podlaží sa nachádza : 

x 2 trojlôžkové izby 

x Ošetrovňa;  

x Jedáleň s výdajnou jedál;  

x Kancelária riaditeľky;  

x Šatňa pre personál; 

x Sklad špinavého prádla. 

 

Druhé podlažie : 

x 2 trojlôžkové izby; 

x 4 dvojlôžkové izby; 

x Práčovňa; sušiareň 

x Sklad čistého prádla;  

x Čistiaca miestnosť. 

 



 

3 PERSONÁLNE OBSADENIE OBOCH PREVÁDZOK 

 

Senires n.o. zamestnávalo v roku 2016 

-           na riadnu pracovnú zmluvu 63 ľudí; 

-           na dohodu o pracovnej činnosti 14; 

-           dobrovoľníci v Ružomberku v počte 20 dobrovoľníkov – v Poprade  10 

dobrovoľníkov; Dolnom Piali- 6 dobrovoľníkov. 

Personálna štruktúra je nasledovná: 

a./ vedenie  zariadenia 

b./ technický personál 

c./ odborný personál – opatrovateľsko – ošetrovateľský a terapeutický 

úsek 

3.1. Vedenie zariadenia 

Vedenie firmy je zložené zo štatutárneho zástupcu, manažéra, riaditeľov 

prevádzky v Ružomberku v Poprade a v Dolnom Piali a sociálno – ekonomických 

pracovníkov. Zabezpečuje chod zariadenia, vykonáva sociálne šetrenia pre vnútornú 

potrebu zariadenia a spracováva potrebnú agendu v zmysle zákona 448/2008 Z. z. 

Realizuje potrebnú komunikáciu s inštitúciami – obec, samosprávne kraje, príslušné 

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočky Sociálnej poisťovne a iné. 

3.2. Technický personál 

Technický personál pracuje vo dvoch úsekoch. A to – technický a stravovací 

úsek. 

       3.2.1. Technický úsek 

Na technickom úseku pracujú títo zamestnanci: pracovník pre údržbu a chod 

budovy, upratovačka, pracovníčka práčovne. Na technickom úseku pracovníci 

zabezpečujú chod budovy, potrebnú údržbu a opravy v celom areáli zariadenia. 



 

 

3.2.2. Stravovací úsek 

Stravovací úsek vedie pracovníčka pre výdaj stravy, ktorá zostavuje týždenný 

jedálny lístok. Bezprostredný výdaj stravy zabezpečuje vo výdajni jedál.  

         

    3.3    Opatrovateľsko – zdravotnícky úsek  

Zamestnanci na tomto úseku sú: hlavná zdravotná sestra, zdravotnícky asistent, 

fyzioterapeut a opatrovatelia, ktorí zabezpečujú opatrovateľskú starostlivosť 

v nepretržitej prevádzke – 24 hodín. Zdravotnícku starostlivosť zabezpečuje hlavná 

zdravotná sestra a ADOS. Prevádzky zariadenia Senires n.o. navštevujú pravidelne 

praktickí lekári  pre dospelých, ktorí zabezpečujú v súčinnosti s hlavnými 

zdravotnými sestrami potrebné zdravotnícke odborné úkony. Zároveň prevádzky 

navštevujú aj zmluvní psychiatri. Rehabilitační pracovníci vedú agendu o rehabilitácii 

klientov, dopĺňa záznamy o vychádzkach, o účasti na cvičení a sleduje ich hmotnosť. 

Vykonáva fyzioterapeutické cvičenia, rozcvičky a športové aktivity. Opatrovatelia 

vedú záznamy o pitnom režime, hygiene a denných úkonoch v osobitných knihách na 

to určených. Pri odchode zo zariadenia sa vypisujú doklady, ktoré zaznamenávajú čas 

odchodu a príchodu v sprievode rodinných príslušníkov alebo samostatne. Klienti, 

ktorí opúšťajú zariadenie v neobmedzenom čase sa tiež zapisujú do osobitného zošita 

a zároveň to nahlasujú službukonajúcemu opatrovateľovi. 

            3.4    Terapeutický úsek 

V rámci terapeutických prístupov poskytujeme individuálnu, skupinovú 

a komunitnú terapiu. Sociálne poradenstvo pre klientov DSS a ZpS funguje v systéme 

tútorstva (kľúčový pracovník) – t. j. každý klient má z odborného personálu 

prideleného zamestnanca z radov opatrovateľov a sociálnych terapeutov, ktorí 

spoločne s klientom riešia ich osobné právne a sociálne problémy. Sociálni terapeuti 

spolu s opatrovateľmi a zdravotnou sestrou zabezpečujú sociálnu adaptáciu a sociálnu 

rehabilitáciu, ergoterapiu, záujmovú činnosť. Na vedení a zapisovaní agendy  sa 

podieľajú na to určení zamestnanci. 



