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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

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 zariadenia: 

 Domov sociálnych služieb  – kapacita 164  

       Zariadenie pre seniorov  – kapacita 75 

Špecializované zariadenie  – kapacita 74 

V roku 2016 ZpS a DSS Žilina zvýšilo kapacitu  v špecializovanom zariadení a zároveň počas roka

2016 postupne znižovalo celkovú kapacitu zariadenia.

Štatutárny zástupca: Mgr. Terézia Straňáková

od 23.11.2016: PhDr. Helena Gajdošíková

IČO: 00647756

DIČ: 2020689330
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Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina (ďalej  len ZpS a DSS Žilina),

Karpatská 8,9,  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 a v zariadení pre seniorov a od 1.10.2011 aj  v

špecializovanom zariadení.

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

sociálnych službách a v znení neskorších predpisov.

Od roku 2012 je ZpS a DSS Žilina certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie. 

V roku 2016 nastala zmena štatutárneho zástupcu v našom zariadení, dňom 23.11.2016

bola vymenovaná do funkcie riaditeľky ZpS a DSS Žilina PhDr. Helena Gajdošíková, ktorá sa

ujala vedenia po bývalej pani riaditeľke Mgr. Terézii Straňákovej. 

Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali bývalej pani riaditeľke za jej dlhoročnú činnosť a

popriali všetko dobré. 

 

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.
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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  -  171,5 napĺňame  normatív  zamestnancov,  ako  aj

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

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

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

– úsek organizačno-personálny,

– úsek ekonomický,

– úsek opatrovateľsko - zdravotnícky,

– úsek sociálny,

– úsek údržby a správy budov,

– úsek stravovacej prevádzky.

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

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

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

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

zodpovedajú riaditeľke. 

Za účelom  ponúknuť naším klientom čo najkvalitnejšie služby,   zariadenie trvalo  podporuje

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

aktivitách.
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Prehľad o absolvovaných vzdelávacích aktivitách za rok  2016:

Názov vzdelávacej aktivity
Počet
zúčastnených

Ročné zúčtovanie dane a zmeny v zdaňovaní príjmov 1

Perspektívy rozvoja  sociálnych  služieb v SR,  podmienky kvality,  implementácia  v praxi,
skúsenosti zo zariadení v ČR

5

Verejné obstarávanie po novom 1

Verejné obstarávanie v praxi 1

Kurz validácie podľa Naomi Feil 2

Pravidlá správy registratúry v kontexte novej vyhlášky 1

Revízia normy STN ISO 9001 2

Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie 1

Obsluha tlakových nádob 4

Aktuálne otázky v sociálnej oblasti 2

Individuálny plán 14

Základný kurz k VO pre obstarávateľov 1

Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby 2

Spôsobilosť na právne úkony 1

Sprevádzanie ťažko chorých a zomierajúcich 9

Komunikácia s ťažko chorými a zomierajúcimi 6

Aktualizačná odborná príprava technika PO 1

 

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

Formou  rôznych  odborných edukačných  prednášok a  seminárov  absolvovali  sociálne  pracovníčky

napríklad  prednášku  o  spôsobilosti  na  právne  úkony,  ako  pracovať  s  individuálnymi  plánmi,

zamestnanci  v priamom kontakte  s  klientmi   boli  preškolení  na témy  opatrovateľstva  v zariadení,

starostlivosti  o  klienta,  dodržiavania  základných  ľudských  práv  a  slobôd,  zamestnanci  stravovacej

prevádzky absolvovali pravidelné štvrťročné školenia HACCP.

Za účelom prevencie vyhorenia zamestnancov zariadenia sme aj v roku 2016 uskutočňovali

internú  supervíziu.  V  sledovanom  roku  sa  uskutočnili  3  interné  supervízie,  ktorých   sa  celkom

zúčastnilo 53 zamestnancov. 

Sme si vedomí toho, že vzdelanie a prax sa musia vzájomne dopĺňať, preto sme aj v roku 2016

vytvárali podmienky pre prax  účastníkov  opatrovateľského kurzu, ktorí sa pod odborným vedením
© Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina 
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skúsených zamestnancov  učili  svoje  teoretické  vedomosti  aplikovať  v  praxi,  priamo  v  kontakte  s

klientom. 

Naďalej  sme  spolupracovali  s  ÚPSVaR  v  Žiline,  realizovali  sme  projekty  s  finančným

príspevkom  na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o

službách zamestnanosti  v znení  neskorších predpisov,  vytvorili  sme podmienky  pre vykonávanie

absolventskej  praxe  a  podmienky  pre  pracovnú  činnosť  občanov  v  hmotnej  núdzi.  Spolupráca  s

ÚPSVaR bola pre nás mimoriadne prospešná, uchádzači o zamestnanie plnením svojich dohodnutých

povinností pomáhali pri úprave areálu nášho zariadenia  a kmeňovým zamestnancom zariadenia  pri

výkone ich opatrovateľských činností.

