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1      SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zriaďovateľ:        Žilinský samosprávny kraj

1. zriaďovacia listina č.2002/374 zo dňa 01. 07. 2002 a

2. dodatok č. 1, pod. č. 3670/2008/OSV-001, zo dňa 25. 6. 2008

3. dodatok č. 2, pod. č. 3496/2010/OSV-004, zo dňa 24. 4. 2010

4. dodatok č. 3, pod. č. 65069/2011/OSV-001, zo dňa 30. 

9.2011

5. dodatok č. 4, pod. č. 05053/2017/OSV-2, zo dňa 26.09.2017

Právna forma : rozpočtová organizácia

Dátum vzniku: 05. 06. 1985

Zápis do registra poskytovateľov: 01. 06. 2009

Pod číslom:             16/2009/OSV

Zmeny v registri:             07.06.2010 – zmena názvu právnickej osoby na:                          

                                                    Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina

                                                    03.10.2011 - doplnenie sociálnej služby: Špecializované 

zariadenie

09.05.2012 – zmena kapacity zariadení na: 

Domov sociálnych služieb – kapacita 164  

       Zariadenie pre seniorov – kapacita  75 

Špecializované zariadenie – kapacita  74 

23.11.2016 – zmena štatutárneho zástupcu na:

Mgr. Helenu Gajdošíkovú

31.01.2017  – zmena zodpovedného zástupcu za poskytovanie  

sociálnych služieb na:  Mgr. Janku Staňovú a doplnenie titulu 

štatutárnej zástupkyne na: PhDr. Helena Gajdošíková

01.11.2017 – zmena názvu právnickej osoby na:

Centrum sociálnych služieb Letokruhy, zmena v sídle 

právnickej osoby na: Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina a 

© Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
                      



Názov dokumentu: Rok : 2018

Výročná správa o činnosti a 
hospodárení v CSS Letokruhy 

Zmena:

Strana 4 z 50

spresnenie adries v miestach poskytovania sociálnych služieb na: 

Karpatská 3116/8, 3117/9, 3107/6, 3107/7

Štatutárny zástupca: PhDr. Helena Gajdošíková

IČO: 00647756

DIČ: 2020689330

Centrum sociálnych služieb Letokruhy Žilina (ďalej len CSS Letokruhy Žilina), Karpatská

3117/9,  010 08 Žilina, poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu

ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia

dôchodkového veku v domove sociálnych služieb,  v zariadení pre seniorov a v špecializovanom

zariadení.

Rozsah  poskytovanej  starostlivosti  je  realizovaný  v  zmysle  zákona  č.  448/2008  Z.  z.  o

sociálnych službách a v znení neskorších predpisov.

Od roku 2012 je CSS Letokruhy certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie. 

Dňom 01.11.2017  sa  zmenil  názov  nášho  zariadenia  z  pôvodného  názvu Zariadenie  pre

seniorov a domov sociálnych služieb Žilina na Centrum sociálnych služieb Letokruhy.
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Od  roku  2013  je  zariadenie  partnerskou  organizáciou  a  INFO  BODOM  Slovenskej

Alzheimerovej  spoločnosti.  Info  bod  distribuuje  informačné  letáky  do  rodín  dotknutých

Alzheimerovou chorobou v danom regióne a sprostredkuje užitočné rady a informácie do týchto rodín.

2      ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A PERSONÁLNE PODMIENKY 

POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Personálne  podmienky,  proces  výberu  a  prijímania  zamestnancov,  ich  zaškoľovanie  a

adaptácia, ako aj procesy súvisiace  so skončením pracovného pomeru v našej organizácii sa riadia

organizačnými smernicami „Pracovný poriadok“ a  „Riadenie ľudských zdrojov“ 

 S  celkovým  počtom  zamestnancov  -  179,5 napĺňame  normatív  zamestnancov,  ako  aj

percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov,  v súlade s  prílohou

č.1 k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších  predpisov. 

Vnútorne je  organizácia rozčlenená podľa druhu vykonávaných činností na 6 organizačných úsekov:

– úsek organizačno-personálny,

– úsek ekonomický,

– úsek opatrovateľsko - zdravotnícky,

– úsek sociálny,

– úsek údržby a správy budov,

– úsek stravovacej prevádzky.

Pôsobnosť jednotlivých úsekov a ich vzájomné organizačné vzťahy upravuje Organizačný  poriadok a

Organizačná štruktúra zariadenia.  Organizačné úseky zabezpečujú  v súlade s  predmetom činnosti

podľa  zriaďovacej  listiny  a  v  súlade  s  platnou  legislatívou  presne  definovaný  okruh  pracovných

činností. Prácu jednotlivých úsekov riadia vedúci úsekov, ktorí za riadne plnenie úloh svojho úseku

zodpovedajú riaditeľke.  Za účelom  ponúknuť naším klientom čo najkvalitnejšie služby,   zariadenie

trvalo  podporuje odborný rast  svojich zamestnancov a umožňuje a podporuje ich účasť na rôznych

vzdelávacích aktivitách.
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Prehľad o absolvovaných vzdelávacích aktivitách za rok  2018:

Názov vzdelávacej aktivity
Počet
zúčastnených

Zdaňovanie príjmov FO za rok 2017,  daňové priznanie a zmeny v DzP 1

Aktuality v mzdovej učtárni 1

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami 2

Správa registratúry 1

Ako ušetriť čas na webe a pri práci s ním 1

Supervízia ako súčasť ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov sociálnych služieb 27

Metóda komunikácie Validácia Naomi Feil 1

Stabilné tlakové nádoby – STN 690012:2014 6

Problematika pohľadávok  v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby 3

Celoslovenský seminár pre pracovníkov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby 2

Vnútorné predpisy domova dôchodcov,sociálnych služieb a odborných inštitúcií 1

Ako sa zmenia pravidlá pri zákazke s nízkou hodnotou 1

Základný kurz Bazálnej stimulácie 4

Účtovná závierka v rozpočtových organizáciach zriadených obcou a VÚC 1

Verejná služba – odmeňovanie v r. 2019, dohody 2

Verejné obstarávanie potravín 1

Kognitívna rehabilitácia u ľudí s Alzheimerovou chorobou 2

Kreatívna reminiscencia s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou 2

Augmentatívna a alternatívna komunikácia 6

 

V súlade s plánom vzdelávania v zariadení prebiehalo priebežne aj interné vzdelávanie zamestnancov

formou  rôznych  odborných  edukačných  prednášok  a  seminárov.  Zamestnanci  stravovacej  prevádzky

absolvovali pravidelné štvrťročné školenia HACCP.

Za účelom prevencie vyhorenia zamestnancov v priamom kontakte s  klientom sme aj  v roku 2018

uskutočňovali internú aj externú supervíziu. V sledovanom roku sa uskutočnili 2 skupinové interné  supervízie a

1 individuálna supervízia, ktorých  sa celkom zúčastnilo 10 zamestnancov a 3 externé skupinové supervízie,

ktorých sa zúčastnilo 27 zamestnancov.

Sme si vedomí toho, že vzdelanie a prax sa musia vzájomne dopĺňať, preto sme aj v roku 2018

vytvárali podmienky pre prax  účastníkov  opatrovateľského kurzu, ktorí sa pod odborným vedením

skúsených zamestnancov  učili  svoje  teoretické  vedomosti  aplikovať  v  praxi,  priamo v  kontakte  s

klientom. 
© Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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Naďalej  sme  spolupracovali  s  ÚPSVaR v  Žiline,  vytvorili  sme  podmienky   pre  pracovnú

činnosť  občanov  v  hmotnej  núdzi.  Spolupráca  s  ÚPSVaR  bola  pre  nás  mimoriadne  prospešná,

uchádzači o zamestnanie plnením svojich dohodnutých povinností pomáhali pri úprave areálu nášho

zariadenia  a kmeňovým zamestnancom zariadenia  pri výkone ich opatrovateľských činností.

3      PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, 
OUTSOURCING

 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy Žilina sa nachádza v okrajovej časti sídliska Vlčince  na

Karpatskej ulici,  mimo rušivých okolitých vplyvov iných činností.  Komunikačný prístup do areálu

centra je zabezpečený z prístupových sídliskových  komunikácii. 

Centrum je  umiestnené  v štyroch  päťpodlažných  budovách.  Dve  samostatne  stojace  budovy  majú

označenie Karpatská 8 a Karpatská 9 a dve budovy prepojené v prízemnej časti vstupným vestibulom

sú označené Karpatská 6 a Karpatská 7. 

Budovy centra sú panelového typu s piatimi nadzemnými podlažiami s bezbariérovými vstupmi a pre

pohyb osôb v budovách je zabezpečená komunikácie medzi podlažiami pomocou výťahov. Budovy sú

prepojené pri pešej komunikácie po vnútorných chodníkoch a spevnených plochách.. 

V prízemných  priestoroch  budov  sú  umiestnené  prevádzkovo  technické  miestnosti,  spojené

s administratívnou činnosťou, dve samostatné stravovacie prevádzky, výdajne stravy, dve práčovne so
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sušiarňami, údržbárske dielne a aj ďalšie priestory slúžiace pre poskytovanie služieb a pre záujmovú

činnosť klientov.

Na  príslušných  poschodiach  sú  umiestnené  jedálne  klientov,  spoločenské  miestnosti,

ambulancie a miestnosti so špeciálnym určením. 

K udržaniu  a na  podporu  pohybovej  aktivity  klientov  sú  využívané  rehabilitačné  miestnosti

a telocvičňa,  kde  sa  v skupinkách  alebo  jednotlivo  a  pod  odborným  vedením  uskutočňujú

telovýchovné cvičenia, ako napr. Pilates. 

