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Sídlo, vznik a postavenie Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Nových Zámkoch 

 

Názov:  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch  

Sídlo: Pod kopcom 5902/75, 940 01 Nové Zámky 

Vznik: 25.9.1992 

Právna forma: občianske združenie  

IČO: 31827039 

DIČ: 2021061493 

Štatutárny zástupca: Mgr. Anita Nagyová 

kontakt: www.zpmpdssnz.edupage.org     zpmpnz@gmail.com     tel.: +421 918 461 303 

 

 

Úlohy a ciele: ZPMP NZ svoje činnosti a opatrenia zameriava na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím. Poskytuje podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám v oblasti 

odbornej starostlivosti, v oblasti terapeutických služieb a rehabilitácie. Prevádzkuje Domov 

sociálnych služieb, v ktorom sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 Zákona 

č. 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. ZPMP NZ 

spolupracuje s verejnými, súkromnými a inými organizáciami, ktoré sledujú príbuzné ciele. 

ZPMP NZ taktiež  získava informácie o práci podobných organizácií mimo územia SR, nadväzuje 

s nimi kontakty a spoluprácu. 

 

História: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vzniklo ako občianske 

združenie v roku 1992. Dôvodom vzniku bola nevyhnutná potreba zabezpečovania 

starostlivosti pre deti s viacnásobným postihnutím, ktorú nebolo možné v regióne zabezpečiť. 

V blízkosti neexistovalo zariadenie, ktoré by bolo oporou rodinám s podobným osudom 

a umožňovalo by poskytnúť deťom so zdravotným znevýhodnením služby na odbornej úrovni.   

V roku 1999 občianske združenie zriadilo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 

s mentálnym, viacnásobným postihnutím a autizmom. Od tohto obdobia podávame pomocnú 

ruku, snažíme sa byť stále lepší, skúsenosti nás posúvajú, zdokonaľujeme nami poskytované 

služby, aby sme deťom rovnako ako i dospelým so znevýhodnením skvalitnili ich život, 

a rodinám boli oporou v prekonávaní prekážok, ktoré im vkladá do cesty život so 

http://www.zpmpdssnz.edupage.org/
mailto:zpmpnz@gmail.com
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znevýhodneným členom. V záujme čo najlepšej starostlivosti a poskytovania sociálnych 

služieb „šitých na mieru“ považujeme v ZPMP NZ za prioritné spolupracovať s rodinami 

s členom so zdravotným znevýhodnením ako aj s rodinami našich prijímateľov sociálnych 

služieb. 

V súčasnosti v ZPMP NZ poskytujeme služby v DSS na dvoch prevádzkach s ambulantnou 

formou: Domov sociálnych služieb, Pod kopcom 5902/75, Nové Zámky a Domov sociálnych 

služieb – Pracovisko pracovnej terapie, Kostolná 1, Nové Zámky.   

 

Poslanie: Poslaním ZPMP NZ je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb deťom a dospelým 

so zdravotným znevýhodnením s prihliadnutím na potreby a práva tejto cieľovej skupiny. 

Naším poslaním je byť odborným sprievodcom na ceste života ľudí so zdravotným postihnutím 

pri neustálom zachovávaní ľudskej dôstojnosti a úcty. Hlavným poslaním ZPMP NZ je snaha 

umožniť ľuďom s ťažkým zdravotným znevýhodnením zostať rovnocennými členmi 

spoločnosti a umožniť im, aby prežili svoj život v prirodzenom prostredí svojich rodín. 

 

Vízia: Víziou ZPMP NZ je kvalitný život dieťaťa a dospelej osoby so zdravotným postihnutím 

a snaha o maximálne možné sprostredkovanie bežného života deťom a dospelým v našej 

starostlivosti s dostatkom pozitívnych podnetov, pocitom prijatia, podpory a istoty, 

poskytovanie kvalitných ambulantných sociálnych služieb a vytváranie podmienok pre 

dôstojný a spokojný život prijímateľov sociálnych služieb. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej 

ľudia s ťažkým zdravotným znevýhodnením budú prirodzenou súčasťou našich životov, 

v ktorej im ponúkneme kvalitné a rôznorodé služby vychádzajúce z ich zdravotného stavu, 

schopností a momentálneho cítenia.  

