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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

6. dodatok č. 5, pod. č. 05811/2019/OSV-2, zo dňa  3.12.2019

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   
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Centrum sociálnych služieb Letokruhy, zmena v sídle 

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

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 na 296 miest 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

1.1.2020 –  Zníženie celkovej  kapacity z 296 na 290 miest  

celoročne a vymedzenie kapacít podľa budov:

Domov sociálnych služieb – zníženie zo 77 na  65  miest       

celoročne

       Zariadenie pre seniorov –       75  miest

Špecializované zariadenie–  zvýšenie zo 144 na 150 miest 

celoročne

-Dopĺňa sa ambulantná forma pre druh sociálnej služby: 

Domov sociálnych služieb – 1 miesto

Špecializované zariadenie–    2 miesta

 -Zmena zodpovedného zástupcu za poskytovanie  

              sociálnych služieb na:  Mgr. Katarínu Krchnavú

Štatutárny zástupca: PhDr. Helena Gajdošíková, MBA

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 – 188 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 riaditeľa,

·        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  2020:

Názov vzdelávacej aktivity Počet

zúčastnených

Ročné zúčtovanie 1

Konzultačné fórum k príspevkom na rekreáciu a športovú činnosť v roku 2020 – čo

priniesla prax

1

Ako vytvoriť a viesť špecializovaný denný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou 1

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky od 1.7.2020 v príkladoch 1

Aktuálny Zákonník práce v personálnej praxi aj v podmienkach pandémie 2

Cestovné náhrady v roku 2020 v príkladoch (vrátane zmien od 30.7.2020) 1

Aktuálne v mzdovej učtárni – prezenčné školenie jeseň 2020 2

Školenie Supervízia ako súčasť ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov 24

Výchova  a vzdelávanie  osôb  na  obsluhu  vyhradených  technických  tlakových

zariadení

6

Aktuality  v mzdovej  učtárni  od  1.1.2020  a povinnosti  zamestnávateľa  na  prelome

rokov

1

Majetok a inventarizácia v podmienkach verejnej správy 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 2020

uskutočnili internú supervíziu,  ktorej  sa celkom zúčastnilo 24 zamestnancov.

Sme si vedomí toho, že vzdelanie a prax sa musia vzájomne dopĺňať. Aktuálna pandemická situácia

však v roku 2020 umožnila  vytvárať  podmienky  pre prax  účastníkov opatrovateľského kurzu len
Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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čiastočne, a aj pre realizáciu odborného výcviku žiakov odborného učilišťa  pre odbor opatrovateľská

starostlivosť v zariadení sociálnej starostlivosti a pre žiakov strednej zdravotníckej školy. Podobne to

bolo aj s pracovnou činnosťou  občanov v hmotnej núdzi, ktorú realizujeme každý rok v spolupráci

s ÚPSVaR Žilina.  

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. 

Na  dosiahnutie  permanentného  procesu  skvalitňovania  poskytovaných  služieb  a  spríjemňovania

pobytu klientov sa v roku 2020 realizovalo niekoľko projektov. Jednalo sa prevažne o rôzne stavebné

práce a stavebné úpravy. 

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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Budova Karpatská 9

Pokračovanie v rekonštrukcii 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, 

Budova Karpatská 8

Kompletné zateplenie budovy a postupná  výmena plastových okien za trojkomorové  -  v prácach  sa

bude pokračovať aj v nasledujúcom  roku. 

V  rámci  estetizácie  a  hygieny  interiérov  boli  vymaľované  spoločné  priestory  v kuchyni  K8,  K6,

terapeutická miestnosť,  jedálne klientov a zamestnancov  na  K9  a K8. 

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. 

Okrem poskytovania celoročnej sociálnej služby v špecializovanom zariadení a domove sociálnych

služieb sme k 1.1.2020 zaregistrovali aj ambulantnú formu a to:

-2 miesta  v špecializovanom zariadení

-1 miesto v domove sociálnych služieb

Ambulantná forma sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a

ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby v našom

CSS Letokruhy. Miestom poskytovania ambulantnej služby sú novovytvorené priestory na Karpatskej

9, 1. poschodie,  č.  dverí  200, 201. Ambulantná forma sociálnej  služby sa bude poskytovať počas

pracovných dní  v čase od 7,30-15,30h.

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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4      PREHĽAD O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Štruktúra poskytovania sociálnych služieb

Ku dňu 31. 12. 2020 sme poskytovali sociálnu službu 260 prijímateľom:

-  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 60 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 58

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 142 klientov.