V priebehu dňa sa klienti venujú záujmovej a kultúrnej činnosti, či pracovnej 

terapii. Prostredníctvom tréningov pamäte, obnovením a udržaním, či zlepšením ich 

schopností a zručností sa snažíme o zlepšenie ich orientácie, pozornosti a vedieme ich 

k samostatnosti. Tieto služby zabezpečujú sociálni terapeuti na všetkých strediskách, 

ktorí na základe diagnózy a zdravotného stavu klienta pripravujú plán činností, vedú 

činnosť klientov a podieľajú sa na ich adaptácií. Pri svojej práci využívajú metódy 

a formy ako vstupná diagnostika klientov na základe anamnestických údajov od 

príbuzných, vedenie individuálnych rozhovorov s klientmi, vedenie skupinových 

terapeutických sedení, kontakt a komunikácia s príbuznými, príprava a vedenie 

tréningov na podporu a udržiavanie mentálnych funkcií. Majú tiež na starosti 

prípravu a vedenie liečebno-pedagogických cvičení a programov s využitím 

ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie. O svojej činnosti vedú denné záznamy 

o klientoch, mesačnú evidenciu klientov pri cvičení a ostatných aktivitách. Podieľajú 

sa na zostavovaní individuálnych plánov klientov a na sledovaní jeho plnenia. 

Relaxačné činnosti sú v Poprade zabezpečené ako fakultatívne služby maséra  

pedikéra.  

Rehabilitácia klientov zabezpečená pobytom v telocvični, kde sa nachádzajú rôzne 

prostriedky na pohyb: 

- Mini bicykel  na cvičenie dolných a horných končatín, kde sa stimuluje krvný 

obeh a posilňuje svalstvo dolných a horných končatín. 

- Hrazda na posteľ, ktorá umožňuje cvičenie pohybu trupu u ležiacich klientov. 

- Šliapacie trenažéry samostatné, alebo s pohonom , ktorými sa posilňuje 

svalstvo horných, dolných končatín a brušných svalov. 

- Hrazda na posilňovanie chrbtového svalstva, ktoré mobilizuje a posilňuje 

chrbtové svalstvo. 

- Masérske kreslá a masážny stôl.  

V prevádzke Poprad je k dispozícii sauna, ktorá je využívaná klientmi po doporučení 

odbormi lekármi. 

 

 

 



 

4 USKUTOČNENÉ CIELE V ROKU 2016 

4.1  Projekty z UPSVAR Ružomberok a Poprad 

Prostredníctvom UPSVaR v  Ružomberku v Poprade v Dolnom Piali  sme zamestnali na 

základe dohôd medzi Senires n.o. a s miestu prislúchajúcim úradom – Ružomberok 

a Poprad, Levice, ktoré síce boli uzatvorené v aj rokoch 2015, ale časovo sa prenášali 

podľa dĺžku trvania projektu do roku 2016: 

  
  UPSVaR Poprad: 

- Dohoda č. číslo 16/36/52A/43  o zabezpečení podmienok vykonávania 

aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí 

príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej 

osobe; 

      

 

 
  UPSVaR Ružomberok: 

- Dohoda č. 24§50/PS/2015/ŠR o poskytnutí finančného príspevku na 

podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. 

 

UPSVaR Levice : 
 

- Dohoda č. 16/15/054/142 /§ 54 – CzKN o poskytnutí finančných 

príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného 

projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty 

vykonávajúce hospodársku činnosť. 

 
 
4.2 Vecné dary 
 
Popradská prevádzka v tomto roku získala vecné dary od fyzických osôb v podobe 

posteľnej bielizne, stolovacie potreby a zástery, pracie prášky, paštéty.  



Ružomberská prevádzka v tomto roku získala vecné dary v podobe kancelárskeho 

papiera od akciovej spoločnosti Mondi SCP, a.s., posteľnú bielizeň, sladkosti pre 

klientov – Tesco Martin; Tlakomer, Kovová kartotéka – Fresenius KABI. 

 
 
4.4 Akcie a podujatia  
 
Vyhodnotenie činnosti 

V rámci poskytovaných služieb v zariadení sa sociálni terapeuti a opatrovatelia venujú 

rozvíjaniu záujmových činností a aktivít klientov rôznymi metódami, ako arteterapia – 

výroba dekoračných predmetov, ručné práce, maľovanie, muzikoterapia – spievanie, 

ergoterapia – prechádzky, biblioterapia – čítanie kníh a aktivácia pomocou 

spoločenských hier, socioterpia – vychádzky a výlety. 

V rámci ročného harmonogramu podujatí v roku 2016 sa nám podarilo uskutočniť 

tieto akcie v Ružomberku: 

Bohoslužby v kaplnke zariadenia 

Počas celého roka 2016 sme poskytovali obyvateľom vysluhovanie sviatostí v spolupráci 

s rímsko-katolíckou  farnosťou. Rímsko-katolícke omše v kaplnke zariadenia sa konali 

raz do týždňa. 

