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„Zvítajme sa s novým rokom 
v dobrej vôli, pohode, 

starosti nech idú bokom, 
odplavia sa po vode. 

S úprimnos ťou svoje čaše 
dvíhame tiež vozvysok: 

nech je pevné zdravie vaše, 
nech je š ťastný nový rok!“ 

 
Vážení čitatelia Hlásnika domova! 
Už sa stalo našou tradíciou začiatkom roka zhodnotiť ten rok minulý. A tak aj tento raz sme pre vás 

pripravili základné udalosti, ktoré sme v roku 2008 zaznamenali. 
V roku 2008 sme spolu zaevidovali 52 žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb v našom domove, prijali 
sme 8 nových obyvateľov, 1 odišiel a 7 zomrelo. Z celkového počtu 50 obyvateľov  k 31.12.2008 je podľa 
Barthelovho testu 17 obyvateľov úplne sebestačných, 14 obyvateľov potrebuje čiastočnú pomoc, 5 
obyvateľov je stredne sebestačných a 14 obyvateľov je ťažko nesebestačná. Diabetikov je 9, celkový vekový 
priemer je 79 rokov.  

 V poradovníku čakateľov evidujeme do domova dôchodcov 30 obyvateľov + 4 naliehavé prípady, 
do domova sociálnych služieb 13 obyvateľov + 1 naliehavý. Jedno konanie je prerušené pre doplnenie 
chýbajúcich údajov, zastavených konaní bolo 32 z dôvodu úmrtia klientov alebo zo zistenej skutočnosti, že 
sociálna služba sa poskytuje v inom zariadení. Nevyhoveli sme 3 žiadateľom, nakoľko nespĺňali podmienky 
poskytovania starostlivosti v našom zariadení. 

 Počas roka 2008 sme nezaevidovali oficiálne žiadnu sťažnosť na naše poskytované služby, dobrá 
bola aj spolupráca s Výborom obyvateľov, ktorý pomáhal riešiť hlavne medziľudské vzájomné vzťahy medzi 
klientmi. 

 Priemerný dôchodok obyvateľov bol 9 470 Sk (314,35 €), úhrady v priemere boli 6 893 Sk (228,81 
€). Celkovo za rok 2008 za služby obyvatelia zaplatili 3 896 897 Sk (129 353,28 €), z toho za stravu 1 400 
814 Sk (46 498,51€), za ubytovanie 1 495 162 Sk (49 630,29€) a za zaopatrenie 1 000 921 Sk (33 224,49€). 
Čiastočnú úhradu platili 9 obyvatelia (doplatok hradili príbuzní alebo z majetku), pohľadávky neevidujeme. 
Priemerné náklady za lieky boli cca 500 Sk (16,60€) na obyvateľa. 
Každý pracovný deň je rozdelený podľa potrieb  a záujmov obyvateľov (harmonogram Spoločne trávime 
voľné chvíle). Prezentácia zariadenia bola v médiách, hlavne v Horehroní Brezno, rozhlasové relácie,  
vydávanie vlastného štvrťročníka Hlásnik domova, religiózna činnosť (sväté omše a spovede s miestnym 
farárom) 

Zo spoločenských posedení vyberáme tie najdôležitejšie a najvýznamnejšie: 
Január: slávnostné privítanie Nového roku, výroba masiek na karneval  
Február: Fašiangovské posedenie, slávnostné posedenie pri príležitosti 150. výročia zjavenia Panny 

Lurdskej 
Marec:  spoločné stretnutie s obyvateľmi DSS KOTVA Hálny pri príležitosti MDŽ  
Apríl:  beseda pri príležitosti Dňa za duševné zdravie, výlet na výstavu Kvetena do Banskej 

Bystrice   
Máj:  stavanie mája pre budovou domova, spoločné opekanie špekačiek, folklórne vystúpenie 

súboru Čierťaž pri príležitosti Dňa matiek, kultúrne vystúpenie žiakov ZŠ a MŠ Nemecká 
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  beseda s p. Šuchaňovou z Obvodného úradu – odboru životného prostredia 
Jún:  stretnutie so študentkami z Pedagogickej akadémie z Brezna, Jánsky ples seniorov  
Júl:  účasť na Dni obce Nemecká 
August: spoločné posedenie pri príležitosti SNP, výroba „Stromu 4 ročných období“  
September: Týždeň Európy v domove (príprava seniorov na euro formou besied, prednášok a diskusií) 
Október: stretnutie so študentkami z Pg. Akadémie z Brezna, kultúrne vystúpenie súboru Lastovičky 

z Valaskej, Športový deň seniorov (športové hry, kvízy, testy zručnosti)  
November: oslava 7. výročia otvorenia nášho domova s hosťami z DD Strelníky, účasť senirov na 

verejnej rozhlasovej nahrávke Hrajte že mi, hrajte, kultúrne vystúpenie p. Bendíka z Hrušova 
na heligónke  

December: Mikuláš v našom domove, stretnutie s deťmi z čajového krúžku obce Nemecká, folklórne 
vystúpenie súboru Čierťaž a stretnutie so starostom obce spojené s posedením  pri 
vianočnom stromčeku 

 
Úderom polnoci z 31. decembra 2008 na 1. január 2009 sme nahradili platbu v slovenských 

korunách za euro, ktoré sa stalo našou jednotnou, spoločnou európskou menou. 
Okrem toho 1. januára 2009 nadobudol účinnosť nový zákon, ktorý sa veľmi týka 

poskytovania sociálnych služieb. Je to zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon). Pre vašu informovanosť vyberáme z neho základné podmienky prijatia ob čanov do 
zariadení sociálnych služieb  v Banskobystrickom samosprávnom kraji: 

Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na 
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (útulok, domov 
na pol ceste, zariadenie núdzového bývania) , sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenie 
dočasnej starostlivosti o deti) , sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 
ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (zariadenie podporovaného 
bývania, rehabilita čné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializo vané zariadenie) .  
Sociálne služba – Zariadenie pre seniorov  - je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že 
požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. 
K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, 
v rehabilita čnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špec ializovanom zariadení  je potrebné, 
aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb. Tlačivá „Žiados ť 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“  a „Lekársky nález na 
účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“  „nájdete na tejto 
webovej stránke alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na oddelení 
sociálnych služieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. 
SNP č. 23 v Banskej Bystrici.  
Dôsledne vyplnenú „Žiados ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu“  spolu s prílohami  (uvedenými v bode 22. tejto žiadosti) 
a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na 
účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“  pošlite na oddelenie 
sociálnych služieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. 
SNP č. 23, 974 01  Banská Bystrica alebo ich doručte osobne na podateľňu 
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 
8:00 – 15:00 hod.  
 Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 
„Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.  

Na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiados ť o uzatvorenie 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. „Žiados ť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby“ spolu s prílohami  (uvedenými v bode 16. tejto žiadosti) a vydaným  „Posudkom o odkázanosti 
na sociálnu službu“  doručí do vybraného zariadenia sociálnych služieb. Zoznam zariadení sociálnych 
služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji nájdete v „Sociálnom sprievodcovi“ , ktorý taktiež 
nájdete na tejto webovej stránke. 
 
A na záver malé zrnko múdrosti: „Nerob si starosti s tým, čo si o tebe myslia ostatní. 
     Tí majú dosť starosti s tým, čo si o nich myslíš ty.“ 
 
                   


