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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o centre sociálnych služieb v priestoroch bývalej MŠ na Ul. Duklianskej 
vo Svidníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
       

  Centrum sociálnych služieb  
 

Umiestnenie stavby: mesto Svidník, Ul. Duklianska 653  
Účel stavby:       Ambulantné sociálne služby 

                    Pobytové sociálne služby 
Plánované služby (v zmysle zákona 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 a zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov): 
• denný stacionár, 
• zariadenie pre seniorov, 
• nájomné bývanie pre seniorov, 
• služby denného centra pre seniorov, 
• služba jedálne a dovoz stravy pre seniorov, 
• opatrovateľská služba, 
• ošetrovateľská služba,  
• zariadenie opatrovateľskej služby, 
• špecializované zariadenie, 
• rehabilitačné služby, 
• špecializované poradenstvo pre seniorov a ich rodinných príslušníkov,  
• požičovňa zdravotníckych a kompenzačných pomôcok. 
 
Rekonštrukcia budovy bývalej materskej škôlky na UI. Duklianskej 653, v kat. úz. mesta 
Svidník je plánovaná v dvoch etapách: 
1. V rámci prvej etapy  sa zrekonštruuje  objekt SO 01 na administratívno-technický 

úsek a objekt SO 02 na spoločenskú časť- denný stacionár s kapacitou 60 klientov. 
Termín: 06/2015 – 12/2015 
Financovanie: vlastné zdroje, bez nároku na financie mesta. 

2. V rámci druhej etapy je plánovaná rekonštrukcia a nadstavba tretieho nadzemného 
podlažia objektov SO 02 a SO 03 na ubytovaciu časť s celoročným pobytom, 
v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách s kapacitou cca 40 klientov. 
Termín: rok 2016 
Financovanie: vlastné zdroje, bez nároku na financie mesta.  

 
Denný stacionár  

 
Objekt SO 02 sa plánuje zrekonštruovať na denný stacionár, s týmto priestorovým 

členením: denná miestnosť, odpočinková miestnosť, jedáleň, miestnosť pre personál 
s hygienickým zázemím, hygienické zariadenia. 
Čo hovorí zákon 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? 

§ 40 
Denný stacionár 



(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 tohto zákona a je odkázaná na sociálnu 
službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. 
(2) V dennom stacionári sa 

a) poskytuje 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. stravovanie, 

b) zabezpečuje 
1. pracovná terapia, 
2. záujmová činnosť. 

(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej 
osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce 
pri sociálnej rehabilitácii. 
Čo Vám ponúkame my? 
Ponúkame komplexnú službu denného stacionára (ďalej DS) a podľa potrieb seniorov v 
meste aj ďalšie sociálne služby, ktoré im pomôžu natoľko, aby nemuseli ísť do domova 
dôchodcov (zariadenia pre seniorov).  
Okrem toho, čo nám ukladá zákon, ponúkame seniorom 
reminiscenčnú terapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu, aromaterapiu, arteterapiu, 
dramatoterapiu, terapia hrou, činnostnú terapiu, psychomotorickú terapiu, pracovnú 
terapiu, fyzioterapiu, nácvik motoriky, pomoc pri realizácii osobných záľub, organizáciu 
kultúrnych podujatí, športových podujatí, výletov, slávnostných posedení s jubilantami, 
premietanie filmov a ďalšie aktivity, ktoré vyplynú z individuálnych potrieb seniorov 
v dennom stacionári. V neposlednom rade zabezpečíme v spolupráci s miestnou cirkvou 
duchovné aktivity. 
Ako funguje denný stacionár? 
• prevádzkový čas je od 07:00 do 16:30,  
• pre seniorov, ktorí sú v dennom stacionári dlhšie ako 4 hodiny, zabezpečujeme obed 

a desiatu/olovrant, 
• pre seniorov, ktorí sú v dennom stacionári kratšie ako 4 hodiny, zabezpečujeme stravu 

podľa dohody, 
• na pobyt seniora v DS je potrebné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v DS, 
• sociálnu službu DS môže využívať aj senior, ktorý nie je odkázaný na službu v DS, 

avšak túto službu hradí v plnej výške ako samoplatca, 
• predpokladaná výška úhrady klienta v roku 2016 za sociálnu službu DS bude  

1 €/deň, 
• predpokladaný začiatok poskytovania sociálnej službu DS je plánovaný  

na január 2016. 
 
Denný režim stacionára: 
  7.00 hod.  -    7.30 hod. príchod klientov, individuálna činnosť klientov pod odborným   
                                         vedením zamestnanca DS 
  8.00 hod.  -    9.00 hod. duchovná činnosť 
  9.00 hod.  -  10.00 hod. sociálna rehabilitácia 
10.00 hod.  -  10.30 hod. desiata 
10.30 hod.  -  12.15 hod. pracovná činnosť klientov, terapie  
12.15 hod.  -  13.00 hod. obed 
13.00 hod.  -  14.00 hod. relaxácia a odpočinok, počúvanie hudby a čítanie kníh 



14.00 hod.  -  15.00 hod. záujmová činnosť 
15.00 hod.  -  15.30 hod. olovrant 
15.30 hod.  -  16.30 hod. hry (spoločenské, individuálne, napodobovacie, pohybové, 

logické, poučné a pod.) pod odborným vedením zamestnanca 
zariadenia, odchod domov. 