3      PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, 
OUTSOURCING

 
Zariadenie  pre  seniorov  a domov  sociálnych  služieb  Žilina  je  situované  v okrajovej  časti

sídliska Vlčince na Karpatskej ulici, mimo rušivých okolitých vplyvov iných činností.

Je umiestnené v štyroch budovách, v dvoch samostatne stojacich budovách – Karpatská 9 a Karpatská

8 a v jednej budove pozostávajúcej z dvoch objektov prepojených spojovacou chodbou – Karpatská 6. 

Budovy zariadenia  sú stavby panelového typu s piatimi  nadzemnými  podlažiami  s  bezbariérovými

vstupmi a  zabezpečením pohybu medzi poschodiami pomocou výťahov. Vnútorné dispozičné riešenie

budov tvoria jednolôžkové a dvojlôžkové izby s príslušenstvom, jedálne, spoločenské a terapeutické

miestnosti, ošetrovne, miestnosti na rehabilitácia a iné.   

V prízemných  priestoroch  budov  a v suteréne  budovy  Karpatská  6  sú  umiestnené  prevádzkovo

technické  miestnosti  spojené  s administratívnou  činnosťou  organizácie,  stravovacie  prevádzky,

výdajne  stravy,  práčovne  so  sušiarňami,  terapeutické  miestnosti  a ďalšie  priestory  slúžiace  pre

poskytovanie služieb klientom.

V každej budove sú pre výkon činností spojených s osobnou hygienou imobilným klientom používané

bezbariérové kúpelne. Pre manipuláciu so zdravotne a telesne postihnutými klientmi slúžia špeciálne

pomôcky a zdvíhacie zariadenia. 
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Na udržanie a podporu pohybovej aktivity klientov sú využívané rehabilitačné miestnosti a telocvičňa,

kde pod odborným vedením sa uskutočňujú telovýchovné cvičenia.

K  areálu  zariadenia  patria  aj  oddychové  exteriérové  zóny  so  záhradnými  altánkami  v prostredí

parkového typu, ktoré slúžia najmä pre relaxáciu klientov. 

Časť   tejto  zóny  tvorí  lesný  ihličnatý  porast,  ktorý  zasahuje  do  okrajovej  časti  areálu.  Vstup  do

zariadenia je priamo z hlavnej sídliskovej komunikácie (ulica Karpatská).

Na  dosiahnutie  permanentného  procesu  skvalitňovania  poskytovaných  služieb  a spríjemňovania

pobytu klientov sa v roku 2016 zrealizovali rôzne stavebné práce a stavebné úpravy prevádzkových

budov. 

Počas roka 2016 sme priebežne pokračovali v debarierizácii priestorov. Vďaka získaným finančným

prostriedkom z projektu z Výnosov MPSVR SR na rok 2016  sme zjednodušili  vstup do najväčšej

spoločenskej miestnosti v zariadení, na prízemí budovy Karpatská 9. Inštaláciou troch automatických

dverí  sme  vytvorili  bezbariérový  vstup  do  budovy  Karpatská  6  a  celého  prízemia  tejto  budovy,

zefektívnili sme prácu personálu pri poskytovaní obslužných a odborných činností a zabezpečili sme

tiež pokojnejšie prostredie na bývanie pre klientov, ktorí bývajú v izbách na prízemí budovy. Vďaka

automatizovaným  dverám  sme  tiež  umožnili  bezpečný  a  samostatný  pohyb  najmä  pre  osoby

pohybujúce sa pomocou invalidného vozíka alebo s použitím inej pomôcky pri presune na terapie a

spoločenské akcie,  prípadne do exteriéru zariadenia.  Automatizované dvere nám tiež pomáhajú pri

rýchlejšom presune prijímateľov do zdravotníckych zariadení v prípade zhoršenia zdravotného stavu

prijímateľa.                                              
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V interiérových priestoroch izieb klientov  sme priebežne počas celého roka pokračovali vo výmene

starých drevených prahov za bezbariérové v podlahách medzi miestnosťami. Nové bezbariérové prahy

vylepšujú  estetický vzhľad izieb  a zároveň umožňujú pohodlnejší  presun klientov   odkázaných na

invalidné  vozíky  a chodítka  v súlade  s požiadavkami  na  stavby  užívané  osobami  s obmedzenou

schopnosťou pohybu.