Štruktúra prijímateľov k 31. 12. 2020

Podľa pohlavia:  

muži – 74 (v ZpS-10, v DSS-20, v ŠZ-44)

ženy – 186 (v ZpS-50, v DSS-38, v ŠZ-98)
 ___________________________________________________________________________________________________________

spolu – 260 prijímateľov

Podľa veku: 

40 – 62 rokov …..... 17 prijímateľov (v ZpS-0 v DSS-8, v ŠZ-9)

63 – 74 rokov …..... 65 prijímateľov (v ZpS-7, v DSS-15, v ŠZ-43)

75 – 79 rokov …..... 25 prijímateľov (v ZpS-3, v DSS-6, v ŠZ-16)

80 – 84 rokov …..... 50 prijímateľov (v ZpS-20, v DSS-10, v ŠZ-20)

85 – 89 rokov …..... 63 prijímateľov (v ZpS-16, v DSS-8, v ŠZ-39)

90 a viac rokov ….… 40 prijímateľov (v ZpS-14, v DSS-11, v ŠZ-15)

Centrum sociálnych  služieb Letokruhy   
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Najstaršia klientka sa v roku 2020 dožila krásneho veku - 100 rokov, najmladší klient oslávil 46 rokov.

Podľa stupňa odkázanosti: 

I. – IV. st. …...… 31 prijímateľov (v ZpS-31, v DSS-0, v ŠZ-0) 

V. st.        …...… 33 prijímateľov (v ZpS-11, v DSS-19, v ŠZ-3)

VI. st.      …...… 196 prijímateľov (v ZpS-18, v DSS-39, v ŠZ-139)

Podľa pohybu: 

V roku 2020 bolo v CSS Letokruhy umiestnených 36 prijímateľov (z toho do ZpS – 0, do DSS – 3, do

ŠZ – 33), na vlastnú žiadosť odišli 3 prijímatelia (z toho zo ZpS – 1, z DSS – 0, zo ŠZ – 2) a zomrelo

65 prijímateľov (z toho v ZpS – 16, v DSS – 9, v ŠZ – 40).

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

31.12.2020

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

31.12.2020 evidovaných 245 žiadostí o umiestnenie, z toho bolo :

mužov - 76 (do ZpS - 33, do DSS - 7,  do ŠZ - 36)

žien - 169 (do ZpS - 92, do DSS - 12, do ŠZ - 65)
______________________________________________________________________________________________________________

spolu -            245     žiadateľov (do ZpS - 125, do DSS - 19, do ŠZ - 101)  

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. 
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V roku 2020 sme poskytovali tieto odborné činnosti:

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

komunikáciou.  Vzhľadom  k  tomu,  že  naše  zariadenie  bolo  takmer  po  celý  rok  zatvorené  pre

verejnosť, poradenská činnosť bola značne obmedzená.  Prostredníctvom  poskytnutého poradenstva v

počte 91 sme v roku 2020 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

2020 boli vedení ako Infobod Slovenskej alzheimerovej spoločnosti. 

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 prevenciu vzniku sociálnej izolácie a

straty  sociálnych  kontaktov  s  príbuznými  počas  prísnych  protipandemických  opatrení  formou

individuálnych rozhovorov, zisťovania a zabezpečovania  individuálnych potrieb klientov. Pri práci

sme využívali tablety na zabezpečenie videohovorov s príbuznými. Táto činnosť sa v našom zariadení

stala  kľúčovou,  nakoľko  karanténne  opatrenia  v  zariadení  boli  zavedené  dlhodobo  a  klienti  boli 

izolovaní od ostatných klientov, ako aj sociálnych kontaktov všeobecne. Priebeh sociálnej rehabilitácie

bol  zameraný skôr  na individuálne  potreby klientov.  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.  

Ubytovanie 

Klienti sú ubytovaní nasledovne:

jednolôžkové izby - 149

dvojlôžkové izby -     65

trojlôžkové izby –        2

štvorlôžkové izby -       1

nadštandardný byt –     1
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počet miest pre ambulantnú formu – 3 

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   klienti  na  lôžku,  sú  vybavené  polohovacími  lôžkami.   Domáci  poriadok  umožňuje  klientom

zariadenia zútulniť si svoju obytnú jednotku primeranými bytovými doplnkami. 

Stravovanie sme v našom zariadení zabezpečovali v dvoch stravovacích prevádzkach - na Karpatskej

8 a na 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 pre klientov pravidelne aktuálne zverejňovaný na

nástenkách, ktoré sú na to určené. 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 klientov podľa

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

na ich

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

spokojnosti našich stravníkov.

Počet vydaných jedál za rok 2020: 

Stravovacia prevádzka Karpatská 6 Stravovacia prevádzka Karpatská 8, 9

Obyvatelia + zamestnanci Obyvatelia + zamestnanci 

raňajky 46 096 raňajky 48 974

desiata 44 587 desiata 49 199

obed 55 764 obed 64 918

olovrant 44 587 olovrant 38 647

večera 49 549 večera 42 926

večera II. 9 229 večera II. 7 741

SPOLU 249 812 SPOLU 252 405

 

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. 

