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Sídlo:                        M. R. Štefánika č. 2533, 022 01 Čadca  
Vznik:                       11. novembra 1987 
Postavenie:             rozpočtová organizácia  ŽSK 
 
 
Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb:                                                                                                                      
pracoviská :   
 
M. R.  Štefánika 2533, Čadca 022 01 
 

 
zdroj: http://maps.google.sk 1 

 

   
 
Čierne č. 156, 023 13 
 

 
zdroj: http://maps.google.sk 2 
 
Prevádzkové podmienky sú zakotvené v prevádzkovom, schválenom RÚVZ so sídlom v Čadci.  
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Starostlivosť o klientov zabezpečujú nasledovné úseky: 
 

1. Prevádzkovo–ekonomický – podmieňuje a dopĺňa ostatné úseky, tvoria ho oddelenia:  
- finančné  
- PAM a personálne  
- agenda verejného obstarávania  
- evidencia pošty 
- pokladňa 
- komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry 
- sklady  
- výkon a organizácia strážnej služby (vrátnice), 
- komplexné upratovanie  
- pranie bielizne a starostlivosť o bielizeň. 

 
2. Zdravotný úsek – zabezpečuje zdravotnú a opatrovateľskú starostlivosť seniorom, občanom 

s ťažkým telesným postihnutím, klientom s organickými duševnými poruchami, klientom 
s mentálnym postihnutím prostredníctvom zdravotného a opatrovateľského personálu, ktorý 
tvoria: 

- zdravotné sestry, zdravotnícki asistenti 
- sanitárky, opatrovateľky 

Odbornú zdravotnú starostlivosť externe zabezpečujú zmluvní (obvodní) lekári a špecialisti z odboru 
psychiatrie, gynekológie, rehabilitácie, ktorí prichádzajú do zariadenia v pravidelných intervaloch, 
prípadne lekári – špecialisti v zdravotníckych zariadeniach. 

 

3. Sociálny úsek – zabezpečuje sociálnoprávnu agendu zariadenia a sociálnoprávnu ochranu klientov, 
zaisťuje humánny a úspešný priebeh adaptácie a integrácie klientov do zariadenia, udržiava styk 
klientov s príbuznými. Na základe vypracovania individuálnych rozvojových plánov určuje 
poskytovanie sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov každého klienta 
s globálnym prioritným cieľom zlepšiť kvalitu života klienta v zariadení. 
 

4. Úsek stravovania – poskytuje stravovanie klientom, zamestnancom a iným stravníkom v súlade so 
zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  
Jedlá sa pripravujú podľa vopred vyhotovených receptúr (počítačový program „kuchyňa“ 
s receptúrami). Na technologickú prípravu jedál je vypracovaný HACCP, prispôsobený na podmienky 
zariadenia.  

 
Pracovisko Čadca M. R. Štefánika 2533 
 
Kapacita zariadenia je 161 lôžok , z toho 160 na celoročný pobyt a jedno lôžko na dočasný pobyt.  

Budova má 4 poschodia, pričom každé poskytuje klientom okrem izieb aj spoločenskú miestnosť, 
sociálne zariadenia, kúpeľne, priestory pre zdravotný personál v službe, sklady a miestnosti na čistenie. 

4. poschodie – oddelenie „C“ pozostáva z  8 dvojlôžkových a 9 jednolôžkových izieb (členených do 
buniek s chodbičkou a WC).  

3. poschodie – oddelenie „B“ tvorí 16 dvojlôžkových izieb, 4 jednolôžkové izby (členené do buniek 
s chodbičkou a WC). 

2. poschodie – oddelenie „A1“ pozostáva z 1 izby pre klienta na krátkodobom pobyte,  4 izieb 
jednolôžkových ( buniek s chodbičkou a WC) a 21 dvojlôžkových izieb.  

