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Zápisnica 
zo 7. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.             

v Žiari nad Hronom 
 

miesto konania: zariadenie pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI Žiar nad Hronom  
čas konania: 29.07.2021, o 15.00 h. 
 
prítomní: členovia správnej rady  podľa prezenčnej listiny 
prizvaní hostia: Ing. M. Minárová – riaditeľka n. o., Ing. M. Sebechlebský - revízor 
ospravedlnení: 0, za hostí – revízor n. o. Ing. Sebechlebský (čerpanie RD) 
 
Navrhovaný program:  
 
1. Otvorenie zasadnutia správnej rady. 
 
2. Schválenie predloženého programu zasadnutia – predsedkyňa správnej rady n. o. DOMOV  PRI  

KAŠTIELI  - Mgr. A. Líšková 
 
3. Kontrola prijatých Uznesení 
 
4. Odsúhlasenie dokumentov – príloh k žiadosti o registráciu neziskovej organizácie DOMOV PRI 

KAŠTIELI do registra poskytovateľov sociálnych služieb BBSK:  organizačná štruktúra, ......  

5. Diskusia a prehliadka budovy ZpS 
 
6. Záver 
 
 
Bod č.1. Otvorenie 
 
Na zasadnutí správnej rady bol  počet prítomných členov - (3), správna rada je – nie je 
uznášaniaschopná. 
Všetkých prítomných členov privítala Mgr. A. Líšková – predsedkyňa správnej rady. 
 
Bod č. 2 Schválenie programu 
 
Mgr. A. Líšková vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili k predloženému programu, príp. predložili 
doplnenie ďalších bodov programu.  
Predložený program 5. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie bol jednomyseľne 
schválený všetkými tromi členmi správnej rady. 
 
Bod č. 3 Kontrola prijatých Uznesení: 
 
Uznesenie č. 1/2021 – rozpočet pre r. 2021 – uznesenie splnené 
Uznesenie č. 2/2021 – dodatok k Štatútu – uznesenie splnené 
Uznesenie č. 3/2021 – Cenník ZpS pre r. 2021 – uznesenie splnené 
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Bod č. 4.  Odsúhlasenie dokumentov – príloh k žiadosti o registráciu neziskovej organizácie 

DOMOV PRI KAŠTIELI do registra poskytovateľov sociálnych služieb BBSK:  organizačná 

štruktúra, ......  

 

Ing. M. Minárová – riaditeľka DOMOVA PRI KAŠTIELI n. o., predložila návrh na schválenie 

organizačnej štruktúry podľa priloženej Prílohy č. 1 

 

Návrh bol odprezentovaný a následne prijatý. 

 

Návrh organizačnej štruktúry bol prijatý Uznesením č. 4/2021: 

 

Uznesenie Správnej rady n.o. DOMOV PRI KAŠTIELI v Žiari nad Hronom, č.4/2021 

Správna rada 

 

schvaľuje 

 

predložený návrh Organizačnej štruktúry zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI v súlade 

s Prílohou č. 1 

 

Pred hlasovaním sa prezentovali 3 členovia správnej rady: 

Mgr. A. Líšková, JUDr. R. Kováč a MUDr. L. Kukolík 

hlasovanie: 

počet všetkých členov správnej rady: 3 

prítomní: 3 

za – 3: 

Mgr. A. Líšková, JUDr. R. Kováč a MUDr. L. Kukolík 

Proti: 0 

Nehlasoval:0 

 

Uznesenie č. 4/2021 bolo prijaté. 

 

 

 

Bod č. 5. Diskusia 

do diskusie sa prihlásili: 
 
Mgr. A. Líšková: - otázka: Koľko žiadostí Mesto ZH eviduje na zverejnený inzerát o prijímaní 
nových zamestnancov do budúceho ZpS? 
Odp. Ing. M. Minárová (ďalej MM): Cca 280 žiadostí, ktoré sú ešte nevytriedené – záujemcovia, 
čo nebudú spĺňať podmienky zverejnené v inzeráte, nebudú pozvaní na pohovory. 
Otázka: Kedy bude výberové konania na pozíciu riaditeľ/-ka ZpS? 
Odpoveď MM: 25.08.2021, v malej zasadačke MsÚ. 
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JUDr. R. Kováč: otázka: Podľa akej platnej legislatívy, budú stanovené mzdy jednotlivým 
zamestnancom ZpS? 
Odp.: (ďalej MM).: V zmysle z. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme. 
Otázka: Je organizačná štruktúra v zmysle platnej legislatívy alebo odporúčaní z praxe? 
Odpoveď MM: Z. č. 448/2008 o soc. sl. upravuje minimálny počet prijímateľa na zamestnanca – 
Príloha č. 1 z. č. 448/2088 o soc. službách, čo v prípade ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI  znamená, 
že minimálny počet je dodržaný. Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka zariadenia sa plánuje 
otvoriť k 01.12.2021, zamestnanci budú nastupovať do zamestnania aj podľa obsadenosti 
zariadenia. Organizačná štruktúra bola konzultovaná s obdobným zariadením vo Fiľakove, so ZpS 
vo Veľkej Lehote, v ZpS J. Lehota, s Ing. Leckou – BBSK ... . 
Otázka (MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková): 
Koľko záujemcov si podalo žiadosť do výberového konania na pozíciu riaditeľa ZpS? 
Odpoveď MM: Presné číslo počtu prihlášok neviem (Ľ. Toroková – personálne čerpá dovolenku). 
Otázka: Do kedy je možné podávať žiadosti? 
Odpoveď MM: V zmysle zverejneného inzerátu, t.j. do 11.08.2021 
JUDr. Kováč prezentoval názor – ak by sa vyskytol väčší počet uchádzačov, aby sa uskutočnili 2 
kolá. V 1. kole osobné pohovory, v 2. kole prezentácia vízie, príp. doplňujúce odborné otázky. 
 
