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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   
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spresnenie adries v miestach poskytovania sociálnych služieb na: 

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

22.5.2018 –  Zníženie celkovej kapacity z 313 miest na 296 a  

vymedzenie kapacít podľa budov:

Domov sociálnych služieb – zníženie zo 164 na  77  miest

       Zariadenie pre seniorov –       75  miest

Špecializované zariadenie–  zvýšenie zo 74 na 144 miest

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.

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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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.

 

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.

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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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  –  186,5 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  šesť  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 našim klientom čo najkvalitnejšie  služby, zariadenie trvalo podporuje

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

aktivitách.

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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Prehľad o absolvovaných vzdelávacích aktivitách za rok  2019:

Názov vzdelávacej aktivity Počet
zúčastnených

Novela zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 1

Školenie o odpadoch 1

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny od 1.1. 2019 1

Preškolenie zamestnanca vykonávajúceho činnosti na elektrických zariadeniach v zmysle Zákona č.
124/2006

1

Rekreácia a regenerácia zamestnancov po novom – príklady, výpočty, lehoty 1

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019 1

Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby 2

Supervízia ako súčasť ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov 20

Špecializované sociálne poradenstvo 1

Supervízia ako súčasť ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov - kuchyňa 7

Riadenie rizík 2

Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách 2

Druhé vedecké sympózium na Slovensku s Prof. Dr. Monikou Krohwinkel 1

Verejné obstarávanie potravín 1

Prednáška – Syndróm vyhorenia – zdravotnícky úsek 13

Interný audítor so zameraním na sociálne služby 2

Účtovná závierka v rozpočtových organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2019 1

Rekvalifikačný kurz „Mzdy a personalistika“ 1

Aktuality v mzdovej učtárni a povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov 1

Kreatívna reminiscencia s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou 2

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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Terapeutické programy pre ľudí s Alzheimerovou chorobou 2

Aktivácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby 2

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 2019 uskutočňovali internú aj externú supervíziu. V sledovanom roku sa uskutočnili 2 skupinové

interné  supervízie  a  jedna  externá  supervízia,  v  ktorých  sa  celkom  zúčastnilo  dvakrát  po

10 zamestnancov a externá skupinová supervízia, ktorej sa zúčastnilo 7 zamestnancov.

 Sme si vedomí toho, že vzdelanie a prax sa musia vzájomne dopĺňať, preto sme aj v roku 2019

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.

Taktiež sme vytvorili podmienky pre realizáciu odborného výcviku žiakov odborného učilišťa

pre  odbor  opatrovateľská  starostlivosť  v  zariadení  sociálnej  starostlivosti  a  pre  žiakov  strednej

zdravotníckej školy. 

Naďalej sme spolupracovali s ÚPSVR v Žiline, vytvorili sme podmienky pre pracovnú činnosť

občanov v hmotnej  núdzi.  Spolupráca s  UPSVR 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.

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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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 komunikácia medzi podlažiami pomocou výťahov. Budovy sú

prepojené pri pešej komunikácii 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

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. 

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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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 z drevených stoličiek, stolov a lavíc.

Na  dosiahnutie  permanentného  procesu  skvalitňovania  poskytovaných  služieb  a  spríjemňovania

pobytu klientov sa v roku 2019 realizovalo niekoľko projektov. Jednalo sa prevažne o rôzne stavebné

práce a stavebné úpravy. 

Budova Karpatská 9

 - rekonštrukcia bytových jadier na rohových izbách - likvidácia umakartových jadier, vybudovanie

bezbarierového WC a sprchového kúta,  kompletná  výmena rozvodov a vzduchotechniky v piatich

bunkách a výmena podlahovej krytiny a osvetlenia v chodbách, 

- zriadenie návštevnej miestnosti, výmena podlahovej krytiny, zariadenie nábytkom. 

Budova Karpatská 8

- výmena podlahových krytín za vynilové na ambulanciách a pätnástich izbách klientov, 

- rekonštrukcia veľkej bezbariérovej kúpeľne v havarijnom stave na Karpatskej 8,

- rekonštrukcia kúpeľne na 3. poschodí. 

Budova Karpatská 6, 7 

- rekonštrukcia a zateplenie strechy, ktorá bola v havarijnom stave,

- oprava sprchových kútov.

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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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 28 izieb klientov, chodieb a bočných

schodísk na  Karpatskej 9 a 8 , práčovne v budove Karpatská 9 a kuchyne v budove Karpatská 8.

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.  

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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4      PREHĽAD O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Štruktúra poskytovania sociálnych služieb

K 31. 12. 2019 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

77 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 144 klientov.

Štruktúra prijímateľov k 31. 12. 2019

Podľa pohlavia:  

muži – 85 (v ZpS-15, v DSS-25, v ŠZ-45)

ženy – 207 (v ZpS-62, v DSS-39, v ŠZ-106)
 ___________________________________________________________________________________________________________

spolu – 292 prijímateľov

Podľa veku: 

40 – 62 rokov …..... 18 prijímateľov (v ZpS-0 v DSS-8, v ŠZ-10)

63 – 74 rokov …..... 63 prijímateľov (v ZpS-10, v DSS-16, v ŠZ-37)

75 – 79 rokov …..... 35 prijímateľov (v ZpS-6, v DSS-11, v ŠZ-18)

80 – 84 rokov …..... 65 prijímateľov (v ZpS-23, v DSS-10, v ŠZ-32)

85 – 89 rokov …..... 67 prijímateľov (v ZpS-19, v DSS-9, v ŠZ-39)

90 a viac rokov …....44 prijímateľov (v ZpS-19, v DSS-10, v ŠZ-15)
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Najstaršia klientka sa v roku 2019 dožila veku 99 rokov, najmladší klient oslávil 45 rokov.

Podľa stupňa odkázanosti: 

I. – IV. st. ...........39 prijímateľov  (v ZpS-39, v DSS-0, v ŠZ-0) 

V. st.        ……....39 prijímateľov  (v ZpS-15, v DSS-21, v ŠZ-3)

VI. st.      …...…214 prijímateľov  (v ZpS-23, v DSS-43, v ŠZ-148)

Podľa pohybu: 

V roku 2019 bolo v CSS Letokruhy umiestnených 57 prijímateľov (z toho do ZpS – 13, do DSS – 4,

do ŠZ – 40), na vlastnú žiadosť odišlo 5 prijímateľov (z toho zo ZpS – 1, z DSS – 0, zo ŠZ – 4) a

zomrelo 53 prijímateľov (z toho v ZpS – 10, v DSS – 11, v ŠZ – 32).

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (poradovník čakateľov) k 31.

12. 2019

V Evidencii žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (poradovník) bolo k 31.12.2019

evidovaných 203 žiadostí o umiestnenie, z toho bolo :

mužov - 60   (do ZpS - 30, do DSS - 4 do ŠZ – 26)

žien - 143 (do ZpS - 84, do DSS - 12, do ŠZ – 47)
____________________________________________________________________________________________________________

spolu - 203 žiadateľov (do ZpS - 114, do DSS - 16, do ŠZ – 73)
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Poskytovanie sociálnych služieb 

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

sociálnych službách v znení neskorších predpisov a to celoročnou pobytovou formou, na neurčitý čas.