1. poschodie – oddelenie „A“ je tvorené 3 jednolôžkovými izbami (bunky s chodbičkou a WC) a 25 
dvojlôžkovými izbami.  
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Na prízemí sa nachádzajú kancelárie riaditeľky, sociálnych pracovníkov, vedúceho údržby, vedúcej 
prevádzkovo-ekonomického úseku, finančnej a mzdovej učtárne, vedúcej zdravotného úseku, ďalej 
knižnica, archív, kaplnka, tri rehabilitačné miestnosti (vodoliečba, elektroliečba, telocvičňa), ambulancia 
zmluvného lekára, dve izolačné miestnosti, kuchynka, šatne, sociálne zariadenia, čistiace miestnosti, sklady 
upratovačiek, šatne personálu, sklad zdravotného materiálu, kinosála, záujmová dielňa a vrátnica. 
Spojovacou chodbou sa pripája k budove aj budova stravovacej prevádzky, kde je kuchyňa, jedáleň a 
sklady. 

V suteréne je výmenníková stanica, centrum vzduchotechniky, dielne, záujmové dielne pre klientov, 
sušiarne, miestnosti pre núdzové osvetlenie, práčovňa, žehliarne, sklady, sociálne zariadenia a čistiace 
miestnosti.   
 

Pracovisko Čierne 156 
 

Kapacita zariadenia je 32 miest, z toho 28 miest  na celoročný pobyt a 4 miesta  na dočasný pobyt.  
Budova má 2 poschodia, klientom slúži na prízemí 6 dvojlôžkových izieb so sociálnymi zariadeniami, 

rehabilitačná miestnosť a kúpeľňa, ktoré vstupná hala oddeľuje od stravovacej prevádzky s jedálňou a 
vlastnou kuchyňou.  

Na 1. poschodí je 9 dvojlôžkových izieb so sociálnymi zariadeniami, kúpeľňa, kancelária vedúceho 
pracovníka, kancelária sociálneho pracovníka, miestnosť sestier (ošetrovňa), kuchynka pre klientov 
a spoločenská miestnosť.   

Na 2. poschodí sú 2 dvojlôžkové izby so sociálnymi zariadeniami, ďalej tu klienti majú k dispozícii 
telocvičňu a malú dielňu na voľný čas. Toto poschodie  zároveň slúži na odkladanie sezónnych vecí 
klientom, je tu i práčovňa a miestnosti na úpravu a opravy odevov, ďalej dielňa a kotolňa. 

 
Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2010 
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Počet klientov v zariadení k 31. 12. 2010 

Veková skladba klientov k 31. 12. 2010 

Kapacita lôžok 
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Personálne podmienky poskytovateľa sociálnych služieb k 31.12.2010 
 

 
 
 

Organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb k 31.12.2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracovisko Čierne 
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Poskytovanie sociálnych služieb 
 

 sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - 
domov sociálnych služieb  

 

 sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - 
zariadenie pre seniorov 

 

 podporné služby - jedáleň 
 
V zariadení sa poskytujú sociálne služby v zmysle § 12 ods. 1 písm. c/1 zákona 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: 

 
Odborné:  

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, 

 sociálne poradenstvo, 

 sociálna rehabilitácia, 

 ošetrovateľská starostlivosť, 

 pracovná terapia. 
 

Obslužné: 
 ubytovanie, 

 stravovanie, 

 upratovanie, 

 pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 
 

Ďalšie činnosti: 
 príprava stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, 

 vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

 poskytovanie nevyhnutného šatstva a obuvi,  

 úschova cenných vecí,  

 záujmová činnosť,  

 vytvorenie podmienok na zabezpečenie osobného, telefonického a písomného kontaktu s osobou, ktorú 
prijímateľ určí, 

 zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zmluvných lekárov, lieky, 

 v prípade úmrtia prijímateľa sociálnej  starostlivosti upovedomenie príbuzných.  
 
 

Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu 
 

Zariadenie je rozpočtovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja, napojené na rozpočet 
zriaďovateľa. Z prideleného rozpočtu financuje náklady spojené s poskytovaním sociálnych služieb. 
 

                      Príjmami zariadenia sú: 

 úhrady za sociálne služby od prijímateľov sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby 

 schválené dotácie, granty a príspevky (ÚPSVaR a pod.) 

 prostriedky prijaté na základe písomných darovacích zmlúv (dary). 
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V zmysle § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov boli pridelené záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpis rozpočtu ukladal zariadeniu vytvoriť rozpočtové príjmy na rok 2010 vo výške 359 714 €. 
V uvedenom období boli vytvorené rozpočtové príjmy v sume 450 763,12 €, čo predstavuje plnenie 
125,31% upraveného rozpočtu. 

