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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť sa nachádza v centre  jednej 

z mladších zamagurských obcí na severe Slovenska v malebnom prostredí Hornej Oravy. 

Obec Novoť patrí do okresu Námestovo, nachádza sa v  nadmorskej výške 752 a hranica 

novoťského chotára susedí s Poľskom. Obec má vybudovanú infraštruktúrou, ktorá ma viac 

ako 3 200 obyvateľov.  

 Zariadenie bolo postavené ako účelová budova v akcii Z (svojpomocnej aktivity 

obyvateľov obce) a uvedená do prevádzky v roku 1989. Okresný úrad v Dolnom Kubíne 

zriadil od 1.1.1991 Domov dôchodcov v Novoti ako samostatnú rozpočtovú organizáciu. 

Následne Krajský úrad v Žiline zriadil od 24.07.1996 Domov dôchodcov. Dodatkom č. 1 

k zriaďovacej listine organizácie sa zmenil názov zariadenia  na Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb pre dospelých. Zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych 

služieb pre dospelých od 01.07.2002 sa stal Žilinský samosprávny kraj. Zriaďovateľ Žilinský 

samosprávny kraj od 01.06.2010 zmenil názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov 

a domov sociálnych služieb Novoť. 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu 

fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na  pomoc inej fyzickej osoby, 

alebo  poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov 

a poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy zákona o sociálnych službách. 

 
2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb 
 

Stav budovy a interiéru sa snažíme neustále modernizovať a prispôsobovať nielen 

aktuálnym potrebám klientov ale aj legislatívnym predpisom. Budova má prízemie a              

4 poschodia, ktorými prechádzajú 2 výťahy. Jeden je určený pre  potreby prevádzky (rozvoz 

stravy na oddelenia) druhý osobný výťah využívajú klienti a zamestnanci. V roku 2007 sa 

zrealizoval projekt s názvom: „ Nadstavba výťahu a protipožiarna bezpečnosť stavby“, 

v rámci ktorého bol namontovaný požiarno-evakuačný rozhlas, pretlaková ventilácia, 

nezávislý zdroj energie, požiarne uzávery a nový výťah. 

V priebehu tohto roka sa nám podarilo za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb 

zrealizovať nasledovné práce: zrekonštruovali sme miestnosti ktoré klienti nášho zariadenia 

používajú ako fajčiarne (zo 105 klientov je 34 fajčiarov), obnovili kuchynky na oddeleniach, 

ktoré slúžia na výdaj stravy  a na varenie kávy pre klientov. Z dôvodu zabezpečenia ochrany 

osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z. z. sa vybudovala nová miestnosť pre mzdovú 

a personálnu pracovníčku. Pre zamestnancov sme vytvorili dôstojné podmienky na 

prezliekanie vytvorením novej šatne. Aby klienti mali dostatočne teplú stravu na oddelení 

zakúpili sme thermoporty, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb. Taktiež neustále 

investujeme finančné prostriedky za účelom udržania a zvýšenia motorických schopnosti 

klientov nákupom športového náradia, gymnastických lôpt a iných rehabilitačných pomôcok. 

V rámci pracovnej terapie sme zakúpili krosná na tkanie, pekáč Vianočných oblátok, materiál 

na pedig.  Naša organizácia je zapojená do separovaného zberu na ktorý sme zakúpili nové 

kontajnery, ktoré spĺňajú kritérium požiadaviek EÚ. Vlastníme aj ČOV, ktorá funguje už viac 

ako 20 rokov a vyžaduje si neustále investície do údržby a opravy (tento rok sme menili jedno 

ložisko).  



Na základe schválenia V. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK uznesením š. 3/13 na 13 

zasadnutí nám bol upravený rozpočet na opravu výťahu (ktorý nespĺňal podmienku evakuácie 

v prípade požiaru), na nákup škrabky zemiakov a elektrického sporáka.  

