
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov sociálnych služieb a Zariadenie 

podporovaného bývania 
 

 sa nachádza v obci Veľké Pole 17 km od okresného mesta Žarnovica. 

Nachádza sa v tichom prostredí obce, ktorá sa rozprestiera v objatí lesov. Je 

situovaný v strede obce v blízkosti rímsko-katolíckeho kostola a obecného 

úradu. 
 Domov sociálnych služieb sa skladá z rozsiahleho areálu, ktorý tvorí 

viacero budov rozmiestnených okolo parku a je špecializovaný na mužov so 

zdratovným postihnutím. Zariadenie podporovaného bývania sídli v 

zrekonštruovanom bytovom dome ako samostatná jednotka neďaleko areálu 

domova sociálnych služieb a slúži mužom i ženám so zdravotným postihnutím. 
 

Domov n. o. 

Veľké Pole č. 5 

966 74  Veľké Pole 

IČO: 319 08 675 

DIČ: 20 21 96 31 19 

  

Riaditeľka zariadenia: 

 Ing.MilenaDemeterová 
 

Telefón:045/68 95 128 

     045/68 95 127 

Fax:     045/68 95 127 

Mobil:  0911 240 111 

e-mail:  dss.velkepole@stonline.sk 

web:     www.domov-n-o.sk 

 

 

 



Domov n. o. - domov sociálnych služieb 
 

 Domov sociálnych služieb poskytuje komplexné sociálne služby od roku 

2003, kedy bol po transformácii zapísaný do registra neziskových organizácií. 

Sociálna starostlivosť sa poskytuje pre 59 klientov – mužov so zdravotným 

postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy 

správania alebo zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí. 

 Klienti sú ubytovaní v 1 až 3 lôžkových izbách umiestnených v 5 

budovách. Každá miestnosť je vybavená štandardným príslušenstvom a 

rôznymi doplnkami zodpovedajúcimi postihnutiu klientov. Izby alebo spoločné 

priestory sú vybavené televízormi. 

 

 

 Príprava a podávanie stravy je realizované v stravovacej prevádzke. 

Strava je podávaná 4-6 krát denne, pripravujú sa minimálne dva druhy jedál  

podľa zdravotného stavu klientov (racionálna, diabetická, neslaná, redukčná 

diéta a pod.). Klientom, ktorí sú pripútaní na lôžko sa podáva strava na izbách, 

ktoré sú vybavené na stolovanie prostredníctvom prísuvných stolíkov k posteli 

klienta. 
 



 Starostlivosť o klientov zabezpečuje službukonajúci odborný personál 

nepretržite. Pre klientov je zabezpečený dohľad a pomoc pri nevyhnutných 

životných úkonoch v prípade, ak to vyžaduje stav klienta. Sociálne služby sú 

poskytované prostredníctvom odborných, obslužných a ďalších činností. 

 Zdravotná starostlivosť je zabezpečená priamo v zariadení 

prostredníctvom praktického lekára 1x týždenne a psychiatra 1x mesačne, 

prípadne podľa potreby. 

 

 Pre klientov sú k dispozícii tri spoločenské miestnosti, ktoré klienti 

využívajú na vzájomné stretnutia, rôzne oslavy, kultúrne a záujmové činnosti, 

prípadne na pracovnú činnosť. Pre oddych klientov je k dispozícii park s 

lavičkami či posedenie pri krbe. 

 

 

 

 



Domov n. o. - zariadenie podporovaného bývania 
 

 Zariadenie podporovaného bývania poskytuje komplexné sociálne služby 

od roku 2003, kedy bol Domov n. o. zapísaný do registra neziskových 

organizácií a k Domovu sociálnych služieb zriadil aj Zariadenie podporovaného 

bývania. Sociálna starostlivosť sa poskytuje pre 24 klientov – mužov i ženy so 

zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a 

poruchy správania alebo zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí. 

 

 Zariadenie podporovaného bývania je umiestnené v bytovom dome, ktorý 

sa nachádza neďaleko areálu Domova sociálnych služieb. Bytový dom tvorí 6 

bytových jednotiek, z toho sú 4 byty 3-izbové a 2 byty 2-izbové, pričom jeden 

2-izbový byt je služobný. Každý byt je vybavený kuchyňou s jedálňou, 

sociálnym zariadením a 1 až 2 lôžkovými izbami. Izby sú vybavené 

štandardným príslušenstvom. 

 Príprava a podávanie stravy je realizované v stravovacej prevádzke. 

Strava je podávaná 4-6 krát denne, pripravujú sa minimálne dva druhy jedál  

podľa zdravotného stavu klientov (racionálna, diabetická, neslaná, redukčná 



diéta a pod.). 

 Starostlivosť o klientov zabezpečuje službukonajúci odborný personál 

nepretržite. Pre klientov je zabezpečený dohľad, pod ktorým sú schopní viesť 

samostatný život. Usmerňovaním a monitorovaním klientov chceme docieliť 

rozvoj a nácvik zručností a schopností, aktivizovanie pracovného potenciálu, 

posilňovanie pracovných návykov a udržanie získaných, obnovených alebo 

novonadobudnutých zručností. 

 Zdravotná starostlivosť je pre klientov zabezpečená v priestoroch domova 

sociálnych služieb prostredníctvom praktického lekára 1x týždenne a psychiatra 

1x mesačne, prípadne podľa potreby. 

 Ako oddychová zóna pre klientov slúži altánok s lavičkami, posedenie pri 

záhradnom jazierku, či posedenie pri krbe. Pre športové vyžitie je pre klientov 

upravená trávnatá plocha na mini futbalové ihrisko a  k dispozícii je i  

posilovňa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Domov nie je miesto, kde bývaš, 

ale miesto, kde Ti rozumejú.“ 

Christian Morgenstern 

 

 

Život v našom zariadení 
 


 Kultúrno- spoločenská činnosť 


 Rozvoj pracovného potenciálu 


 Arteterapia 


 Kanisterapia 


 Muzikoterapia 


 Duchovná činnosť 


 Narodeninové oslavy 


 Biblioterapia 


 Spolupráca s Materskou školou, 

Obecným úradom a Obecnými lesmi 


 Výlety do okolia 


 Nakupovanie v obchode v obci 


 Posilovňa 

 



 

 

 

 

 



Výrobky z našej ergoterapeutickej činnosti 

 

 

Výška úhrady za poskytované sociálne služby: 

Minimálna výška úhrady – 233,50 eur 

Maximálna výška úhrady – 90% z príjmu 

Doklady potrebné k umiestneniu do Domov n. o. 

v prípade potreby vybavíme za Vás. 

 

Srdečne Vás pozývame na prehliadku nášho zariadenia. 