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

práčovni  na  pracovisku  Karpatská  8,  9.  Pranie  a  údržbu  posteľnej  bielizne  sme  realizovali

dodávateľsky.

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

zariadení, ktorá úzko spolupracovala s obvodnou lekárkou 

MUDr.  Pavlusovou.  Navštevovala  ju  3x  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 1x mesačne alebo podľa potreby

prijímateľa. Následne sú expedované prostredníctvom lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok do

nášho zariadenia. 

Kvôli zhoršenej protiepidemiologickej situácií  lekárka nenavštevovala prijímateľov sociálnej

služby, aj kvôli zákazu akýchkoľvek návštev. 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. 

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

zdravotný stav klientov cestou LSPP alebo privolaním RZP. 

V roku 2020 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. Taktiež klienti, u ktorých bol potvrdený COVID-

19,  boli  izolovaní  na  samostatnom  COVID  odd.  v  budove  K6.  Oddelenie  spĺňa  všetky

protiepidemiologické podmienky na vytvorenie izolačného oddelenia. Skladá sa z “čistej” a “špinavej”

zóny so samostatnými vchodmi ako pre zamestnancov, tak aj pre prijímateľov sociálnej  služby. U

každého pozitívne testovaného prijímateľa sa viedla špeciálna COVID dokumentácia. 
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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. 

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.

Kultúrno - záujmová činnosť

Kultúrno -  záujmová činnosť  v  roku 2020    b  ola  zabezpečovaná  podľa  individuálnych  možností

klientov s ohľadom na ich vek, zdravotný stav, rôzne obmedzenia, ale aj potreby, zručnosti a záujmy.

Hlavný cieľ je umožniť im žiť plnohodnotný spôsob života, aktívne ich zapájať do života komunity a

zmysluplne organizovať ich voľný čas. V roku 2020 sme pre klientov pripravili rôzne aktivity, výlety a

stretnutia. O prebiehajúcich aktivitách sme obyvateľov informovali prostredníctvom dobre čitateľných
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pozvánok,  ktoré  sme  umiestnili  na  informačné  tabule.  Osvedčené  je  tiež  osobné  pozvanie  a

sprevádzanie na tieto akcie. 

Na začiatku roka sme na pamäťovom cvičení obdivovali krásy „Siedmich novodobých divov sveta“.

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

dramatickom,   speváckom krúžku alebo  pri  reprodukovanej  klasickej  hudbe.  Keďže  podporujeme

pohyb  obyvateľov  nášho  zariadenia, pravidelne  sme  cvičili  v  záhrade  nášho  zariadenia  alebo

individuálne na izbách klientov. Ach, koľko sme si len užili zábavy… Riekanky, príslovia a porekadlá

sme spájali s príjemným rozhýbaním sa. Precvičili sme dlhodobú pamäť, krátkodobú pamäť,  pretiahli

ruky, nohy, aj celé telo.  Kopec dobrej nálady a smiech bol našim spoločníkom počas filmových i

literárnych dopoludní. Máme zaručene overené, že staré slovenské veselohry a vznešené slová poézie a

prózy svetových autorov vnášajú mladého ducha do našich dní. Často sa po chodbách zariadenia šírila

neopakovateľná  vôňa  koláčov  a  iných  dobrôt,  ktoré  vychádzajú  z  rúk  klientiek  a  sú  dôkazom

šikovnosti a hlavne odhodlania premeniť tento malý kúsok sveta na svoj domov. Naše očarujúce dámy

začali nový rok varením kapustnice, pokračovali pečením šišiek, potom pridali zapekané zemiaky a

všetkých  tých  s  láskou  pripravených  jedál  bolo  neúrekom.  Všeci  sa  radi  spoločne  zabávali   pri

spoločenských hrách. Už sú vychýrené partie v hraní žolíkov, "Človeče nehnevaj sa" a v kockách. V

priebehu mesiaca január naši klienti prijali pozvanie do Kultúrneho domu v Bytčici od speváčky a

herečky Gizky Oňovej. Táto vychýrená televízna kuchárka spievala všetky známe „repeťacké“ hity,

žartovala,  tancovala,  rozprávala zážitky z natáčania.  Naše duše potešila a povzbudila aj  radami do

života.  Pozvanie  prijala  aj  členka  PZ Žilina  kpt.  JUDr.  Paula  Dobrovolská,  ktorá  odprezentovala

prednášku  „Ako  sa  nestať  obeťami  trestného  činu."  Na  konkrétnych  prípadoch  upozornila  našich

klientov na nebezpečenstvo a nástrahy, ktorými sú ohrozovaní seniori.
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Kopec elánu, radosti,  entuziazmu ku nám doniesli  študenti  z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch.