Pod vedením odborných zamestnancov môžu klienti primerane ku svojím záľubám a schopnostiam

využívať spoločenské miestnosti,  terapeutické  miestnosti, dve knižnice, dve kaplnky. Terapeutické

miestnosti sú vybavené rôznym náradím pre prácu s prírodným materiálom, textilom, drevom a inými

pomôckami  potrebnými  na  vykonávanie  aktivít,  ktoré  prispôsobujeme  potrebám  a  schopnostiam

klientov .

K  areálu  zariadenia  patria  aj  dve  oddychové  exteriérové  zóny  so  záhradnými  altánkami

v prostredí parkového typu, ktoré slúžia najmä pre relaxáciu klientov. 

Jedna oddychová zóna je plne prístupná aj pre klientov na vozíkoch po spevnených komunikačných

plochách,  druhá  z oddychovej  zóny je  tvorená  lesným  ihličnatým  porastom  a tiež  aj  trávnatým

porastom so záhradným nábytkom, pozostávajúcim s drevených stoličiek, stolov a lavíc.

Na  dosiahnutie  permanentného  procesu  skvalitňovania  poskytovaných  služieb

a spríjemňovania pobytu klientov sa v roku 2018 realizovalo niekoľko projektov. 

Jednalo sa prevažne o rôzne stavebné práce a stavebné úpravy. 
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V jarných mesiacoch bola zahájená výstavba oplotenia  areálu Karpatská 8 a 9,  súčasťou ktorej  je

automatická vstupná brána s monitorovacím systémom. 

Pri vstupe bola umiestnená dopravná značka obmedzujúca vjazd len vozidiel dopravnej obsluhy, čím

sa podstatne  zvýšila  bezpečnosť  našich klientov pohybujúcich  sa v exteriéri  a  došlo aj  k  poklesu

hlučnosti a prašnosti od motorových vozidiel.

V závere roka bol do skúšobnej prevádzky uvedený samostatný lôžkový výťah v budove Karpatská

7 (B blok), ktorého výstavba začala ešte v roku 2017. Sprevádzkovanie výťahu nám umožnilo začať

prijímať do tejto budovy imobilných klientov, ktorí používajú invalidný vozík alebo klientov trvale

pripútaných na lôžko. Pôvodný osobný výťah slúžil na prepravu iba chodiacich klientov a izby kli-

entov v tejto budove boli výhradne jednolôžkové. Drobnými úpravami nábytku a zakúpením poloho-

vacích postelí, komôd a stolíkov sme prerobili  jednolôžkové izby na izby dvojlôžkové, aby sme mohli

prijímať viac ležiacich klientov, o umiestnenie ktorých je zo strany príbuzných veľký záujem.
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V budove Karpatská 7 (B blok) bola realizovaná úprava jedálne pre klientov, rozšírili sme kapacitu

o 12 miest. Pôvodnú jedáleň sme stavebnými úpravami prepojili s vedľajšou miestnosťou, čím sme

priestory slúžiace ako jedáleň zdvojnásobili. V novovytvorenom priestore sme položili novú keramic-

kú dlažbu, vymaľovali interiér a zakúpili sme nový nábytok (stoly a stoličky).  Vďaka rozšíreniu jedál-

ne sme klientom poskytli väčší komfort, spríjemnili sme im prostredie v ktorom žijú a personálu sme

zefektívnili prácu pri výdaji stravy. 

V interiérových priestoroch budov Karpatská 8 a 9 priebežne pokračovali práce pri výmene dverových

prahov súvisiace s celkovou debarierizáciou budov, ktoré takisto prispeli k uľahčeniu pohybu klientov,

hlavne na vozíkoch alebo používajúcich pri chôdzi zdravotné pomôcky. 

V  rámci  estetizácie  a  hygieny  interiérov  bolo  vymaľovaných  31  izieb  klientov  a  spoločenské

stravovacie  a  prevádzkové priestory.  Uvedené práce  boli  realizované  svojpomocne  v rámci  úseku

údržby a správy budov. 

V prevádzkovej oblasti boli počas celého roka zabezpečované činnosti spojené s chodom stravovacej

prevádzky a prevádzky práčovní. 

Bol vykonávaný pravidelný servis a revízie výťahov, strojov a technických zariadení (výmenníková

stanica)  a  taktiež  boli  podľa  požiadaviek  a  potreby  zabezpečené  aj  niektoré  iné  práce,  napríklad

dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a dodávateľsky zabezpečený vývoz a likvidácia odpadu v súlade s

platnými predpismi. 
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4      PREHĽAD O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Štruktúra poskytovania sociálnych služieb

K 31.12.2018 sme poskytovali sociálnu službu:

-  v zariadení pre seniorov fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc

inej  fyzickej  osoby  a jej  stupeň odkázanosti  je  najmenej  IV,  alebo  fyzickej  osobe,  ktorá  dovŕšila

dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. V tomto druhu

sociálnej služby sme poskytovali službu pre 75 klientov.

- v domove sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej

stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a

jej stupeň odkázanosti je najmenej III. V tomto druhu sociálnej služby sme poskytovali službu pre 71

klientov.

- v špecializovanom zariadení fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej

stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba,

Alzheimerova  choroba,  pervazívna  vývinová  porucha,  skleróza  multiplex,  schizofrénia,  demencia

rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. V tomto

druhu sociálnej služby sme poskytovali službu pre 147 klientov.

Vzhľadom na minulé roky, kedy sme zvyšovali počet miest v špecializovanom zariadení a znižovali

počet  miest  v domove  sociálnych  služieb  sme  požiadali  ŽSK  o zmenu  registrácie  poskytovaných

sociálnych  služieb.  Dňa  22.mája  2018  bola  nami  žiadaná  zmena  schválená.  Touto  zmenou

v poskytovaní sociálnych služieb sme reagovali na požiadavky ŽSK, brali sme do úvahy koncepciu

rozvoja  v oblasti  sociálnych služieb  a najmä dopyt  občanov po sociálnej  službe v špecializovanom

zariadení.  Počet  miest  podľa  druhu  služieb  od  22.5.2018:  v zariadení  pre  seniorov –  75  miest,  v

domove sociálnych služieb – 77 miest, v špecializovanom zariadení 144 miest. 

Štruktúra  prijímateľov  podľa  pohlavia,  veku,  stupňa  odkázanosti  je  so  stavom  k 31.12.2018

znázornená grafmi č. 1 až 3. Štruktúru prijímateľov podľa pohybu znázorňuje graf č. 4 a evidencia

žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ku dňu 31. 12. 2018 je znázornená grafom

č. 5.
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Štruktúra prijímateľov k 31.12.2018

Podľa pohlavia:  muži –   77 (v ZpS-19, v DSS-25, v ŠZ-38)
ženy – 216 (v ZpS-61, v DSS-46, v ŠZ-109)
_____________________________________________________________________________________________

spolu – 293 prijímateľov
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Podľa veku: 

40 – 62 rokov  …..... 19 prijímateľov (v ZpS-0 v DSS-10, v ŠZ-9)

63 – 74 rokov  …..... 64 prijímateľov (v ZpS-10, v DSS-17, v ŠZ-37)

75 – 79 rokov  …..... 39 prijímateľov (v ZpS-10, v DSS-12, v ŠZ-17)

80 – 84 rokov  …..... 69 prijímateľov (v ZpS-23, v DSS-12, v ŠZ-34)

85 – 89 rokov  …..... 64 prijímateľov (v ZpS-15, v DSS-10, v ŠZ-39)

90 a viac rokov ….....38 prijímateľov (v ZpS-17, v DSS-10, v ŠZ-11)

Najstaršia klientka sa v roku 2018 dožila veku 97 rokov, najmladší klient oslávil 44 rokov.

© Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
                      



Názov dokumentu: Rok : 2018

Výročná správa o činnosti a 
hospodárení v CSS Letokruhy 

Zmena:

Strana 14 z 50

Podľa stupňa odkázanosti: 

I – IV st. .........… 45 prijímateľov (v ZpS-45, v DSS-0, v ŠZ-0)

V st. ………. 37 prijímateľov (v ZpS-14, v DSS-22, v ŠZ-1)

VI st. …...….. 211 prijímateľov (v ZpS-16, v DSS-49, v ŠZ-146)
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Podľa pohybu: 

V roku 2018 bolo v CSS Letokruhy umiestnených 64 prijímateľov (z toho do ZpS – 16, do DSS – 2,

do ŠZ – 46), na vlastnú žiadosť odišlo 6 prijímateľov (z toho zo ZpS – 1, z DSS – 3, zo ŠZ – 2)

a zomrelo 64 prijímateľov (z toho v ZpS – 15, v DSS – 12, v ŠZ – 37).
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Evidencia  žiadateľov  o  zabezpečenie  poskytovania  sociálnej  služby  (poradovník  čakateľov)
k 31. 12. 2018

V Evidencii  žiadateľov o zabezpečenie  poskytovania sociálnej  služby (poradovník)  bolo k 31.  12.
2018 evidovaných 162 žiadostí o umiestnenie, z toho bolo :

mužov – 48 (do ZpS - 21, do DSS - 7 do ŠZ – 20)

žien –   114 (do ZpS - 65, do DSS - 14, do ŠZ – 35)

____________________________________________________

spolu – 162 žiadateľov (do ZpS - 86, do DSS - 21, do ŠZ – 55)

Poskytovanie sociálnych služieb

V CSS Letokruhy boli sociálne služby poskytované v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociál-

nych službách v znení neskorších predpisov a to celoročnou pobytovou formou, na neurčitý čas. Čin-

nosti, ktoré sme vykonávali boli zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, zachovanie, ob-

novu a rozvoj schopností klientov viesť samostatný život, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na

uspokojenie základných životných potrieb, riešenie krízovej sociálnej situácie a prevenciu sociálneho
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vylúčenia.  Hlavným cieľom v poskytovaní sociálnych služieb pre klientov bolo v spolupráci s kli-

entom a jeho rodinou uspokojovanie jeho potrieb prostredníctvom jasne definovaných procesov a po-

stupov so zameraním na spokojnosť klientov, neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a inová-

cie zariadenia.