Pracovno- tvorivá terapia - Je skupinová činnostná terapia určená pre obyvateľov 

obytných jednotiek. Stimuluje jemnú motoriku, pomáha využívať už osvojené 

schopnosti, podporuje sebestačnosť, kreativitu, 30 fantáziu, spoločenský kontakt a 

tvorivé využívanie voľného času. Umožňuje výrobu jednoduchých výrobkov 

prostredníctvom rôznych výtvarných techník a materiálov. Výrobky využívajú obyvatelia 

ako darčekové predmety pre rodinu, priateľov a známych a na výzdobu interiéru. 



        

 



 

 

 

Pohybové aktivity  

Pohybové aktivity sú zamerané na zlepšenie zdravia a kondície našich obyvateľov. 

Klienti každý deň cvičia s fyzioterapeutkou. 

  

 

 

Kultúrno - spoločenské aktivity a podujatia 



Pobyt v našom zariadení sa snažím spestrovať rôznymi posedeniami, varením guľášu  

a inými záujmovými aktivitami. 

 



 

 

 



  

 

Dorazila k nám krásna pošta, kde deti zo Súkromnej základnej školy Dotyk v 

Ružomberku , potešili našich klientov , na kúsok papiera dali zmysel večnosti a 

uhniezdili doň krásne slová lásky. 

 

 



Bezpečne na cestách beseda  

 

 

Muzikoterapia 

Liečba zvukom a hudbou označovaná ako muzikoterapia má dlhú históriu. V 

najrôznejších podobách sprevádzala človeka od najstarších dôb až po súčasnosť. Jej 

cieľom je pomocou zvukov priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Tóny 

a ich spájanie do celkov podľa istých hudobných a psychických zákonitostí sú 

neverbálnym komunikačným a relačným médiom a nesú v sebe informácie s 

diagnostickým a terapeutickým významom.  

 

  



Výlety 

Počas roku 2016 sme absolvovali rôzne výlety, po okolí mesta Ružomberka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vianočné prípravy – Mikuláš  

Príjemné a pokojné, plné lásky vianočné sviatky prežili klienti Zariadenia pre seniorov a 

domova sociálnych služieb. Klienti zariadenia prežili štedrý večer plný spomienok na 

časy minulé, spríjemnili si večer spievaním kolied.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V rámci ročného harmonogramu podujatí v roku 2016 sa nám podarilo uskutočniť 

tieto akcie v Poprade: 

Spovedanie klientov v zariadení 

Počas celého roka 2016 sme poskytovali obyvateľom Spoveď v spolupráci s rímsko-

katolíckou farnosťou. Spovedanie klientov zariadenia sa konalo raz do mesiaca. 

Pracovno- tvorivá terapia 

Je skupinová činnostná terapia určená pre obyvateľov obytných jednotiek. Stimuluje 

jemnú motoriku, pomáha využívať už osvojené schopnosti, podporuje sebestačnosť, 

kreativitu, 30 fantáziu, spoločenský kontakt a tvorivé využívanie voľného času. 

Umožňuje výrobu jednoduchých výrobkov prostredníctvom rôznych výtvarných techník 

a materiálov. Výrobky využívajú obyvatelia ako darčekové predmety pre rodinu, 

priateľov a známych a na výzdobu interiéru. 

 

Arteterapia – 

výzdoba 

zariadenia 

 



Cvičenie na záhrade alebo v telocvični 

Pohybové aktivity sú zamerané na zlepšenie zdravia a kondície našich klientov.  

 



 

          

 



          

 

 

Aktivácia klientov pomocou spoločenských hier  

Hraním spoločenských hier si klienti precvičujú jemnú motoriku rúk, pamäť ale i logické 

myslenie 

 

MDŽ v Senirese n.o. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý každoročne pripadá na 8. marca, sa aj v 

našom zariadení uskutočnilo kultúrne podujatie. Jeho cieľom bolo prejaviť úctu všetkým 

ženám, poďakovať im za ich obetavosť, materskú nehu a vyzdvihnúť ich významnú 

úlohu a postavenie v spoločnosti. 



          

 

Deň matiek 

Máj sme začali krásne s láskou a poďakovaním prostredníctvom umeleckého zážitku 

vďaka Súkromnej základnej umeleckej škole na čele s pani riaditeľkou Piekelnickou, jej 

dcérou a kolektívom za spoluprácu pri realizácii koncertu pre naše klientky pri nádhernej 

príležitosti - poďakovanie za materstvo a veci s tým spojené – ku Dňu matiek, 9. mája 

2016. 