Sociálne služby v DSS sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, 

prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby 

pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, 

príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia 

prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ služby vybral. 

Základným cieľom ZPMP NZ je poskytovanie kvalitných služieb a vytváranie podmienok pre 

dôstojný a spokojný život prijímateľov sociálnych služieb.   

 

 

 



 

 

4 
 

 

Rokom 2021 sme nadväzovali na nezvyčajný rok 2020, ktorý sa niesol v duchu boja s novým 

koronavírusom a pandémiou COVID-19, ako aj premietnutím rôznych opatrení a mnohých 

legislatívnych zmien do každodenného života.  Mimoriadna situácia trvá neustále od 12.3.2020 

a tiahla sa naprieč celým rokom 2021.  

Nielen vďaka prijatým zákonom a nariadeniam 

sa stalo poskytovanie sociálnych služieb odlišné než 

počas obdobia pred vznikom pandémie. Pravdou 

je, že pandémia zasiahla do životov každého 

jedinca, každej rodiny, každej prevádzky. Zmenilo 

sa správanie ľudí, kdesi vnútri sme sa pudom 

vlastnej sebazáchovy stali všetci obozretnejší, 

opatrnejší, viac než kedykoľvek predtým sme dbali 

na prísne dodržiavanie hygienických opatrení.  

Naše zariadenie sa všemožne snažilo vyjsť 

v ústrety všetkým jeho členom: zamestnancom, 

prijímateľom ako aj ich rodinám. Túto snahu pomôcť sme 

pretavili do zriadenia mobilného odberového miesta. Toto 

MOM poskytovalo svoje služby len pre zamestnancov 

zariadenia, prijímateľov sociálnych služieb, žiakov školy a ich 

rodiny. Týmto sme eliminovali množstvo rizikových situácií 

s dopadom na zdravie zúčastnených, ktorým by sa nevyhli, ak by 

absolvovali všetky povinné plošné či skríningové testovania 

v zástupoch davov počas mrazov, zimy a nepriaznivých 

poveternostných podmienok. Aj vďaka tejto skutočnosti sa nám 

podarilo vyhnúť sa plošným výpadkom zamestnancov 

z pracovného procesu a taktiež výpadku prijímateľov z poskytovaných sociálnych služieb.  

Väčšine ľudí pomohla získať pocit bezpečia nová možnosť - očkovať sa proti koronavírusu 

Covid-19. Práve preto sme všetkým zamestnancom zariadenia ako aj prijímateľom sociálnych 

služieb viackrát vyšli v ústrety a umožnili sme očkovať sa prostredníctvom zorganizovania 

skupinového očkovania výjazdovým očkovacím tímom priamo v priestoroch nášho zariadenia. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 sa už v roku 2021 začali realizovať skupinové 

aktivity s menším počtom účastníkov s dodržiavaním zvýšených hygienicko-epidemiologických 

opatrení. Naďalej sa poskytovanie sociálnych služieb nieslo predovšetkým v duchu 

individuálnej práce, vyhýbaniu sa zhromaždení či väčších skupín. Z tohto dôvodu sme aj v roku 

2021 strádali výlety, kultúrne podujatia, vystúpenia, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch 
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absolútne prirodzenou súčasťou našej spolupráce zariadenia s rodinami prijímateľov, ako aj 

vzájomnej interakcie medzi prijímateľmi a širším sociálnym prostredím. 

V októbri 2021 poctil naše zariadenie svojou návštevou pán minister Krajniak, ktorého 

zaujalo dvojjazyčné vyučovanie, multisenzorické miestnosti či moderné interaktívne učebné 

pomôcky. Povzbudil nás v našom úsilí 

o zvyšovanie kvality starostlivosti 

a poďakoval za neoceniteľnú prácu. 