Činnosti, ktoré sme vykonávali boli zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, zachovanie,

obnovu a rozvoj schopností klientov viesť samostatný život, zabezpečenie nevyhnutných podmienok

na  uspokojenie  základných  životných  potrieb,  riešenie  krízovej  sociálnej  situácie  a  prevenciu

sociálneho  vylúčenia.  Hlavným  cieľom  v  poskytovaní  sociálnych  služieb  pre  klientov  bolo  v

spolupráci s klientom a jeho rodinou uspokojovanie jeho potrieb prostredníctvom jasne definovaných

procesov  a  postupov  so  zameraním  na  spokojnosť  klientov,  neustále  zvyšovanie  kvalifikácie

zamestnancov a inovácie zariadenia.

V roku 2019 sme poskytovali tieto odborné činnosti:

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 342 poskytnutých

poradenstiev sme v roku 2019 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

2019 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.  Naši  klienti  nám v  drevárskej  dielni  vyrobili  mobilné  záhradky,  aby  si

klientky mohli  do nich nasadiť kvety a zeleninu podľa ich vlastného výberu a starať sa o ne.  Na

podporu mobility sme realizovali vychádzky v areáli alebo vo vnútorných priestoroch zariadenia ako
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aj  v  okolí  zariadenia.  Pri  práci  sme  využívali  prvky  arteterarpie,  muzikoterapie,  biblioterapie,

pohybovej terapie, kognitívny tréning, vzdelávanie, a i.   U imobilných  prijímateľov sme využívali aj

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

špecializovanom oddelení, sme použili prvky validácie ako metódy práce s dezorientovanými starými

ľuďmi so zameraním na uznanie pocitov,  s cieľom redukovať úzkosť,  ktorú títo  klienti  prežívajú.

V roku  2019  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.  Ďalšou  pravidelnou  aktivitou  sa  stali  aj

turnaje v Bocci. Je to aktivita na rozhýbanie fyzickej, motorickej ako aj kognitívnej kondície našich

klientov.  Turnaje  prebiehali  v  spoločenskej  miestnosti  alebo  v  prípade  priaznivého  počasia  aj  v

záhrade. Veľkým prínosom v rámci rehabilitácie motorických a spoločenských funkcií sa stala aktivita 

„tanečné  stredy“,  počas  ktorých  naše  pracovníčky  viedli  tanečné  tréningy  na  zlepšenie  celkovej

koordinácie  pohybov,  kĺbovej  pohyblivosti  a  rytmickej  schopnosti  kognitívnych  funkcií  mozgu.

Zároveň pôsobí tanec ako liek na emociálne cítenie a prežívanie klientov. Tanečná aktivita prebieha

pre imobilných klientov na invalidných vozíkoch a mobilní klienti tancovali aj na zložitejšie rytmy

tancov s názvami Sirtaki, Paso doble či Cumbia.  Pri tejto aktivite sme používali terapeutické šatky,

ktoré nášmu zariadeniu venovali ľudia prostredníctvom projektu Vianočný zázrak.  Tanec napomáha

eliminovať stres, zvyšuje seniorom sebavedomie, trénujú mozog a je to príjemná zábava a spoločensky

využitý voľný čas. Zároveň je výborným prvkom ako rozvíjať tvorivosť a estetické cítenie.  Do plánu

aktivít v rámci sociálnej rehabilitácie a aktivizácie našich klientov, sme zaradili pamäťové cvičenia,

prostredníctvom  ktorých  sme  trénovali  kognitívne  schopnosti  našich  klientov  –  pozornosť,

zapamätanie a myslenie. Počas roka 2019 sme otvorili v našom zariadení Cafetériu, v ktorej si klienti

môžu pravidelne kúpiť výbornú kávu a malé sladkosti, posedieť si tak pri voňavej káve a porozprávať

sa s inými klientmi. 
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Cieľom pracovných terapií bolo aj v roku 2019 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,  začali sme maľovať

obrazy akrylovými farbami na šepcové plátno, zdobili sme servítkovou technikou a naučili sme sa úpl-

ne nové techniky – maľovanie na hodváb, z ktorého sme si vyrobili nádherné, farebné šatky, tiež sme

sa  venovali  maľovaniu  pieskom.  V stolárskej  dielni   klienti  pracovali  s drevom.  Vyrábali  rôzne

dekoračné a úžitkové predmety aj vďaka novej univerzálnej brúske, ktorá vylepšila technické vybave-

nie dielne a umožnila vyrábať kvalitnejšie výrobky.

Počas roka 2019 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. Naši klienti im zase prišli do školy napiecť vianočné oblátky a trubičky.

Nadviazali sme medzigeneračnú spoluprácu aj so študentmi zo Spojenej školy v Bytčici a  študentky

chodili našim klientkám robiť manikúru a úpravu vizáže. Naďalej k nám chodili aj stredoškoláci z

Osemročného gymnázia na Varšavskej ulici a trávili čas s našimi klientmi pri rôznych aktivitách.  S

tvorivými dielňami sme pokračovali aj na špecializovanom oddelení. Práve tu má táto činnosť viditeľ-

ný terapeutický účinok. Samotní príbuzní klientov boli prekvapení, aké veci dokážu ich blízki vyrobiť

aj napriek tomu, že trpia dezorientáciou, poruchami pamäti a inými závažnými obmedzeniami. Najob-

ľúbenejšou činnosťou u týchto našich klientov bolo modelovanie z hliny. Počas roka sme zorganizova-

li  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
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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 kreativitu a fantáziu v pestovaní balkónových

kvetov. 

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

2019 stretávali pri takýchto prácach, napríklad pri lúpaní fazule, pri sušení byliniek a pečení sladkých

dobrôt akými sú buchty, šišky a fánky. Pred Veľkou nocou a Vianocami klientky upiekli a vyzdobili

medovníčky. Zabavili sme sa aj pri zdobení kraslíc, pletení korbáčov a tématickou výzdobou nášho za-

riadenia. Počas roka sme si s klientmi napiekli tradičné aj menej tradičné slané pochúťky ako napríklad

zemiakové, cuketové a jogurtové placky, langoše, pizzu a pochutili sme si aj na pečených zemiakoch s

maslom. V lete sme naplno využili naše altánky v záhrade.  Aby sme motivovali klientov, ktorí sa

nezúčastňujú na ručných prácach, vystavovali sme všetky výrobky vyrobené klientmi v spoločenskej

miestnosti nášho zariadenia trikrát počas celého roka - na jarnej, jesennej a vianočnej vernisáži. Vý-

robky si mohli pozrieť obyvatelia, príbuzní, priatelia a zamestnanci a oceniť tak šikovnosť klientov.

Výrobky sme tiež prezentovali na spoločných výstavách vo foyer ŽSK. Materiál na pracovné terapie
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sme  počas  celého  roka  financovali  z prostriedkov  OZ  Letokruhy,  zo  sponzorských  prostriedkov

a z prostriedkov Fondu obyvateľov.

