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Charakteristika Domova seniorov Dolinka 

 
Domov seniorov Dolinka je zariadenie sociálnych služieb. Predmetom jeho činnosti je 

poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starším ľuďom a zdravotne postihnutým 
občanom s fyzickými  a zmyslovými poruchami v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov. Domov seniorov Dolinka bol zriadený 1.5.2008 ako 
rozpočtová organizácia obce Očová s kapacitou  24 lôžok. 

 Domov seniorov Dolinka poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v nepretržitej 
prevádzke, zameranú na podporu pri naplňovaní potrieb seniorov, ktorí majú zníženú 
sebestačnosť, zvlášť z dôvodu veku, a ktorých situácia vyžaduje pravidelnú pomoc inej 
fyzickej osoby.  Užívatelia poskytovaných služieb môžu mať taktiež pridruženú telesnú alebo 
ľahšiu formu zmyslovej vady a potrebujú pobytové služby sociálnej starostlivosti. 

.  
 

Identifikačné údaje: 
 
Názov: Domov seniorov Dolinka                                             
Adresa: ČSA 67/57, 962 23 Očová 
IČO: 45021813 
DIČ: 2022635912  
Právna forma:  rozpočtová organizácia 
SK NACE:     87300 -  Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím 
Okres:  Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj 
Telefónny kontakt:  045/5349634,  045/5349635,  045/5401873 
                       info@dsdolinka.sk              www.dsdolinka.sk 
Názov Zriaďovateľa                         Obec Očová 
Adresa Zriaďovateľa                        Očová SNP 330/110 
 
 
Počet zamestnancov: 
 
V sociálnom zariadení pracovalo k 31.12.2015  14,5  zamestnancov. Z toho: 
Riaditeľ         0,5 x   riaditeľ,  
Sociálne oddelenie            0,5 x  sociálny pracovník, garant poskytovaných soc. služieb 

    1 x  inštruktorky sociálnej rehabilitácie 
Ekonomicko -  
prevádzkové oddelenie       1 x  mzdová a ekonomická agenda, administratívne činnosti 
Technický personál             1 x  upratovačka 
                                            1 x  výdaj stravy 
Zdravotný personál         1 x  hlavná sestra 
                                            6 x    opatrovateľka 
                    2,5 x pomocný ošetrovateľ   
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Počet klientov: 
Stav klientov  k  01.01.2015         26   klientov 
Stav klientov  k  31.12.2015         26   klientov 
 
Prijatí  klienti v roku  2015: 

    Meno a priezvisko Dátum prijatia Zaradenie PSS 
Majdáková  Helena 6.5.2015 ZpS 
Murínová Anna 7.5.2015 ZpS 
Jasová Mária 13.5.2015 ZpS 
Svoreňová Mária 15.5.2015 Zps 
Jaso Dušan 4.6.2015 DSS 
Anna Gunthnerová 14.9.2015 ZpS 
Gašpar Samuel 21.09.2015 ZpS 
Mária Malackaničová 12.11.2015 ZpS 
 
Zomrelí  klienti v roku  2015: 

Meno a priezvisko Dátum prijatia Dátum úmrtia 
Jombíková Anna 01.12.2008 31.3.2015 

Chudá Veronika 08.09.2014 09.4.2015 

Bakšiová Elena 16.03.2009 21.4.2015 

Ďurčíková Anna 06.05.2010 27.4.2015  

Dorot Ondrej 09.03.2010 27.4.2015  

Majdáková Helena 06.05.2015 29.8.2015 

 
Klienti, ktorí odišli na vlastnú žiadosť: 

Meno a priezvisko Dátum prijatia Dátum odchodu 
Jaso Dušan 4.6.2015 5.9.2015  

Samuel Gašpar  31.12.2016 31.12.15 
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Činnosť Domova seniorov Dolinka 
 

Už 2. januára 2015 bolo v obci slávnostné obecné zastupiteľstvo na ktorom uviedli do 
funkcie nového starostu obce Očová, PhDr. Jána Senku, ktorý je zároveň poslancom NR SR. 
Začiatok nového roku sa vždy spája s prianím zdravia a všetkého dobrého, preto sa aj my 
pripájame a prajeme novému starostovi na novom poste veľa úspechov v práci, veľa 
tvorivých dní, veľa šťastia a pracovnej pohody. 