V roku 2018 sme poskytovali odborné činnosti ako:

Sociálne poradenstvo zabezpečovali sociálne pracovníčky zariadenia, a to osobne, telefonicky

a  emailovou  komunikáciou.  Cieľovou  skupinou  základného  sociálneho  poradenstva  boli  klienti

zariadenia, ich rodinní príslušníci a záujemcovia o sociálnu službu. Prostredníctvom 361 poskytnutých

poradenstiev sme v roku 2018 informovali občanov o podmienkach, možnostiach, formách a miestach

poskytovania sociálnych služieb, o procese umiestnenia občanov do zariadenia sociálnych služieb a

pod. Vďaka spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou (ďalej len SAS) sme aj v roku

2018 boli vedení ako Infobod SAS, poskytovali sme sociálne poradenstvo pre rodiny, v ktorých má

niektorý z členov demenciu. Pri poradenstve sme využívali informačné letáky a brožúry o demencii s

cennými radami pre tých, ktorí sa starajú o takto postihnutých ľudí.

Sociálnu  rehabilitáciu v  zariadení  vykonávali  štyri  inštruktorky  sociálnej  rehabilitácie  a

sociálne pracovníčky s dôrazom na podporu samostatnosti,  nezávislosti,  sebestačnosti  u klientov s

ťažkým  zdravotným  postihnutím.  Sociálna  rehabilitácia  bola  zameraná  na  rozvoj  základných

sociálnych zručností, aktivizáciu a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o

svoje bývanie a pri základných sociálnych aktivitách. V rámci sociálnej rehabilitácie sme využívali aj

zeleninovú  a  bylinkovú  záhradku  v  areáli  zariadenia,  Snoezelen  miestnosť,  pamäťovú  izbu

a spoločenské  miestnosti.  Na  podporu  mobility  sme  realizovali  vychádzky  v  areáli  alebo  vo

vnútorných  priestoroch  zariadenia.  Pri  práci  sme  využívali  prvky  arteterarpie,  muzikoterapie,

biblioterapie,  pohybovej  terapie,  kognitívny  tréning,  vzdelávanie,  a  i.  Aktivizovať  klientov  nám

pomáhal  aj  štvornohý  dobrovoľník  –  záchranársky  pes  Tara  so  svojím  psovodom,  ktorý

prostredníctvom prvkov canisterapie pozitívne vplýval na psychiku prijímateľov trvale pripútaných na

lôžko a klientov s demenciou. U takto zdravotne postihnutých prijímateľov sme využívali aj metódu

bazálnej stimulácie. Pri práci s prijímateľmi trpiacimi demenciou, umiestnených na špecializovanom

oddelení,  sme využívali  prvky validácie  ako metódy  práce  s  dezorientovanými  starými  ľuďmi  so

zameraním na uznanie pocitov, s cieľom redukovať úzkosť, ktorú títo klienti prežívajú. V roku 2018
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sme v našom zariadení pokračovali v pravidelných  cvičeniach  klientov v našej telocvični a cez leto

v záhrade zariadenia, ktoré sa stali veľmi obľúbenou aktivitou. Pravidelne sme cvičili s profesionálnou

trénerkou – cvičiteľkou pilatesu. Do plánu aktivít v rámci sociálnej rehabilitácie a aktivizácie našich

klientov,  sme  zaradili  pamäťové  cvičenia,  prostredníctvom  ktorých  sme  trénovali  kognitívne

schopnosti našich klientov. 

Cieľom pracovných terapií bolo aj v roku 2018 rozvíjať jemnú motoriku a kognitívne funkcie,

podporovať aktivizáciu a samostatnosť klientov. Klienti sa pravidelne stretávali počas celého roka v

dvoch terapeutických miestnostiach,  piatich  spoločenských miestnostiach  a v stolárskej  dielni,  kde

mohli v príjemnom prostredí rozvíjať kreativitu, manuálne zručnosti, ale aj sociálne kontakty a sociál-

nu komunikáciu. Pri práci sme využívali rôzne materiály: papier, textil, drôt, drevo, hlinu a iné prírod-

né materiály. Vyšívali sme, drôtikovali, vystrihovali z papiera, pracovali s hlinou a podobne. V stolár-

skej dielni sa klienti venovali práci z drevom. Vyrábali rôzne dekoračné a úžitkové predmety aj vďaka

novej sponzorsky získanej univerzálnej brúske, ktorá vylepšila technické vybavenie dielne a umožnila

vyrábať kvalitnejšie výrobky.
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Počas roka 2018 sme pokračovali v spolupráci s deťmi v rámci medzigeneračnej spolupráce s

názvom „Liečiť dušu cez zmysly“ s deťmi zo ZŠ vo Višňovom. Deti spolu s našimi klientmi v tvori-

vých dielňach vyrábali rôzne výrobky ako kúpeľnú soľ, maľovali kávou, vyrábali podložky pod pohá-

re, vyrábali hojivé balzamy a naši klienti im zase prišli do školy napiecť vianočné oblátky a trubičky.

Pokračovali sme s  tvorivými dielňami aj na špecializovanom oddelení, kde tvorivá činnosť má u

klientov viditeľný terapeutický účinok. Samotní príbuzní klientov boli prekvapení, aké veci dokážu ich

blízki vyrobiť aj napriek tomu, že trpia dezorientáciou, poruchami pamäti a inými závažnými obme-

dzeniami. Najobľúbenejšou činnosťou u týchto našich klientov bolo modelovanie z hliny. Počas roka

sme zorganizovali jarnú aj jesennú brigádu. Strihali sme živé ploty, vyhrabávali lístie z  trávnikov,

celkovo sme si upravili  naše prostredie.  Pre klientov, ktorým sa cnelo za vlastnou záhradkou, sme

spoločnými silami vysadili bylinkovú záhradku. Semená a sadenice tradičných bylín používaných v

slovenských domácnostiach  boli  zakúpené z  finančných prostriedkov fondu obyvateľov.  Ich úroda

bola využívaná pri aromaterapii, ako i pri príprave liečivých čajov. Každoročne organizujeme v našom

zariadení súťaž o najkrajší balkón, kedy naši klienti môžu prejaviť svoju tvorivosť a fantáziu v pes-

tovaní balkónových kvetov. V predvianočnom období nás navštívili skauti a spoločne s našimi klient-

mi vyrábali vianočné ozdoby – zvončeky z hliny. V máji 2018 prišli k nám do zariadenia žienky zo

Živeny naučiť a ukázať našim klientom vyrábať predmety zo slaného cesta a ukázať techniku patch-

work. 
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Klientom sú blízke tradičné práce, ktoré si pamätajú zo svojich domovov a radi sa počas roka

2018 stretávali pri takýchto prácach, napríklad pri šupení fazule, pri sušení byliniek a pečení sladkých

dobrôt ako sú buchty, šišky a fánky. Pred Veľkou Nocou a Vianocami klientky upiekli  a vyzdobili

medovníčky. Na Vianoce sme napiekli a poslali medovníčky a vianočné trubičky našim spoluob-

čanom bez domova do Kláštora pod Znievom,  aby sme im urobili  radosť. Na jeseň dostalo pár

šikovných gazdiniek „slinu“ na tradičné  zemiakové posúchy, a tak sme si ich spoločnými silami na-

piekli zo zemiakov, ktoré načistili usilovní klienti a pri pečení tiež aktívne pomáhali. Taktiež sme v

lete využili náš altánok v záhrade, kde sme si upiekli sladké palacinky. Aby sme motivovali klientov,

ktorí sa nezúčastňujú na ručných prácach, vystavovali sme všetky výrobky vyrobené klientmi v spolo-

čenskej miestnosti nášho zariadenia trikrát počas celého roka - na jarnej, jesennej a vianočnej verni-

sáži. Výrobky si mohli pozrieť obyvatelia, príbuzní, priatelia a zamestnanci a oceniť tak šikovnosť kli-

entov. Výrobky sme tiež prezentovali na spoločných výstavách vo foyer ŽSK. Materiál na pracovné te-

rapie sme počas celého roka financovali z prostriedkov OZ Letokruhy, zo sponzorských prostriedkov

a z prostriedkov Fondu obyvateľov.

Realizácia projektov počas roka 2018

Vďaka projektu „Človek človeku darom“, ktorý je zameraný na budovanie a spájanie rôznych

komunít sme počas roka 2018 realizovali niekoľko stretnutí s deťmi zo ZŠ vo Višňovom, celkovo boli

v roku 2018 tieto stretnutia štyri. Vo februári sme maľovali kávou, pracovali sme s fimo-hmotou,  v

apríli sme vyrábali Orfove nástroje a borovicové liečivé olejčeky ako darček ku Dňu matiek. V júni

sme vyrábali náramky, v septembri sme vyrábali ozdoby z korálikov a hojivé balzamy.
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V roku 2018 sme požiadali o dotáciu z pohotovostného fondu Mesta Žilina, ktorá nám bola

schválená a vďaka nej sme zakúpili 40 kníh odbornej literatúry. Prostredníctvom vedomostí získaných

z nakúpenej  odbornej literatúty  sa snažíme zlepšovať kvalitu  života našich obyvateľov tým, že im

poskytujeme  starostlivosť  na  vyššej  odbornej  úrovni,  umožňujeme  im  stráviť  voľný  čas  ešte

zmysluplnejšie a pestrejšie a rozširujeme množstvo realizovaných terapií. 

Aj tento rok sme sa tradične v marci zapojili do projektu „Týždeň mozgu“, v rámci ktorého

prednášala sociálna pracovníčka  študentom Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline o

mozgu a životnom štýle prospešnom pre jeho dobré fungovanie. Taktiež sme spolu s našimi klientmi

oslávili „Deň Zeme“. 