Filantropi v pravom slova zmysle. Ešte dlho po ich odchode bolo cítiť závan mladosti, nadšenia a chuti

meniť svet k lepšiemu. Valentínsky turnaj v žolíkoch a v „Človeče nehnevaj sa“ mal toľko hráčov, že

sme sa nezmestili do jednej miestnosti. Spoločne sme si zatancovali a zaspievali aj s našimi priateľmi

so „Senior klub priatelia Žilina“. Skvelá atmosféra bola aj vo februári,  kedy sme spoločne oslávili

Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, pitia a hodovania, posledná možnosť takmer bujarej zábavy pred

blížiaciam sa veľkonočným pôstom. Toto obdobie sme s klientmi teda ukončili poriadnou veselicou,

kde  nechýbalo  občerstvenie  a  živá  hudba  v  podaní  dvoch  hudobných  dvojíc.  Masková  družina

nezabudla ani na imobilných klientov, ktorí sa veľmi potešili takej pestrej návšteve.  

Letná pobožnosť sa konala v záhrade zariadenia. Slová kňaza, ktorý ich povzbudzoval k viere a nádeji,

boli balzamom na ich dušu. Spoločná spoveď veriacich z ECAV sa konala prostredníctvom mobilného

telefonovania. Naši klienti si vypočuli láskavé a a ducha povznášajúce slova evanjelickej pani farárky. 
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Pretože nás zaujíma osud našej krajiny a chceme byť čo najlepšie informovaní o tom ako voliť, stretli

sme sa, aby sme debatovali o kandidátoch do NR SR v „Parlamentných voľbách 2020“.

V  tejto  neľahkej  situácii,  aká  na  Slovensku  a  v  celom  svete  stále  pretrváva,  sme  zabezpečovali

elektronickú komunikáciu pre našich klientov prostredníctvom videohovoru s ich rodinami a blízkymi

priateľmi.  

Keďže sme tradíciám stále verní, postavili sme si aj nádherný „máj“. Všade vládla výborná

atmosféra, hudba a spev sa rozliehali po okolí.  Tak, ako každý rok, aj tento sme si pripomenuli sviatok

„Deň matiek“, ktorý sa, žiaľ, tohto roku kvôli pandémii koronavírusu nemohol konať so slávnostným

programom. Všetkým dámam sme však podarovali sladké potešenie a voňavé prekvapenie.

Keď sa situácia s pandémiou koronavírusu zmiernila, chodili sme na prechádzky do Lesoparku, ktoré

boli príjemným osviežením, slobodnejším nadýchnutím a nádejou na lepšie časy.

 Počas teplých letných dní sme v našom altánku pripravili pre klientov spoločné grilovanie. Zábava

prebiehala  v plnom prúde,  a  pri  ľudovej  hudbe sme si  zatancovali  a  zaspievali.  Bolo to  príjemné

posedenie, ktoré sa tešilo nemalej účasti zo strany našich klientov. K horúcemu letu, žiarivému slnku,

modrej  oblohe  jednoznačne  patrí  zmrzlina,  ktorú  si  naši  klienti  dopriali  viac  krát.  Ešte  dlho  sme

posedávali vonku na lavičkách a vychutnávali tie sladké chvíle tohto sladkého života. V priebehu leta

sme sa zahrali aj na mladých skautov. Pripravili sme si ohnisko, potom sme zapálili polienka, opiekli

špekáčiky a nakoniec sme ich s veľkou chuťou zjedli. A kým sme čakali, až budú špekáčiky upečené
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do chrumkava, družne sme spomínali na časy mladosti, na tie veselé, i na tie trošku smutné...ale všetky

boli súčasťou našich dní a sú ukryté hlboko v srdci. 

Jedno dopoludnie sme sa stretli, aby sme si skrášlili okolie nášho zariadenia. Do rúk sme zobrali metly

a lopaty. Čo bolo treba, sme pozametali a vyčistili.  Po dobre odvedenej práci sme si dopriali malé

občerstvenie. Bol to príjemne strávený čas pre nás a užitočne strávený pre celé naše zariadenie.

Štvrtky boli tanečné,  najskôr sme sa rozcvičili  na stoličkách a potom sme sa už veselo a s

noblesou vznášali v rytme polky a pasodoble. Hudba a tanec je liek, ktorý vyčarí úsmev na tvári a ten,

kto rád tancuje,  zabúda nielen na bolesť nôh, ale  aj  na to,  že duša býva občas zranená.  Piatkové

dopoludnia sme využívali aktívne. Každý robil to, čo ho napĺňa a baví. Niekedy sme zbierali bylinky v

našej záhrade.  Občas sa aj  páni chytili  ženskej roboty a čistili  zemiaky.  Z nich šikovné dámy sťa

šibnutím čarovného prútika uvarili bryndzové halušky, o ktorých skvelej chuti sa ešte dlho sníva. Muži

si svoje zručností preverili pri práci v drevárskej dielni. Tam pod odborným vedením pílili,  brúsili,

farbili, lakovali a vyrábali predmety i k poteche oka i k úžitku.