Ubytovanie

Klienti sú ubytovaní nasledovne:

jednolôžkové izby  - 149

dvojlôžkové izby    -   65

trojlôžkové izby      -    3

nadštandardný byt   -    1

 Súčasťou  každej  obytnej  jednotky  je  príslušenstvo.  V niektorých  izbách  sú  balkóny,

v niektorých  väčších  izbách  sú  malé  kuchynky.  Izby  sú  vybavené  predpísaným  nábytkom

a zariadením  v zmysle  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. Izby, na ktorých sú ležiaci klienti, sú vybavené polohovacími lôžkami.   Domáci poriadok

umožňuje klientom zariadenia zútulniť si svoju obytnú jednotku primeranými bytovými doplnkami.

Obyvatelia  mohli využívať na spoločné stretnutia a posedenia  spoločenské a terapeutické miestnosti

v zariadení,  ako i altánky a lavičky v záhrade zariadenia.  V rámci finančných možností  sa snažíme

o zvyšovanie  kvality  ubytovania.  V r.  2019  boli  zrekonštruované  v budove  K9  štyri  ubytovacie

jednotky s príslušenstvom.
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Stravovanie
Stravovanie  sme  v  našom zariadení  zabezpečovali  v  dvoch stravovacích  prevádzkach  -  na

Karpatskej  8  a  Karpatskej  6.  Stravu  sme  poskytovali  ako  klientom,  tak  i  zamestnancom  CSS

Letokruhy.  V  našom  zariadení  poskytujeme  stravu  s  dôrazom  na  výživné  stravovanie.  Stravu

poskytujeme  –  racionálnu,  päť  jedál  denne  –  raňajky,  desiata,  obed,  olovrant  a  večera  a  stravu

diabetickú, šesť jedál denne – plus druhá večera. Aktuálny stravný lístok je klientom prístupný na

nástenkách  na  to  určených.  Okrem  racionálnej  a  diabetickej  stravy  poskytujeme  klientom  podľa

individuálnej  potreby stravu mletú a mixovanú. Strava je klientom podávaná v troch jedálňach na

Karpatskej 7, Karpatskej 8 a Karpatskej 9. Okrem toho je podávaná priamo na izbách seniorov podľa

ich zdravotného stavu. Súčasťou je pomoc klientom pri podávaní stravy a obsluha ležiacich klientov na

izbe. Ku kvalite stravy, jej pestrosti a množstvu sa majú možnosť vyjadrovať klienti zariadenia formou

zastúpenia nimi zvolených zástupcov v stravovacej komisii. Stravovacia komisia zasadala počas roka

dvakrát mesačne a riešila aktuálne podnety a pripomienky k strave, čím výrazne prispela k spokojnosti

našich stravníkov. Pre zefektívnenie práce v kuchyni sme z rozpočtu zariadenia zakúpili  v r.  2019

nárezové stroje, mraziaci box, chladničky a mixéry. 

Počet vydaných jedál za rok 2019: 

Stravovacia prevádzka Karpatská 6 Stravovacia prevádzka Karpatská 8, 9
Obyvatelia + zamestnanci Obyvatelia + zamestnanci 
raňajky 48 035 porcií raňajky 51 558 porcií

desiata 46 816 desiata 53 290

obed 57 776 obed 68 775

olovrant 46 815 olovrant 42 836

večera 51 330 večera 46 277

večera II. 9 866 večera II. 7 984

SPOLU 260 638 SPOLU 270 720

Upratovanie 

Upratovanie  izieb  prijímateľov  a  spoločných  priestorov  vykonávali  zamestnanci  zariadenia

podľa  harmonogramu sanitačného  programu –  denne,  týždenne,  mesačne  a  štvrťročne.  Pracovníci

údržby  zabezpečovali  pravidelnú  údržbu  vonkajších  priestorov  zariadenia.  Exteriér  zariadenia

pomáhali  upratovať  a  skrášľovať  zamestnanci   zariadenia  spoločne  s  klientmi  na  spoločných

brigádach.  K  úprave  vonkajšieho  okolia  zariadenia  prispeli  v  októbri  2019  svojou  prácou  i

dobrovoľníci zo spoločnosti Curaden Slovakia, s.r.o. .
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Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Pranie osobnej bielizne klientov vykonávali zamestnanci v práčovni na pracovisku Karpatská 6

a  v práčovni  na  pracovisku Karpatská  8,  9.  Kvalitu  prania  sa  snažíme  zvyšovať  i  modernizáciou

zariadenia v práčovni – v r. 2019 sme zakúpili do práčovne v budove K8 profesionálnu odpruženú

práčku. Pranie a údržbu posteľnej bielizne sme realizovali naďalej dodávateľsky.

Realizácia projektov počas roka 2019

Vďaka projektu „Človek človeku darom“, s realizáciou ktorého sme začali ešte v roku 2018 a

ktorý  je  zameraný  na  budovanie  a  spájanie  rôznych  komunít,  sme  počas  celého  roka  2019

zorganizovali  niekoľko stretnutí  s deťmi zo ZŠ z Višňového. Na väčšine spoločných stretnutí  sme

pracovali s hlinou a vyrábali z nej rôzne výrobky. 11. marca 2019 sme sa zapojili do projektu „Týždeň

mozgu“, v rámci ktorého prednášala sociálna pracovníčka v priestoroch klubu na Vlčincoch seniorom

zo Senior klubu Priatelia o mozgu a životnom štýle prospešnom pre jeho dobré fungovanie. Zároveň

v ten istý deň sme aj v našom zariadení precvičili mozog na pamäťových cvičeniach. 

V rámci  Výnosov  Ministerstva  práce,  rodiny  s sociálnych  vecí nám  boli  v  roku  2019

odsúhlasené finančné prostriedky na nákup kresla Softkomfort. Toto kreslo výrazne uľahčuje život

osobám so zníženou pohyblivosťou, poskytuje pocit pohodlia a bezpečia a z tohto dôvodu je vhodné aj

pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. V kresle je možné klienta polohovať alebo ho pohodlne priamo v

kresle presunúť medzi ostatných klientov, prípadne na kultúrne podujatia, ktoré sa pravidelne v našom

zariadení konajú. 
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V rámci Nadácie  Pontis  a  projektu „Vy  rozhodujete,  my  pomáhame“ sme  sa   úspešne

prebojovali do užšieho výberu  troch projektov. Náš projekt mal názov „Komunitná záhrada“. Chceli

sme v rámci areálu zariadenia vybudovať priestor, ktorý by naši klienti využívali na rôzne stretnutia.

Trávnatý  priestor  medzi  dvoma  budovami  sme  plánovali  zušľachtiť  úpravou  terénu,  vysadením

ovocných drevín  a  osadením lavičiek.  Uchádzali  sme sa  o  priazeň  občanov,  ktorí  svojím hlasom

rozhodovali, či náš projekt zvíťazí. Aj napriek masívnej propagácii sa nám podarilo umiestniť až na

3. mieste a v rámci projektu sme získali 300 eur. Získané prostriedky použijeme na nákup lavičiek a

kosačky.

Koniec roka bol bohatý na udalosti, zapojili sme sa až do troch vianočných projektov. Projekt

„Vianočný zázrak“ je zameraný na seniorov, ktorí nemajú príbuzných alebo nemajú možnosť byť s

nimi v kontakte. Každý z nich mal možnosť zaželať 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.