V rámci  Výnosov  Ministerstva  práce,  rodiny  s sociálnych  vecí nám  boli  na  rok  2018

odsúhlasené  finančné  prostriedky  na  nákup  tabletov,  počítačov  a príslušenstva  k  nim.  Nákupom

techniky sme umožnili klientom počas roka 2018 získať väčšiu nezávislosť a autonómiu, udržiavať

kontakty „na diaľku“ s rodinou a známymi,  udržiavať  sociálne väzby či  partnerské vzťahy.  Mnohí

z klientov  majú  príbuzných  a  známych  žijúcich  mimo  územia  Slovenska  a  nové  komunikačné

možnosti im poskytli priestor komunikovať s nimi cez správy a cez mobilné a internetové aplikácie

(Skype, ICQ, Facebook, mail…). Tablety používali klienti, ktorí sú úplne imobilní a to priamo pri ich

lôžku.  V prípade,  že  klienti  nezvládali  používať  techniku  samostatne,  pri  používaní  počítačov

a tabletov im pomáhali zamestnanci, hlavne terapeuti a sociálni pracovníci. Prínosom projektu je tiež

popri  zlepšení  komunikácie  s rodinou  a  známymi  aj  precvičovanie  jemnej  motoriky  s pomocou

aplikácií v tabletoch.
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V decembri 2018 bola pani riaditeľka pozvaná na galavečer do Zrkadlovej siene Primaciálneho

paláca v Bratislave na prevzatie čestného uznania za projekt, ktorým za zariadenie zúčastnilo IX. etapy

súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2018“ v kategórii „Donori, médiá a ďalšie inštitú-

cie”. Podujatie moderoval Miloš Nemeček, predseda občianskeho združenia Bagara člen Rady vlády

SR pre práva seniorov. Naše zariadenie bolo ocenené za odstraňovanie bariér a zlepšovanie podmienok

pre svojich klientov, hlavne za to, že v rokoch 2016-2018 pre zdravotne znevýhodnených občanov pri-

stavilo lôžkový výťah a parkovisko, otvorilo oddelenie pre nízkopríjmových klientov, zakúpilo zdvíha-

cie zariadenia, polohovacie postele, kreslá a rôzne pomôcky, vybavilo terapeutické kuchynky, nakúpi-

lo pre klientov výpočtovú techniku, inštalovalo automatizované dvere,  zrekonštruovalo terapeutické

miestnosti a iné časti zariadenia, oplotilo areál zariadenia a začalo klientom poskytovať psychologické

služby. 

V decembri 2018 sme sa druhýkrát zapojili do projektu „Vianočný zázrak“. Projekt bol zame-

raný na seniorov, ktorí nemajú príbuzných. Každý z nich mal možnosť zapriať si darček, ktorý by ho

na Vianoce potešil. Zoznam darčekov bol zverejnený na webovej stránke projektu. Ochotní a štedrí

ľudia z celého Slovenska si vybrali konkrétny darček, ktorý potom osobne alebo poštou doručili našim

klientom.  Nielen klienti, ale aj my zamestnanci, sme boli milo prekvapení štedrosťou ľudí. Spolupráca

s organizátormi projektu bola výborná  a v prípade možnosti sa naše zariadenie bude i naďalej do tohto

projektu zapájať a pomáhať plniť  sny osamelým klientom.

Počas roka 2018 sme pokračovali v  dobrovoľníctve, prostredníctvom ktorého mali možnosť

prihlásení dobrovoľníci pomáhať a zúčastňovať sa života našich klientov akýmkoľvek spôsobom. V

súčasnosti navštevuje naše zariadenie niekoľko dobrovoľníkov a priebežne sa nám na naše výzvy o

dobrovoľníctvo prihlasujú ďalší záujemcovia, ktorých prínos je pre naše zariadenie značný a veľmi
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prospešný. Dobrovoľníci pomáhali pri skupinových aktivitách v zariadení, navštevovali  individuálne

imobilných klientov na izbách, kde im čítali alebo sa s nimi rozprávali. Dobrovoľníci zo spoločnosti

Curaden Slovakia, s.r.o.  v areáli nášho zariadenia vysadili okrasné a  ovocné stromčeky, navštívili

ležiacich klientov na izbách, hrali   s obyvateľmi  rôzne spoločenské hry. Na záver nás obdarovali

hodnotným fotoaparátom.  Dobrovoľníci zo spoločnosti HSF Systém SK,  a.s.  okrem toho, že nám

venovali svoj čas, opravili a vynovili  náš altánok, ohnisko  a skrášlili areál parku pri budovách  na

Karpatskej 6. Zástupcovia  Carmel Auto, s.r.o. v rámci svojho programu dobročinnosti nás potešili,

tak ako každý rok hodnotným darom – darovali nám do drevárskej dielne kombinovanú brúsku na

kvalitnejšie opracovávanie dreva.
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Ošetrovateľská činnosť

Starostlivosť  o  osobnú  hygienu  vrátane  kúpania,  ako  aj  o  ostatné  denné  činnosti  ako  je

stravovanie, obliekanie, vyprázdňovanie a i. zabezpečoval personál opatrovateľsko – zdravotníckeho

úseku podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu a individuálnych potrieb prijímateľov. 

Výkony ošetrovateľskej starostlivosti boli realizované v CSS Letokruhy sestrou, pracujúcou v našom

zariadení, ktorá úzko spolupracovala s obvodným lekárom Mudr. Mehrim. Navštevovala ho 

trikrát  týždenne z dôvodu konzultácií  zdravotného stavu prijímateľov a zdravotníckych pomôcok u

prijímateľov sociálnych služieb. Lieky a inkontinenčné pomôcky predpisoval obvodný lekár jedenkrát

mesačne  alebo  podľa  potreby.  Následne  boli  expedované  prostredníctvom  lekárne  a  výdajne

zdravotníckych pomôcok. 

Lekár  navštevoval  prijímateľov  v  terminálnom  štádiu,  u  ktorých  nebol  možný  prevoz  sanitnou

službou. Zhoršený zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby odborný zdravotný personál konzultoval

telefonicky s obvodným lekárom, prípadne s lekárom špecialistom, ktorí rozhodli o ďalšom postupe,

resp. odporučili prijímateľa sociálnej služby na odborné lekárske vyšetrenie či hospitalizáciu.

V  priebehu  popoludňajších,  nočných  služieb  a  počas  víkendov  a  sviatkov  sme  riešili  zhoršený

zdravotný stav prijímateľov cestou LSPP alebo privolaním RZP. 

Naše zariadenie každé dva týždne navštevovala psychiatrička.  V roku 2018 sme preočkovali  proti

chrípke  všetkých  prijímateľov  sociálnej  služby  a  proti  zápalu  pľúc  individuálne,  s  výnimkou

kontraindikovaných. 

Klienti s podozrením na infekčné ochorenie boli izolovaní a poskytovala sa im adekvátna starostlivosť

s dodržiavaním všetkých protiepidemických opatrení.

U  každého  prijímateľa  sociálnej  služby  sme  mali  zavedenú  ošetrovateľskú  dokumentáciu  a

opatrovateľské  plány.  V  roku  2018  sme  vytvorili  ošetrovateľské  štandardy  pre  opatrovateľsko  –

zdravotníckych  pracovníkov.  Imobilní  prijímatelia  sociálnej  služby  mali  zavedený  aj  polohovací

záznam, a individuálne na odporučenie lekára aj záznam o príjme a výdaji tekutín. 

© Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
                      



Názov dokumentu: Rok : 2018

Výročná správa o činnosti a 
hospodárení v CSS Letokruhy 

Zmena:

Strana 25 z 50

Pri práci s prijímateľom sme používali koncept bazálnej stimulácie (ďalej BS), ktorým sme sa snažili

zastaviť alebo zmierniť rozvoj zdravotného postihnutia a skvalitniť život prijímateľov sociálnej služby

v našom zariadení, hlavne u prijímateľov s vyšším stupňom odkázanosti. Na lôžku každého prijímateľa

máme informácie o tom, ako si praje byť prijímateľ oslovovaný a aký iniciálny dotyk sa používa pri

začatí poskytovania BS. Na každom úseku sa nachádzajú edukačné tabule, ktoré obsahujú informácie a

fotografie o tejto metóde a umožňujú nám tak lepšie zapájať aj príbuzných. 

Na skvalitnenie  ošetrovateľskej  starostlivosti  sa  prijímateľom sociálnej  služby zakúpili   elektrické

polohovacie postele a kúpacie kreslá.   

Na podporu pohybovej aktivity prijímateľov sociálnej  služby slúžila telocvičňa a dve rehabilitačné

miestnosti,  kde  prijímatelia  sociálnej  služby  pod  vedením fyzioterapeutky,  prípadne  rehabilitačnej

pracovníčky individuálne  alebo aj  skupinovo cvičili  pilates.  Prijímatelia  ako aj  zamestnanci  môžu

využívať masážny prístroj CERAGEM. Na skvalitnenie rehabilitačnej starostlivosti naďalej používame

stacionárny bicykel, biolampu a tejpovacie pásky. 

Kultúrno - záujmová činnosť

Zabezpečovaná bola podľa individuálnych možností klientov s ohľadom na ich vek, zdravotný

stav, rôzne obmedzenia ale aj potreby, zručnosti a záujmy s cieľom umožniť im žiť plnohodnotným

spôsobom života, aktívne ich zapájať do života komunity a zmysluplne organizovať ich voľný čas. V

roku 2018 sme pre klientov pripravili rôzne aktivity, výlety a stretnutia. O prebiehajúcich aktivitách

sme obyvateľov informovali  prostredníctvom dobre čitateľných pozvánok,  ktoré sme umiestnili  na

informačné tabule a samozrejme, sme ich pozývali na akcie osobne. 