 
Získané mimorozpočtové prostriedky: 
 

1. V znení  výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:  
- 4764 € na materiálové vybavenie obytných miestností v zariadení polohovateľnými lôžkami (Žiarec), 
- 5000 € na vytvorenie bezbariérového vstupu do zariadenia (Žiarec). 
 
2. Nadácia SPP na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku OPORA: 

1200 € na realizáciu individuálneho plánu rozvoja pre klienta Miroslava Kantoríka za účelom:  
Eliminácia sociálnej izolácie – práca na PC. 
 

3. Nadácia Orange – realizácia projektu „Tam kde to krásne kvitne“: 
1127 € na nákup hrantov, držiakov na hranty, nákup kvetov a sadeníc. 
 

4. Nadácia J&T finančný príspevok: 
3000 € na bezbariérovú úpravu kúpeľne.  
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Výdavky za rok 2010 – údaje k 31.12.2010: 
 

 
 
 

     Výška úhrady za poskytované služby v zariadení je uvedená v internom predpise o poskytovaní 
sociálnych služieb, určení sumy úhrady za sociálne služby, o spôsobe ich určenia a platenia. Od 1.10.2010 
k 31.12.2010 je platný dodatok čl. 3 k tomuto predpisu, ktorý určuje výšku úhrady prijímateľa sociálnej 
služby ako súčet: 
 

1. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2  podlahovej plochy je 0,12 €, 
úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň na prijímateľa sociálnej služby o sumu:  

a/ 0,39 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej služby  a pripadá mu 
viac ako 8 m2 podlahovej plochy, 
b/ 0,24 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac prijímateľov sociálnej služby a na 
každého pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy. 

 
2. Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča na mesiac na 

prijímateľa služby je: 
- tv prijímač                    1,19 € -  práčka                         1,98 € 
- chladnička                    4,76 € -  žehlička                       1,19 € 
- elektrický sporák         7,90 € -  elektrický varič          5,95 € 
- mikrovlnná rúra          1,19 € -  rýchlovarná kanvica 1,19 € 
- iný elektrospotrebič   0,60 €. 

 

3. Výška úhrady za stravovanie v roku 2010 je určená ako súčet nákladov na suroviny a režijných 
nákladov na prípravu stravy na deň a prijímateľa sociálnej služby:   

- celkom           3,00 € (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) 

 
Suma úhrady sa zvyšuje v prípadoch, ak sa klientovi poskytuje diabetická, výživná, alebo špeciálna 
diéta na: 

- celkom           3,58 € (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera) 
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4. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne na deň a prijímateľa sociálnej 
služby je určená podľa určeného stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
nasledovne: 

- VI. stupeň          2,85 € 
- V. stupeň           2,38 € 
- IV. stupeň         1,66 € 
- III. stupeň         1,54 € 
- II. Stupeň          1,42 € 
- I. stupeň            1,30 € 

 

5. Výška úhrady za úschovu cenných vecí na deň a prijímateľa sociálnej služby je 0,04 €. 
 
 

Výška ekonomicky oprávnených nákladov bola v roku 2010: 
 
Pre klienta v ZpS a DSS Čadca za celý subjekt je 614,32 €, osobitne pre pracovisko Čadca-Žiarec je  640,30 € 
na klienta, pre pracovisko Čierne je 588,33 € na klienta.  

 
Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2010 
Cieľom zariadenia je postupne plniť podmienky kvality poskytovanej služby v súlade so zákonom 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov. 
 

V procedurálnej oblasti: 
 je určený postup, spôsob a podmienky poskytovania sociálnej služby, jej rozsahu a formy a postup pri 

uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, 

 sú vypracovávané individuálne rozvojové plány klientov pre každého klienta osobitne so zreteľom na 
rešpektovanie jeho zvyklostí, cieľov a možností, ktoré sú revidované a dopĺňané podľa zdravotného stavu 
a úspešnosti zvládania určených cieľov, 

 sú rešpektované zásady  zamedzujúce možnosti porušovania základných ľudských práv a slobôd prijímateľa 
sociálnej služby, telesné a netelesné obmedzenia klientov sú zakázané, je určený spôsob podávania 
sťažností, 

 klientom a záujemcom o poskytovanie sociálnej služby sú poskytované informácie v im zrozumiteľnej forme 
(poskytovanie informácií v posunkovej reči, individuálny prístup poskytovania informácií podľa možností 
a schopností prijímateľov sociálnej služby), 

 klienti majú možnosť pravidelne vyjadrovať svoju spokojnosť, alebo nespokojnosť so všetkými zložkami 
poskytovanej starostlivosti prostredníctvom svojich zástupcov, osobne na pravidelných stretnutiach 
s vedením zariadenia, alebo kontaktovať vedenie zariadenia kedykoľvek je to potrebné. 
 