Životné jubileum – 90 rokov, pani Božka oslávila v kruhu svojich priateliek. Prvá blahoželala pani

riaditeľka. My ostatní sme sa pripojili a želali hlavne pevné 

zdravie,  radosť  zo  života,  pokoj  v  duši  a  všetkého  nadostač.  A  potom sme zasadli  k  slávnostne

prestretému stolu.  

Hoci musíme rešpektovať obmedzenia a nariadenia, život v našom malom svete bol veľmi tvorivý.

Dámy plietli,  háčkovali,  vyšívali,  skladali  puzzle...jednoducho,  niet  ani  jedného dňa bez drobných

radostí.

Vianoce je obdobie, kedy sa v našom zariadení pravidelne pečie, a to od výmyslu sveta. Bolo však

potrebné rešpektovať všetky obmedzenia a nariadenia...a preto vanilkové rožky musela zvládnuť naša
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hlavná  cukrárka  pani  Marta  sama...a  naozaj  netrvalo  dlho  a  po  chodbách  sa  šírila  lahodná  vôňa

vianočných koláčikov.

Realizácia projektov počas roka 2020

Keďže počas  pandémie  bolo  hlavným cieľom ochrana zdravia  a  života  klientov aj  zamestnancov,

väčšina  projektov  v  tomto  roku  bola  zameraná  na  nákup  ochranných  pomôcok  a  vybavenia  na

dodržiavanie zvýšených protiepidemických opatrení.

 V marci  2020 sme získali  od nadácie Tatra  banky sumu  3.000,- €, ktorá bola použitá  na nákup

hygienických  pomôcok  (alkoholové  bezoplachové  dezinfekcie,  dezinfekčné  mydlá),  ochranných

pracovných prostriedkov (jednorazové rukavice,  jednorazové rúška,  masky FFP2) a  rýchlotestov v

súvislosti s prevenciou pred šírením ochorenia COVID-19 u klientov, ale i zamestnancov.

,,Chránime a podporujeme našich seniorov“ získaná suma 500,- € z Nadácie Orange. Schválené a

poskytnuté  finančné  prostriedky  boli  v  plnej  miere  využité  na  nákup  ochranných  pracovných

prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti s prevenciou pred šírením ochorenia COVID-

19 u klientov, ale i zamestnancov. Nakúpili sme jednorazové rukavice, ochranné rúška, dezinfekciu na

plochy, aby sme čo najúčinnejšie ochránili klientov a zamestnancov.
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Najväčšia  telekomunikačná  spoločnosť  Orange  Slovakia  nám  okrem  projektu  zabezpečila  4  ks

mobilných WIFI vysielačov. Slúžia na uskutočňovanie videohovorov pre klientov počas núdzového

stavu a zákazu návštev.

V rámci Dotácii MPSVR SR, na podporu humanitárnej pomoci bola získaná suma 880,-€. V súvislosti

v boji proti ochoreniu COVID-19 sme zakúpili 2 germicídne žiariče a ochranné pracovné prostriedky

akými  sú  jednorazové  rukavice  a  bezoplachová  dezinfekciu.  Okrem  materiálneho  vybavenia  sme

získali  aj  dotáciu MPSVR SR na úhradu nákladov na nákup výživových doplnkov pre klientov aj

zamestnancov v sume  9.540,- €. 

Na nákup materiálno-technického vybavenia izieb bola v roku 2020 získaná   z Dotácii MPSVR SR

suma  1.500,-  €.  Zakúpili  sme  15  ks  nočných  stolíkov  –  obojstranných  s  jedálenskou  doskou  a

uzamykateľnými skrinkami.  Tieto  nahradili  už viditeľne  opotrebované,  neestetické  kovové stolíky.

Boli  bez koliesok a neumožňovali  flexibilné  premiestňovanie  podľa potrieb  klienta,  či  obslužného

personálu. Slúžili výhradne len na odkladanie.

Projekt ,,Seniori v bezpečí“ – ku koncu roka 2020 nám Nadácia SPP  schválila sumu vo výške 4.585,-

€.  Táto  finančná  čiastka  umožnila  zabezpečiť  prostriedky  na  nevyhnutnú  ochranu  klientov,

zamestnancov  a  ich  rodiny.  Rovnako umožnila  tieto  podmienky  aj  trvalo  udržiavať.  Nakúpenými

pomôckami (overaly, jednorazové rukavice, jednorazové rúška, jednorazové plášte,  antivírusové rúška

FFP2, ozónový generátor) bol vytvorený priestor na dodržiavanie všetkých zvýšených a nariadených

protiepidemických a hygienických opatrení, predovšetkým na reprofilizovanom oddelení pre klientov s

COVID-19.