 

Dňa 29.06. 2011 sa u nás v rámci Regionálneho operačného programu začal realizovať 

projekt s názvom „Stavebné úpravy a zateplenie DD,DSS Novoť“. Cieľom projektu je 

zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie 

a modernizácie zariadenia,  zníženia energetickej náročnosti a riešenie  bezbariérovosti ZPS 

a DSS Novoť. Realizáciou tohto projektu sme v minulom roku vymenili  nevyhovujúce 

výplne otvorov, opravili a vymenili strešný plášť vrátane strešnej krytiny, vymenili staré 

radiátory za nové, namontovali regulačné ventily  a komplexne vymenili  vykurovaciu  

sústavu z tuhého paliva (uhlie, koks) na vykurovanie dvernou peletou. Tieto práce boli 

dokončené do konca roka 2011. Prebiehali za plného chodu organizácie, čo bolo a stále je 

dosť náročné. V rámci projektu sa ešte vybuduje nová služba – tzv. špecializované zariadenie, 

namontuje sa roomer, signalizačné zariadenie sestra – pacient, zrekonštruujú sa niektoré izby 

klientov (vymení sa starý nábytok), vytvorí sa nová ošetrovňa – pracovné a spoločenské 

miestnosti, vybuduje sa bezbariérový vstup do budovy, obnovia  sa balkóny, zateplí budova 

a nainštalujú sa prístrešky pozdĺž budovy.   

 

 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2011 

 

ZPS a DSS Novoť poskytuje sociálne služby seniorom a fyzickým osobám, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby formou celoročného pobytu. Kapacita zariadenia je  

105 miest.  

 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb  podľa druhu poskytovaných služieb: 

- zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb: 15 prijímateľov 

- domov sociálnych služieb: 90 prijímateľov 

 

      Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb podľa veku: 

40 – 62 = 33 prijímateľov  

63 – 74 = 34 prijímateľov  

75 – 79 = 15 prijímateľov 

80 – 84 = 13 prijímateľov 

85 – 89 = 5 prijímateľov 

Nad 90 = 4 prijímateľov 

 

      Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia: 

- muži:51 prijímateľov 

- ženy:53 prijímateľov 

 

      Štruktúra prijímateľov podľa mobility: 

- mobilní:38 prijímateľov 

- čiastočne imobilní:41 prijímateľov 

- imobilní:26 prijímateľov 

 

     Štruktúra prijímateľov podľa diagnóz: 

- psychiatrické diagnózy:83 prijímateľov 

- somatické diagnózy:21 prijímateľov 



 

V oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti máme dlhodobé problémy so 

zabezpečovaním odborných ošetrení v ambulancii lekárov. Tento problém je spojený so 

vzdialenosťou odborných ambulancií, nemocníc a polikliník. Najbližšia odborná ambulancia  

v Lokci (psychiatrička) je vzdialená 15 km. Tú klienti navštevujú sporadicky a to z toho 

dôvodu, že lekárka navštevuje naše zariadenie v pravidelných mesačných intervaloch. Ostatné 

ambulancie sú v Námestove (25 km), Trstenej (40 km) a Dolnom Kubíne (45 km), 

Ružomberku a Martine. Naše zariadenie zabezpečuje pri týchto ošetreniach doprovod, čo má 

za následok nielen odčerpávanie z pracovného fondu zdravotníkov ale aj nadmerná záťaž pre 

klientov.  

 

4. Personálne podmienky organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Celkový počet zamestnancov zariadenia je 55. 

 

Organizačná štruktúra ZPS a DSS Novoť: 

Riaditeľ (1) 

Vedúci údržby (1):- kurič, údržbár (1) 

                              - vodič, kurič, údržbár (2) 

                              - vrátnik (3) 

Vedúci zdravotno – sociálneho úseku (1):  

 - zdravotná sestra (14) 

 - sanitár (9) 

 - upratovačky (5) 

 - sociálny pracovník (3) 

Vedúci ekonomicko – hospodárskeho úseku (1): 

- referent pre mzdy a personalistiku (1) 

- referent majetku (1) 

- finančný účtovník (1) 

- práčka (3) 

Vedúci stravovacej prevádzky (1):- asistent liečebnej výživy (1) 

                       - kuchárka (6) 

 

V ZPS a DSS Novoť pracuje 55 zamestnancov z toho je 28 odborných zamestnancov, 

ktorí sa priamo podieľajú a zúčastňujú na starostlivosti o klientov. Ostatní zamestnanci 

zabezpečujú bezproblémový prevádzkový chod zariadenia t.j. stravovacia prevádzka, 

ekonomicko – hospodárska prevádzka, upratovačky, úsek údržby.   