V  rámci  projektu „Koľko  lásky  sa  zmestí  do  krabice  topánok“  sme  privítali  v  našom

zariadení  deti  z  MŠ  Varšavská  Žilina,  ktoré  osobne  priniesli  klientom  krabice  plné  prekvapení,

vyrobené s láskou za pomoci svojich rodičov a ruky k dielu priložili aj pani učiteľky MŠ.  

Tiež  bolo  zvykom  posielať  aj  dostávať  vianočné  pozdravy.  V  rámci  „Vianočnej  pošty“

dobrovoľníci napísali a odoslali rukou písaný pozdrav našim klientom. Tých pozdravy prekvapili a

veľmi potešili.
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Počas roka 2019 sme pokračovali v dobrovoľníctve. Dobrovoľníci pomáhali pri skupinových

aktivitách v zariadení, navštevovali  individuálne imobilných klientov na izbách, kde im čítali alebo sa

s nimi rozprávali.  Obľúbenou medzi klientmi je  teraputický a záchranársky pes Tara, ktorá počas roka

2019 viackrát potešila klientov návštevou na izbičke. Dobrovoľníci k nám chodili individuálne, ale aj z

organizácií a firiem. V roku 2019 napríklad  dobrovoľníci zo spoločnosti Curaden Slovakia, s.r.o.

nám pomohli  v areáli  nášho zariadenia s údržbou vysadených plôch a niektorí  navštívili  ležiacich

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

darom.  Venovali  nám  plynový  gril,  ktorý  budeme  používať  na  rôzne  opekačky  a  akcie  v  areáli

zariadenia.  

Zástupcovia  Carmel  Auto,  s.r.o. v rámci  svojho  programu  dobročinnosti  nás  aj  tento  rok

potešili  svojou  návštevou  a  v  družnom  rozhovore  s  členmi  Výboru  obyvateľov  strávili  príjemné

dopoludnie. Obdarovali nás hodnotným darom - do novozriadenej cafetérie darovali kvalitný kávovar.

Naši už tradiční dobrovoľnícki partneri sú aj seniori zo Senior klubu Priatelia na Vlčincoch, ktorí sa

s našimi klientmi stretli v roku 2019 tri krát pri rôznych spoločenských podujatiach. 
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Ošetrovateľská činnosť
 Starostlivosť o osobnú hygienu vrátane kúpania, ako aj o ostatné denné činnosti akými  sú

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 obvodnou lekárkou MUDr. Pavlusovou. Navštevovala ju

trikrát týždenne z dôvodu konzultácií zdravotného stavu prijímateľov a z dôvodu potreby vybavovania

zdravotníckych  pomôcok  u  prijímateľov  sociálnych  služieb.  Lieky  a  inkontinenčné  pomôcky

predpisuje  obvodná  lekárka  jedekrát  mesačne  alebo  podľa  potreby  prijímateľa.  Následne  sú

expedované prostredníctvom lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok do nášho zariadenia. 

Lekárka  navštevovala  prijímateľov  sociálnej  služby v  terminálnom štádiu,  u  ktorých nebol

možný prevoz sanitnou službou.  Zhoršený zdravotný stav klientov konzultoval  odborný zdravotný

personál telefonicky s obvodnou lekárkou, prípadne s lekárom špecialistom, ktorý rozhodol o ďalšom

postupe, resp. odporučil prijímateľa sociálnej služby na odborné lekárske vyšetrenie či hospitalizáciu.

Naše zariadenie každé dva týždne navštevovala psychiatrička. 

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

zdravotný stav klientov cestou LSPP alebo privolaním RZP. 

V roku 2019 sme preočkovali  proti  chrípke  všetkých  prijímateľov  sociálnej  služby a proti

zápalu pľúc individuálne, s výnimkou kontraindikovaných. 

Klienti  s  podozrením  na  infekčné  ochorenie  sú  izolovaní  a  je  im  poskytnutá  adekvátna

starostlivosť s dodržiavaním všetkých protiepidemických opatrení.

U každého prijímateľa  sociálnej  služby sme mali  zavedenú ošetrovateľskú dokumentáciu  a

opatrovateľské plány. Imobilní prijímatelia sociálnej služby mali zavedený aj polohovací záznam a

individuálne na odporučenie lekára aj záznam o príjme a výdaji tekutín. 
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Pri práci s klientom sme používali koncept bazálnej stimulácie (ďalej BS), ktorým sa snažíme

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

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

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

fotografie o tejto metóde. Takto umožňujú lepšie zapájať aj príbuzných. 

Na podporu pohybovej aktivity klientov slúžila telocvičňa a dve rehabilitačné miestnosti, kde

pod  vedením  fyzioterapeutky  individuálne  alebo  aj  skupinovo  cvičili  pilates.  Klienti,  ako  aj

zamestnanci môžu využívať masážny prístroj CERAGEM. Na skvalitnenie rehabilitačnej starostlivosti

naďalej používame stacionárny bicykel, biolampu a tejpovacie pásky. 

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
                      



Názov dokumentu: Rok : 2019

Výročná správa o činnosti a 
hospodárení v CSS Letokruhy 

Zmena:

Strana 25 z 56

Kultúrno - záujmová činnosť

Bola zabezpečovaná  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 2019 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. 

Začiatok roka sme zahájili gitarovým koncertom, započúvali sme sa do romantických akordov

gitary a zobcovej flauty. Zahranými a zaspievanými koledami sme si pripomenuli  už minuloročné,

hoci  nedávne  sviatky.  Túto  príjemnú  atmosféru  nám  pripravili   žiaci  zo  ZUŠ  Ladislava  Árvaya.

Klienti,  ktorí  mali  potrebu aktívneho kultúrneho vyžitia,  si mohli  svoje umelecké vlohy uplatniť  v

dramatickom,  speváckom krúžku alebo pri  reprodukovaní klasickej  hudby. Často sa po chodbách

zariadenia  šírila  neopakovateľná  vôňa  koláčov,  ktoré  vychádzajú  z  rúk  šikovných  klientiek  a  sú

dôkazom šikovnosti a hlavne odhodlania premeniť tento malý kúsok sveta na svoj domov.  Počas

mesiaca január naši klienti prijali pozvanie od CSS Horelica v Čadci do  „Zmenárne“. Strihalo sa,

farbilo, natáčalo a za pár desiatok minút z prítomných dám boli naozaj šarmantné krásavice.  V našom

zariadení  sme   privítali  aj  študentky  zo  Spojenej  školy  Žilina  –  Bytčica,  ktoré  našim  klientkam

spríjemnili deň úpravou obočia a nechtov.  

Rovnako  ako  minulý  rok,  aj  tento  sme  mali  možnosť  preniesť  sa  do  detských  čias

prostredníctvom divadelného predstavenia Martinko Klingáč. Herci z divadla Portál z Prešova svojím

výkonom priniesli nefalšovanú radosť, mladosť a nádej, že všetko sa dobre skončí. 
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Skvelá  atmosféra  bola  aj  vo  februári.  Spoločne  sme  napiekli  fašiangové  šišky  a  zahájili

prípravu na fašiangovú veselicu. Švihnutím čarovného prútika tu zrazu boli Mexičania, vodník, šašo,

víla … O veselú náladu sa postaral Senior klubu priatelia Žilina. 