 Nový rok sme s našimi obyvateľmi v Dolinke tradične privítali spoločným 
slávnostným obedom a spoločným posedením, navzájom sme si zaželali veľa pevného 

zdravia, spokojnosti  a spolu sme si 
uctili sviatok Troch kráľov. 

V roku 2015 nastala v domove 
prvýkrát situácia, kedy nám odišli 
klienti na vlastnú žiadosť. Ani 
v jednom prípade sa však nejedná 
o zlyhanie pri poskytovaní sociálnej 
služby, ale o osobné, veľmi 
individuálne dôvody odchodu. Pán 
Samuel Gašpar bol podľa vlastných 

slov veľmi spokojný s poskytovanými sociálnymi službami, ale podľa vlastných slov sa mu 
zdravotný stav natoľko zlepšil, že môže ísť domov pomôcť rodine svojho syna ktorý v tom 
čase zostal nezamestnaný. Je nám veľmi ťažko hodnotiť situáciu či bol prioritný dôvod riešiť 
zložitú ekonomickú situáciu v rodine syna, alebo  bol dôvod jeho odchodu, skutočne zlepšený 
zdravotný stav.  

V druhom prípade bola dôvodom odchodu silná alkoholová závislosť pána Dušana 
Jasa. Po ťažkej chorobe a následnej 
hospitalizácii bol p. D. Jaso, ako čiastočne 
imobilný, prijatí do Domova seniorov 
Dolinka. Pohyboval sa len za pomoci 
francúzskych bariel. V domove mu bola 
zabezpečená kvalitná sociálna a zdravotná 
starostlivosť. V kombinácii s dobrou 
životosprávou a dodržiavanou 
abstinenciou sa jeho zdravotný stav začal 
výrazne zlepšovať. Výsledkom zlepšenia jeho zdravotného stavu bol návrat k pôvodnému 
životnému štýlu, porušenie životosprávy a abstinencie a žiadosť o ukončenie poskytovania 
sociálnej starostlivosti v domove.  

 Aj keď je naším prioritným cieľom prinavrátenie prijímateľa sociálnej služby do jeho 
pôvodného rodinného zázemia, do domova, tento prípad sa skončil tragicky. Po pár 
mesiacoch samostatného života ho našli rodinní príslušníci vo veľmi kritickom zdravotnom 
stave. Po urgentnom prevezení na traumatologické oddelenie Zvolenskej nemocnice mu 
museli lekári amputovať obidve končatiny a následne bol pán D. Jaso umiestnený v DSS vo 
Zvolene.   



 
                                   Zariadenie pre seniorov  

        ul. ČSA 67/57,  962 23 OČOVÁ  

 
 

5 
 

Sociálna činnosť v zariadení je plánovaná, riadi sa ročným plánom činností a úzko  
súvisí s individuálnymi plánmi prijímateľov sociálnej služby. V našom zariadení sa staráme aj 
o duchovnú stránku seniorov. Obyvateľov domova pravidelne navštevuje evanjelická farárka 
Mgr. Paľovová a  katolícky farár Mgr.Moravčík. Pravidelne na prvý piatok v mesiaci mali 
klienti možnosť pristúpiť k svätej spovedi. S obľubou  počúvajú Božie slovo a čítanie biblie 
v spoločenskej miestnosti.   

 
  V zime je pre zdravie človeka dôležitý pobyt na čerstvom vzduchu. Pre obyvateľov 
domova zabezpečujeme  krátke prechádzky v  blízkom parku  a v nepriaznivom počasí 
využívame na udržanie pohybovej kondície cvičenia, liečebnú telesnú výchovu, stacionárny 
bicykel. Sýkorkám a iným vtáčikom, sme spoločne vyrobili  vtáčie búdky a kmítka. Počas 
celej zimy dokrmujeme vtáčiky slnečnicou a vtáčím zobom.   

V zime využívame čas hraním spoločenských hier, rozvojom jemno motorických 
cvičení, pamäťových cvičení lúštením krížoviek, ktoré počas týždňa mozgu riešime súťažne. 
V rámci ergoterapie zhotovujeme jednoduché predmety, obrázky a fotorámiky z tvrdého 
papiera, pohľadnice, košíčky z papiera, zatáčanie ružičiek z jesenného lístia a pod. Obľúbenou 
činnosťou seniorov lepenie koláží 
z papiera, novín, maľovanie 
vodovými farbami, maľovanie 
pastelkami.  