V personálnej oblasti: 
 je stanovená štruktúra a počet pracovných miest a kvalifikačné predpoklady zamestnancov tak, aby boli 

primerané počtu prijímateľov sociálnej služby a ich potrebám,  

 sú vytvorené podmienky na prijímanie, zaškoľovanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti personálu. 
 

V prevádzkovej oblasti: 
 v rámci možností zariadenia sa pristupuje k dovybaveniu a prestavbám vnútorných a vonkajších priestorov 

zariadenia s cieľom zabezpečiť klientom prostredie zodpovedajúce kapacite a druhu poskytovanej sociálnej 
služby, k navodeniu príjemnej atmosféry a vysokého psychického a fyzického komfortu klientov (úprava 
bezbariérového prístupu, kúpeľne–Žiarec, úprava kúpeľní Čierne, vybavenie izieb, prispôsobenie lôžok podľa 
individuálnych potrieb klientov...) 

 sociálne služby sú poskytované v podmienkach, ktoré zachovávajú ľudskú dôstojnosť,  

 sú určené pravidlá prijímania darov, hospodárenia s depozitmi a vedenia evidencie dokumentácie 
o prijímateľovi sociálnej služby a jej evidencie. 
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Prioritou poskytovania sociálnej starostlivosti v zariadení je neustála práca s klientmi v aktivitách, ktoré vedú 
k zlepšovaniu, prípadne zachovaniu kvality života na dôstojnej úrovni, pričom sú využívané rôzne techniky 
(biblioterapia, arteterapia, muzikoterapia, pracovná terapia atď.)  

Prijímateľom sociálnej služby ponúka zariadenie zmysluplné využívanie voľného času formou záujmových 
možností. Tieto aktivity sú realizované formou záujmových krúžkov (šikovné ruky, spevácky, internetový), alebo 
individuálne prácou sociálnych pracovníkov v spolupráci so zdravotníkmi podľa potrieb každého klienta osobitne 
(predčitovanie, maľovanie, nácvik písania a pod.). 

V oblasti kultúrneho vyžitia sa klienti zapájajú do podujatí, organizovaných domovským zariadením, alebo 
ostatnými zariadeniami v rámci ŽSK. V rámci ich možností a záujmu sú zapájaní aj do športových aktivít 
a spoločenských hier. Samozrejmosťou a pekným zvykom je spoločné trávenie sviatkov so zachovaním zvykov 
a tradícií. K rozvoju vnímania prispievajú pravidelné prednášky pracovníčok Kysuckej knižnice v Čadci, ktoré sú 
spojené s videoprojekciou.  

Spoločné výlety a akcie v areáli oboch zariadení (grilovačky, stavanie a váľanie Mája, ale aj udržiavanie 
spoločných priestorov) bývajú veľmi obľúbené. 

Na uspokojovanie svojich duchovných potrieb využívajú klienti na Žiarci kaplnku, v Čiernom navštevuje 
duchovný klientov osobne, spoločné modlitby prebiehajú v spoločenskej miestnosti. 

 
 

Prehľad  uskutočnených kultúrnych, športových a iných podujatí: 
 
 
Zariadenie Čadca - Žiarec 
 

 
 
 
Počas celého roka sa klienti zariadenia zúčastňujú besied, prednášok, ktoré prezentuje lektorka Kysuckej knižnice 
Čadca.  
Počet besied, prednášok za rok 2010 : 8 
Témy: Život a dielo Sv. Františka z Assisi, Rok kňazov Pater Pio, Piate výročie úmrtia pápeža Jána Pavla II., Rok kňazov 
Ján Pavol II.,  Život a práca Matky Terezy, Púť do Ríma. 