Ďalšie práce boli zamerané na estetizáciu vnútorného prostredia budov, vymaľovali sme izby klientov

v budovách na Karpatskej 9, Karpatskej 8 a Karpatskej 6. V rámci zabezpečovania plnenia požiadaviek

na  ubytovacie  zariadenia  sme  kládli  dôraz  na  výber  farebných  odtieňov  malieb,  ktoré  priaznivo

vplývajú na duševnú pohodu klientov.  

Pokračovali sme tiež v prácach na úprave a estetizácii spoločných priestorov inštaláciou kazetového

podhľadu  so  žiarivkovým  osvetlením  chodieb  1.  a 4.  poschodia  bloku  A budovy  Karpatská  6.

Výmenou  a osadením  nových  zariaďovacích  predmetov,  dlažby  a obkladov  sme  zrekonštruovali

sociálne miestnosti na prízemí budov Karpatská 9 a Karpatská 8. Na prízemí týchto budov sme tiež

urobili  sanáciu  vstupných  otvorov  do  energokanálov,  čím  sme  zestetizovali  vzhľad  chodieb

a zabezpečili tesnosť poklopov voči hmyzu.
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V roku 2016 sme zrekonštruovali  terapeutickú  miestnosť  v budove Karpatská  6,  kde  po drobných

úpravách  sme  ju  začali  používať  na  záujmové  aktivity,  hlavne  pečenie.  V rovnakej  budove na  3.

poschodí bloku A sa nám podarilo zriadiť úplne novú  spoločenskú miestnosť, ktorú využívame na

terapie a tiež príbuzní majú možnosť posedieť si so svojim blízkym v kultúrnom prostredí.

Zrenovovali  sme terapeutickú miestnosť v budove Karpatská 8, zakúpili  sme nové stoličky,  vďaka

čomu sme túto miestnosť začali využívať okrem ručných prác aj na veľké spoločenské podujatia.

Z exteriérových prác sme zrealizovali nátery betónových konštrukcií loggií na budovách Karpatská 8

a 9 a osadili sme nové betónové lavičky ku ktorým sme vytvorili oddychovú zónu. 
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V roku  2016  bola  zabezpečená  zriaďovateľom  Žilinským  samosprávnym  krajom  projektová

dokumentácia a schvaľovacie konanie na prístavbu lôžkového výťahu bloku B budovy na Karpatskej

6. Z dôvodu realizácie prác vyžadujúcich si vhodné klimatické podmienky bol začiatok prác posunutý

na začiatok roku 2017.

4      PREHĽAD O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Štruktúra poskytovania sociálnych služieb

K 31.12.2016 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 služby 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  sme  poskytovali  služby  pre  106

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 služby pre 110 klientov.

V priebehu  roka  2016  sme  v súlade  s požiadavkami  ŽSK  a našou  koncepciou  vytvárali

podmienky pre zvyšovanie kapacity v špecializovanom zariadení.

Štruktúra  prijímateľov  podľa  pohlavia,  veku,  stupňa  odkázanosti  je  so  stavom  k 31.  12.  2016

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

čakateľov na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ku dňu 31. 12. 2016 je znázornený

grafom č. 5.
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Štruktúra prijímateľov k 31.12.2016

Podľa pohlavia:  muži –   83 (v ZpS-23, v DSS-34, v ŠZ-26)
ženy – 208 (v ZpS-52, v DSS-72, v ŠZ-84)
_____________________________________________________________________________________________

spolu – 291 prijímateľov

Podľa veku: 

40 – 62 rokov  …..... 11 prijímateľov (v ZpS-0, v DSS-7, v ŠZ-4)

63 – 74 rokov  …..... 60 prijímateľov (v ZpS-11, v DSS-25, v ŠZ-24)

75 – 79 rokov  …..... 41 prijímateľov (v ZpS-14, v DSS-13, v ŠZ-14)

80 – 84 rokov  …..... 75 prijímateľov (v ZpS-18, v DSS-26, v ŠZ-31)

85 – 89 rokov  …..... 58 prijímateľov (v ZpS-19, v DSS-19, v ŠZ-20)

90 a viac rokov ….....46 prijímateľov (v ZpS-13, v DSS-17, v ŠZ-16)
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Najstaršia klientka sa v roku 2016 dožila veku 97 rokov, najmladší klient mal v roku 2016 42 rokov.