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

ružencová, dušičková pobožnosť a i.). Pretože potreba zmierenia, odovzdania sa Pánu Bohu, vnútornej

očisty  sa  v  nás  ozýva  každý  deň,  spoločne  v  rámci  svojich  možností  sme  sa  stretávali  na

ekumenických duchovných stíšeniach. Sväté omše pravidelne každý týždeň slúžil kňaz v kaplnkách

zariadenia.  Začiatkom  leta  sa  omša  konala  aj  v  záhrade  nášho  zariadenia.  Pred  veľkonočnými  a

vianočnými sviatkami mohli klienti pristúpiť k sviatostiam, ktoré sme pripravili v spolupráci s RKF

Žilina - Vlčince a ECAV v Žiline. 
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Pamäť a šikovnosť si mohli klienti precvičiť na rôznych podujatiach, ktoré sa konali  mimo

zariadenia, napr. Bocca v CSS Prameň alebo v Dolnom Kubíne, Mozgový jogging v CSS Horelica v

Čadci  a CSS Straník v Terchovej športom oživil ľudové tradície. 

Naši klienti sa zúčastnili  Poľovníckej súťaže seniorov 2019, Seniorskej rybky a športových

hier seniorov, ktoré sa konali na štadióne v Liskovej. Ďalším zaujímavým podujatím bolo Senior´s

Model look 2019, 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 aprílový deň sme sa stretli pri milej príležitosti. Pripomenuli sme si dávne tradície a

obyčaje tým, že sme spoločne postavili máj. Šikovné žienky naviazali stužky a hlavný program sa

mohol začať. Všade vládla výborná atmosféra, hudba a spev sa rozliehali po okolí.  

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

tortou, ktorú upiekli naše klientky, aby oslávili  okrúhle životné jubileá. Pri príležitosti MDŽ a Dňa
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matiek sme pre naše ženy a matky  pripravili prekvapenie v podobe kultúrneho vystúpenia, kvietka a

malého sladkého darčeka. 

Do  záhrady  nášho  zariadenia  sme  pozvali:  CSS  Kamence  KNM,  CSS  Čadca  Žarec,  CSS

Straník, CSS Harmónia, CSS Synómia, CSS Likavka, aby sme spoločné strávili pekný slnečný deň.

Tak ako už názov hovorí ,,Júnova fest pohoda“, taký tento deň naozaj bol.  Odprezentovali sme sa ako

veľká rodina … kreatívna, veselá, zábavná … Spievalo sa, tancovalo, jedlo, súťažilo … Počas teplých

letných dní nám spoločnosť v altánku a na slnkom zaliatych lavičkách robila reprodukovaná rezká

ľudová hudba. A ako bonus k dobrej nálade sme si vychutnali sme si vychutnali zmrzlinové potešenie.

V  jeden  augustový  deň  sme  mali  tu  česť  v  našom zariadení  privítať  vzácnu  návštevu –

prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú. 

Pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR sa pre verejnosť otvorili brány Vojenského útvaru 1037

v Martine. S našimi klientmi sme s veľkou zvedavosťou túto možnosť využili a obzreli sme rôzne

druhy vojenskej techniky a zbraní. 
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Na Deň otcov sme si upiekli živánsku.  Kto z klientov mohol, pomáhal pri príprave. 

Koniec leta sme strávili v spoločnosti dobrovoľníkov   z firmy Curadent. Cieľom stretnutia

bolo skrášlenie nášho okolia a spoločne strávený čas pri denných aktivitách.  

Pre   všetkých  klientov,  vrátane  klientov  zo  špecializovaného  zariadenia  sme  v  novembri

usporiadali Katarínsku zábavu. 

Počas roka 2019 sme s našimi obyvateľmi navštívili  rôzne miesta.  Klientov, ktorých

ešte nohy poslúchajú, potešil výlet do rozprávkového domčeka pani Kadášiovej „Kúdeľná izba u starej

mamy“ v Strečne. Videli sme  čarokrásne drobnosti vyšívané, tkané, drôtikové, ani sme nevedeli, čo

obdivovať skôr. 

Navštívili sme aj rodisko a múzeum Juraja Jánošíka, drevený betlehem, salaš Syrex v Zázrivej

kde sme si pochutnali na výborných bryndzových haluškách. 

Boli sme obdivovať výstavu ,,Čipkované radosti“ v priestoroch Krajského kultúrneho strediska

v Žiline. Viac krát sme navštívili Rosenfeldov palác – výstavu „Rímsky kufor“… 

Mali  sme  možnosť  nazrieť  do  zákulisia  žilinského  divadla  a  byť  divákmi  na  skúške

pripravovanej divadelnej premiéry.  

Svoje  zručností  sme  si  preverili  pri  pieskovaní,  pletení  veľkonočných  korbáčov,  výrobe

keramiky a pri práci  v drevárskej dielni. 

Pravidelne realizujeme medzigeneračnú  spoluprácu s deťmi zo ZŠ Višňove. Streda je u nás

v  zariadení  tanečná.  Každý  párny  týždeň  je  venovaná  klientom,  ktorých  neposlúchajú  nohy  a

tancujeme  po sediačky, v nepárny týždeň sa v rytme radi vlnia tí, ktorým nohy ešte slúžia.  

Príjemné dopoludnia trávime pri spoločenských hrách, kde si každý zahrá to svoje obľúbené:

cloveče nehnevaj sa, sedma, žolík … V našom zariadení sme v roku 2019 otvorili cafetériu, kde klienti

môžu relaxovať, debatovať a vychutnávať si svoj obľúbený nápoj.  
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Pravidelne sme cvičili v záhrade zariadenia alebo telocvični  s cvičiteľkou Aďkou, aby sme sa

cítili svieži a mladší. 

V októbri sme dvere nášho zariadenia otvorili dokorán pre širokú verejnosť. Do spoločných aktivít sa s

nami zapojili aj deti zo ZŠ Višňové. Návštevníci si pozreli vnútorné priestory zariadenia, aj niektoré

izby klientov. Pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším nás navštívili žiaci zo ZŠ Martinská v

Žiline.

Keďže našich klientov zaujíma osud našej krajiny,  pred voľbami sa uskutočnili  skupinové

rozhovory s cieľom informovať klientov o tom, kde a akým spôsobom voliť, aby  ich hlas bol platný. 

Koncom roka sme boli  na exkurzii vo výrobnom družstve Okrasa Čadca, kde sa s dlhoročnou

tradíciou ručne vyrábajú nádherné vianočné ozdoby. 

Našou  poslednou  exkurziou  v  tomto  roku  bola  návšteva  Krajského  operačného  strediska

záchrannej služby v Žiline.