Počas vianočného obdobia naši klienti dostali darčeky z projektu „ Koľko lásky sa zmestí do krabice

od topánok.“ Po štvrtýkrát sme sa zapojili do projektu „Vianočný zázrak.“

Práca s výborom obyvateľov

Výbor obyvateľov sa pravidelne stretával podľa harmonogramu, ktorý bol dostupný na informačných

tabuliach pri vstupe do jednotlivých budov. Prostredníctvom prítomnej sociálnej pracovníčky tlmočil

vedeniu zariadenia svoje požiadavky, pripomienky a návrhy, na základe ktorých sa môžu naši klienti

podieľať sa na živote v zariadení a ovplyvňovať ho. V roku 2020 sa za prísnych protiepidemických

opatrení  konalo  v počte 6 stretnutí  výboru obyvateľov,  a to  zvlášť  v budove Karpatská 9 a zvlášť
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v budove Karpatská 6 a 7. Členovia výboru najčastejšie podávali pripomienky ku strave, ale aj iné

návrhy na zlepšenie poskytovaných služieb. Počas roka zomrela jedna členka výboru, ktorú následne

nahradila novoprijatá klientka. 

Dňa 28.8.2020 za účasti výboru obyvateľov prišla 100-ročnej klientke popriať predovšetkýcm pevné

zdravie  aj  pani  županka  ŽSK  Jurinová  Erika.  Počas  uzatvorenia  zariadenia  členovia  výboru

obyvateľov ocenili svedomitú prácu celého personálu. Koncom roka sa výbor obyvateľov poďakoval

vedúcej stravovacej prevádzky, ktorá odchádzala do dôchodku, za dlhoročnú spoluprácu a odovzdal jej

darčekový kôš. Na záver roka sa výbor obyvateľov stretol na slávnostnom posedení s pani riaditeľkou,

ktorá jej členom poďakovalo za celoročnú prácu. 

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

možnosť vyjadriť v roku 2020 svoj názor  2x na zhromaždení obyvateľov.

Klienti tiež mali možnosť pripomienkovať poskytovanie sociálnych služieb a celkovo chod zariadenia

prostredníctvom anonymných schránok na podnety. Túto možnosť počas roka 2020 nevyužili. 

Činnosť Občianskeho združenia Letokruhy za rok 2020                      

V roku 2020 z dôvodu zložitej epidemiologickej situácie nebolo možné organizovať spoločné kultúrne

podujatia  pre  klientov  v rozsahu,  ako  boli  zvyknutí  v  predchádzajúcich  rokoch.  Týkalo  sa  to  aj

financovania aktivít z občianskeho združenia. Zamerali sme sa na nákup praktických pomôcok, ktoré

slúžia  klientom.  Počas  roku  2020  sme  zakúpili  4  hygienické  kreslá  do  bezbariérových  kúpeľní,

pomôcky na vykonávanie fyzioterapie ako gumové expandery, masážne loptičky, posilňovače prstov,

trojbodové vychádzkové palice a fitploptu. Zakúpili sme tiež infračervený žiarič, a dva oxymetre. Na

záver roka sme financovali mikulášske balíčky pre všetkých klientov. Veríme, že v roku 2021 budeme

pokračovať v činnosti občianskeho združenia tak, ako po minulé roky a budeme financovať akcie, pri

ktorých sa klienti budú môcť spoločne stretávať a tešiť sa zo vzájomnej prítomnosti.
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5    ROZPOČET – PREHĽAD O PRÍJMOCH (VÝNOSOCH) A VÝDAVKOCH 
(NÁKLADOCH)

 ROZPOČET - prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch ( nákladoch)

     Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja pre rok 2020 bol schválený Zastupiteľstvom Žilinského 

samosprávneho kraja dňa 25. novembra  2019, z ktorého CSS Letokruhy dostalo do výdavkovej časti

rozpočtu  sumu  4 016 795,00  €.  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 1 001 131,00 €.

 

     Zhodnotenie záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré boli rozpočtovej organizácii určené 
rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2020

Ekonomická
klasifikácia

Členenie výdavkov Schválený
rozpočet

Upravený

rozpočet

Čerpanie

rozpočtu

%

600 Bežné výdavky 4 016 795,00 4 066 962,00 4  042 757,59 99,40%

z toho: 610 Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

2 322 368,00 2 322 368,00 2 322 368,00 100,00%

z toho: 620 Poistné a príspevok do 
poisťovní

869 685,00 843 685,00 836 208,49 99,11%

z toho: 630 Tovary a služby 772 117,00 855 284,00 843 843,35 98,66%

z toho: 640 Bežné transfery 52 625,00 45 625,00 40 337,75 88,41%

700 Kapitálové prostriedky 200 000,00 45 000,00 38 560,22 85,69%

 

     Úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti za rok 2020

-        prvá  zmena  schválená dňa 31. 03. 2020 rozpočtovým opatrením,

-        druhá zmena schválená dňa 06. 07. 2020 uznesením č. 4/19,

-        tretia zmena  schválená dňa 02. 09. 2020 rozpočtovým opatrením,
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-        štvrtá zmena schválená dňa 21. 09. 2020 uznesením č. 8/20,

-        piata zmena schválená dňa 21.09.2020 uznesením č. 8/20,

-        šiesta zmena schválená dňa 23.11.2020 uznesením č. 3/21,

-        siedma zmena schválená dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením,

-        ôsma zmena schválená dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením. 

     Použitie mimorozpočtových  prostriedkov v roku 2020

Ekonomická klasifikácia a členenie výdavkov Čerpanie
mimorozpočtových

prostriedkov

Sponzorské prostriedky 

z toho :  630 Bežné výdavky

             700  Kapitálové výdavky

4 542,00 €

4 542,00 €

0,00 €

Zvýšenie limitu rozpočtu o stravné:       
                                                                                                            
                       z toho:   630 Bežné výdavky

33 776,49 €

33 776,49 €

Štátne prostriedky

 z toho:  610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

 z toho: 620 Poistné a príspevok do poisťovní:
                                                            

 z toho:  630 Tovary a služby   

130 258,46 €

88 371,40 €

29 987,06 € 

11 900,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2020 0,00 €

     

V roku 2020 CSS Letokruhy získalo mimorozpočtové sponzorské finančné prostriedky a vecné dary
v hodnote:

     Finančné dary a granty....................................….......…..................................…............... 6 350,00 €

     Vecné dary ….................................................................…............................................... 5 897,84 € 
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     Stav  a pohyb majetku a záväzkov

     Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Účet Stav
k 31.12.2019

€

Úbytok
v roku2020

-

Prírastok
v roku
2020-

Stav
k 31.12.2020

019  -  Ostatný  dlhodobý  nehmotný
majetok

132,78 € - - 132,78 €

021 - Stavby 2 249 761,71
€

- 56 092,22 € 2 305 853,93
€

022  –  Samostatné  hnuteľné  veci
a súbory hnuteľných vecí

298 362,69 €  

-

 

-

298 362,69 €

023 - Dopravné prostriedky 56 028,47 € - - 56 028,47 €

028  –  Drobný  dlhodobý  hmotný
majetok

9 618,94 € - - 9 618,94 €

031 - Pozemky 331,94 € - - 331,94 €

Spolu: 2 614 236,53
€

- 56 092,22 € 2 670 328,75
€

 

  Drobný hmotný a nehmotný majetok 

 Stav
k 31.12.2019

€

Úbytok
v roku202

0

Prírastok
v roku
2020-

Stav
k 31.12.2020

750-1 1 1 /971  1/ -nábytok vnútorné 
zariadenie

371 451,09 € 5 390,50 € 4 546,49 € 370 607,08 €

750-1  1  2  /971  2/-kancel.  stoje  a
prístroje 

34 971,61 € 732,89 € 6 480,40 € 40 719,12 €

750-1 1 3 /971 3/-OOPP,  textil 3 066,98 €   3 066,98 €

750-1  1  4  /971  4/kuchyn.  stroje
a prístroje

62 332,08 € 1 218,80 € 2 813,10 €        
63 926,38 € 
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750-1 1 5 /971 5 /Ostatný majetok 126 904,45 € 908,22 € 4 504,68 € 130 500,91 €

750-1 1 12 /971 12/-nehmotný majetok 4 929,75 € - - 4 929,75 €

Spolu : 603 655,96 € 8 250,41 € 18 344,67 € 613 750,22 €

 

     Záväzky
 Stav

k 31.12.2019   
Stav

k 31.12.2020   

Dlhodobé záväzky z toho:   

-   záväzky zo sociálne ho fondu 20 510,61 19 215,47

-   záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB   

-   záväzky z investičného dodávateľského úveru   

-   záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru   

-   záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné 
v bytovkách zo ŠFRB

  

   

Krátkodobé záväzky z toho:   

-   záväzky voči dodávateľom 28 591,10 27 392,00

-   záväzky voči zamestnancom 148 552,82 208 839,23

-   záväzky voči poisťovniam 97 554,70 136 782,71

-   záväzky voči daňovému úradu 21 375,69 34 896,25

-   záväzky voči štátnemu rozpočtu   

-   záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie   

-   ostatné záväzky 5 427,93 5 045,05
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     Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

     Plnenie  príjmov rozpočtu  k 31.12.2020 bolo stanovené   vo  výške  1 040 310,00 €.  Príjmy  boli
naplnené vo výške 1 175 383,90 € čo predstavuje 112,98%.