Začiatkom roka sme pri fotkách z akcii spoločne spomínali na predchádzajúci rok. Pripomenuli

sme si výlety a akcie, ktoré sa realizovali v zariadení. Klienti, ktorí mali potrebu aktívneho kultúrneho

vyžitia, si mohli svoje umelecké vlohy uplatniť v dramatickom alebo speváckom krúžku a potom ich

predviesť na podujatiach  Pieseň spája – Čadca a Domov domovu. Počas mesiaca január naši klienti

navštívili  expozíciu  originálnych  ikon.  Po vzhliadnutí  vzácnych  umeleckých  diel  sme  túto  krásnu

atmosféru ukončili  posedením pri  dobrej  kávičke.  V našom zariadení  sme  privítali  aj  moderátora

a zabávača, ktorý nás zabavil rozprávaním vtipov a aj sme si spoločne zaspievali. 
© Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   

                      



Názov dokumentu: Rok : 2018

Výročná správa o činnosti a 
hospodárení v CSS Letokruhy 

Zmena:

Strana 26 z 50

Krásne divadelné predstavenie nám predviedlo divadlo Portál z Prešova - Martinko Klingáč. Okrem

podujatí v zariadení naši klienti mali možnosť vycestovať aj mimo zariadenia a zažili v Dome odborov

na koncerte známej šlágrovej skupiny Progres fantastickú atmosféru. 

Perfektná  atmosféra  bola  aj  vo  februári,  kedy  sme  si  spoločne  napiekli  fašiangové  šišky,

zaspievali  s  harmonikármi  zo  Senior  klubu  priatelia  zo  Žiliny,  ktorí  našim  klientom  priniesli  aj

výborné domáce koláče. Masky našich klientov boli pestré, každá bola jedinečná. 

Veriaci klienti mali možnosť sa stretávať na rôznych spoločných pobožnostiach (novoročná,

ružencová, dušičková pobožnosť, krížové cesty a i.). Klienti absolvovali aj Krížovú cestu v Bitarovej,

ktorá vznikla v roku 2002. V júni 2018 sme sa po niekoľkoročnej spolupráci rozlúčili s pánom dekan

Richardom Folúčkom, ktorý odišiel vykonávať kňažské povolanie na iné miesto. 

© Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
                      



Názov dokumentu: Rok : 2018

Výročná správa o činnosti a 
hospodárení v CSS Letokruhy 

Zmena:

Strana 27 z 50

Sväté omše sa pravidelne každý týždeň slúžili aj v kaplnkách zariadenia. Začiatkom leta sa konala púť

do  Rajeckých  Teplíc.  Pred  veľkonočnými  a  vianočnými  sviatkami  mohli  klienti  pristúpiť  k

sviatostiam, ktoré sme pripravili v spolupráci s RKF Žilina - Vlčince a ECAV v Žiline. 

Pamäť  a šikovnosť si mohli klienti precvičiť na rôznych podujatiach, ktoré sa konali  mimo

zariadenia, napr.  Bocca  v DSS  Dolný  Kubín,  Piškvorkový  turnaj  v  DSS  Synnómia  a  rôzne

spoločenské hry a CSS Straník v Terchovej športom oživil ľudové tradície. 
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Naši klienti  sa zúčastnili  aj  na Poľovníckej  súťaži seniorov 2018 a Seniorskej rybke,  ktoré

organizovalo  CSS  Kamence  v  KNM.  Pre  tých,  ktorí  sa  týchto  súťaží  nemohli  zúčastniť,  sme

usporiadali aj v zariadení niečo podobné, napr. Žolíkový turnaj, Tipovaciu súťaž v hokeji, Súťaž o

najkrajší balkón a pod. 

Posledný májový deň sme pre všetky žienky postavili v záhrade zariadenia stužkami ozdobený

máj a  „otvorili dvere nášho zariadenia dokorán“: Klienti z divadelného krúžku zahrali humornú scénu

z Radošínskeho naivného divadla, členovia Senior klub priatelia zo Žiliny predviedli svoje country

tance a pes Tara prvky canisterapie. Do skoku nám zahrala dychová hudba z Konzervatória v Žiline.

Návštevníci  si  pozreli  vnútorné  priestory  zariadenia,  aj  niektoré  izby klientov.  Zaujali  ich ukážky

rôznych terapií, mohli si zakúpiť spomienkové darčekové predmety, ktoré vyrobili naši klienti počas

pracovnej terapie.

Dvakrát  ročne sa obyvatelia  stretli  pri  slávnostne prestretom stole  s  veľkou narodeninovou

tortou,  ktorú  upiekli  naše  klientky,  aby  oslávili  okrúhle  životné  jubileá.  Oslavu  našim klientom

spríjemnilo vystúpenie detí zo ZŠ Romualda Zaymusa.  Pre všetky ženy a matky sme pri príležitosti

MDŽ a Dňa matiek pripravili prekvapenie v podobe kultúrneho vystúpenia a malého darčeka. 
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Klienti si vážia náročnú prácu zamestnancov opatrovateľsko - zdravotníckeho úseku, preto ich

pri príležitosti Medzinárodného dňa ošetrovateliek  potešili  kvietkom a koláčom. Počas celého roka

mali obyvatelia možnosť rozveseliť sa a zatancovať si na rôznych zábavách, kde nechýbalo i chutné

občerstvenie. Počas letných dní sme si urobili palacinkovú párty. 

V záhrade nášho zariadenia sme si v spolupráci s pani Kadašiovou, propagátorkou ľudových tradícií

spoločné  uvarili domáci slivkový lekvár a pozvali sme aj klientov z DSS Synnómia, spoločné sme si

zahrali  bocciu  a usporiadali  sme  súťaž  v jedení  slivkových  gulí.  Na  Deň  otcov  sme  hlavne  pre

imobilných klientov upiekli živánsku, kto z klientov mohol, pomáhal pri príprave. Nielen pre nich ale

aj pre klientov zo špecializovaného zariadenia sme v novembri usporiadali Katarínsku zábavu. S letom

sme  sa  rozlúčili  Dožinkovými  slávnosťami.  Pripomenuli  sme  si  ľudové  zvyky  našich  predkov

a zaspievali a zatancovali sme si so žiakmi Spojenej školy internátnej Žilina.  

Počas roka 2018  sme s našimi obyvateľmi navštívili  rôzne miesta.  Klientov, ktorých ešte

nohy poslúchajú, potešil tradičný celodenný výlet do Terchovej, kde sme si pochutnali na bryndzových

haluškách a previezli sa Terchovským vláčikom. Zorganizovali sme tiež výlet do Vysokých Tatier, kde

klienti cestovali vlakom, mnohí z nich po dlhých rokoch. Boli sme sa pozrieť v Oravskom múzeu P. O.

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, obzreli sme výstavu paličkovania v Žiline, renesančnú výstavu Bytči,

farmu Prístavky v Rajeckých Tepliciach a Rosenfeldov palác v Žiline. 
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Pravidelne sme zúčastňovali aj na ručných prácach v Krajskej knižnici v Žiline. 

Príjemne  dopoludnie  sme  s našimi  klientmi  strávili  v  záhrade  Budatínskeho  zámku  aj

v zrekonštruovanom MiniZOO v Žiline, kde si naši klienti mohli pozrieť voľne sa pohybujúce opice,

dikobraza, plazy, vtáky a iné druhy zvierat.

Pravidelne sme cvičili v záhrade zariadenia a v telocvični, aby sme sa zbavili stresu, uvoľnili napätie

a vyčistili si hlavu. Pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším nás navštívili študenti Spojenej

školy kráľovnej pokoja v Žiline. 

Pred  voľbami  sa  uskutočnili  skupinové  rozhovory  s  cieľom  informovať  klientov  o  tom,  akým

spôsobom,  kedy  a  kde  mali  možnosť  dňa  10.  novembra  2018  voliť  primátora  a  poslancov  do

Mestského zastupiteľstva v Žiline.
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Koncom roka  sme  sa  spoločne  zabavili  na  vianočnom posedení  s  harmonikármi  ale  aj  na

vianočnom večierku,  kde  sme pre  klientov  okrem tradičnej  kapustnice  s  klobásou a samozrejme

množstva  iných  dobrôt  pripravili  aj  bohatú  tombolu  s  hodnotnými  darčekmi,  do  ktorej  finančne

prispeli  štedrí  sponzori.  Počas  vianočného  obdobia  našim  klientom  doniesol  darčeky  Slovenský

skauting 25. zbor Vodopád, Žilina,  spolu sme strávili  pekné a radostné chvíle spoločným vytvorením

vianočných ozdôb v symbole anjela. Po druhýkrát sme sa zapojili do projektu Vianočný zázrak.
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Práca s výborom obyvateľov: V roku 2018 sa vo Výbore obyvateľov udiala smutná udalosť, keď

zomrel dlhoročný predseda a výbor volil predsedu nového. Členovia výboru sa pravidelne stretávali

podľa harmonogramu, ktorý bol dostupný na informačných tabuliach pri vstupe do jednotlivých budov

a prostredníctvom prítomných sociálnych pracovníčok tlmočili vedeniu zariadenia svoje požiadavky,

pripomienky a návrhy, na základe ktorých mali obyvatelia možnosť podieľať sa na živote v zariadení a

ovplyvňovať ho. Počas roka 2018 sa konalo 6 spoločných stretnutí. Na záver roka sa výbor stretol na

slávnostnom posedení s riaditeľkou zariadenia, ktorá im poďakovala za celoročnú prácu.

Zhromaždenie obyvateľov: Okrem Výboru obyvateľov, ktorý svoje požiadavky na chod zariadenia

tlmočí  vedeniu,  mali  klienti  možnosť vyjadriť  svoj  názor  aj  na zhromaždení  obyvateľov,  ktoré sa

v roku 2018 konalo v máji.

Klienti mali tiež počas roka 2018 možnosť pripomienkovať poskytovanie sociálnych služieb a celkovo

chod  zariadenia  prostredníctvom  schránok  na  podnety.  Podnetmi,  ktoré  boli  anonymné  sme  sa

zaoberali  a zjednali  nápravu  nápravy  vecí  v podnetoch  uvedených  -  išlo  o drobné  prevádzkové

nedostatky, v roku 2018 boli takéto podnety dva.