 

           

 

 

Dušičky – zapálenie sviečok pri kríži na cintoríne v Poprade 

V Poprade pod Tatrami sme si zaspomínali na svojich blízkych so všetkým, čo k tomu 

patrí...Sviečky, kvety, modlitby... 



    Spoločná modlitba pri kríži   

           

 

 

 

 

 

Ergoterapia 



Klienti sa zúčastňujú aj pri prácach v zariadení. Najčastejšie sú to práce na záhrade. 

V lete si chystáme záhradu na letné posedenia ale i cvičenie. V jeseni sa zas venujeme 

hrabaniu lístia, zametaniu chodníkov. Klientom táto terapia dodáva pocit potrebnosti. 

               

   

      

       



 

 

 

 

 

 

 

 

Kvetnica 

Krížová cesta v Kvetnici...   

    

 

 Klienti sa veľmi radi zúčastňujú i výletov mimo Popradu.  



                

Letná párty na záhrade 

Takto sa zabávame pod Tatrami - tentokrát to bolo "na cigánsku nôtu" - darmo oheň a 

voda to sme aj my - veď všetci sme rodina a berieme si od života to najkrajšie. Našich 

klientov strhneme - veď kto by odolal. Zároveň ďakujeme rodine p. Kertesovej, ktorá 

nám zakúpili občerstvenie na túto akciu. Vozíčkový tanec - tanečný had a.naše obľúbené 

hity. 

 

       

      

 



 

 

 

 

 

Mini ZOO v Gerlachove 

Krásna akcia s klientmi sa zorganizovala v Gerlachove pri zvieratkách. Kávička, pekný 

deň a výhľad na Tatry. 

                    

 

    



 

Návšteva útulku v Poprade 

Pobyt na vzduchu vždy poteší a k tomu krásne zvieratká - to je radosť žiť. Pozitívne, milé 

a úprimné stretnutie s tými, ktorí stoja za to. Naši klienti sú aj našim vzorom. Milujú 

prírodu... 

 

       

 

Paštétová párty v Poprade 

Ďakujeme Tatrakomu za ochutnávku paštiet, ktorú spestrili deti zo ZUŠ a pani učiteľka 

Hazerov príjemnými piesňami. Chutné paštéty, milé a talentované deti a krásna pani 



učiteľka. 

 

        

 

 

Pečenie 



Domove v Poprade všetky naše babky, mamky všetko stihli - napiecť a ešte aj posedieť si. 

      

      

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Civilná obrana“ prednáška – Ing. Hoško 

Dnes sme dopriali klientom reminiscenčnou terapiou návrat do dôb minulých, kedy sme 

sa učili na brannej výchove, čo znamená ohrozenie života v prípade vojny. Ing. Hoško 

Marián, ktorý pracuje na poste šéfa Civilnej obrany a má na starosti okres Poprad, je 

nielen synom nášho milého klienta, ale je aj skúsený rečník a prednášajúci. V hodinovej 

"dišpute" o tom, čo robiť, keď je ohrozený život v prípade vojny, či iných aj živelných 

katastrof, sme sa zabavili a dozvedeli veľa zaujímavostí z reálnych akcií na našom území. 



      

 

 

Tricklandia 

Navštívili sme zábavný park rodinného typu v Starom Smokovci - Galériu Tricklandiu. 

Čas, ktorý sme tam strávili bol občas aj komický, aj v nemom úžase prežitý. Dozvedeli 

sme sa, že je založený na trick arte – umení optických ilúzi. Súčasťou je zrkadlové 

bludisko, v ktorom sme sa všetci stratili, ale nakoniec našli - fotky sú úžasné, 

neobvyklé...niektorým sa potočili aj hlavy... 



      

      

 

VIVA SLOVAKIA v Poprade 

Zlato, šperky a diamanty pre ženy, prasiatko, langoše a klobásky pre mužov...Všetko a 

ešte mnoho iných atrakcií sme ochutnali v Poprade pod Tatrami na krásnych - našich 

dňoch  „VIVA Slovakia“. 



      

 

 

 

Vychádzky s klientmi 

Ani chladnejšie počasie nás neodradí od pohybu na čerstvom vzduchu. 



   

 

 

 

 

Výstavy 

Naši klienti sa veľmi radi zúčastňujú kultúrnych podujatí a výstav. 



      

 

      

 

Vystúpenie detí z Komunitného centra vo Svite 



Krásne chvíle zažili naši klienti s Komunitným centrom zo Svitu..darčeky, úsmevy a 

dobrá nálada sa rozdávali každou stranou. Pán Drozd s kolektívom robia záslužnú prácu. 

      

 

 

Zahájenie letnej sezóny na našej záhrade 

Leto sme privítali ako sa patrí, zvesela na našej záhrade. Tanec, spev, guláš, úsmevy ... to 

nesmie chýbať. 



      

    

...Zábava v plnom prúde... 