 

Vzhľadom k zdieľaným priestorom 

a s ohľadom na bezpečnosť sme aj v 

priebehu roka 2021 úzko spolupracovali 

predovšetkým s Regionálno edukačno-

sociálnym centrom. V spolupráci sme 

pokračovali s Mestom Nové Zámky v projekte Vzdušné zámky 2020/2021, Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, ATO TRANS, s.r.o., Mountfield SK, s.r.o.,  neziskovou 

organizáciou Aréna Bago. Kvôli opatreniam a nariadeniam 

spojenými s pandémiou koronavírusu bola s ostatnými 

organizáciami spolupráca aj v roku 2021 oklieštená.   

Za podporu prejavenú v roku 2021 ďakujeme spoločnostiam: 

ATO TRANS, s.r.o., Mountfield SK, s.r.o.,  neziskovej 

organizácii Aréna Bago, Vianutra, s.r.o., 

PETITE ROSE floral design,  Darčekovej 

predajni Christine design, dm drogerie 

markt, s.r.o., priateľom z OZ Malý šéfkuchár bez čapice, OSRAM a.s. 

a v neposlednom rade všetkým priateľom – fyzickým osobám, ktorí nás, 

naše deti, mládež aj dospelákov podporili, obdarovali.  

 

Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb 

Domov sociálnych služieb prevádzkuje svoju činnosť v priestoroch 

dvojpodlažnej budovy, ktorá je majetkom mesta Nové Zámky. Terapeutický 

trakt je z dôvodu zachovania jednoduchého prístupu pre všetkých 

prijímateľov orientovaný na prízemí budovy. Dbáme na uľahčenie orientácie 

v priestore prijímateľom sociálnych služieb s ťažkým zdravotným 

znevýhodnením – zmyslovým, telesným či mentálnym. Pre dobrú orientáciu 

prijímateľov je každá dostupná miestnosť označená piktogramom, prípadne 



 

 

6 
 

je prítomné i písomné označenie. V našej kuchyni s kompletným moderným vybavením 

kladieme dôraz na kvalitu pripravovanej a podávanej stravy. Prevádzka na ulici Pod kopcom 

5902/75 má priestranný, udržiavaný vonkajší areál s  trávnikom, zeleňou, bylinkovou 

záhradkou, priestorom pre oddych, novým ihriskom pre prijímateľov sociálnych služieb v 

detskom veku, s možnosťou využitia priestoru na hry, opekanie, zábavu. Pracovisko pracovnej 

terapie na ulici Kostolná 1, Nové Zámky sa nachádza v priestoroch františkánskeho kláštora - 

kultúrnej pamiatky, kde majú prijímatelia sociálnych služieb k dispozícii pokojné nádvorie 

kláštora a centrum mesta im umožňuje kultúrne, spoločenské a športové vyžitie. V priestoroch 

DSS zabezpečujeme bezbariérovosť pomocou zdvihákov a schodolezov. Pre imobilných 

prijímateľov sociálnych služieb sú zabezpečené antidekubitné matrace a podložky.  

Prijímatelia sociálnych služieb 

V Domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby deťom od tretieho roku veku, 

mládeži a dospelým s mentálnym postihnutím a kombinovaným postihnutím, pričom nie je 

určená horná veková hranica prijímateľov sociálnych služieb. Domov sociálnych služieb – 