12 

 

 
Spoločenské, kultúrne , športové podujatia v skratke: 
 
- súťaž v spoločenských  hrách „Človeče nehnevaj sa“ a  „Dáma“ 
- karneval v Kysuckom Novom meste 
- fašiangová zábava pre klientov, spojená so sprievodom masiek a s programom pochovávania basy 
- Veľkonočná výstava ručných prác klientov zariadení v Dome kultúry Čadca pod záštitou ŽSK a ZSS regiónu Kysúc 
- založenie speváckeho krúžku, ktorý pracuje každý utorok  
- účasť na I. ročníku turnaja v súťaži riešenia krížoviek, ktorý organizovalo zariadenie Horelica 
- Turnaj v stolnom tenise družstiev, ktorého sa zúčastnili aj zariadenia: ZpS a DSS Dolný Kubín, ZpS a DSS Novoť, ZpS 
a DSS PARK  Čadca, DSS a ZpS Horelica, ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto, Ľ. Štúra , ZpS a DSS Čadca, pracovisko Čierne 
pri Čadci 
- stavanie Mája a s ním súvisiaci program  
- hudobno -dramatický program pri príležitosti Dňa matiek v zariadení a v Kysuckej knižnici Čadca  
- návšteva ministerky sociálnych vecí a rodiny Ing. Viery Tomanovej, PhD., ktorá sa poďakovala za starostlivosť, 
lásku, obetavosť, ktorú poskytujeme našim klientom 
- súťaž v seniorskom päťboji v zariadení Horelica  
- IV. ročník Kysuckých športových hier seniorov v areáli pracoviska v  Čiernom. Zúčastnili sa na nich  družstvá 
seniorov zo zariadení sociálnych služieb okresu Čadca, Kysucké Nové Mesto 
- súťažné podujatie  „Hádaj,  kto som, čo som ???“, ktoré usporiadalo ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto 
- návšteva redaktora rádia LUMEN, spoločné čítanie Biblie, rozprávanie o svojom živote, detstve, dospelosti 
a starobe 
- zapojenie do súťaže „Tam, kde to krásne kvitne“ o najkrajšie kvitnúcu záhradku, balkón, terasu s finančnou 
projektu k programu Zelená pre seniorov 2010, podpory Nadácie Orange. Časový plán projektu bol od júna 2010 do 
októbra 2010 
- Zmenáreň v zariadení Horelica 
- návšteva pracovníčky Policajného zboru SR  (major Mgr. Jana Zlochová) v rámci projektu „Žiť a nechať žiť“ (ochrana 
a bezpečnosť seniorov) 
- letné posedenie pri guláši a hudbe 
- výlet na Živčákovú 
- podujatie Domov domovu 2010, organizátor ZpS a DSS Horelica v Dome kultúry 
- „Módna show seniorov“, organizátor  ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto 
- vyhodnotenie súťaže „O najkrajšiu záhradku, balkón, terasu“. Stretnutie sa konalo v priestoroch zariadenia 
s účasťou zariadení: Čadca, Čierne, Horelica, ZpS a Kysucké Nové Mesto 
- podujatie „Deň pre Váš úsmev“ v Kysuckej knižnici v Čadci s vyhodnotením najlepších čitateľov (Supersenior 2010) 
- návšteva primátora  pri príležitosti Mesiaca úcty k starším  
- spoločenské podujatie Senior Superstar v zariadení Horelica 
- Mikulášska besiedka s darčekmi 
prezentácia vianočných predmetov v budove úradu ŽSK 
 

Zariadenie predložilo projekt zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho klienta vyhláseného 
Nadáciou SPP – grantový program OPORA.  

 
Predložený projekt bol zameraný na podporu klienta za účelom eliminácie sociálnej izolácie, bol podporený  

v apríli 2010. 
 
Sociálni pracovníci dva krát týždenne spolupracujú na realizácii osobnostného rozvoja klienta, podporujú klienta 

k vlastnej tvorivej práci. V súčasnosti majú záujem o prácu na PC i ďalší obyvatelia zariadenia.  
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Pracovisko Čierne 156 
 

 
 
 
Prednášky vedené pracovníčkou Kysuckej knižnice v Čadci: počet – 8 
 
Témy:  Rok kňazov, Svedectvo Jána Pavola II.,  Hrady a zámky na Slovensku, Matka Tereza, Slovensko kedysi a dnes, 
Starnutie, Biblia – sväté písmo.  
 