Podľa stupňa odkázanosti: 

II – IV st.............  55 prijímateľov

V st. …..............  42 prijímateľov

VI st. …............. 194 prijímateľov

Podľa pohybu: 

V zariadení bolo v roku 2016 umiestnených 69 prijímateľov (z toho do ZpS – 0, do DSS – 5, do ŠZ –

64), 10 prijímateľov odišlo na vlastnú žiadosť (z toho zo ZpS – 3, z DSS – 5, zo ŠZ – 2) a  zomrelo 66

prijímateľov (z toho v ZpS – 10, v DSS – 28, v ŠZ – 28).
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Poradovník čakateľov o umiestnenie k 31. 12. 2016

V poradovníku čakateľov bolo k 31. 12. 2016 evidovaných 76 žiadostí o umiestnenie, z toho bolo :
30 mužov: - do ZpS - 14, do DSS - 10, do ŠZ - 6
46 žien: - do ZpS - 23, do DSS - 12, do ŠZ - 11
                                                            __________________________________________________________________________________________

76 spolu: - do ZpS - 37, do DSS - 22, do ŠZ – 17

Poskytovanie sociálnych služieb

V ZpS a DSS Žilina 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 2015 sme poskytovali odborné činnosti ako:

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

emailovou  komunikáciou.  Cieľovou  skupinou  základného  sociálneho  poradenstva  boli  klienti

zariadenia, ich rodinní príslušníci a záujemcovia o sociálnu službu. Prostredníctvom 384 poskytnutých

poradenstiev sme v roku 2016 informovali občanov o podmienkach, možnostiach, formách a miestach
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poskytovania sociálnych služieb, o podmienkach pre poskytovanie sociálnych služieb a pod. Vďaka

spolupráci  so Slovenskou Alzheimerovou  spoločnosťou (ďalej  len  SAS) sme aj  v  roku 2016 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 dve 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,  Snozeleň  miestnosť  a  pamäťovú  izbu.  Na

podporu mobility sme realizovali vychádzky v areáli alebo vo vnútorných priestoroch zariadenia. 

Pri  práci  sme  využívali  prvky arteterarpie,  muzikoterapie,  biblioterapie,  pohybovej  terapie,

kognitívny tréning, vzdelávanie, a i. Aktivizovať klientov nám pomáhal aj štvornohý dobrovoľník –

záchranársky  pes  Tara  so  svojím  psovodom,  ktorý  prostredníctvom  prvkov  canisterapie  pozitívne

vplýval  na  psychiku  prijímateľov  trvale  pripútaných  na  lôžko  a  klientov  s  demenciou.  U  takto

zdravotne postihnutých prijímateľov sme využívali aj metódu bazálnej stimulácie. 
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Pri  práci  s  prijímateľmi  trpiacimi  demenciou,  umiestnených  na  špecializovanom  oddelení,  sme

využívali  prvky validácie   ako metódy práce s dezorientovanými starými ľuďmi so zameraním na

uznanie pocitov, s cieľom  redukovať úzkosť, ktorú títo klienti prežívajú. V práci s uvedenou cieľovou

skupinou sa nám osvedčili  terapeutické bábiky,  prostredníctvom ktorých mali  prijímatelia možnosť

vyjadrovať emócie a znižovať svoje vnútorné napätie. 

Cieľom pracovných terapií bolo aj v roku 2016 rozvíjať jemnú motoriku a kognitívne funkcie,

podporovať aktivizáciu a samostatnosť klientov. 
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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 sociálnu komunikáciu. Pri práci sme využívali rôzne

materiály: papier, textil, drôt, drevo, hlinu a iné prírodné materiály. Vyšívali sme, drôtikovali, vystriho-

vali z papiera, pracovali s hlinou a podobne. V stolárskej dielni sa klienti venovali práci z drevom. Vy-

rábali rôzne dekoračné a úžitkové predmety.

Počas  roka  2016  sme  pokračovali  v spolupráci  s deťmi  z  MŠ  Gemerská  v Žiline  v rámci

medzigeneračnej spolupráce s názvom „Liečiť dušu cez zmysly“. Deti spolu s klientmi modelovali z

hliny  veľkonočné  zajačiky,  ktoré  si  deti  mohli  odniesť  domov  a  výrobky  boli  prezentované  na

veľkonočnej výstave v priestoroch ŽSK. Pokračovali sme s tvorivými dielňami na špecializovanom

oddelení, kde tvorivá činnosť má u klientov viditeľný terapeutický účinok. Samotní príbuzní klientov

boli  prekvapení,  aké  veci  dokážu  ich  blízki  vyrobiť  aj  napriek  tomu,  že  trpia  dezorientáciou,

poruchami  pamäti  a  inými  závažnými  diagnózami.  Najobľúbenejšou  činnosťou  u  týchto  našich

obyvateľov bolo modelovanie z hliny. Počas roka sme zorganizovali jarnú brigádu. Strihali sme živé

ploty, vyhrabávali lístie z  trávnikov, celkovo sme si upravili naše prostredie. Pre klientov, ktorým sa

cnelo  za  vlastnou  záhradkou,  sme  spoločnými  silami  vysadili  bylinkovú záhradku.  Semená  a

sadenice  tradičných  bylín  používaných  v  slovenských  domácnostiach  boli  zakúpené  z  finančných

prostriedkov fondu obyvateľov. Ich úroda bola využívaná pri aromaterapii, ako i pri príprave liečivých

