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Zariadenie opatrovateľskej služby Spišská Belá je v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Spišská Belá s kapacitou 10 miest od roku 2003. Zariadenie je samostatnou 

rozpočtovou organizáciou Mesta Spišská Belá bez právnej subjektivity. V uplynulom 

roku 2022 fungovalo zariadenie v nepretržitej prevádzke 365 kalendárnych dní. 

Obsadené boli všetky miesta na 94,76% t.z. 43 dní bolo neobsadené miesto a to po 

štyroch úmrtiach (najdlhšie neobsadené bolo 16 dní). Klienti ZOS strávili 61 dni so 

svojou rodinou. Na hospitalizácii v nemocnici  sme mali klientov 87 dni, z toho 4 dní 

na neurologickom oddelení, 22 dní na internom oddelení, 12 dní na ODCH a 49 dní 

na psychiatrickom oddelení. Pri prijímaní nového klienta sa postupuje podľa 

poradovníka.  

V roku 2022 zariadenie vo svojej rozpočtovej kapitole použilo na bežné výdavky 

sumu 251.120,86 €, z toho potraviny 13.376,50 €, čo sú zaplatené faktúry 

dodávateľov potravín pre stravovaciu prevádzku ZOS. Na financovanie bežných 

výdavkov boli použité tieto zdroje: verejné – finančný príspevok z MPSVR SR na 

základe uzatvorenej zmluvy: 71.760,- €, príjem z úhrad klientov ZOS: 46.928,27 €, 

zamestnancov za stravu: 4.994,80 € a príjem z dotácií MPSVaR SR: 12.340 €. 

Z týchto príjmov z úhrad klientov a zamestnancov ZOS bolo použité na potraviny: za 

klientov 11.378,67 €, za zamestnancov 2.268,29 € a nevyčerpané zdroje z 2021 vo 

výške 505,- €.  Podrobné čerpanie bežných výdavkov je spracované vo finančnom 

plnení programového rozpočtu k 31.12.2019 v podprograme 13.4. sociálne služby. 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytovalo starostlivosť starým a chorým 

občanom podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní. Hlavnou prioritou ZOS je vytvorenie náhradného 

domova pre seniorov, kde sú vytvorené podmienky:  

• pre dôstojný život aj zdravotne postihnutým seniorom 

• príjemnej rodinnej atmosféry, vzájomnej dôvery a porozumenia 

• poskytovania komplexnej starostlivosti o klienta 

Zamestnanci ZOS zabezpečovali komplexnú starostlivosť klientom zariadenia, ktorá 

spočívala v podávaní liekov per os, intramuskulárne, subkutánne, intracutanne, 

meraní fyziologických funkcií, odberu krvi na vyšetrenie, glykémiu, starostlivosť o 

hygienu, kŕmenie a polohovanie ležiacich a imobilných klientov a podobne. Ku 



každému klientovi sa pristupovalo individuálne s ohľadom na jeho jedinečné potreby 

a jeho osobnosť. V súlade s platnou legislatívou SR poskytujeme celoročnú sociálnu 

starostlivosť. Každý klient mal spracovaný individuálny plán a plán ošetrovateľskej 

starostlivosti, ktoré sa pravidelne aktualizovali a prispôsobovali potrebám, stavu a 

možnostiam klientov. Taktiež sa s každým klientom realizovala sociálna rehabilitácia 

a liečebná telesná výchova. Medzi nadštandardné služby patria: kaderník, pedikúra, 

manikúra a pod, ktoré buď prichádzajú do zariadenia alebo klient ich sám navštívi. 

Personálne zloženie v roku 2022: 

• Vedúca zariadenia- sociálny pracovník -stravovacia prevádzka-zdravotník: 1 

• Hospodárka, inštruktor sociálnej rehabilitácie:1 

• Zdravotná sestra:1 

• Zdravotnícky asistent: 1 

• Opatrovateľka: 3 ( 1 na zástup počas PN) 

• Kuchár – 2 

• Upratovačka, práčka – 1 

 

Zdravotná starostlivosť zahŕňa 

• primárnu zdravotnú starostlivosť prostredníctvom zmluvného lekára pre 

dospelých, ktorý prichádza do zariadenia pravidelne 1 x do mesiaca a inak 

podľa potreby, ktorú zabezpečovala  MUDr. Nováková  Silvia 

• pravidelné návštevy a ordinácie psychiatra, 1x v mesiaci, alebo podľa potreby, 

zabezpečuje MUDr. Mária Vnenčáková 

• vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta 

K štandardným službám nášho zariadenia patrí aj:  

• zabezpečenie liekov podľa indikácie lekára a predpisu liekov prostredníctvom 

zdravotnej poisťovne 

• predpis a zabezpečenie zdravotníckych pomôcok, odborných vyšetrení 

• do prevádzanie a zabezpečenie dopravy na odborné vyšetrenia  

• monitorovanie zdravotného stavu klientov, konzultácie s lekármi a riešenie 

situácie 



Prehľad zabezpečených návštev lekárov v roku 2022: 