Ostatné prednášky: počet  7 
Témy:  
- Sviatok svätého Valentína (soc. pracovníčka), Marec – mesiac knihy (soc. pracovníčka), „Stavanie Mája – ako sa to 
robilo kedysi a dnes?“ (soc. pracovníčka), spojené s výrobou ružičiek na ozdobu, „Rozprávky starej matere“ 
s psychologičkou o medziľudských vzťahoch, videoprojekcia  „Fatima“ a beseda o filme (soc. pracovníčka), Svadba na 
Kysuciach (soc. pracovníčka), spojená s ručným zhotovovaním svadobných ružičiek podľa zvykov a podľa nových 
predlôh, Zážitky a pocity“ (študentka psychológie), Advent v tunajších podmienkach kedysi a dnes 
(soc. pracovníčka), spojená s ozdobovaním adventného venca.   
 
Spoločenské, kultúrne a športové podujatia:  
 
- návšteva koledníkov Dobrej noviny, starostu obce a kronikára obce pri príležitosti privítania Nového roku  
- Veľkonočná výstava ručných prác klientov zariadení v Dome kultúry Čadca pod záštitou ŽSK a ZSS regiónu Kysúc 
- účasť na stolnotenisovom turnaji v zariadení Žarec. 
- stavanie Mája – zdobenie, stavanie, občerstvenie a hudba 
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- slávnosť ku Dňu matiek – deti z MŠ Čierne – Nižný koniec so svojím pásmom - „Májový venček“ pri príležitosti Dňa 
matiek v Kysuckej knižnici 
- organizovanie  IV. Kysucké športové hry seniorov 
- spoločné posedenie pri harmonike 
- futbalový turnaj pre mužov zariadení 
- „Tam kde to krásne kvitne“ – sadenie kvetov 
- výletu  na Živčákovú spolu so zariadením Čadca – Žiarec 
- turnaj pre domácich - elektronické šípky 
- „Rozlúčka s letom“ sponzorovaná združením Domov nad mestom 
- vyhodnotenie kvetinovej súťaže o najkrajšiu terasu, balkón alebo skalku „Tam kde to krásne kvitne“ v zariadení na 
Žiarci  
-vyhodnotenie najlepších čitateľov v Kysuckej knižnici (vyhral náš klient) 
- kultúrne podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
 - príprava Vianočných ozdôb (spoločné pečenie a zdobenie medovníkov, adventné vence, sviečkové dekorácie, 
vyšívané obrusy, pohľadnice a podobne) na výstavu v budove úradu ŽSK 
- Mikulášska besiedka „Zvyky od Ondreja do Vianoc“ v podaní žiakov ZŠ Čierne – Ústredie a mikulášske balíčky a veľa 
ďalších spoločných akcií 

 
Plán financovania sociálnych služieb na rok 2011: 
 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2010 uznesením číslo 5/8 schválilo 
rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2011. 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov boli pre našu organizáciu stanovené záväzné ukazovatele a limity rozpočtu 
na rok 2011: 
 

 
 

 
Dôležité kontakty: 
 

                 http://stefanika.dsszsk.sk 
                 fax: 041/4308630 
 

Riaditeľ 
PhDr. Eva Larišová 041/4380613 0910931015 elarisova@vuczilina.sk 

Prevádzkovo – ekonomický úsek 
Mgr. Darina Vrbinárová 041/4380620 0910953958 

ddca@vuczilina.sk  
dvrbinarova@vuczilina.sk 

Zdravotný úsek 
Mgr. Marcela Korčeková 041/4308611 0910913592 mkorcekova@vuczilina.sk 

Sociálny úsek 
Mgr. Mária Palubiaková 041/4308614   mpalubiakova@vuczilina.sk 

Vedúci pracoviska Čierne 
Mgr. Martina Malíková 041/4373626 0910922332 mmalikova.vuczilina.sk 

Stála služba (pracovisko Čierne) 041/4373624     

 

  
                      PhDr. Eva Larišová 
                riaditeľka ZpS a DSS Čadca 
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