Spolupráca  s  inou  komunitou: Rok  2018  sa  niesol  v duchu  rozvíjania  vzťahov  medzi  klientmi

zariadeniami  sociálnych   služieb   žilinského  kraja.  Stretávali  sme sa  spolu  pri  rôznych  kultúrno-

spoločenských alebo športových podujatiach.  S obyvateľmi  z CSS Kamence z Kysuckého Nového

Mesta  sme si zahrali foot-pool, súťažili v Seniorskej rybke a poľovníckej súťaži. Klienti CSS  Prameň

z Dolného Kubína boli našim súperom v pre nás netradičných hrách sjoeleen a boccia. V CSS Likavka

z Ružomberka sme zápasili v rôznych disciplínach na športových hrách. V CSS Park Čadca  a v CSS

Horelica Čadca sme trénovali šedé bunky na mozgovom  joggingu. V DSS a ZpS Terchová sme sa

snažili zabodovať svojím spevom.  Počas celého roka sme sa stretávali s našimi partnermi, aby sme

upevnili a prehĺbili dobré vzťahy a aby sme sa obohatili aj novými zážitkami a nápadmi.  Niekde sme

súťažili, niekde preukazovali svoje zručnosti  alebo vedomosti. 

V rámci medzigeneračných stretnutí  boli klienti  DSS Synnómia Žilina a študenti Obchodnej

akadémie  z  Čadce  našimi  súpermi  v boji  o piškvorkové  pole.  S  klientmi  DSS  Synnómia  sme  si

spestrili jesenný deň slivkovými hodmi. Spoločne sme navarili slivkový lekvár,  ktorý si naši hostia

odniesli  ako  darček  a  napiekli  slivkové  koláče.  Sladká  odmena  čakala  i víťaza  za  súťaž  v jedení
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slivkových gulí. Novou skúsenosťou našich obyvateľov sú súťaže v boccii. Našimi trénermi a neskôr

spoluhráčmi sa stali   členovia klubu OMD Farfalletta  Žilina, ktorého členovia sú  profesionálnymi

hráčmi  tejto  hry.  Nadobudnutú  skúsenosť  sme  si  boli  vyskúšať  i v CSS  Tau  Turie  a DSS  a ZpS

Terchová. Počas celého roka sme si pripomínali rôzne tradičné sviatky, pri ktorých našim klientom

pripravili   vystúpenia  deti  z materských  škôl  a základných  škôl  z Karpatskej  ul.  a z Cirkevnej

základnej školy R. Zaymusa v Žiline. Predvianočný čas a Mikuláša sme privítali spoločne so študentmi

z Gymnázia na Varšavská v  Žiline,  Gymnázia Kráľovnej pokoja zo Žiliny a Obchodnej akadémie

Tomáša Akvinského zo Žiliny. Vianočné posedenia nám obohatili svojím programom deti zo ZŠ na

Karpatskej  ulici   v  Žiline   a deti  zo  Súkromnej  základnej  umeleckej  školy  v Lietavskej  Lúčke.

Študentky  SOU  Žilina  –  Bytčica,  budúce  kozmetičky,  pravidelne  počas  roka  2018  našim  ženám

upravovali  nechty,  obočie a poskytovali  masáž rúk.  Tento deň sme si  interne  nazvali  „skrášľovací

deň“.

Iné  komunity  nám: Počas  roka  sme  sa  potešili  z návštev,  programu  i darčekov,  ktorými  nás

prekvapili dobrovoľníci i spoločnosti  pôsobiace v Žiline i mimo nej. Členky Spolku slovenských žien

–  Živena nám  ukázali,  ako  sa  vyrábajú  rôzne  výrobky  zo  slaného  cesta,  naučili  nás  techniku

patchwork a oboznámili nás s ich hlavnou činnosťou, ktorá je zameraná na upevňovanie národného

povedomia  a uchovávanie  ľudových  tradícií  a zručností.  S 25  zborom  Vodopády  Slovenského

skautingu sme spoločne v decembri vyrábali vianočné ozdoby. Okrem zmysluplne stráveného času

s našimi klientmi  a finančného daru, ktorý nám venovali,  sa žienky potešili so „skautským dorastom“.

Členovia žilinského Senior klubu Priatelia nám svojím spevom a tancom spríjemnili Medzinárodný

deň  žien,  Katarínsku  zábavu,  Deň  otvorených  dverí.  Dychový  súbor  žilinského  konzervatória

spestril popoludňajší  letný deň našim klientom vystúpením v záhrade zariadenia.  Členovia odboru
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železničnej  polície  KR  PZ  v Žiline  a predsedníčka  Fóra  pre  pomoc  starším  v priebehu  roka

navštívili naše zariadenie, aby nám porozprávali ako bezpečne cestovať, ako sa nestať obeťou krádeže,

ale aj o problémoch v  občianskom spolunažívaní. Počas roka nám duchovnú službu poskytovali či sv.

omšami  alebo  vysluhovaním sviatostí  slúžili  kňazi  z rímsko-katolíckej  cirkvi  z farnosti  Vlčince

a Evanjelického zboru augsburského vyznania zo Žiliny.

My iným komunitám:  V rámci „otvárania sa verejnosti“ počas  Dňa otvorených dverí návštevníci

mali možnosť osobne si pozrieť a presvedčiť sa, ako to v zariadení sociálnych služieb skutočne vyzerá,

dostali  kompetentné  informácie  pre  koho sú  sociálne  služby určené  a ako si  vybaviť  umiestnenie

v zariadení  sociálnych  služieb  a návštevníci  mali  možnosť  spýtať  sa  na  všetko,  čo  ich  zaujíma.

Divadelný súbor nášho zariadenia vycestoval a potešil žiakov a študentov Gymnázia sv. Františka

z Assisi a žiakov Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline s humorným divadelným predstavením. 
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Činnosť Občianskeho združenia Letokruhy za rok 2018:

Klienti zariadenia sa vďaka OZ a jeho hodnotám zúčastnili viacerých kultúrno-spoločenských

podujatí, pracovali s novými materiálmi na pracovných terapiách a mali možnosť vycestovať mimo

nášho zariadenia. Vďaka OZ sa klienti na začiatku roka vybrali do Domu odborov v Žiline na koncert

"To najlepšie od Progresu“. Jedným z cieľov činnosti OZ je zvyšovať kvalitu a úroveň poskytovaných

sociálnych služieb,  čo umožňuje najmä vzdelaný personál,  ktorý prispieva k lepšej starostlivosti  o

klientov.  Preto  sme  z  rozpočtu  OZ  financovali  dve  školenia:  „Kognitívna  rehabilitácia  u ľudí

s Alzheimerovou chorobou“ pre 2 zamestnancov, kreatívna reminiscencia s ľuďmi s Alzh. chorobou“

pre 2 zamestnancov. Počas roka 2018 sme pre spestrenie pracovnej terapie nakúpili rôzny materiál ako

drevené lišty,  závitový materiál,  štetce,  svorky, preglejka,  lepidlá  a ďalšie pomôcky do drevárskej

dielne, ktoré nám pomáhajú skvalitniť klientmi vyrobené výrobky. Pre klientov, ktorí sa zúčastňujú

ručných prác sme zakúpili  nový materiál  na výrobu mydielok a sviečok, prípravky potrebné k ich

výrobe, dekoračný materiál a rôzne hmoty. 

Jedným z cieľov OZ Letokruhy je rozvíjať tvorivú činnosť, pozdvihovať kultúrnu a duchovnú

úroveň obyvateľov a tiež podnecovať a udržiavať aktívny spôsob života, čo sa nám aj v roku 2018

podarilo a prostredníctvom OZ sme spestrili našim klientom voľný čas a pomohli precvičiť jemnú a

hrubú motoriku, ktoré sú dôležité pre zdravie človeka. 

V priebehu roka 2018 boli zakúpené oceľové rúry a materiál na výrobu madiel, ktoré boli osadené ku

výťahom, čím sme klientom vytvorili bezpečnejšie prostredie. Zakúpili sa 3 hygienické kreslá a jedno

oddychové kreslo  pre  seniorov.  Na konci  roka  2018 boli  z  rozpočtu  OZ už  tradične  financované

mikulášske  balíčky.  OZ  chce  aj  do  budúcnosti  prostredníctvom  organizovania  rôznych  aktivít  v

zariadení i mimo neho spestriť život klientov a umožniť im čo najdôstojnejší život. 
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Ubytovanie

Klienti  sú ubytovaní  v  147 jednolôžkových,  68 dvojlôžkových izbách,  3  trojlôžkových a 1

štvorlôžkovej izbičke. Súčasťou každej obytnej jednotky je príslušenstvo, balkón a v penziónskej časti

v niektorých  väčších typoch izieb aj  malá kuchynka. Izby sú vybavené predpísaným nábytkom a

zariadením  v zmysle  novelizovanej  vyhlášky  MZ  SR  č.259/2008  Z.  z.  o  podrobnostiach  o

požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu

a  na  ubytovacie  zariadenia.  Každý  prijímateľ  si  môže  zútulniť  svoju  obytnú  jednotku  rôznymi

bytovými  doplnkami.  Obyvatelia  mali  možnosť  stretávať  sa  aj  v spoločenských  a terapeutických

miestnostiach. 

Stravovanie

Stravovanie je jednou z obslužných činností, ktorú sme poskytovali počas roka 2018. V CSS

Letokruhy  sme  stravovanie  zabezpečovali  v dvoch  samostatných  prevádzkach  –  Karpatská  8

a Karpatská 6. Prijímateľom bola poskytovaná celodenná strava racionálna,  diabetická a mixovaná.