Každoročne usporadúvame 
karneval na ktorý pozývame 
príbuzných a priateľov. Sami si 
pripravujeme výzdobu, farebné 
reťaze a tiež karnevalové masky. 
Jar je spojená s prípravou na 
Veľkú noc, s pečením koláčov  a pletením korbáčov.  K príchodu a vítaniu jari sme sa 
pripravili, napiekli slané oblátky, vyrobili drobné darčekové predmety a aj tento rok sme sa 
zúčastnili na predajných trhoch na „Vítaní Jari“ v Remeselnom dvore v Očovej.                         
V predveľkonočnom období sme v rámci tvorivých dielní vyzdobili izby, spoločné priestory, 
vyrobili sme pozdravy a spoločne sme spomínali na  veľkonočné zvyky a tradície 

zachovávané v našom regióne. V rámci 
organizovania Dňa zeme sme sa zapojili do 
úpravy okolia budovy, parku, trávnikov a 
vyčistení okolia domova. 

K najkrajším mesiacom v roku patrí 
máj. Máj je oslavou života,  mesiacom 
kvetín, dňa matiek, ukončenia II. sv. vojny. 
Počas tohto mesiaca nás prišli pozdraviť 
svojím programom deti zo ZŠ Očová a 

ženy zo  spevokolu. Sú to akcie, ktoré vedia vždy našich seniorov potešiť.  
Obyvatelia domova sa podieľali na  výsadbe okrasných kvetín, úprave záhonov, výsadbe 
liečivých bylín, bazalky, tymiánu. Terasu sme si vyzdobili okrasnými muškátmi, surfíniami 
o ktoré klienti domova starali počas celého roka. 
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Ani tento rok sme nevynechali zber byliniek, zber a sušenie mäty, bazalky, ktorú si 
dopestujeme  a liečivé rastliny z prírody, materinu dúšku, žihľavu, bazu. Pre človeka je tiež 

príroda je nevyčerpateľným zdrojom 
načerpania síl a energie. V letných  
mesiacoch si zas pitný režim dopĺňame 
z miestnych minerálnych prameňov.  

Mesiac jún patrí v Očovej tradične  
medzinárodnej prehliadke detských 
folklórnych súborov. Bohatý program 
ktorý pripravili deti v kultúrnom dome 
v Očovej, bol pre našich seniorov veľkým 

zážitkom a vyčaril úsmevy a pocity šťastia v ich tvárach.. V obci Očová sme sa zúčastnili v 
rámci sprievodných podujatí k „Očovskej folklórne hrude“ na výstave a tradičných remeslách 
v Remeselnom dvore v Očovej. V auguste sme prijali pozvanie na podujatie pod názvom 
„Deň kreativity v Hriňovej“ 
spojené so súťažami, ktoré 
organizoval Domov dôchodcov 
v Hriňovej. prežili sme veľmi 
pekné dopoludnie v príjemnom 
prostredí s príjemnými ľuďmi. 

Teplejšie dni využívame na 
bicyklovanie na trojkolke v 
priestoroch nášho  parku, verejnej 
oddychovej zóny, kde s obľubou 
s klientmi trávime chvíle oddychu . 
K jeseni patrí výzdoba, my sme spoločnými silami pripravili malú výstavku „Jesenné 
dekorácie z plodov jesene“. Vychádzky do prírody a blízkeho okolia sme spojili a  využili na 
zber a sušenie šípok. Október patrí úcte k starším, je mesiacom venovaným starším. Piesňou a  
úprimnými želaniami nás prišli pozdraviť deti zo základnej školy so svojim milým 
programom. Spolu sme strávili pekné chvíle pri  jesennej opekačke, opiekli sme si slaninku a 
klobásku a tešili sme sa z pekného jesenného počasia. 