Koncom roka sme sa spoločne zabavili na  vianočnom večierku, kde sme pre klientov okrem

tradičnej klobásky a koláčika ponúkli výbornú zábavu a pre každého klienta bol pripravený darček, na

ktorý  nám  finančne  prispeli  štedrí  sponzori.  Počas  vianočného  obdobia  našim  klientom  doniesli

darčeky deti z MŠ Varšavská Žilina a ukázali „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ Po

tretíkrát sme sa zapojili do projektu Vianočný zázrak.

Práca s výborom obyvateľov
 V roku 2019 sa vo Výbore obyvateľov udiala smutná udalosť, keď zomrela dlhoročná členka a

výbor si volil nového člena. Výbor obyvateľov sa pravidelne stretával podľa harmonogramu, ktorý bol

dostupný na informačných tabuliach pri vstupe do jednotlivých budov a prostredníctvom prítomnej

sociálnej  pracovníčky tlmočil  vedeniu zariadenia  svoje požiadavky,  pripomienky a návrhy. Na ich

základe  mali obyvatelia možnosť podieľať sa na živote v zariadení a ovplyvňovať ho. V roku 2019 sa

konalo šesť spoločných stretnutí výboru obyvateľov. Na záver roka sa výbor stretol na slávnostnom

posedení s vedením zariadenia, ktoré členom poďakovalo za celoročnú prácu. 

Okrem Výboru obyvateľov, ktorý svoje požiadavky na chod zariadenia tlmočil vedeniu, mali

klienti možnosť vyjadriť svoj názor aj na jarnom zhromaždení obyvateľov. Klienti tiež mali možnosť

pripomienkovať  poskytovanie  sociálnych  služieb  a  celkovo  chod  zariadenia  prostredníctvom

anonymných schránok na podnety. Túto možnosť počas roka 2019 však nevyužili. 
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Spolupráca s inou komunitou
V roku 2019 sme pri poskytovaní sociálnych služieb kládli dôraz nielen na rozvíjania vzťahov

so širokou verejnosťou  ale  aj  medzi  klientmi  z  rôznych zariadení  sociálnych  služieb  nášho kraja.

Stretávali sme sa spolu pri rôznych kultúrno-spoločenských alebo športových podujatiach. Na akcii

Zmenáreň v CSS Horelica v Čadci profesionálna kaderníčka z našich klientiek vyčarila šarmantné

dámy. Na jar sme si  spolu so  Senior klubom Priatelia  v Žiline ale  aj  v CSS Horelica v Čadci

precvičili našu „pokrivkávajúcu“ pamäť, v CSS Prameň v Dolnom Kubíne zase taktiku v hre Boccia.

V lete  sme sa zúčastnili  Poľovníckej súťaže  v čarokrásnom prostredí amfiteátra  Hájnice – Horný

Vadičov. Na jeseň sme si nielen „vylovili“ čestné 3. miesto v súťaži Seniorská rybka v CSS Kamence

v KNM, ale sme si aj zakrepčili na  Senior Let´s dance  v DSS Horelica. Veľa, športom zaujatých

seniorov  sa  stretlo  aj  na  IX.  ročníku  Športových  hier  seniorov na  ihrisku  v  Liskovej,  ktoré

organizovalo CSS Likava.  Prijali sme tiež pozvanie na party v štýle 30-tych rokov  Senior´s model

look do CSS Kamence v KNM. 

V rámci  medzigeneračnej  spolupráce  sme  sa  so  žiakmi  zo  ZŠ Višňové  pustili  do  výroby

dekoratívnych predmetov a potešili nás aj  divadielkom „O troch prasiatkach“. V máji sme do našej

„rodiny“ prijali aj žiakov gitarovej triedy ZUŠ L. Árvaia zo Žiliny, ktorí koncertom potešili všetky

mamy. Kresťanské spoločenstvo vysokoškolákov z Brna Jakubčatá nás povzbudilo  a osviežilo aj na

duchu. Že je október mesiac úcty k starším nám všetkým pripomenuli deti zo ZŠ na Martinskej ulici

a z Cirkevnej  základnej školy R.  Zaymusa v Žiline. V spolupráci  s  pani  učiteľkami  premenili

detičky  z  MŠ na Varšavskej  ulici v Žiline  obyčajné  krabice  od  topánok  na  krabice  plné  lásky.

Predvianočný čas a Mikuláša sme privítali spoločne so študentmi z Gymnázia Varšavská v Žiline,  z

Gymnázia Kráľovnej pokoja zo Žiliny  a Obchodnej akadémie Tomáša Akvinského zo Žiliny.

Vianočné posedenia nám spestrili svojím programom aj deti zo ZUŠ Slza z Lietavskej Lúčky. 
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My iným komunitám
Pri príležitosti medzinárodnej kampane „Týždeň mozgu“ sa začiatkom marca 2019 konala pre

širokú verejnosť,  hlavne však pre členov Senior klubu Priatelia v Žiline prednáška na MÚ v Žiline. 

Júnová fest pohoda v našej krásnej záhrade roztancovala klientov z rôznych zariadení ŽSK,

bola plná  skvelých hostí, humoru, jedla a nezabudnuteľných zážitkov. V rámci Dňa otvorených dverí

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

skutočne vyzerá.  Na jeseň sme usporiadali  odvetný turnaj v Boccia pre klientov z CSS Prameň v

Dolnom Kubíne. 

Iné komunity nám
 Počas roka nás potešili  návštevy, program i darčeky, ktorými nás prekvapili dobrovoľníci i

spoločnosti pôsobiace v Žiline i mimo nej. Členovia žilinského  Senior klubu Priatelia  nám svojím

spevom a tancom spríjemnili fašiangovú zábavu. V máji nám do skoku zahrala nielen dychová hudba z

Konzervatória Žilina, ale aj v Sade SNP v Žiline dychová hudba Senioranka. V lete nás Mestské

divadlo  Žilina previedlo  po  svojich  vnútorných  priestoroch  a  zažili  sme  aj  skúšku  divadelného

predstavenia.  Pri  príležitosti  Dňa Ozbrojených síl  SR sa pre verejnosť  otvorili  brány  Vojenského

útvaru 1037 v Martine.
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 Činnosť Občianskeho združenia Letokruhy za rok 2019                      

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

brány zariadenia. Prostredníctvom OZ sme financovali výlet do Terchovej, ktorý je medzi klientmi

veľmi obľúbený. Na konci roka z prostriedkov OZ boli financované mikulášske balíčky.  Jedným z

cieľov činnosti  OZ je  zvyšovať  kvalitu  a  úroveň poskytovaných sociálnych  služieb,  čo  umožňuje

najmä  personál,  ktorý  sa  neustále  vzdeláva.  Preto  sme  z  rozpočtu  OZ  financovali  tri  školenia:

„Kreatívna  reminiscencia  s ľuďmi  s Alzheimerovou  chorobou“  pre  dvoch  zamestnancov,

„Terapeutické programy pre ľudí s Alzheimerovou chorobou“ pre dvoch zamestnancov a  tiež  sme

financovali  účasť  dvoch  zamestnancov  na  konferencii  na  tému  Alzheimerovej  choroby.  Išlo  o

zamestnancov,  ktorí  pracujú  v  priamom kontakte  s  klientmi.  Počas  roka  2019 sme pre  spestrenie

pracovnej  terapie  nakúpili  rôzny  materiál  ako  drevené  lišty,  závitový  materiál,  štetce,  svorky,

preglejku, lepidlá a ďalšie pomôcky do drevárskej dielne. Zakúpili sme tiež nábytok do izby klienta a

to obojstranný drevený nočný stolík  a  komodu a tiež  kvalitné  hygienické  kreslo do bezbariérovej

kúpeľne. 