Stravovanie  sme  poskytovali  v súlade  so  zásadami  zdravej  výživy  a tiež  s prihliadnutím  na  vek

a zdravotný  stav  klientov  a tiež  podľa  určených  stravných  jednotiek.  Starostlivo  sme  dodržiavali
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schválené jedálne lístky, platné receptúry a technologické postupy výroby a prípravy jedál, dodržiavali

sme kalorickú a biologickú hodnotu stravy a jej  pestrosť.  V zariadení  funguje stravovacia komisia,

ktorá sa stretávala každý párny týždeň. Stravovacej komisie sa zúčastňovali zástupcovia klientov, ktorí

predniesli  pripomienky  ku  kvalite  a zloženiu  jedál.  Pripomienky,  ktoré  boli  realizovateľné  sme

zapracovali  do  jedálnych  lístkov,  čím  sme  prispeli  k väčšej  spokojnosti  klientov  s poskytovaním

stravovania.  V priebehu  roka  sme  zakúpili  nové  kuchynské  spotrebiče  a  to:  elektrickú  trojrúru,

konvektomat a mlynček na mäso. V prevádzke na Karpatskej 6 prebehla rekonštrukcia jedálne.

Počet vydaných jedál za rok 2018: 

Stravovacia prevádzka Karpatská 6 Stravovacia prevádzka Karpatská 8, 9

Obyvatelia + zamestnanci Obyvatelia + zamestnanci 

raňajky 45 522 raňajky 51 741

desiata 44 279 desiata 53 775

obed 55 394 obed 68 423

olovrant 44 684 olovrant 42 579

večera 48 426 večera 46 001

večera II. 9 075 večera II. 7 838

SPOLU 247 380 SPOLU 270 357

Upratovanie

Upratovanie izieb prijímateľov a spoločných priestorov vykonávali zamestnanci zariadenia na 

základe sanitačného programu a podľa harmonogramu – denne, týždenne a štvrťročne. 

Exteriér zariadenia pomáhali upratovať a skrášľovať aj prijímatelia a zamestnanci na spoločných 

brigádach.
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Pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne prijímateľov vykonávali zamestnanci v práčovni na 

pracovisku Karpatská 6 a v práčovni na pracovisku Karpatská 8, 9. 

Pranie a údržbu posteľnej bielizne sme realizovali naďalej dodávateľsky.

Spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami – výsledky za rok 2018 

Vzhľadom  k tomu,  že  v posledných  rokoch  sme  do  CSS  Letokruhy  prijali  viac  občanov

s ťažkým zdravotným stavom, ktorý im neumožňuje vyjadriť svoj názor, pristúpili sme k rozšíreniu

zisťovania spokojnosti s poskytovaním sociálnych služieb aj medzi príbuznými klientov. Zaujímalo

nás  ako oni  vnímajú  starostlivosť  o svojho príbuzného,  v akej  kvalite  a zaujímali  nás  ich  podnety

a postrehy.  Prieskum  spokojnosti  za  rok  2018  sme  robili  prostredníctvom  dotazníkov  u  100

respondentov,  kde  sme  zisťovali  spokojnosť   príbuzných  klientov  s  poskytovanými  službami  ako

stravovanie,  opatrovateľsko-zdravotnícka  starostlivosť,  príprava  kultúrno-spoločenských  akcií,

poskytovanie poradenstva, úroveň ubytovania i dodržiavanie základných ľudských práv. 

Vyhodnotenie spokojnosti príbuzných klientov s poskytovanými  sociálnymi službami:

Celková spokojnosť príbuzných klientov s poskytovaním sociálneho poradenstva a prípravou kultúrno-

spoločenských akcií bola nadpriemerná – 97 % spokojnosti.

Celková spokojnosť príbuzných klientov s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako zabezpečovanie

liekov, čistoty posteľnej bielizne, osobnej hygieny bola nadpriemerná – 96,4 % spokojnosti.

Celková spokojnosť príbuzných klientov s kvalitou, množstvom, teplotou, pestrosťou stravy a pitným

režimom bola nadpriemerná  – 87,8 % spokojnosti.

Celková  spokojnosť  príbuzných  klientov  s  osobným  vybavením  izby  a  dodržiavaním  základných

ľudských práv bola taktiež nadpriemerná – 93 % spokojnosti.

Príbuzní  klientov  vnímajú,  že  nedostatky  pri  poskytovaní  soc.  služieb  vyplývajú  z nedostatku

personálu na oddeleniach. 
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Vyhodnotenie spokojnosti samotných klientov s poskytovanými  sociálnymi službami:

Celková  spokojnosť  klientov  s  poskytovaním  sociálneho  poradenstva  a  prípravou  kultúrno-

spoločenských akcií bola nadpriemerná – 95,5 % spokojnosti.

Celková  spokojnosť  klientov  s  poskytovaním  opatrovateľsko-zdravotnej  starostlivosti  ako

zabezpečovanie  liekov,  čistoty  posteľnej  bielizne,  osobnej  hygieny  bola  nadpriemerná  –  89,2  %

spokojnosti.

Celková spokojnosť klientov s kvalitou, množstvom, teplotou, pestrosťou stravy a pitným režimom

bola nadpriemerná  – 80 % spokojnosti.

Celková spokojnosť klientov s osobným vybavením izby a dodržiavaním základných ľudských práv

bola taktiež nadpriemerná – 90,5 % spokojnosti.

5      ROZPOČET – PREHĽAD O PRÍJMOCH (VÝNOSOCH) A VÝDAVKOCH 
(NÁKLADOV)

Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja pre rok 2018 bol schválený Zastupiteľstvom 

Žilinského samosprávneho kraja dňa 29. januára  2018, z ktorého CSS Letokruhy dostalo do 

výdavkovej časti rozpočtu sumu 3 023 842,00 €. Rozpočet v priebehu roka prešiel niekoľkými 

úpravami. Na zabezpečenie prevádzky zariadenia boli použité aj sponzorské prostriedky, prostriedky 

zvýšenia limitu za stravu a štátneho rozpočtu SR.

V príjmovej časti rozpočtu bolo plnenie schválené na sumu 961 971,00 €.
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Zhodnotenie záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré bolo rozpočtovej organizácii 
určené rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2018

Ekonomická
klasifikácia

Členenie výdavkov
Schválený
rozpočet 

Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu

%

600 Bežné výdavky 3 023 842,00 3 150 317,00 3 141 972,00 99,74 %

Z toho:   610 Mzdy a platy 1 666 391,00 1 733 275,00 1 733 275,00 100%

                620 Poistné  a  príspevok  do
poisťovní

622 730,00 630 714,00 624 669,51 99,04%

                630 Tovary a služby 705 678,00 757 285,00 757 285,04 100 %

                640 Bežné transfery 29 043,00 29 043,00 26 742,45 92,08%

700 Kapitálové prostriedky 128 378,00 289 738,00 127 038,94 33,01 %

Úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti za rok 2018

- na základe schválenia 1. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 21.05.2018,

- na základe schválenia 2. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 02.07.2018,

- na základe schválenia 3. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 17.09.2018,

- na základe rozpočtového opatrenia zo dňa 19.11.2018,

- na základe rozpočtového opatrenia zo dňa 14.12.2017,

- na základe rozpočtového opatrenia zo dňa 21.12.2017,

- na základe rozpočtového opatrenia zo dňa 27.12.2017.

Použitie mimorozpočtových  prostriedkov v roku 2018
    

Ekonomická klasifikácia a členenie výdavkov Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov 

Sponzorské prostriedky 
z toho :                                                 630-bežné výdavky
                                                             700- kapitálové výdavky

              2 289,00 €
889,00 €

1 400,00 €

Zvýšenie limitu rozpočtu o stravné 
z toho :                                                             
                                                                  630 – bežné výdavky

25  754,88 €

25  754,88 €

Granty
z toho :                                                               
                                                                   630 - bežné výdavky

1 373,17 €

1 373,17€

Štátne prostriedky

                                                                     630-bežné výdavky

1 690,00 €

1 690,00€

Zostatok na účte k 31.12.2018 0 €
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V roku 2018 CSS Letokruhy Žilina získal mimorozpočtové sponzorské finančné prostriedky a vecné
dary :

Finančné  dary  ................................................…....  …..................................  ….............… 3  681,52  €

Vecné dary …................................................................... ….......................................……... 6 403,09   €

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
   

ÚČET

Stav
k 31.12.2017

Úbytok
v roku 2018

Prírastok
v roku 2018

Stav
k 31.12.2018

019- nehmotný majetok 132,78 € 0 0 132,78 €

021-budovy
021-1 1 011-dokončené investície budov 1 844 015,85 € 0 22 986,00€ 1 867 001,85€

022- 4 1 pracovné stroje,  a zariadenia
022-4 2 pracovné stroje 205 735,11 € 18 721,29 24 784,12 € 211 797,94 €

022 – 5 stroje, prístroje  a technické zariadenia  71 338,58 € 0 0 71 338,58€

022-7 stroje,prístroje, inventár 10 079,12 € 0 0 10 079,12 €

023- 6 dopravné prostriedky 41 628,47 € 0 14 400,00€ 56 028,47€

028 1- inventár 9 618,94 € 0 0 9 618,94€

031-1 Pozemok pod stavbu 331,94 € 0 0 331,94 €

SPOLU 2 182 880,79  € 18 721,29  € 90 269,63  € 2 226 329,62€

          Drobný hmotný a nehmotný majetok    
                                            

     
ÚČET 

Stav 
k 31.12.2018

Úbytky
v roku
2018

Prírastky
v roku 2018

Stav
k 31.12.2018

750-1 1 1 /971  1/ -nábytok vnútor. zariadenie 354 952,51€ 14267,92€ 27 555,06€ 368 239,65€

750-1 1 2  /971 2/-kancel. stoje a prístroje 33 183,61 € 478,88€ 3 173,94€ 358 878,67€

750-1 1 3 /971 3/-OOPP,  textil 3 199,87 € 78,47€ 66,36€ 3 187,76€

750-1 1 4 /971 4/kuchyn. stroje a prístroje 60 189,46 € 1021,63€ 4 229,33€ 63 397,16€

750-1 1 5 /971 5 /Ostatný majetok 122 136,22 € 1784,77€ 6 948,26€ 127 299,71€

750-1 1 12 /971 12/-nehmotný majetok 4 149,45 € 0 585,60€ 4 735,05€

S P O L U : 577 811,12 € 17631,67€ 42 558,55€ 602 738,00€
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     Záväzky Stav k 31.12.2018 v EUR

Záväzky celkom   z toho : 284 334,25  €

                                            321/  dodávatelia – vyfaktúrovaný a nezaplatený tovar 17543,98  €

                                            325/  neprevzaté dedičstvo za minulý rok 385,57  €

                                            331/  mzdy za december 2016 – záväzky voči zamestnancom 143 879,29  €

                                            336/  odvody  za december 2016 – soc. a zdrav. poisťovne 95 651,97  €

                                            342/  dane a poplatky 22 666,57  €

                                            379/  iné záväzky – zrážky zo mzdy 4 206,87  €

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

        Plnenie príjmov rozpočtu k 31.12.2018 bolo vo výške 1 038 411,98 € čím boli predpísané príjmy

splnené na 104,37%  ( predpísané príjmy  vo výške 994 972,00 € ).    