Ambulancia: Počet návštev: Ambulancia: Počet návštev: 

Obvodný lekár 145 Psychiater 90 

Hematologická 5 ORL ambulancia 2 

Chirurgická ambuancia 6 Rehabilitačná ambulancia 4 

Geriatrická ambulancia 5 Interná ambulancia 11 

Gastroenterológia 5 Endokrinologická, DIA amb. 17 

Očná ambulancia 25 Neurologická amb. 7 

Gynekologická ambulancia 3 Urologická, nefrol. ambul. 40 

Kožná ambulancia 30 Reumatologická ambulancia 2 

Zubná ambulancia 4 RTG, CT, USG vyšetrenia 13 

Pľúcna ambukancia 3 Iné 3 

 

Kultúrna činnosť 

Život našich klientov nebol stereotypný. Bol vyplnený širokou paletou činnosti, aby sa 

cítili užitoční a potrební a vytváral sa priestor na sebarealizáciu. Voľný čas bol 

klientom vyplnený rôznymi aktivitami, ručnými prácami /háčkovanie, štrikovanie,  / 

a pracovnou terapiou v rámci ich schopnosti a záujmu. Do zariadenia prichádzal 

pravidelne kňaz vysluhovať sviatosť zmierenia a svätú omšu. Pravidelné návštevy 

príbuzných spestrujú pobyt seniorov v zariadení. Taktiež nás navštívili deti z MŠ a ZŠ 

v Spišskej Belej,  špeciálnej základnej školy a ZUŠ v Spišskej Belej.  

 



Aktivity zariadenia 

 

V mesiaci február sme mali v zariadení fašiangové posedenie pri hudbe a šiškách, v 

marci sme sa zamerali na význam knihy v ich živote a spestrili sme si ho posedením 

pri čaji spojeným s čítaním kníh a besedou. Deň matiek sme si pripomenuli 

v  spolupráci so  Špeciálnou základnou školou a Materskou školou v Spišskej Belej, 

ktoré mali pripravené recitačno–hudobné pásmo s touto tematikou.  

 

V máji sme boli na výlete v Lúčkach, kde sme strávili 

príjemný deň v spoločnosti nášho bývalého kňaza, ktorý mal 

pre nás pripravený pestrý 

program a obhliadku 

kúpeľného mesta.                

 

 



Letné obdobie sme trávili hlavne v areáli zariadenia, či už pobytom na terase 

zariadenia alebo vychádzkami obyvateľov do záhrady kaštieľa a rekreačného 

priestoru v Strážkach aj Spišskej Belej.  

Obľube sa teší grilovanie, alebo varenie 

kotlíkového gulášu, pri ktorom sme si aj 

spoločne zaspievali a  tí mobilnejší aj zatancovali. Zúčastnili sme sa aj  

zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej, Európskych ľudových remesiel v 

Kežmarku. Navštívili sme tiež divadelné predstavenie v Spišskej Belej.  



V októbri boli našich klientov pozdraviť zástupcovia mesta, deti zo  Spišskej Belej, 

detský folklórny súbor Belanček, ktorí potešili klientov nielen pekným slovom, 

piesňou, ale aj ručne vyrobeným darčekom. Najmladšia generácia detí obveselila 

starkých nielen milými scénkami, pesničkami pri rôznych príležitostiach, ale aj 

samotnou svojou prítomnosťou.  

 

Mesiac november bol venovaný pri zapálenej sviečke spomienke na klientov 

zariadenia ale aj svojich blízkych, ktorí už nie sú s nami. Je to mesiac častejších 

modlitieb, rozjímaní a rozprávaní o svojom prežitom živote. Taktiež sme ho trávili 

prípravou výrobkov na Belanské Vianoce.  V decembri zariadenie navštívil Mikuláš, 

ktorý priniesol klientom sladkosti. Pred Vianocami nás programom potešili deti ZUŠ 

a ŠZŠ v Spišskej Belej. Tiež sme na konci mesiaca privítali Koledníkov dobrej 

noviny,  ktorí sa naším obyvateľom predstavili pásmom vianočných piesní a malým 

darčekom.  



Spolupráca s rodinou a inštitúciami:  

V rámci našich služieb a možnosti 

podporujeme všetky dostupné podmienky 

stretávania sa a spolupráce s príbuznými 

našich klientiek. Návštevy v zariadení sú 

možné v ktoromkoľvek čase mimo 

nočného kľudu. Klienti využívajú 

písomnú, telefonickú ale aj internetovú 

možnosť komunikácie s príbuznými.  

V prípade potreby zariadenie zabezpečuje aj kontakt s úradmi a inštitúciami za 

klientky zariadenia. Väčšina starších ľudí by svoju starobu najradšej prežívala vo 

vlastnej rodine. Seniori, ktorí potrebujú pomoc, pri naplnení staroby plnohodnotným 

životom, nájdu svoje miesto práve v  zariadení.  

 