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

2016 stretávali pri takýchto prácach, napríklad  pri šupení fazule, zbere lipového kvetu, pri sušení

byliniek  a pečení sladkých dobrôt. Na jeseň dostalo pár šikovných gazdiniek „slinu“ na tradičné

zemiakové placky, a tak sme si ich  spoločnými silami napiekli zo zemiakov, ktoré načistili usilovní

klienti  a  pri  pečení  tiež  aktívne  pomáhali.  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. Výrobky si mohli

pozrieť obyvatelia, príbuzní, priatelia a zamestnanci a oceniť tak šikovnosť klientov. Výrobky sme tiež

prezentovali na spoločnej jarnej, jesennej a vianočnej výstave vo  foyer ŽSK. Materiál na pracovné

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

a z prostriedkov fondu obyvateľov.
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Realizácia projektov počas roka 2016:

Vďaka nadácii Pontis sme sa zapojili do projektu „Posaďme sa kultúrne“ . Nadácia poskytla

financie  na  zakúpenie  náterov,  dobrovoľníci  spoločne  s našimi  klientmi  odstránili  staré  nátery  zo

záhradných  lavičiek  a následne  natreli  novým  náterom.  Takto  spoločnými  silami  zrenovovali  5

lavičiek, ktoré skultúrnili vonkajšie prostredie. 

V júni sa klienti a zamestnanci zariadenia zapojili do výskumného projektu UK v Bratislave

„Genetická predispozícia na osteoporózu“, ktorý bol zameraný na objasnenie genetických vplyvov na

jej rozvoj. Z vyšetrenia hustoty kostí sa zúčastnení dozvedeli, či sú oni alebo ich potomkovia ohrození

zlomeninami kostí. Klienti, u ktorých vyšetrenie potvrdilo osteoporózu, boli v prednáške poučení, ako

spomaliť progresiu úbytku kostnej hmoty.

Keďže počas roka 2016 nám v zariadení pribudli klienti s poruchami orientácie, zrealizovali

sme v spolupráci s SAD a.s Žilina projekt v rámci ktorého nám náš partner dodal a osadil nové autobu-

sové zastávky s estetickými fototapetami prírody. Naši zamestnanci osadili k zastávkam lavičky a vy-

tvorili sme tak priestor, kde nepokojní klienti majú možnosť v spolupráci s personálom zariadenia ven-

tilovať svoje pocity úzkosti, majú možnosť "odísť od svojich problémov" a upokojiť sa. Autobusová

zastávka je niečo, na čo si pamätajú zo svojej minulosti a spája sa týmto ľuďom s možnosťou cestovať,

odísť - v tom spočíva zmysel realizácie tohto projektu. Dve zastávky boli zrealizované v interiéri za-

riadenia v budovách Karpatská 8 a 6 a jednu sme situovali vonku do exteriéru pri budove Karpatská 6. 

© Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina 
                          



Názov dokumentu: Rok : 2016

Výročná správa o činnosti a 
hospodárení v ZpS a DSS Žilina

Zmena:

Strana 20 z 42

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

prednášala sociálna pracovníčka seniorom v  Dennom centre na Vlčincoch v Žiline a študentom  zo

Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline o prevencii demencie.
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Ošetrovateľská činnosť

Ošetrovateľská  starostlivosť  a  starostlivosť  o  osobnú  hygienu  zabezpečoval  personál

opatrovateľsko - zdravotníckeho úseku podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu a individuálnych

potrieb prijímateľov. 

Výkony ošetrovateľskej starostlivosti boli realizované v našom zariadení  prostredníctvom ADOS a

cestou praktického lekára, ktorý v našom zariadení navštevoval prijímateľov v terminálnom štádiu, kde

by  nebol  možný  prevoz  sanitnou  službou.  Zhoršený  zdravotný  stav  prijímateľa  sociálnej  služby

odborný personál  telefonicky konzultoval   s  obvodným lekárom, prípadne s lekárom špecialistom,

ktorí  rozhodli o ďalšom postupe, resp. doporučili prijímateľa sociálnej služby na odborné lekárske

vyšetrenie či hospitalizáciu. 