V spolupráci s Maticou 
slovenskou a Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí nás navštívil 
Folklórny súbor Hajduky z Vyšných 
Lapš z Poľska. Vzácnu návštevu sme 
privítali u nás v zariadení s veľkým 
záujmom. Zážitky z ich vystúpenia 
boli veľké, emócie silné, slzám šťastia 
sa v očiach seniorov sa nedalo 
ubrániť.  V rámci ergoterapie sme  sa 

venovali úprave okolia nášho zariadenia, vyhrabávaniu opadaného lístia. Tento rok sme sa so 
seniormi  stretli na spoločnom súťažnom podujatí  u nás, seniori si zmerali sily vo vyrezávaní  
tekvíc. Vytvorili naozaj zaujímavé diela. Jeseň je krásna svojimi farbami v prírode, pestrosťou 
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a farebnosťou. Náš Domov seniorov Dolinka ako organizátor stretnutia klientov privítal 
klientov zo zriadení z okolitých obcí,  zabavili sme sa pri vyrezávaní tekvíc, aranžovaní 
jesenných košíčkov. 

Novembrový čas sme s našimi 
seniormi venovali príprave adventných 
vencov, zbierali sme borovicové šišky, 
venovali sme spomienku našim 
blízkym, ktorí nie sú už medzi nami. 
Po novembri začínajú prípravy na 
Vianoce, pečenie vianočných oblátok 
s ktorými sme sa potom prezentovali 
na vianočných trhoch v Očovej, v Remeselnom dvore.  Vianočné oblátky a vianočné pečivo 
nesmie chýbať na vianočnom stole, v domove  šikovné ruky našich senioriek si pripravili a 

upiekli vianočné pečivo. Spoločne 
sme pripravili  slávnostnú 
predvianočnú výzdobu,  vlastnoručne 
sme si  vyhotovili pozdravy 
k Vianociam a ako býva zvykom ani  
tento rok v našom zariadení  
nechýbali so svojím programom deti 
zo ZŠ Očová, pozdravili a spríjemnili 
sviatky našim seniorom. Počas 
sviatkov Vianoc sme si spoločne 

všetci posedeli  a zaspievali pri vianočnom punči a pri vianočnom stromčeku. 
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Financovanie Domova seniorov Dolinka 
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia Domova seniorov Dolinka bol 

rozpočet na rok 2015, ktorý bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

V priebehu roka 2015 bol rozpočet trikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve 
a upravovaný jedenástimi rozpočtovými opatreniami v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 Rozpočet Domova seniorov Dolinka bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 
23.12.2014 uznesením č. 266/2014. 
 Opatrenie číslo 1/2015 schválené OZ dňa 26.02.2015 uznesením č.13/2015 upravilo 
rozpočet výdajovej časti na sumu 186 755,-EUR. 
 Dňa 30.04.2015 na 3. zasadnutí OZ bolo uznesením č.34/2015 schválené rozpočtové 
opatrenie č.3/2015 a schválené vyhodnotenie čerpania a plnenia rozpočtu k 31.03.2015. 
 Dňa 30.07.2015 na  6. zasadnutí OZ bolo schválené vyhodnotenie rozpočtu 
k 30.06.2015 a rozpočtové opatrenie č.6/2015 uznesením č.69/2015. 

Uznesením č.97/2015 bolo dňa 14.12.2015 OZ schválené vyhodnotenie plnenia 
a čerpania rozpočtu k 30.09.2015 s schválené rozpočtové opatrenie č.10/2015. 

Rozpočtové opatrenie č.11/2015 bolo schválené starostom obce dňa 30.12.2015 podľa 
dodatku číslo 1 zásad o pravidlách rozpočtovania v podmienkach obce, rozpočet sa 
v príjmovej časti a výdajovej časti upravil na skutočnosť. 
 

Ekonomické ukazovatele 

Rozpočet Domova seniorov Dolinka k 31.12.2015 

 Schválený 
rozpočet 

Upravený 
RO č.1/2015 

Upravený 
RO č.9/2014 

Upravený 
RO č.10/2015 

Upravený 
RO č.11/2015 

Bežné príjmy 86 475,00 86 475,00 86 475,00 104825,00 107 207,13 
Bežné výdavky 180 555,00 186 755,00 196 355,44 214 145,09 219 192,74 
 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015-8/2015  boli vykonané presuny medzi položkami, medzi 
klasifikáciou výdavkov - (SK COFOG ), potrebné úpravy zdrojov a presuny medzi programami, 
pričom sa celková výška príjmov a výdavkov rozpočtu nezmenila. 