          

...Gulášik, detské šampanské a tanec... 

 



Mikuláš 

Dobrovoľníci, ktorí našich klientov často navštevujú a to vo svojom voľnom čase...prišli 

aj v tomto peknom Mikulášskom čase..potichučky, poľahučky ako prvý sniežik.. s citom 

a pokorou...aj my sme ich takto prijali - srdečne a vďačne..rozdávali balíčky radosti..bolo 

to milé, ľudské a naozaj idú príkladom...ĎAKUJEME 

      

    

 

 

Vianoce 

Štedrý večer sa v našom zariadení nesie v duchu domova. Klienti zariadenia prežili 

štedrý večer plný spomienok na časy minulé, spríjemnili si večer spievaním kolied.  

 



      

      

    

 

 

 

 

 

 



Ples – Vystúpenie „Alexandrovcov“ 

Pre našich klientov sme si pripravili na záver roka 2016 veľké prekvapenie...spev 

Podtatranských Alexandrovcov, korí si aj raz zaspievali aj s ruskými 

Alexandrovcami...boli to úchvatné a dojímavé chvíle plné národných a ľudových piesní 

pod taktovkou dirigenta - pána Gašpera - viceprimátora mesta Poprad. Na oplátku sme 

vystúpili aj my....so šlágrom Ivanku, Ivanku, Tak nekonečne krásna a v modernom 

prevedení odznela aj pieseň Kaťuša...k tomu do tanca hral Jožko Hric, ako vždy 

rozvírenie a naladenie do tanca nemalo konca...podávala sa kapustnica a prednovoročný 

punč..nestihli sme sa diviť, ako bolo výborne...ďakujeme našim Alexandrovcom, že si 

našli čas a prišli nás všetkých potešiť svojim optimizmom a radosťou zo života. 

      

    

...Spev a zábava v plnom prúde... 



    

 

Narodeninové oslavy našich klientov 

Narodeniny našich klientov sa taktiež ako všetky akcie nesú v duchu radosti a veselosti. 

Ľudová hudba, chutné koláčiky a voňavá kávička...takto sa u nás oslavovalo v roku 2016. 

      

      



      

      

      

      



      

      

      



      

 

 

 

V rámci ročného harmonogramu podujatí v roku 2016 sa nám podarilo uskutočniť 

tieto akcie v Senires n.o Dolný Pial 

 

Náš prvý klient pán Ján, ktorý prišiel v auguste 2016, 

Netrvalo dlho a veľmi dobre sa udomácnil. 



 

 

Klient Jozef pri nástupe mal veľmi malú pohyblivosť a po 

Krátkom čase sa nám rozchodil, vďaka personálu v našom zariadení, čomu sme sa veľmi 

tešili. 

 

 

Takto si spolunažívajú naši klienti v našom zariadení, sú si navzájom nápomocní. 



 

Náš prvý klient pán Ján oslávil v našom zariadení svoje narodeniny pán Ján oslávil 

v našom zariadení svoje narodeniny. Pripravili sme mu v spolupráci s príbuznými malú 

ale veľmi milú oslavu, kde sa pripojili ku gratulácii aj ostatní spolubývajúci klienti 

a nechýbali ani slzičky dojatia. Prekvapili sme ho milým darčekom, ktorý ho veľmi 

potešil. 

 

 

 

Takto si užívajú naši klienti pohodu v zariadení a zároveň využívajú krásne Slnečné 

počasie v altánku, kde sa cítia veľmi dobre. 



 

 

Aj takto sme trávili čas, vyrábali sme krásne obrazy servítkovou technikou, čo 

Sa našim klientom veľmi páčilo a zaujalo ich to, aj v budúcnosti budeme pokračovať 

V tejto činnosti, nakoľko klienti vytvorili veľmi krásne obrázky. 

 

 

 

 

 

 



Každé ráno s našimi klientami cvičíme, zapájajú sa všetci a tešia sa každému pohybu. 

 

 

V rámci našich aktivít sa pravidelne zapájame do obľúbených činností našich klientov 

ako je 

Tanec, ktorýkoľvek čas si zatancujeme a zapája sa do týchto aktivít aj personál. 

 

Pri príležitosti Haloweenu si naši klienti vyrezali tekvicu a spestrili vonkajšie 

okolienášho zariadenia.  



 

 

 

Ako po veľa rokov sa mesiac október nesie ako mesiac úcty k starším a pri tejto 

príležitosti sme si uctili aj my v zariadení Dolný Pial našich starkých a krásnym 

programom detí ZŠ Dolný pial ukázali, že nám na nich záleží. Boli spokojní a šťastní, že 

sa ešte na starších ľudí nezabúda. Deti zo ZŠ Dolný Pial nám sľúbili aj ďalšiu spoluprácu 

s našimi klientami, začo sme im veľmi vďační. 