V priebehu  poobedných,  nočných  služieb  a  počas  víkendov  sme   riešili  zhoršený  zdravotný  stav

prijímateľov cestou pohotovosti alebo privolaním RZP. 

Naše zariadenie  každé dva týždne navštevovala  psychiatrička.  V roku 2016 sme preočkovali  proti

chrípke a zápalu pľúc všetkých prijímateľov sociálnej služby, s výnimkou kontraindikovaných. 

Každý  prijímateľ  sociálnej  služby mal  zavedenú  dokumentáciu  opatrovateľských  plánov,  dekurzy,

imobilní  prijímatelia  sociálnych  služieb  aj  dokumentáciu  o  vysadzovaní  a  polohovaní,  prípadne  o

príjme a výdaji tekutín. 

Pri práci sme využívame 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 posteli každého prijímateľa,  u ktorého je potreba poskytovania BS, sú nalepené informácie o tom

ako si praje byť prijímateľ oslovovaný a aký iniciálny dotyk sa používa pri začatí poskytovania  BS.

Na každom úseku sme vytvorili edukačné tabule, ktoré obsahujú informácie a fotografie o tejto metóde

a umožňujú nám tak lepšie zapájať príbuzných do jej poskytovania.  

Na  skvalitnenie  opatrovateľskej  starostlivosti  sme  prijímateľom  sociálnej  služby  zakúpili  28

elektrických polohovacích postelí a 14 mechanických postelí. 
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Na podporu pohybovej  aktivity prijímateľov sociálnej  služby slúžila telocvičňa a dve rehabilitačné

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

pracovníčky individuálne aj skupinovo cvičili pilates. 

Na pretrvávanie skvalitnenia rehabilitačnej starostlivosti naďalej používame tejpovacie pásky.  

Cieľom ZpS a DSS Žilina v rámci kultúrno-záujmovej činnosti bolo umožniť našim klientom

žiť podľa individuálnych možností plnohodnotným spôsobom života. Kultúrno-záujmová činnosť bola

zabezpečovaná s ohľadom na vek, zdravotný stav, postihnutie, potreby a záujmy klientov s cieľom

napĺňať a organizovať ich voľný čas. V roku 2016 sme pre klientov pripravili rôzne aktivity, výlety,

prednášky a stretnutia. Každý mal možnosť vybrať si podľa schopností, mobility, záujmu a zručností.

O prebiehajúcich aktivitách sme obyvateľov informovali prostredníctvom dobre čitateľných pozvánok,

ktoré sme umiestnili na informačné tabule, taktiež sme ich  pozývali osobne.

Začiatkom roka si naše šikovnice pripomenuli zvyk driapať perie, počas ktorého si zaspievali

a pospomínali na staré časy. Klienti, ktorí mali potrebu aktívneho kultúrneho vyžitia, si mohli svoju

šikovnosť počas celého roka cibriť v  dramatickom, speváckom alebo tanečnom krúžku, aby nás

reprezentovali napr. na súťaži Senior Let´s dance, ktoré organizovalo DSS a ZpS Zákamenné alebo na

VIII. ročníku Domov domovu 2016, ktoré organizovalo CSS Orava, Pracovisko Tvrdošín. Tu sa naši

klienti prezentovali ukážkou z divadelného predstavenia „O hlúpej žene“. Potešilo ich aj predstavenie

„Snehulienka a 7 trpaslíkov“, ktoré nacvičili deti zo ZŠ na Karpatskej ulici v Žiline. 
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Každý týždeň sa ctitelia vážnej hudby stretávali počas muzikoterapie pri počúvaní diel významných

svetových klasikov. V rámci vzdelávania naši klienti absolvovali prednášky s tematickým zameraním

ako sa starať  o svoje fyzické  i  duševné zdravie.  Mestská polícia poinformovala  našich klientov o

dodržiavaní  bezpečnosti  pri  prechádzkach po meste.  Počas  roka mali  možnosť  vyznávači  pasívnej

formy  kultúrneho  vyžitia  sledovať  rôzne  prezentácie  a filmy o  prírode.  Mohli  si  aj  posedieť  v

improvizovanom  „Letnom  kine“  a  spomínať  na  osobnosti  kultúrneho  či  duchovného  života  (A.

Srholec;  rozprávky Sedem zhavranelých  bratov,  Husiarka  a  kráľ,  Hans Christian  Andersen a  jeho

čiernobiele rozprávky; filmy Tisícročná včela, Slávne postavy sv. histórie a i.). 

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

spôsobom, kedy a kde majú možnosť dňa 5. marca 2016 voliť politické strany do Národnej rady SR.