 
 
MUDr. L. Kukolík: oznámil stanovisko vedenia mesta – členmi výberového konania bude celá 
správna rada – JUDr. Kováč, Mgr. A. Líšková, MUDr. Kukolík, Mgr. P. Antal – primátor 
mesta, riaditeľka n. o. a vedúca OSoO Ing. M. Minárová. Členovia dostanú poverenia do 
výberovej komisie. Správna rada sa s týmto názorom vedenia mesta jednomyseľne 
stotožnila. 
 
MUDr. Kukolík, JUDr. Kováč a Mgr. A. Líšková – odprezentovali zhodu názoru, aby sa 
záujemcovia prihlásení do výberového konania, ktorí budú spĺňať dané podmienky, výberovej 
komisii odprezentovali víziou - prezentáciou pre ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI – ekonomika, práca 
s prijímateľmi, celkový rozvoj zariadenia. 
S požiadavkou prezentácie vízie pre ďalší rozvoj ZpS účastníkmi výberového konania, sa 
jednomyseľne stotožnila celá správna rada, bez ohľadu na počet kôl výberového konania. 
Pozvánka na výberové konanie má obsahovať vyššie uvedenú požiadavku. 
 
Ing. M. Minárová:  – riaditeľka n. o. sprevádzala členov správnej rady na ohliadke po čiastočne 
zariadenej budove ZpS, ktorého priestory – izby a výdajňa stravy sú vybavené základným 
vybavením – interiérovým ako je nábytok v izbách v rozsahu: posteľ, dvojdverová skriňa, vešiak, 
skrinka na topánky (botník), stôl, soc. zariadenia so základnou výbavou. Vo výdajni jedla: nerezové 
vybavenie - regále, pracovné pulty, teplý pult, odkladacie pulty, vozíky, rohože, dres s batériou. 
V rámci chodieb sú umiestnené uzatvárateľné skrine – úložné priestory, madlá. Kancelária pre 
riaditeľa, sekretariát a príjem prijímateľa soc. služieb sú vybavené kancelárskym nábytkom, 
viacúčelová spoločenská miestnosť je vybavená kuchynskou linkou, pracovnými stolmi a pracovné 
miesto pre soc. pracovníka – terapeuta. 
 
Správna rada sa zhodla nad nutnosťou dovybavenia priestorov ZPS: 
1. V troch izbách na 1NP, orientovaných na západ (parkovisko), exteriérovými žalúziami 
z troch dôvodov:  



 
                                                                                                                   Strana 4 z 4 

a/ slnečná a svetelná ochrana (slnko bude svietiť až do západu a vo večerných a nočných 
hodinách je priestor pred budovou plne osvetlený pouličným osvetlením – na parkovisku) 
b/ bariéra pre možné nahliadanie do izieb prijímateľov, nakoľko sú tieto 3 izby situované na 
prízemí, v úrovni chodníka a parkoviska 
c/ vzhľadom na bezbariérovosť okolia a úplne voľný prístup verejnosti na parkovisko, je 
vybavenie exteriérovými žalúziami potrebné  a žiaduce. Do budúcna je možné doplňujúce 
riešenie – oddelenie bezprostredného priestoru pred oknami týchto izieb, namontovaním 
plota. 
 
2. Zároveň sa správna rada zhodla na vhodnosti doplnenia na všetkých oknách na izbách 
a pracovných miestnostiach sieťkami proti hmyzu - minimálne na otváracom krídle okna. 
MUDr. Kukolík – navrhol odprezentovanie oboch odporučení a požiadaviek správnej rady na 
vedenie Mesta ZH. 
 
Správna rada vyjadrila spokojnosť nad súčasným stavom zariaďovania zariadenia. 
 
Ing. M. Minárová predniesla problém so zabezpečením obvodného lekára pre potreby prípadných 
záujemcov – prijímateľov SoSl v ZpS, ktorí prejavia vôľu zmeniť svojho obv. lekára (napr. ak ho 
majú v inom meste a prejsť k obvodnému lekárovi v ZH. Takýto prechod by zjednodušil obslužnosť 
budúceho prijímateľa v našom ZpS). MUDr. Kukolík prisľúbil súčinnosť, vzhľadom na svoje bývalé 
pôsobenie v žiarskej nemocnici. 
 
Bod č. 6 Záver 
Predsedkyňa správnej rady Mgr. A. Líšková sa poďakovala všetkým za účasť na tomto zasadnutí a 
následne zasadnutie ukončila. 
 
Zápisnica zverejnená na www.ziar.sk/domovprikastielino (odposlaná na zverejnenie .08.2021), 
následne zverejnená  .08.2021 
 

http://www.ziar.sk/domovprikastielino