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Zamestnanci na jednotlivých 

úsekoch prechádzajú rozličnými školeniami v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie 

a legislatívnych zmien. Organizácia pravidelne vykonáva školenie zamestnancov v oblasti 

BOZP, PO a CO a školenia v zdravotníckej oblasti.  

V roku 2011 sa zamestnanci zdravotno – sociálneho  úseku zúčastnili školení zameraných 

na bazálnu stimuláciu, konferencia o sociálnom dialógu (SR – ČR), individuálny rozvojová 

plán, humanistický integrovaný prístup k človeku (C. Rogers a V. Satiková), základy  

komunikácie s nepočujúcimi, odborný zdravotnícky seminár, ošetrovateľská rehabilitácia 

v sociálnom zariadení. 

Pracovníci ekonomicko – hospodárskeho úseku absolvovali školenie v oblasti zmien 

v povinnom zverejňovaní zmlúv – faktúr – objednávok, novela zákona o sociálnom poistení, 

ročné zúčtovanie dane, školenie k systému dochádzka, seminár pre mzdové účtovníčky, 

školenie k zostavenie konsolidovanej uzávierky, novela zákona o verejnom obstarávaní, 



novela zákonníka práce, ochrana osobných údajov, legislatívne zmeny pre personalistov 

a mzdárov a ich vplyv na uzatvorenie roka 2011.  

Poznatky z vyššie uvedených vzdelávacích  akcií sú predávané ostatným zamestnancom 

na interných poradách zariadenia.  

ZPS a DSS Novoť rozširuje vedomosti svojich zamestnancov aj prostredníctvom 

odbornej literatúry a časopisov, ktoré si môžu zapožičať na samo štúdium  alebo na prípravu 

rozličných seminárov.  

Zariadenie taktiež využíva spoluprácu s ÚPSVaR Námestovo. V roku 2011 sme podpísali 

zmluvu na absolventskú prax a tzv.50i. Jednalo sa o 5 ľudí (pracovné pozície boli obsadené 

na zdravotnom a sociálnom úseku).  

 

5. Poskytovanie sociálnych služieb 

 

 ZPS a DSS Novoť poskytuje sociálne služby zamerané na riešenie  nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťažkého  zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 

z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 

 V zariadení pre seniorov sa : 

A) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ošetrovateľská starostlivosť, 

5. ubytovanie, 

6. stravovanie, 

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

8. osobné vybavenie 

B) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 

C) zabezpečuje záujmová  činnosť 

V domove sociálnych služieb sa:  

A) poskytuje  

1. pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ošetrovateľská starostlivosť, 

5. ubytovanie, 

6. stravovanie, 

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

8. osobné vybavenie, 

B) zabezpečuje 

1. pracovná terapia, 

2. záujmová činnosť, 

C) utvárajú podmienky na 

1. vzdelávanie, 

2. úschovu cenných vecí. 

Sociálne podmienky klientov: 

A) počet a kapacita izieb, umiestnenie sociálneho príslušenstva: 

ZPS a DSS Novoť je rozdelené na jednotlivé poschodia nasledovne: suterén, prízemie 

A oddelenie, B oddelenie, podkrovie. V suteréne budovy sú umiestnené sklady, šatne 

a miestnosti nutné k chodu organizácie. Prízemie tvoria administratívne kancelárie, 

stravovacia prevádzka, jedáleň, knižnica, pracovná miestnosť, toalety a iné.  



Tzv. A oddelenie a B oddelenie tvorí: ošetrovňa, 2 kúpeľne, televízna miestnosť, 

fajčiareň, kuchynku a izby klientov. Sociálne príslušenstvo (WC) je súčasťou každej izby.  