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 2019

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

zručnosti, ktoré je možné udržať u klientov čo najdlhšie.  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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Spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami – výsledky za rok 2019 

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  2019  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 sociálnych služieb vyplývajú z nedostatku

personálu na oddeleniach. 

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.
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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.
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5      ROZPOČET – PREHĽAD O PRÍJMOCH (VÝNOSOCH) A VÝDAVKOCH 
(NÁKLADOCH)

Rozpočet  Žilinského  samosprávneho  kraja  pre  rok  2019  bol  schválený  Zastupiteľstvom

Žilinského  samosprávneho  kraja  dňa  19.  novembra  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 €.

Zhodnotenie záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré boli rozpočtovej organizácii určené rozpisom 

záväzných ukazovateľov na rok 2019

Ekonomická
klasifikácia

Členenie výdavkov Schválený rozpočet Upravený 

rozpočet

Čerpanie 

rozpočtu

%

600 Bežné výdavky 3 501 018,00 3 718 095,00 3 680 534,91 98,99%

Z toho: 610 Mzdy a platy 2 005 038,00 2 057 045,00 2 057 045,00 100%

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 748 114,00 749 944,00 745 696,81 99,43%

 630 Tovary a služby 710 546,00 879 486,00 847 616,20 96,38%

640 Bežné transfery 37 320,00 31 620,00 30 176,90 95,44%

700 Kapitálové prostriedky 97 675,00 205 966,00 125 882,35 61,11%

Úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti za rok 2019

- na základe schválenia 1. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 06.05.2019,

- na základe schválenia 2. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 24. 06.2019,

- na základe schválenia 3. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 16.09.2019,

- na základe schválenia 4. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 15.11.2019,

- na základe rozpočtového opatrenia zo dňa 09.12.2019

- na základe rozpočtového opatrenia zo dňa 19.12.2019
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- na základe rozpočtového opatrenia zo dňa 11.12.2019

- na základe rozpočtového opatrenia zo dňa 12.12.2019

- na základe rozpočtového opatrenia zo dňa 13.12.2019

Použitie mimorozpočtových prostriedkov v roku 2019

Ekonomická klasifikácia a členenie výdavkov Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov 

Sponzorské prostriedky 

z toho  630-bežné výdavky

700- kapitálové výdavky

2 324,00 €

2 324,00 €

0,00 €

Zvýšenie limitu rozpočtu o stravné 

z toho : 630 – bežné výdavky

20 509,72 €

20 509,72 €

Štátne prostriedky

630-bežné výdavky

180,00 € 

180,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2019 0,00 €

V roku 2019 CSS Letoktuhy získalo mimorozpočtové sponzorské finančné prostriedky a vecné dary v hodnote:

Finančné dary ................................................….... ….................................. …............... 1 250,00 €

Vecné dary …................................................................... ….......................................... 3 036,06 € 

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Účet Stav k 31.12.2018 Úbytok v
roku 2019

Prírastok v roku
2019

Stav k 31.12.2019

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

021-budovy
021-1 1 011-dokončené investície budov

 
1 867 001,85€

 
-

 
382 759,86 €

 
2 249 761,71€

022- 4 1 pracovné stroje, a zariadenia                           
022-4 2 pracovné stroje

 
211 797,94 €

 
2 559,95 €

 
7 707,00 €

 
216 944,99 €

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

 
-

 
-
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71 338,58 €

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

023- 6 dopravné prostriedky 56 028,47€ - - 56 028,47€

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

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

SPOLU 2 226 329,62 € 2 559,95 € 390 466,86 € 2 614 236,53 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok 

     

ÚČET

Stav 

k 31.12.2018

Úbytky

v roku 2018

Prírastky

v roku 2019

Stav

k 31.12.2019

750-1 1 1 /971 1/ -nábytok vnútor.zariadenie 368 239,65€ 7 245,66 € 10 457,10 € 371 451,09 €

750-1 1 2 /971 2/-kancel. stoje a prístroje 35 878,67€ 1 797,92 € 890,86 € 34 971,61 €

750-1 1 3 /971 3/-OOPP, textil 3 187,76€ 120,78 € 3 066,98 €

750-1 1 4 /971 4/kuchyn. stroje a prístroje 63 397,16€ 1 065,08 € 62 332,08 €

750-1 1 5 /971 5 /Ostatný majetok 127 299,71€ 2 251,46 € 1 856,20 € 126 904,45 €

750-1 1 12 /971 12/-nehmotný majetok 4 735,05€ 118,50 € 313,20 € 4 929,75 €

S P O L U : 602 738,00€ 12 599,40 € 13 517,36 € 603 655,96 €

Záväzky

     Záväzky Stav k 31.12.2019 v EUR

Záväzky celkom z toho : 301 502,24 €

321/ dodávatelia – vyfakturovaný a nezaplatený tovar 28 591,10 €

 325/ neprevzaté dedičstvo za minulý rok 635,57 €

331/ mzdy za december 2016 – záväzky voči zamestnancom 147 945,62 €
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333/ ostatné záväzky voči zamestnancom 607,20 €

 336/ odvody za december 2016 – soc. a zdrav. poisťovne 97 554,70 €

342/ dane a poplatky 21 375,69 €

379/ iné záväzky – zrážky zo mzdy 4 792,36 €

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

Plnenie príjmov rozpočtu k 31.12.2019 bolo vo výške  1 013 587,00 € čím boli predpísané príjmy splnené na  111,94%
( predpísané príjmy boli vo výške 1 134 561,71 € ).

Prehľad príjmov Kód zdroja Plnenie Rozpočet

223 001 - z predaja výrobkov, tovarov a služieb 46 1 096 175,99 € 985 081,00 €

223 003 - za stravné 72f 28 398,87 € 20 510,00 €

22 1 124 574,86 € 1 005 591,00 €

292 006 – z náhrad poistného plnenia 72e 6 531,55 € 0,00 €

292 012 - z dobropisov 46 157,49 € 0,00 €

292 017 - vratky 46 973,81 € 5 672,00 €

29 7 662,85 € 5 672,00 €

311 - Granty-(bežný výdavok)-príspevok od sponzorov 72a 1 250,00 € 1 250,00 €

31 1 250,00 € 1 250,00 €

453 - Granty (bežný výdavok)-príspevok od sponzorov min. rokov 72a 1 074,00 € 1 074,00 €

45 1 074,00 € 1 074,00 €

Spolu  1 134 561,71 € 1 013 587,00 €
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Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby 
za kalendárny rok 2019

Druh poskytovanej sociálnej služby Náklady za rok 2019 na 1 prijímateľa 

sociálnej služby

Špecializované zariadenie 14 731,17 €

Zariadenie pre seniorov 9 657,38 €

Domov sociálnych služieb 8 305,53 €
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Účtovná závierka
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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

riaditeľka

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 2019

č. 2 Certifikát „Pracovisko bazálnej stimulácie“ 
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Príloha č. 1   Harmonogram realizovaných významnejších akcií v roku 2019  