 

 

 

Náš prvý Mikuláš v decembri 2016 nás milo prekvapil a doniesol pre našich klientov 

bohaté balíčky, z čoho boli klienti milo prekvapení, nakoľko ho nečakali. 



 

 

Keď Mikuláš rozdal balíčky, naši klienti mali malé posedenie, pri ktorom sa občerstvili, 

zaspievali pri gitare, na ktorej nám zahral kamarát Stano so speváčkou Eliškou, veľmi 

ochotne nám spestrili posedenie. 

 

 

 

Naše usilovné klientky pani Ema a pani Anna sa v rámci aktivít podujali napiecť na 

Vianoce medovníčky svojpomocne. Po upečení nám pomáhali aj páni s ozdobovaním 

medovníčkov, ale výsledok bol dobrý, lebo medovníčky všetkým chutili. 

 



 

Po Mikulášovi prišli krásne očakávané sviatky, Vianoce, pri tejto príležitosti sme našim 

klientom chceli, čo najviac spríjemniť čas Vianoc, preto sme pozvali deti zo ZŠ Dolný 

Pial a deti z MŠ Dolný Pial, ktorí im predviedli krásny vianočný program, ktorý si naši 

klienti s emóciami veľmi radi pozreli a popriali sme všetkým klientom krásne 

a požehnané  Vianoce . 

 

 

 

  

 



Na Vianoce klientom, ktorí nemohli odísť domov sme pripravili štedrovečernú večeru 

podľa ich zvyklostí, na ktorej sa zúčastnila aj naša pani riaditeľka, aby sa s nimi 

pomodlila a navečerala a spríjemnila ďalšie vianočné dni. Dúfajme, že sa stretnem aj na 

budúce Vianoce v zdraví a v pokoji. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 
 
 

Senires n.o. je financovaná z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zo 

zdrojov samosprávnych krajov, z úhrad klientov za poskytované služby a zo 

sponzorských darov, ktoré použila na zlepšenie a skvalitnenie sociálnych služieb. 

 
Orgány neziskovej organizácie  
Správna rada :  
Predseda : Marek Buvala  

Členovia : Tomáš Buvala, Janka Buvalová  

Štatutárny zástupca : Mgr. František Buvala 

Revízor : Ing. Vojtech Marhefka  

Ďalšie orgány :  Generálny manažér : Tomáš Buvala 
Riaditeľka prevádzky Likavka – Mgr. Erika Revajová  

            Riaditeľka prevádzky Dolný Pial – Mgr. Ľudmila Nagyová 

             Asistentka štatutárneho zástupcu :  Jana Gurníková  

 

Klienti, ktorí sú umiestnení v ZpS a DSS, uhrádzajú poplatky za služby podľa 

ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

 

Ceny úhrad klientov za sociálne služby pozostávajú: 

 

1. zo súm úhrad za odborné činnosti – § 16 zákona o sociálnych službách 

2. zo súm úhrad za obslužné činnosti - § 17 zákona o sociálnych službách 

3. zo súm úhrad za ďalšie činnosti - § 18 zákona o sociálnych službách 

4. zo súm úhrad za iné činnosti 

 

Aktuálny cenník je dostupný na webovej stránke www.senires.com. 

 

Zhodnotenie stavu pohľadávok ku dňu 31. 12. 2016 

Výška pohľadávok klientov za sociálne služby podľa stavu ku dňu 31. 12. 2016 

dosiahla sumu 626,64€ 

 
 



Akvizícia klientov 
 

Rok 2016 možno z pohľadu obsadenosti dokumentovať dosiahnutý ukazovateľom 

obsadenosti. 

 

Porovnanie obsadenosti: 
 

x obsadenosť k 31.12.2012 14,5 % 
x obsadenosť k 31.12.2013 61,4 % 
x obsadenosť k 31.12.2014 92,99 % 
x obsadenosť k 31.12.2015 95,99 % 
x obsadenosť k 31.12.2016 96% 

 
 
Výsledky hospodárenia – finančná správa za rok 2016 
 

Vlastná činnosť je prioritným zdrojom všetkých prostriedkov potrebných na 

činnosť neziskovej organizácie. V tabuľkovej časti uvádzame špecifikáciu dosiahnutých 

výnosov a vynaložených nákladov t.j. údaje z výkazu ziskov a strát, ďalej súvahové údaje 

o majetku, pohľadávkach, investíciách, vlastných a cudzích zdrojov krytia aktív a 

záväzkoch. 

Porovnanie a posúdenie ekonomickej situácie uvádzame v hodnotiacich 

tabuľkách 1. až 6. obdobia rokov 2015 a 2016. 

Nezisková organizácia splnila za zdaňovacie obdobie roka 2016 v súlade s §33 

ods.3 zákona č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby v znení neskorších predpisov podmienku overenia účtovnej závierky 

audítorom (viď príloha),ktorý vyjadril názor, že daňové priznanie a finančné výkazy 

poskytujú pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu a výsledky jej 

hospodárenia. 