Prehľad príjmov 
Kód

zdroja
Plnenie Rozpočet

212 003 –z prenajatých budov, priestorov a objektov 46 60,00€ 0,00€

21 60,00€ 0,00€

223 001 - z predaja výrobkov, tovarov a služieb 46 998 014,55 € 960 205,00 €

223 003 - za stravné 72F 25 754,88 € 25 755,00

22 1 023 769,43 € 985 960,00 €

292 012 - z dobropisov 46 0 0

292 017 - vratky 46 10 920,38 € 6 750,00 €

29 10 920,38 € 6 750,00 €

311- Granty-(bežný výdavok)-príspevok od sponzorov 72A 889,00 € 889,00

311- Granty (bežný výdavok) 72C 1 373,17 1 373,00

312 001 -  transfery zo štátneho rozpočtu 72H 0 0

31 2 262,17 € 2 262,00

321 – Granty (kapitálový výdavok)-príspevok od sponzorov 72A 1 400,00 € 0

32 1 400,00 € 0

Spolu 1 038 411,98 € 994 972,00 €
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Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu 
poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 

   

Druh poskytovanej sociálnej služby 
Náklady za rok 2018 na 1 prijímateľa 
sociálnej služby

Špecializované zariadenie 11 904,48 €

Zariadenie pre seniorov 8 347,77 €

Domov sociálnych služieb 8 359,18 €

 

© Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
                      



Názov dokumentu: Rok : 2018

Výročná správa o činnosti a 
hospodárení v CSS Letokruhy 

Zmena:

Strana 44 z 50

6      KONTAKTY NA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 

Pracovisko: Telefón : Email:

pracovisko Karpatská 8, 9

- vrátnica Ka 8

- vrátnica Ka 9

pracovisko Karpatská 6

- vrátnica 

041/ 56 74 109

041/ 56 74 105

041/ 56 74 111

PhDr. Helena Gajdošíková 041/ 56 74 101 gajdosikova@vuczilina  .sk  

ekonomický úsek 041/ 56 74 103 dsszakarp@vuczilina.sk     

organizačno-personálny úsek 041/ 56 74 112

041/ 56 74 225

ddka8varosova@vuczilina.sk

dd  1novosadova  @vuczilina.sk  

sociálny úsek

- pracovisko Ka 8, 9

- pracovisko Ka 6 

041/ 56 74 107,    
0903  803 317

041/ 56 74 213,         
0905 764 365 

d  dka8  soc.veduca  @vuczilina.sk  

ddka8soc@vuczilina.sk 

ddka6soc@vuczilina.sk     

stravovacia prevádzka

- pracovisko Ka 8, 9

- pracovisko Ka 6 

041/ 56 74 108

041/ 56 74 220

ddka8.kuchyna@vuczilina.sk

úsek údržby a správy budov 041/ 56 74 115 dd  ka  rpatska8  @vuczilina.sk  

opatrovateľsko- zdravotnícky úsek

- pracovisko Ka 8, 9

- pracovisko Ka 6 

041/ 56 74 110,       
0905 694 765           
041/ 56 74 223,      
0905 763 232

ddka8zdr.veduca@vuczilina.sk       

dd  ka  6  zdr.veduca@vuczilina.sk  
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7      PRÍLOHY 

č. 1 Harmonogram realizovaných významnejších akcií v roku 2018

č. 2 Certifikát „Pracovisko bazálnej stimulácie“ 

č. 3 Účtovná závierka za rok 2018
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Príloha č. 1   Harmonogram realizovaných významnejších akcií v roku 2018  

Január:
09.01.2018 Spomíname na rok 2017 – 23 klientov
16.01.2018 Návšteva Ikon – 13 klientov
22.01.2018 Turnaj v spoločenských hrách – 13 klientov

Február:
05.02.2018 Fašiangové šišky – 63 klientov
06.02.2018 Návšteva mini ZOO – 16 klientov
07.02.2018 Kozmetičky v zariadení – 19 klientov
08.02.2018 Dom Odborov – vystúpenie Progres – 10 klientov
13.02.2018 Fašiangová zábava – 103 klientov

Marec:
07.03.2018 Pečenie veľkonočných  medovníkov – 7 klientov
08.03.2018 MDŽ – 196 klientov
21.03.2018 Veľkonočná spoveď – 64 klientov
22.03.2018 Veľkonočná výstava ŽSK – 14 klientov
22.03.2018 Týždeň mozgu – 14 klientov
23.03.2018 Vystúpenie p. Papala – 32 klientov
26.03.2018 Krížová cesta Bitarová – 6 klientov
27.03.2018 Krížová cesta – 32 klientov
28.03.2018 Knižnica Tvorivé dielne – 6 klientov

Apríl:
04.04.2018 Kozmetičky v zariadení – 14 klientov
10.04.2018 Brigáda – 38 klientov
20.04.2018 Pamäťové cvičenie – 5 klientov
25.04.2018 Práca v bylinkovej záhrade – 6 klientov

Máj:
03.05.2018 Deň otvorených dverí  – 73 klientov
13.05.2018 Deň matiek – 203 klientov
24.05.2018 Živena – 17 klientov
25.05.2018  Výlet na farmu Rajecké Teplice – 16 klientov
30.05.2018 Boccia v Dolnom Kubíne – 8 klientov

Jún:
05.06.2018 Tipovacia súťaž v MS v ľadovom hokeji – 31 klientov
05.06.2018 Športové hry v Terchovej – 4 klienti
06.06.2018 Divadelné predstavenie Martinko Klingáč – 34 klientov
11.06.2018 Výstava paličkovania – 4 klienti
14.06.2018 Oslava jubilantov I. polrok – 42 klientov
20.06.2018 Seniorská rybka – 3 klienti
21.06.2018 Deň otcov – 112 klientov
28.06.2018 Výlet Terchová – 34 klientov
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Júl:
13.07.2018 Tréning Boccia v Dolnom Kubíne – 6 klientov
13.07.2018 Návšteva Oravského múzea – 6 klientov
17.07.2018 Návšteva mini ZOO – 18 klientov 
19.07.2018 Púť v Rajeckých Tepliciach – 22 klientov
24.07.2018 Poľovnícka súťaž – 3 klienti
24.07.2018 Návšteva Rosenfeldov palác – 4 klienti
27.07.2018 Cvičenie v záhrade – 26 klientov

August:
03.08.2018 Návšteva zariadenia Synómia /hranie Boccie – 6 klientov
09.08.2018 Výlet Vysoké Tatry – 9 klientov
18.08.2018 Filmové predstavenie v Rosenlfeldovom paláci – 4 klienti
21.08.2018 Palacinková party – 28 klientov
23.08.2018 Prednáška Fóra pre pomoc starším – 40 klientov
24.08.2018 Cvičenie – 45 klientov
27.08.2018 Beseda o SNP – 20 klientov
28.08.2018 Svätá omša v záhrade – 90 klientov

September:
06.09.2018 Cvičenie v záhrade – 24 klientov
11.09.2018 Slivkové hody – 79 klientov
12.09.2018 Vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón – 64 klientov
19.09.2018 Práca v našej záhradke – 12 klientov
28.09.2018 Prednáška o správnom používaní elektrospotrebičov – 40 klientov 

Október:
09.10.2018 Dožinky – 60 klientov
12.10.2018 Kozmetičky v zariadení – 30 klientov
14.12.2018 Curaden – 40 klientov
19.10.2018 Návšteva Spojenej školy Kráľovnej Pokoja v Žiline – 5 klientov
20.10.20.18 Tréning boccia v zariadení Turie – 3 klienti
29.10.2018 Piškvorkový turnaj v zariadení Synnómia – 5 klientov

November:
08.11.2018 Jesenná brigáda – 9 klientov
12.11.2018 Pamäťové cvičenie – 23 klientov
15.11.2018 Spoločenské hry pre mužov – 12 klientov
20.11.2018 Katarínska veselica – 79 klientov
27.11.2018 Oslava jubilantov II. Polrok – 27 klientov
28.11.2018 Kozmetičky v zariadení – 25 klientov
30.11.2018 Katarínska veselica – 16 klientov

December:
04.12.2018 Pečenie vianočných medovníkov – 27 klientov
05.12.2018 Pečenie vianočných oblátok  - 3 klienti
06.12.2018 Mikuláš – 284 klientov
07.12.2018 Skauti – 10 klientov
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13.12.2018 Vianočný večierok – 80 klientov
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Príloha č. 2   „Pracovisko bazálnej stimulácie“   
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Príloha č. 3 Účtovná závierka za rok 2018
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