 

A oddelenie :        

Počet izieb Počet postelí 

1 jednolôžková 

12 dvojlôžková 

3 trojlôžková 

2 štvorlôžková 

Počet lôžok celkom:                45 

 
B oddelenie :        

Počet izieb Počet postelí 

1 jednolôžková 

12 dvojlôžková 

3 trojlôžková 

2 štvorlôžková 

Počet lôžok celkom:               45 

 
 Podkrovie :        

Počet izieb Počet postelí 

1 dvojlôžková 

3 trojlôžková 

1 štvorlôžková 

Počet lôžok celkom:               15 

 
B) možnosť trávenia voľného času, množstvo a vybavenosť spoločenských priestorov: 

Voľný čas môžu klienti ZPS a DSS Novoť tráviť v pracovnej miestnosti, knižnici, 

televíznych miestnostiach na oddeleniach, kaplnke, spoločenskej miestnosti, relaxačnej 

miestnosti, na chodbách, prispôsobených k posedeniu a počúvaniu rádií. V letnom období je 

príjemné posedenie na terase zariadenia, altánku a lavičkách umiestnených v okolí budovy.  

C) ďalšie poskytované služby – rehabilitácia a iné: 

 denne: ranné cvičenie (rozcvičky), v letných mesiacoch vychádzky do záhrady, 

čítanie z novín  

 1 x týždenne: loptové hry, maľovanie a ručné práce, biblický krúžok, tréning 

pamäti, premietanie filmov, spoločenské hry, úprava okolia, prechádzky, účasť 

na bohoslužbe 

 v pravidelných termínoch: pedikúra, manikúra, kaderníčka 

 ostatné: divadelný a šachový  krúžok, pravidelná sv. spoveď, tkanie na 

krosnách, pedig 

D) kultúrne a športové akcie, ktorých sa klienti  mohli v minulom roku zúčastniť: 

 Novoročné posedenie pri hudbe 

 Spoločné páračky 

 Maškarný ples 

 Vystúpenie detí zo ZŠ Novoť 

 Šachový turnaj VÚC Žilina 

 Veľkonočná výstava na VÚC Žilina 

 Stavanie mája 



 Opekačka  

 Stolný tenis Čadca 

 Váľanie mája 

 Deň matiek a otcov 

 Výlet Rajecká Lesná, Rajec, Strečno 

 Športové hry klientov Ždiarska dolina 

 Výlet k hrobu biskupa  Jána Vojtaššáka 

 Zdravotnícky krúžok – kultúrny program 

 Návšteva priateľov z Poľska 

 Mesiac úcty k starším -  vystúpenie ZŠ Novoť 

 Divadlo „Seniori po roku“ 

 III. ročník Tanečnej módnej show seniorov Kysucké Nové Mesto 

 Účasť na akcii „Domov domovu“ v Ružomberku 

 Vystúpenie detí z MŠ Novoť 

 Kultúrny dom v Novoti – posedenie dôchodcov 

 Spoločná návšteva cintorínu klientov a detí z farského klubu Lokca počas 

sviatku zosnulých 

 Katarínska zábava 

 Inštalácia Vianočnej výstavy na VÚC Žilina 

 Sv. Mikuláš 

 Vianočný program od Jednoty dôchodcov 

 Vianočný program z Centra voľného času z Námestova 

 Vianočný program z okolitých ZŠ – Novoť, Breza, Lokca 

 Vianočný program detí z farského klubu Lokca 

 Pečenie oblátok a vianočná výzdoba. 

E) spôsob vzdelávania a udržiavania, rozvíjania schopnosti klientov: 

 V  ZPS a DSS Novoť  sa  snažíme  predovšetkým o    udržiavanie schopností a     znalosti 

klienta, v rámci spoločenských a individuálnych aktivít, ktorých sa klienti zúčastňujú podľa 

svojich záujmov a aktuálneho zdravotného stavu. Zamestnanci klientov motivujú, podporujú 

ich samostatnosť, udržujú a rozvíjajú ich schopnosti.  