Január:
24.01.2019 Gitarový koncert – 29 klientov

Február:
08.02.2019 Medzigeneračná spolupráca, manikúra – 23 klientov
18.02.2019 Hudobné stretnutie – 5 klientov
20.02.2019 Zmenáreň, CSS Horelica – 1 klient
21.02.2019 Spoločenské hry – 31 klientov
26.02.2019 Premietanie filmu – 7 klientov
27.02.2019 Divadlo Portál z Prešova – 22 klientov
28.02.2019 Fašiangy – 40 klientov
28.02.2019 Príprava na fašiangy – 5 klientov

Marec:
01.03.2019 Cvičenie – 10 klientov
07.03.2019 Volebné okienko – 9 klientov
08.03.2019 MDŽ – 207 klientov
11.03.2019 Prednáška – týždeň mozgu
12.03.2019 Maľovanie pieskom – 18 klientov
19.03.2019 Pečenie – 7 klientov
22.03.2019 Výstava v knižnici – 6 klientov
22.03.2019 Pečenie – 11 klientov
26.03.2019 Stretnutie s knihou – 20 klientov
29.03.2019 Rosenfeldov palác, Rímsky kufor – 5 klientov
29.03.2019 Jarná vernisáž – 28 klientov
Apríl:
01.04.2019 Evanjelická spoveď – 20 klientov
02.04.2019 Premietanie filmu – 10 klientov
04.04.2019 Priateľský turnaj v Dolnom Kubíne – 5 klientov
05.04.2019 Pletenie korbáčov – 15 klientov
09.04.2019 Pečenie – 5 klientov
10.04.2019 Spoveď katolícka – 198 klientov
10.04.2019 Pečenie medovníkov – 10 klientov
11.04.2019 Spoločenské hry – 17 klientov
11.04.2019 Mozgový jogging – 2 klientov
12.04.2019 Medzigeneračná spolupráca, manikúra – 37 klientov
12.04.2019 Krížová cesta – 27 klientov
15.04.2019 Deň Zeme – 31 klientov
17.04.2019 Divadlo, Tri prasiatka – 36 klientov
17.04.2019 Zdobenie kraslíc – 18 klientov
24.04.2019 Spevavé stretnutie s  CSS Zákamenné – 12 klientov
25.04.2019 Muzikoterapia – 5 klientov
29.04.2019 Jarné sadenie v mobilných záhradkách – 6 klientov
30.04.2019 Stavanie Mája – 51 klientov
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Máj:
03.05.2019 Pečenie – 9 klientov
14.05.2019 Deň matiek – 206 klientov
16.05.2019 Volebné okienko – 6 klientov
17.05.2019 Pečenie – 10 klientov
17.05.2019 Májová pobožnosť – 19 klientov
21.05.2019 Premietanie filmu – 8 klientov
22.05.2019 Dychovka – 44 klientov
23.05.2019 Výstava paličkovanej čipky – 6 klientov
25.05.2019 Voľby do Europarlamentu – 20 klientov
28.05.2019 Pečenie – 8 klientov
30.05.2019 Turnaj Bocca – 21 klientov

Jún:
03.06.2019 Hudobný večierok – 7 klientov
04.06.2019 DOD v Mestskom divadle Žilina – 7 klientov
06.06.2019 Kúdeľná izba u starej mamy – 4 klienti
06.06.2019 Spoločné hry v záhrade – 15 klientov
10.06.2019 Pečenie torty pre jubilantov – 6 klientov
11.06.2019 Jubilanti I. polrok – 24 klientov
13.06.2019 Júnova fest pohoda – 44 klientov
17.06.2019 Cafetéria – 44 klientov
18.06.2019 Deň otcov – 143 klientov
25.06.2019 Výlet Terchová – 27 klientov

Júl:
11.07.2019 Letné kino – 31 klientov
12.07.2019 Zmrzlinová párty – 105 klientov
17.07.2019 Spomienkové dopoludnie – 7 klientov
23.07.2019 Filmové dopoludnie – 10 klientov

August:
08.08.2019 Pečenie + spoločenské hry – 14 klientov
23.08.2019 Relax v Budatínskej záhrade – 6 klientov

September:

04.09.2019 Let´s dance – 3 klienti
05.09.2019 Budatínske záhrady – 6 klientov
05.09.2019 Pečenie pizze – 8 klientov
05.09.2019 Vernisáž – 41 klientov
06.09.2019 Spoločná modlitba – 19 klientov
10.09.2019 Seniorská rybka – 3 klientiek
11.09.2019 Pečenie – 5 klientov
12.09.2019 Jablkové hody – 14 klientov
12.09.2019 Tekvicové hody – 59 klientov
13.09.2019 Športové hry Likava – 3 klienti
24.09.2019 Pamäťové cvičenie – 12 klientov
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27.09.2019 DOD Vojnový útvar 1037 Martin – 6 klientov

Október:
03.10.2019 Spomienka na Karla Gotta – 9 klientov
04.10.2019 Cvičenie s Aďkou – 14 klientov
08.10.2019 Spomienka na Karla Gotta – 29 klientov
08.10.2019 Pečenie – 8 klientov
09.10.2019 Cvičenie – 9 klientov
10.10.2019 Návšteva Radnice mesta Žilina – 6 klientov 
11.10.2019 Duchovné stíšenie – 21 klientov

Októbrová pobožnosť – 23 klientov
14.10.2019 Pamäťové cvičenie v Lesoparku – 15 klientov
17.10.2019 Mesiac úcty k starším – 41 klientov
17.10.2019 Vystúpenie detí ZŠ Zaymusa – 33 klientov
22.10.2019 Deň otvorených dverí – 157 klientov
23.10.2019 Dobrovoľníci Curadent
24.10.2019 Cvičenie v rytme – 6 klientov
25.10.2019 Dušičková pobožnosť – 19 klientov
29.10.2019 Spevaví študenti – 47 klientov
30.10.2019 Senior model look – 2 klienti

November:
07.11.2019 Okrasa Čadca – 26 klientov
12.11.2019 Pečenie – 8 klientov
14.11.2019 Exkurzia – 6 klientov
19.11.2019 Nežná revolúcia – 21 klientov
19.11.2019 Stretnutie s literatúrou – 8 klientov
25.11.2019 Katarínske posedenie – 51 klientov
25.11.2019 Katarínska veselica ŠZ K8 – 16 klientov
28.11.2019 Jubilanti – 41 klientov

December:
05.12.2019 Pečenie medovníkov – 13 klientov
06.12.2019 Duchovné stíšenie – 24 klientov
09.12.2019 Výstava na VÚC K6 – 3 klienti
05.12.2019 Mikuláš – 295 klientov
12.12.2019 Vianočný večierok – 101 klientov
17.12.2019 Carmel – 4 klienti
17.12.2019 Spovede – 4 klienti
17.12.2019 Spovede – 191 klientov
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Príloha č. 2   „Pracovisko bazálnej stimulácie“   
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