 
Zariadenie pre seniorov  

 
V druhej etape sa plánuje zrekonštruovať objekt SO 03 a SO 04 na Zariadenie pre 

seniorov s kapacitou 40 klientov.  
Po rekonštrukcii a nadstavbe 3. NP vznikne zariadenie s kapacitou 40 lôžok - v  
jednoposteľových a dvojposteľových izbách. 
(1) V zariadení pre seniorov sa podľa § 35 zákona  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 poskytuje sociálna služba: 
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 tohto zákona, alebo 
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
(2) V zariadení pre seniorov sa 

a) poskytuje 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ubytovanie, 
5. stravovanie, 
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
7. osobné vybavenie, 

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 
c) zabezpečuje záujmová činnosť.  

Čo ponúkame my? 
Sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke  a to: 
• opatrovateľskú starostlivosť, ktorá zahŕňa pomoc pri sebaobslužných činnostiach, 

podporovaní sebestačnosti, prevenciu imobility, starostlivosť o imobilných klientov, 
• 5 krát denne stravu podľa stanovenej diéty, 
• pravidelnú kontrolu klienta ošetrujúcim lekárom, 
• nepretržitú starostlivosť zdravotníckeho personálu a opatrovateliek, ktorá zahŕňa 

meranie fyziologických funkcií, podávanie liekov, prevencia preležanín polohovaním 
a používaním antidekubitárnych pomôcok, preväzy rán, 

• pranie, žehlenie posteľného prádla a osobných vecí, 
• sociálne poradenstvo (klientom a ich rodinným príslušníkom), 
• sociálnu rehabilitáciu, ktorej obsahom je pracovná činnosť, športovo-relaxačná 
činnosť, muzikoterapiu, biblioterapiu, reminiscenčnú (spomienková) terapiu, 

• uspokojovanie spirituálnych potrieb klienta, duchovnú podporu a sprevádzanie. 

Memorandum o spolupráci  
 

Vychádzajúc zo spoločného presvedčenia o nutnosti aktívnej spolupráce Mgr. Adriány 
Gmitterovej, štatutárnej zástupkyne neziskovej organizácie ATRIUM n.o. ako budúceho 
prevádzkovateľa sociálnych služieb v meste Svidník a mesta Svidník, zastúpeného 



primátorom Ing. Jánom Holodňákom, ktorá prispeje k skvalitneniu a dostupnosti 
sociálnych služieb pre občanov mesta Svidník odkázaných na sociálne služby, navrhujem, 
aby sa obe strany spoločne zaviazali Memorandom o spolupráci v rámci svojich 
kompetencií, že vyvinú maximálne úsilie a všetky dostupné nástroje k naplneniu 
spoločného cieľa a tým je zlepšenie dostupnosti a kvality sociálnych služieb v meste 
Svidník.   

Pevne verím, že touto informatívnou správou som Vás dostatočne oboznámila s našou 
predstavou o úzkej spolupráci s Vaším mestom, kde by sme Vám zabezpečili komplex 
sociálnych služieb pre seniorov, ktoré máte povinnosť poskytnúť obyvateľom mesta, ktorí 
sú na tieto služby odkázaní. Vzájomnou spoluprácou vám pomôžeme zvýšiť kvalitu života 
obyvateľov mesta službami, ktoré potrebujete, alebo ktorých potreba vyvstane. 
      Veríme, že vo vašom meste nájdeme porozumenie pre spoluprácu na realizácii tohto 
projektu a stanete sa tak jedným z mála miest, ktoré dokážu svojim seniorom poskytovať 
komplexné sociálne služby, ktoré im pomôžu prežiť dôstojnú starobu vo svojom rodisku 
a v blízkosti svojich príbuzných a priateľov. 

 
2. Rozbor príčin nedostatkov.   

V súčasnej etape budovania centra sociálnych služieb sa  nedostatky nedajú definovať.  
 
3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomický dôsledok.  
 
 
 

Doplňujúce informácie 
 

Investor: Mgr. Adriána Gmitterová, majeteľka objektu bývalej MŠ, Ul. Duklianská 653, 
089 01 Svidník 
Projektant : NUMERAL, spol. s r.o., Ťačevská 19, 085 01 Bardejov  
Zhotoviteľ stavby: GMT projekt, spol. s r.o. Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov  
Prevádzkovateľ sociálnych služieb: ATRIUM, n. o. Horárska 61, 080 01 Prešov     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