Informácie o daniach z príjmov vo výsledku hospodárenia v daňovom priznaní sú 

premietnuté celkové náklady a výnosy neziskovej organizácie t. j. výsledok hospodárenia 

pred zdanením (VH). 

V časti položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia sa uvádzajú: 

x náklady na nezdaňovanú činnosť 

x ostatné položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 25 o dani z príjmov 

x účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku 



 

V časti položiek znižujúcich výsledok hospodárenia sa uvádzajú: 

x oslobodené príjmy 

 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát za rok 2015 
a  2016 . 

Hospodársky výsledok neziskovej organizácie dosiahol ku dňu 31.12.2016 

účtovnú hodnotu strata vo výške – 4637,20 € 

 

 
 
 
 
 
Tab. č. 1 
 2015 2016 
 

VH pred zdanením(zisk+,strata-) 89062,87 -4637,20 
 
Položky zvyšujúce VH 94740,64 1049589,06 
 
Položky znižujúce VH x 

 
1044951,86 

 
Základ dane+ alebo (daňová strata-) x x 

Daň (zrážková) x x 
 
 
 
 
Tab. č. 2 
Dosiahnuté výnosy a vynaložené náklady za roky 2013-2016 v € 

Zdaňovacie obdobie 2013 2014 2015 2016 
 

Súčet  výnosov 

2545,9 180282,26 952669,90 1044951,86 
 
Súčet nákladov 11060,26 246711,35 863607,03 412696,50 

Hlavná prevažujúca činnosť 
všeobecne prospešné služby 

Kód 
OKEČ 
87.90.0 

Kód 
OKEČ 
87.90.0 

Kód 
OKEČ 
87.90.0 

Kód 
OKEČ 
87.90.0 

 
 
 



 
 
 

 

Tab.č.3  

 

Prehľad dosiahnutých výnosov a vynaložených nákladov v členení na hlavnú nezdaňovanú 
a podnikateľskú činnosť  

Prehľad o tržbách v   € Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 
r. 2016 

Predchádzajúce 
obdobie 
r. 2015  

Výnosy     

1.Tržby z predaja služieb 
 523168,14  523 168,14 471265,16 

2.Úroky 
 4,14  4,14 6,13 

3.Prijaté dary od 
súkromných osôb 

 42541,16  42541,16 30631,92 
4. Príspevky z podielu 
zaplatenej dane 

 499,18  499,18 7698,61 
5.Dotácie 

 478739,24  478739,24 443068,08 
6.Ostatné výnosy 0  0 0 

Tržby spolu  1044951,86  1044951,86 952669,90 
 



Tab. č. 4 

 

Prehľad o nákladoch v € 
Hlavná 

nezdaňovaná Podnikateľská Spolu r. 2016 
Predchádzajúce 
obdobie r. 2015  

1. 1.Spotreba materiálu 327710,50  327710,50 269940,14 
2. 2.Spotreba energie 55139,41  55139,41 44328,64 
3. 3.Opravy a udržiavanie 13616,88  13616,88 14270,63 

4.Náklady na reprezentáciu 
   383,77 

5.Ostatné služby 99900,49  99900,49 129284,49 
6. 6.  Mzdové náklady 380376,12  380376,12 295522,22 

7.Zákonné sociálne poistenie 
137655,46  137655,46 97559,77 

8.Zákonné sociálne náklady 
13454,63  13454,63 5084,20 

9.Ostatné dane a poplatky 2632,08  2632,08 1417,46 
10.Zmluvné pokuty a penále    0 
11.Ostatné pokuty a penále 220,00  220,00 0 
12.Úroky 1362,62  1362,62 0,06 
13.Osobitné náklady    0 
14.Iné ostatné náklady 1951,73  1951,73 375,48 
15. Odpisy dlhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku  12989,00  12989,00 5294,00 
 
Náklady spolu  1049589,06  1049589,06 863607,03 

 

  



Porovnanie ukazovateľov výnosnosti neziskovej organizácie za rok 2013-2016 

(výpočet je vyjadrený v tis. € zaokrúhlený na jedno desatinné miesto) 

 
       
            ROK     2013   2014                       2015                       2016   

                      
P.č. Ukazovateľ Vzorec Výpočet Vyjadrenie Výpočet Vyjadrenie Výpočet Vyjadrenie Výpočet Vyjadrenie 
        v jedn.   v jedn.   v jedn.   v jedn. 

1. 