 

Príjmy k 31.12.2015 podľa ekonomickej klasifikácie 

 Kód zdroja schválený Skutočnosť % 

210 – Príjmy z podnik. A vlastníctva  majetku 41 4 200,00 4 720,61 112,40 

220 – Administrat. poplatky, iné poplatky 41 82 275,00 100 227,52 121,82 

310 – Tuzemské bežné granty a transfery 41 0,00 2 259,00 100,00 

Spolu  86 475,00 107 207,13 123,98 
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Výdavky k 31.12.2015 podľa ekonomickej klasifikácie 

 schválený Skutočnosť % 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. vyr. 75 253,61 106 684,70 141,77 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 30 094,39 36 875,45 122,53 

630 – Tovary a služby 75 021,52 75 074,69 100,07 

640 – Bežné transfery 185,48 557,90 300,78 

Spolu 180 555,00 219 192,74 121,40 

 

Súvaha k 31.12.2014 

AKTÍVA Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2015 

Majetok spolu 726 177,83 753 285,26 

Neobežný majetok 708 653,61 734 143,55 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 708 653,61 734 143,55 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok 17 524,22 18 702,79 

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie  medzi subjektami VS  0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 205,55 386,44 

Finančné účty 17 318,67 18 316,35 

Poskyt.návr.fin výpom.dlhod. 0,00 0,00 

Poskyt.návr.fin výpom.kratkodob. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 0,00 438,92 

Vzťahy k účtom klient.št.pokladnice 0,00 0,00 

PASÍVA   

Vlastné imanie a záväzky 471 366,40 476 153,04 

Vlastné imanie 13 865,27 4 831,74 

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 13 865,27 4 831,74 

Záväzky 456 121,16 471 321,30 

Rezervy 2 674,51 0,00 

Zúčtov.medzi subjektami VS 435 992,23 451 679,68 

Dlhodobé záväzky 5 889,40 5 007,50 

Krátkodobé záväzky 11 565,02 14 634,12 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 1 379,97 0,00 

Vzťahy k účtom klint.št.pokladnice 0,00 0,00 
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Prehľad o nákladoch a výnosoch 

Náklady Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2015 
50 – Spotrebované nákupy 21 953,43 21 380,71 

51 – Služby 51 612,71 50 125,86 

52 – Osobné náklady 134 601,18 145 471,55 

54 – Ostatné náklady na prev. činnosť 706,59 799,04 

55 – Odpisy DNM a DHM 21 579,00  22 939,00  

56 -  Finančné náklady 564,29 594,72 

58 – Nákl.na tr. a z odv.príj. 112 531,72 107 207,13 

Celkom náklady 346 223,43 348 518,01 

Výnosy   

60 – Tržby za vl.výkony 105 393,87 100 227,52 

64 – Ost.výnosy z prev.čin 7 343,40 6 969,01 

65 – Zúčt.rezerv a oprav.pol. 2 381,96 2 674,51 

69 – Výnosy z tran. a rozp.pr. 239 884,81 242 131,74 

Výnosy celkom 355 004,04 352 002,78 

Výsledok hospodárenia 8 780,61 3 484,77 

 

Členenie dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2014 

 KZ k 31.12.2014 KZ k 31.12.2015 

21 – Budovy a stavby 657 142,21  692 789,90  

22- Samost.hnut.veci a súbory hnut.vecí 0,00 2858,76 

23 – Dopravné prostriedky 5 908,52 5 908,52 

28 – Drobný DHM 35 943,34 32 586,37 

042 – Obstaranie DHM 9 659,54 0,00 

SPOLU 708 653,61 734 143,55 

Oprávky k 21 215 698,33 238 037,33 

Oprávky k 22 0,00 600,00 
Oprávky k 23 
 

5 908,52 5 908,52 

Oprávky k 28 33204,58 32 586,37 

SPOLU 254 811,43 277 132,22 

CELKOM DHM 453 842,18 457 011,33 

 

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú rozpísané v tejto výročnej správe sa spomínajú v 
„Poznámkach k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2015“. 
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 Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. 
Účtovná závierka spolu s poznámkami bola vložená do registra účtovných závierok 
v zákonom stanovenom termíne. 

 Po ukončení  účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré 
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

Očová, 30.06.2016 

 

Vypracovala: Ing. Lenka Španová 
            

 

 

 

        Mgr. Miroslav Feješ 
                                                                                                   riaditeľ DSD 