 Okrem spoločných programov sa s klientmi vedú  individuálne rozhovory, riešia sa 

spoločne vzniknuté spory (napr. bývanie, spolunažívanie, trávenie voľného času, rodinné 

problémy a iné), venujú sa individuálnemu čítaniu, lúšteniu krížoviek, nákupom a ďalšie 

činnosti vždy s ohľadom na dané  podmienky, ročné obdobia, aktuálny zdravotný stav.  

V organizácií  funguje OZ Pelikán – Novoť, ktorého hlavným cieľom je podpora a pomoc 

pri zvyšovaní sociálnej kvality života klientov a zdravotne znevýhodnených. V roku 2011 sa 

prostredníctvom OZ Pelikán – Novoť podarilo skrášliť areál a vytvoriť prostredie pre 

príjemný oddych klientov prostredníctvom nákupu  60 ks ruží, došlo k podpore športových 

aktivít klientov a rozvoju vzťahov  s inými zariadeniami prostredníctvom finančnej podpory 

pre troch klientov zariadenia. Združenie finančne podporilo výlet do Rajeckej Lesnej, balíčky 

pre klientov z príležitosti Mikuláša a iné. 

 

 

6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú službu 

 

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť je rozpočtovou organizáciou 

Žilinského samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí 13. decembra 2010 

schválilo rozpočet ŽSK na rok 2011, ktorého súčasťou bol aj rozpočet ZPS a DSS Novoť.  



V nadväznosti  na schválený rozpočet rozpísal odbor sociálnych vecí ŽSK pre naše  

zariadenie záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2011. 

 

I. Schválený rozpočet, úpravy rozpočtu 

 

 Príjmy celkom: 266 943 € 

 Výdavky celkom: 720 701 € 

 V tom: 

 600:Bežné výdavky /41/: 453 758 € 

 600:Bežné výdavky /46/: 266 943 € 

 

 Z toho: 

 610 Mzdy, platy a OOV 347 485 € 

 620 Odvody do poisťovní 129 265 € 

 630 Tovary a služby 242 468 € 

 640 Bežné transfery     1 483 € 

 

 Na základe schválenia V. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK bol upravený rozpočet 

bežných výdavkov o 12 700 € na opravu výťahu a nákup škrabky na zemiaky a zároveň  

upravený rozpočet kapitálových výdavkov o 2 300 €  na obstaranie  elektrického sporáka. 

 Na základe schválenia VI. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK boli po predchádzajúcej  

našej žiadosti preklasifikované bežné výdavky vo  výške 500 € na dofinancovanie  

elektrického sporáka.  

  

Plnenie rozpočtu príjmov 

 

       Príjmy spolu:  - upravený rozpočet  266 943,00 € 

             - skutočnosť           306 276,48 € 

             - % čerp. upr.                  114,73 % 

 

II. Čerpanie bežných výdavkov 

 

 Mzdy: 353 635,76 € 

 Odvody: 131 926,21 € 

 Cestovné:        765,69 € 

 Energie, voda:  80 711,39 € 

 Materiál: 134 754,21 € 

 Dopravné:     2 767,66 € 

 Rutinná údržba:   21 164,36 € 

 Ostatné tovary:   29 115,94 € 

 Transfery:     1 183,00 € 

 Sponzorské dary:  2 800,00 € 

 

 

 Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnych služieb  na rok 2011 

boli vo výške 602,81 €. Priemerná výška úhrady  za poskytované sociálne služby v zariadení 

na jedného klienta  na rok 2011 bola vo výške 268,81 €. 

 Jednou z možnosti získania finančných prostriedkov je využívanie rozličných dotácií, 

zapájanie sa do projektov, príspevky z európskych zdrojov, dotácie z príslušného 

ministerstva, dary od sponzorov. 



 V menovanom roku sme vypracovali a podali projekt na MPSVR SR za účelom získania 

finančných prostriedkov na nákup polohovateľných postelí. Dotácia nám bola pridelená na 

nákup polohovateľných postelí 7 000 €. Dofinancovanie do kúpnej ceny postelí 8 952 € 

prebehlo zo strany ŽSK v sume 778 € a zo sponzorských peňazí nášho zariadenia 1 174 €. 