Podiel 
celkových 
nákladov náklady/ 

246,7/ 
180,2 137% 

586,5/ 
619,2 95% 

863,60/ 
952,66 90% 

1049,59/ 
1044,95 100,44% 

  na výnosoch výnosy 
      

  
  

        
  

2. 
Doba obratu 
pohľadávok pohľad./ 

3,1/ 
180x365 6,28dňa 

4,9/ 
619,2x365 2,89dňa 

8,08/ 
952,66x365 3,09 dňa 

6,26/ 
1044,95x365 2,19 dňa 

  
 

tržbyx365 
      

  
  

        
  

3. 
Doba obratu 

záväzkov záväzky/ 
17,9/ 

246,7x365 26,48dňa 
206,2 

/586,5x365 128,33dňa 
200,93/ 

863,6x365 84,92 dňa 
119,11 / 

1049,59 x 365 41,42 dňa 
  

 
nákladyx365 

      
  

  
        

  

4. 
Likvidita 
pohotová fin.majetok/ 

6,5 
/31,9 0,2 

258,6/ 
55,6 4,65 

31,44 
/114,08 0,27 

12,52/ 
116,81 0,11 

  
 

krátkodobé 
      

  
  

 
záväzky 

      
  

  
        

  

5. 
Likvidita 

bežná fin.majetok+ 
6,5+3,1/ 

17,4 0,55 
258,6+4,9/ 

206,2 1,28 
31,44+23,2/ 

114,08 0,47 
12,52+ 41,1/ 

116,81 0,46 

  
 

krátkodobý 
majetok/ 

      
  

  
 

krátkodobé 
záväzky 

    
        

  
      

        

6. 
ROA Return 

of assets 

čistý 
zisk/celkové 

aktíva xxx xxx 
32,6/ 
289,2 11% 

89,06/ 
257,49 34% 

-4,64/ 
433,36 -1,07% 

  
      

        

7. 
ROE Return 

of equity 

čistý 
zisk/vlastný 

kapitál xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab.5 

           Údaje o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku           

  
         

  

Pozn.V tabuľkách uvádzame iba skrátenú verziu údajov zo súvahy. 
   

  

Prázdne riadky zo súvahy nie sú uvádzané. 
     

  

1.Údaje o DNM a DHM za účtovné obdobie € R.Súvahy   2016 
 

2015   
  

   
    

 
    

 
  

A. Majetok spolu       1   
 

 399550,57 210292,78 
 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut.vecí 13 

  
       1856,00 2531  

Dopravné prostriedky 
   

14 
  

13141 12998 
 

Obstaranie DHM       19   
 

   194763,78   

  
         

  

2.Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
€ 

k       
31.12.2016   k 31.12.2015 

Pohľadávky spolu       42 
  

626,64 
 

8087,74 

V lehote splatnosti       43   
 

626,64 
 

8035,31 

Po lehote splatnosti 30 dní     44   
 

        0 
 

        52,40 

Po lehote splatnosti 180 dní     47   
 

        0 
 

            0 

3.Prehľad o významných zložkách finančných účtov € 2016   2015   

Finančné účty   51 
 

                  
12519,29 

 
31445,07 

 
Pokladnica       52 

 
10080,27   16113,19   

Bankové účty       53 
 

2439,02   15331,88   
4.Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a výnosov 
budúcich období €   

            
 

2016 
 

2015   
Prechodné účty aktív spolu     57   0 

 
0   

Náklady budúcich období     58   0 
 

0   

 

 

  



 
 

  

5.Opis vlastných zdrojov krytia stálych a obežných aktív podľa súvahových položiek za uvedené obdobie v € 
 

 

Opis základného imania 
Stav na 
začiatku  Prírastky Úbytky Stav na konci 

  
  

 
  

 
  

účtovného 
obdobia     účtovného obdobia 

 Vklad zakladateľa                  
 

6.Opis a výška cudzích zdrojov €     
Stav k 
1.1.2016 Tvorba Použitie Stav na konci 

a)Údaje o jednotlivých druhoch rezerv: 
 

        účtovného obdobia 
Druhy rezervy spolu:     75 12281,26 15777,93 12281,26 15777,93  
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku   78 12281,26 15777,93 12281,26 15777,93  
  

         
 

            
Stav k 
1.1.2016 Tvorba Použitie Stav na konci 

b)Údaje o iných záväzkoch a ostatných 
záväzkoch:         účtovného obdobia 

   účtovného 
obdobia 

Druh záväzku 
  

          
 

 
Sociálny fond       80 2299,71     2074,89 

   
                       2016   2015  

c)Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:     
 

 
Záväzky spolu:       87   116813,32  98326,40  
Záväzky z obchod.styku do lehoty 
splatn.dod.FA 88   62938,82  45092,05  
Záväzky voči zamestnancom     89   34526,92  22334,19  
Zúčtovanie s inštitúciami soiálneho 
zabezpečenia 90   

        
14941,61  12359,84  

Daňové záväzky       91   2555,67 1485,24  
Ostatné záväzky 

  
  96 

 
  735,08  

 
            519,00  
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