Veriaci klienti sa mali možnosť stretávať na spoločných pobožnostiach a  pravidelných modlitbách

(novoročná, Mariánska májová pobožnosť a dušičková pobožnosť, krížová cesta a i.). Každý týždeň sa

v kaplnkách zariadenia slúžila sv. omša. Pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami mohli  klienti

pristúpiť k sviatostiam, ktoré boli pripravené v spolupráci s RKF Vlčince a ECAV Žilina.  
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Dvakrát  ročne  sa  klienti  stretli  pri  slávnostne  prestretom  stole,  kde  oslávili  svoje  okrúhle

životné  jubileá.  Pre  všetky  ženy  a  matky  sme  pri  príležitosti  MDŽ  a  Dňa  matiek  pripravili

prekvapenie  v  podobe  kultúrneho  vystúpenia  a  malého  darčeka.  Klienti  si  vážia  náročnú  prácu

všetkých  zamestnancov,  čoho  dôkazom  bola  májová  akcia  pri  príležitosti  Medzinárodného  dňa

ošetrovateliek, počas ktorej odmenili zamestnancov malým darčekom v podobe kvetu. Počas celého

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

občerstvenie. 

Ako  každý  rok  pred  začiatkom  pôstneho  obdobia  sme  pre  klientov  zariadenia  pripravili

Fašiangový karneval,  v máji  sme si  pripomenuli  tradičné zvyky stavanie i  váľanie mája,  v júni -

júnovú  veselicu  a  v  novembri  -  katarínsku  zábavu.  Počas  letných  dní  klienti  navštívili  kaštieľ  v

Gbeľanoch, pozreli si park a zrekonštruovanú kaplnku v Budatínskom zámku, potešil ich aj celodenný

výlet do Terchovej, kde si opekali mäsové špecialitky, vyšľapali si do lesoparku Chrasť v Žiline, 
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pochutnali  si  na  kávičke  so zmrzlinou  a  inšpirovali  sa  na  Mariánskom námestí  v  Žiline  ľudovou

tvorbou. Fantastická  opekačka v areáli zariadenia bola aj na Deň otcov a to hlavne pre imobilných

klientov. Pamäť a šikovnosť si mohli precvičiť v rôznych súťažiach, ktoré sa konali mimo zariadenia,

napr.  Horelická  vzduchovka v DSS a ZpS Horelica,  Šachový turnaj  o cenu riaditeľa  Úradu ŽSK,

Senior, nehnevaj sa v ANIMA DSS v L. Mikuláši,  5 proti 5 a Sjoelen  v ZpS a DSS  Dolný Kubín,

Mozgový jogging v DSS a ZpS Horelica. Pre tých, ktorí sa ich nemohli zúčastniť, sme usporiadali aj v

areáli zariadenia niečo obdobné, napr. kolkový turnaj, turnaj v Človeče nehnevaj sa, súťaže Videostop,

Tipovacia súťaž MS v hokeji; Hádaj, čo to je, ale hlavne pamäťové cvičenia na rôzne témy.  Naše

zariadenie tiež zorganizovalo takúto súťaž pre 14 družstiev s názvom Pamäťová olympiáda. Klienti

si počas súťaže precvičili pamäť, zasmiali sa a na záver sa dobre zabavili pri živej hudbe.  

Naši  obyvatelia  radi  pracujú  s  deťmi  a  mladými  ľuďmi,  preto  sa  potešili,  keď  sme  pred

vianočnými sviatkami zorganizovali  „Deň tradícií“. V rámci  tejto medzigeneračnej  spolupráce sme

spoločne  so  študentmi  z  Gymnázia  na  Varšavskej  ceste  piekli  vianočné  oblátky  a  medovníčky  a

spoločnými silami vyzdobili priestory nášho zariadenia. 

Koncom  roka  sme  sa  všetci  spolu  stretli  na  vianočnom  večierku,  kde  sme  pre  klientov  okrem

vianočného pohostenia pripravili aj bohatú tombolu, do ktorej finančne prispeli štedrí sponzori, čím

umožnili obyvateľom vyhrať skutočne hodnotné darčeky. 
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Práca s výborom obyvateľov: Členovia výboru sa stretávali pravidelne podľa harmonogramu, ktorý

bol  dostupný  na  informačných  tabuliach  pri  vstupe  do  budov  a  prostredníctvom  sociálnych

pracovníčok vedeniu ZpS a DSS Žilina tlmočili svoje požiadavky, pripomienky a návrhy,  na základe

ktorých mali obyvatelia možnosť podieľať sa na živote v zariadení a ovplyvňovať ho. V roku 2016 sa

konalo  sedem spoločných stretnutí  7-  členného výboru  obyvateľov,  ktorí  sú umiestnení  v  budove