 

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2011 

 

Hlavnou úlohou ZPS a DSS Novoť počas celého roka 2011 bolo zvyšovanie kvality 

poskytovaných služieb v zmysle platných právnych predpisov s ohľadom na individuálne 

potreby klientov. Organizácia sa snaží vytvárať priestor pre sebarealizáciu a uplatnenie 

schopností a potrieb klientov prostredníctvom spolupráce s jednotlivými organizáciami (Klub 

dôchodcov, Jednota dôchodcov, ZŠ a MŠ, Farské spoločenstvo a iné). 

V priebehu roka bol vypracovaný projekt za účelom  skvalitnenia poskytovania sociálnej 

služby prostredníctvom FOND GSK, ktorý však nebol úspešný.  

Zamestnanci sociálneho úseku sú neustále oboznamovaný prostredníctvom rozličných 

školení s platnou  legislatívou v oblasti sociálnych služieb (zameranie práce na individuálny 

prístup ku prijímateľom sociálnej služby). 

Prostredníctvom organizácie pravidelného školenia zdravotného personálu sa poskytujú 

nové a nové informácie pre zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi za účelom 

zvyšovania poznatkov v danej oblasti. 

 

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2011 

 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom  zasadnutí dňa 12.12.2011 uznesením schválilo rozpočet 

Žilinského samosprávneho kraja na rok 2012, ktorého súčasťou je aj rozpočet ZPS a DSS 

Novoť, ako rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 

V nadväznosti na schválený rozpočet rozpísal odbor sociálnych vecí ŽSK pre naše 

zariadenie záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2012. 

 

 Príjmy celkom: 273 152 € 

 Výdavky celkom: 744 332 € 

 V tom: 

 600:Bežné výdavky /41/: 471 180 € 

 600:Bežné výdavky /46/: 273 152 € 

 

 Z toho: 

 610 Mzdy, platy a OOV 356 793 € 

 620 Odvody do poisťovní 133 153 € 

 630 Tovary a služby 252 000 € 

 640 Bežné transfery     2 386 € 

 

9. Kontakt na poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť 

029 55 Novoť 976 

Tel: 043/55 90 197, 55 90 287 

Fax: 043/55 24 286 

 

 



Riaditeľ: Mgr. Petra Novotná 

Tel: 043/55 90 117 

Email: petra.novotna@vuczilina.sk 

 

Sociálny pracovníci: 

Tel: 043/55 24 287 

Mgr. Daniela Kuchťáková, email: kuchtakova@vuczilina.sk 

Mgr. Helena Jakubjaková, email: elena.jakubjakova@vuczilina.sk 

Mgr. Bohuslav Koleják, email: Bohuslav.kolejak@vuczilina.sk 

Vedúca zdravot.-sociál. úseku: Helena Antušáková, email: antusakova@vuczilina.s 

Vedúca ekonom. - hospod. úseku: Ing. Mária Kozáková, email: kozakova@vuczilina.sk 

Vedúca stravovacej prevádzky: Mária Kondelová, email: kondelova@vuczilina.sk 

 

Naše zariadenie pravidelne prispieva svojimi článkami o udalostiach v ZPS a DSS Novoť 

na internetovej stránke obce Novoť www.novot.sk . Kde sa nachádza  fotogaléria, dokumenty 

na stiahnutie, popis poskytovaných služieb a iné.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Novoť 

 

 

 
 

Jesenné upratovanie Návšteva izby biskupa Jána Vojtaššáka                                         
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             Výroba košíkov     Letný guláš 

 

       
 

 

 

   Tanečná módna show seniorov Kysucké Nové Mesto 

 

 
 

 

  Naši divadelníci            Priatelia z Poľska 

 

 

 

 

 



 

  Jednota dôchodcov     Mikuláš 

            

          
 

 

   Mikuláš    Farský klub z Lokce 

 

         
 

 

 

    Príprava na Vianočné sviatky 

 

         
 

 

 

 

             



 

     Spomienka na zosnulých       Katarínska zábava 

 

       
 

  

 

Výlet s priateľmi z Farského úradu Lokca 

 

 

           
 

 

               Pracovná terapia 

  

                                  
 

 

 

 