Pracovisko pracovnej terapie poskytuje služby prijímateľom od 16 roku veku. Dlhodobo 

pracujeme na tom, aby sme v čo najvyššej kvalite zabezpečili prijímateľom sociálnych služieb 

s mentálnym a kombinovaným postihnutím odborné, obslužné a ďalšie činnosti vedúce 

k zlepšeniu ich stavu, prevenciu pred zhoršením zdravotného stavu.  Podporujeme ich rozvoj, 

aktívne a zmysluplné využívanie ich voľného času. Snažíme sa poskytovať prijímateľom 

sociálnych služieb príjemné prostredie stimulujúce ich telesný a duševný vývoj so zreteľom na 

uspokojovanie ich potrieb, dodržiavanie práv 

a slobôd, ale i učenie sa svojich povinností. Sociálnu 

starostlivosť v DSS organizujeme v skupinách 

i individuálne, v závislosti od potrieb prijímateľov 

sociálnych služieb, možností terapií a priestorových 

a poveternostných podmienok, s prihliadnutím na 

vek, schopnosti prijímateľa sociálnych služieb 

a momentálneho stavu. Svoju priamu činnosť 

smerujeme k aktivitám vyplývajúcim z Individuálneho plánu prijímateľa sociálnych služieb, 

pričom prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnych služieb, aktivizovanie podľa 

jeho schopností a možností. Na Pracovisku pracovnej terapie výrazne opierame svoju činnosť 

o podporované rozhodovanie a možnosť voľby prijímateľa sociálnych služieb pri ponuke 

bežných aktivít počas dňa. 

ZPMP NZ k 31.12.2021 poskytovalo sociálne služby 41 prijímateľom sociálnych služieb na 

prevádzke Domov sociálnych služieb, Pod kopcom 5902/75 Nové Zámky, a 20 prijímateľom 
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sociálnych služieb na prevádzke Domov sociálnych služieb – Pracovisko pracovnej terapie, 

Kostolná 1 Nové Zámky. 

Všetkým prijímateľom sociálnych služieb poskytuje ZPMP NZ svoje služby na základe 

Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu V. a VI. stupňa. 

K 31.12.2021 ZPMP NZ evidovalo 31 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.  

 
 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb podľa veku 

Vekové rozpätie 
Počet prijímateľov sociálnych 
služieb 

3 - 7 rokov 0 

8 - 15 rokov 18 

15 - 18 rokov 6 

18 - neobmedzene 37 

Deti 24 

  

  

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb podľa mobility 

Mobilní prijímatelia sociálnych služieb 50 

Prijímatelia sociálnych služieb odkázaní na invalidný 
vozík 8 

Prijímatelia sociálnych služieb trvalo odkázaní na lôžko 3 

  

  

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb podľa pohlavia 

Ženy 24 

Muži 37 

  

  

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb podľa prevádzok 

Prevádzka Domov sociálnych služieb Pod kopcom 75, 
Nové Zámky 41 

Prevádzka Domov sociálnych služieb Kostolná 1, Nové 
Zámky 20 

  

  

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb podľa diagnóz 

Autizmus (pervazívna vývinová porucha) 29 

Iné (MP s viacnásobným postihnutím) 26 

Downov syndróm 6 
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Personálne zabezpečenie ZPMP NZ 

 

V súlade s § 9, ods. 4 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov naše zariadenie sociálnych služieb plní povinnosť dodržiavať maximálny počet 

prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel 

odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 citovaného 

zákona.  

K 31.12.2021 v našom zariadení pracovalo 42 

zamestnancov. Z toho odborných 31 zamestnancov.  

ZPMP NZ zamestnáva aj ľudí so zdravotným 

znevýhodnením v rámci chránenej dielne na oboch 

prevádzkach. Na základe skúseností je ZPMP NZ v rámci 

personálnej politiky otvorené aj uchádzačom o prácu, 

ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

využíva rôzne programy, oslovuje úrad so žiadosťou o spoluprácu pri obsadení voľných 

pracovných miest. 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV ZPMP NZ 
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Sociálny pracovník 

Sociálny pedagóg 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 
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Špeciálny pedagóg 

Vychovávateľ  

Pomocný vychovávateľ 
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Opatrovateľ 

Masér 

Ekonóm 
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Kuchár 
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Ergoterapeut 



 

 

11 
 

 

Aktivity ZPMP v Nových Zámkoch v roku 2021 

 