 

Prehľad príjmov Kód zdroja Plnenie Rozpočet

223 001 - z predaja výrobkov, tovarov a služieb 46 1 126 400,56 € 1 000 000,00
€

223 003 - za stravné 72f 33 840,08 € 33 777,00 €

22  1 160 240,64 € 1 033 777,00
€

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

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

292 017 - vrátky 46 9 740,96 € 1 131,00 €

29  9 740,96 € 1 131,00 €

311  -  Granty-(bežný  výdavok)-príspevok  od
sponzorov

72a 4 042,30 € 4 042,00 €

311 -  Granty - bežný výdavok 72c 500,00 € 500,00 €

312 – Zo štátneho rozpočtu 111 860,00 € 860,00 €

31  5 402,30 € 5 402,00 €

Spolu  1 175 383,90 € 1 040 310,00
€

 

     Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu 
poskytovanej  sociálnej služby za kalendárny rok 

Druh poskytovanej sociálnej služby Priemerný ročný oprávnený náklad na 1
prijímateľa sociálnej služby

Domov sociálnych služieb - ambulantná   2 585,42 € 
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Domov sociálnych služieb - celoročná 11 069,22 €

Zariadenie pre seniorov - celoročná 11 138,74 €

Špecializované zariadenie - celoročná 16 109,92 €
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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, MBA

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 2020

č. 2 Certifikát „Pracovisko bazálnej stimulácie“ 
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Príloha č. 1   Harmonogram realizovaných významnejších akcií v roku 2020  

Január:
02.01.2020 Novoročné posedenie – 20 klientov
09.01.2020 Pamäťové cvičenie – 15 klientov
13.01.2020 Pamäťové cvičenie – 18 klientov
17.01.2020 Tvorivý piatok – 8 klientov
21.02.2020 Kortesačka s Gizkou – 15 klientov
24.01.2020 Cvičme v rytme – 9 klientov

Február:
06.02.2020 Ochrana seniorov – 35 klientov
07.02.2020 Spartakiáda – 11 klientov
13.02.2020 Valentínský turnaj – 36 klientov
18.02.2020 Filmové dopoludnie – 9 klientov
19.02.2020 Filantropi – 7 klientov
20.02.2020 Senior klub priatelia Žilina – 30 klientov
21.02.2020 Fašiangy – 114 klientov
27.02.2020 Volebné okienko – 24 klientov
28.02.2020 Medzigeneráčna spolupráca – 11 klientov

Marec:
27.03.2020 Jarná brigáda – 22 klientov
31.03.2020 Veľkonočné stíšenie – 7 klientov

Apríl:
20.04.2020 Editorial Layout – 10 klientov
30.04.2020 Stavanie mája – 10 klientov

Máj:
10.05.2020 Deň matiek – 197 klientov
29.05.2020 Váľanie mája – 15 klientov
31.05.2020 Premietanie filmu – 10 klientov

Jún:
04.06.2020 Pečenie – 5 klientov

Júl:
02.07.2020 Pamäťové cvičenie – 12 klientov
02.07.2020 Pečenie langošov – 6 klientov
06.07.2020 Letná škola – 7 klientov
23.07.2020 Zber levandule – 8 klientov

August:
06.08.2020 Grilovanie v záhrade – 148 klientov
11.08.2020 Letná škola – 20 klientov
13.08.2020 Zmrzlinová párty – 50 klientov
17.08.2020 Hudobné dopoludnie – 7 klientov
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18.08.2020 Pečenie – 8 klientov
19.08.2020 Tvorivé dopoludnie – 7 klientov
20.08.2020 Duchovné stíšenie – 19 klientov
20.08.2020 Cvičenie v záhrade - 23 klientov
25.08.2020 Pracovné dopoludnie – 8 klientov

September:
08.09.2020 Pečenie – 8 klientov
16.09.2020 Hudobné dopoludnie – 8 klientov
17.09.2020 Stretnutie s poslancom – 10 klientov
17.09.2020 Posedenie pri kávičke – 5 klientov
18.09.2020 Kulinoterapia – 14 klientov
17.09.2020 Tanečný štvrtok – 10 klientov
28.09.2020 Pamäťové cvičenie – 17 klientov
28.09,2020 Bocia – 11 klientov

Október:
02.10.2020 Tekvicové placky – 11 klientov
06.10.2020 Meninový deň – 7 klientov
06.10.2020 Puding – 7 klientov

November:
26.11.2020 Jubilanti – 37 klientov

December:
07.12.2020 Mikuláš – 278 Klientov
16.12.2020 Koncoročný výbor – 7 klientov
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Príloha č. 2   „Pracovisko bazálnej stimulácie“   
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