Február 

Karneval 

 

Marec 

Svetový deň Downovho syndrómu 

 

 

Apríl 

Svetový deň povedomia o autizme  

Prvá pomoc – 

návšteva študentiek SZŠ 

 

 

Máj 

Cvičenie v prírode  

Projekt Vzdušné zámky 2020/2021 mesto 

kultúry – Tvorivé dielne Eko kreativita 

Projekt „Bezpečnosť v doprave“  

 

 

 

Jún 

 

Deň radosti 

Samozber jahôd 

Výroba výrobkov, príprava a účasť na „Deň krivých 

zrkadiel“ v Nitre 

Supervízia odborných 

zamestnancov 

Piknik v prírode, opekačka 

 

 

 



 

 

12 
 

 

 

 

Júl - August 

Návšteva múzea J. Thaina 

Letné radovánky na dvore RESC 

Návšteva kina Mier 

Výlet do Štúrova 

 

Návšteva termálneho kúpaliska Štrand Nové 

Zámky 

Návšteva Hvezdárne 

v Hurbanove 

Návšteva Soľnej jaskyne 

Royal Salt 

Výlet do Komárna 

 

 

 

 

 

 

September 

Čerstvé hlavičky –zahájenie projektu v spolupráci s Kaufland  

Kurz použitia fyzickej reštrikcie u klientov s problémovým správaním - zamestnanci 

Plávanie – Mestská plaváreň Nové Zámky 

Brantner –Čistota pol života 

Aréna Bago – korčuľovanie   Darovanie krvi  

Návšteva Soľnej jaskyne Royal Salt  

Kŕmenie zvierat v Lesoparku Berek 
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Október 

Aréna Bago – korčuľovanie 

Návšteva Soľnej jaskyne Royal Salt 

Návšteva pána ministra Krajniaka 

Exkurzia v Emilových sadoch  

 

 

 

November 

Akcia „Právo na ochranu pred nebezpečnými drogami“ 

„Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“ 

Výroba Vianočných dekorácií 

Vianočné Tvorivé dielne 

 

 

 

 

December 

Mikuláš v RESC 

Zdobenie vianočného stromčeka na 

námestí v NZ 

Vianočné posedenie - Jedličková 
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                     Ekonomicky oprávnené náklady rok 2021 

Názov zariadenia:  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch 

Ekonomicky oprávnené náklady - rok 2021 

    DSS*  ŠZ*  ZNB útulok ZPB 
rehabilitačné 
stredisko  

tlmočnícka 
služba 

špecializované 
sociálne 
poradenstvo 

  počet klientov (kapacita)                 

čerpanie rozpočtu 

pol. 
610 mzdy    459 299,85                  

pol. 
620 odvody    160 385,72                  

631001 cestovné výdavky tuzemské                 

632001 energie -elektrina, plyn     33 220,63                  

632002 vodné, stočné       3 409,93                  

632003 telefón,fax,poštové služby       1 726,03                  

pol. 
633 materiál     81 661,23                  

pol. 
634 dopravné                 

pol. 
635 údržba     11 816,04                  

pol. 
636 nájomné za prenájom     16 899,08                  

pol. 
637 služby     55 268,30                  

pol. 
640 bežný transfer-náhrada príjmu PN       2 817,86                  

  odpisy       7 955,48                  

Spolu      834 460,15                  
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  Náklady na 1 klienta/rok     14 143,39                  

  Náklady na 1 klienta/mesiac       1 178,62                  

                    

pol 
(200)  

Príjem z platenia úhrad za sociálnu službu - 
SPOLU     51 502,23                  

  
priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu 
službu na 1 klienta /rok          872,92                  

  
Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu 
službu na 1 klienta /mesiac            72,74                  

          

Nové Zámky 28.01.2022         

Vypracoval: 
Ing. Katarína 
Droblenková Schválil:  Mgr. Anita Nagyová, predseda združenia  

 