Karpatská  8,  9  a  sedem  spoločných  stretnutí  výboru  obyvateľov,  ktorí  sú  umiestnení  v  budove

Karpatská  6.  Na  záver  roka  sa  obidva  výbory  stretli  na  slávnostnom  posedení  a  rozlúčili  sa  s

odchádzajúcou pani riaditeľkou Mgr. Straňákovou, ktorá sa im poďakovala za ich prácu a zároveň sa

zvítali s novu pani riaditeľkou PhDr. Gajdošíkovou.
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Spolupráca  s  inou  komunitou:  Aj  v  roku  2016  sme  sprostredkovali   našim  klientom

nadväzovanie  a  udržiavanie  sociálnych  väzieb s  inou komunitou.  V rámci  napĺňania  ich potrieb  a

obohatenia  spoločenského  života  prijímateľov  sme  počas  roka  2016 spolupracovali  s  materskými,

základnými,  strednými  a  umeleckými  školami  v  Žiline  a  okolí,  s  duchovnými  z  evanjelickej  a

katolíckej cirkvi, s Centrom Memory, s OZ Letokruhy, ktoré funguje pri ZpS a DSS Žilina a i. Deti a

študenti žilinských škôl  už tradične prinášali radosť klientom pripraveným kultúrnym programom, s

ktorým  vystúpili  v  spoločenských  miestnostiach,  alebo  priamo  na  izbách  imobilných  klientov.  V

decembri prvý krát posilnili „pracovný tím“ Mikuláša študenti z Gymnázia na Varšavskej ceste a zo

Spojenej  školy Kráľovnej  pokoja v Žiline a ich koledy sa niesli  so spevom klientov po chodbách

zariadenia. Deti zo ZŠ na Námestí mladosti v Žiline zase odovzdali našim klientom krásne vianočne

pozdravy.  Do  zariadenia  prišli  prvýkrát  mladí  skauti  zaspievať  si  a  zatancovať  s  klientmi  v

špecializovanom  zariadení.  Zariadenie  navštívili  aj  Mgr.  Eva  Gundová  a  Žofia  Moresová,  členky

Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline, aby milovníkom poézie predstavili

tvorbu Jána Frniaka a  P.  O.  Hviezdoslava.  Už po ôsmykrát  nás  navštívili  zástupcovia  spoločnosti

CARMEL Auto s. r. o. a odovzdali zariadeniu hodnotný sponzorský dar. 
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Aj  naši  klienti  majú  čo  priniesť  komunite.  Peknou  akciou  bolo  natáčanie  rozhovoru  pre

Dokumentačné stredisko holokaustu, kde dve klientky,  ktoré boli svedkami násilia páchanom na

židovských obyvateľoch počas II. svetovej vojny porozprávali o svojej životnej skúsenosti. V rámci

medzigeneračnej  spolupráce  počas  Medzinárodného  dňa  detskej  knihy  čítali  dve  naše  klientky

„Babičky Aničky“ deťom zo ZŠ na Karpatskej ulici v Žiline rozprávky. Výrobky našich klientov si

mohli  návštevníci  výstav  pozrieť  a  zakúpiť   v  priestoroch  foyer  ŽSK.  Pred  Vianocami  klientky

napiekli  medovníčky pre bezdomovcov, ktorí hľadajú útočisko v zariadení pri OZ Dobrý pastier v

Kláštore pod Znievom. Zároveň sme našich obyvateľov  pravidelne informovali  prostredníctvom

komunitných násteniek  o akciách a podujatiach, ktoré sa konali mimo nášho zariadenia. 

Jedným z cieľov činnosti  Občianskeho združenia Letokruhy,  ktoré funguje pri ZpS a DSS

Žilina  je  zvyšovať  kvalitu  a  úroveň poskytovaných  sociálnych  služieb.  V máji  OZ zorganizovalo

členskú schôdzu, na ktorej jeho členovia prebrali rozpočet a plány na ďalšie obdobie. Z príjmov (zo

sponzorských darov a 2 %  z daní) OZ zakúpilo elektrický sporák do kuchyne, 2 polohovacie kreslá,

materiál  na ručné práce.  OZ v spolupráci  s  Nadačným fondom Kia Motors Slovakia v Nadácii

Pontis zakúpilo  aj  10  antidekubitných  matracov  a  v spolupráci  s  Nadáciou  J&T dofinancovalo

sprchové  kreslo  Meditech  Mobile,  6  polohovacích  valcov  a 2  vankúše  NUCH s  obliečkami.  OZ

uhradilo aj náklady na dve školenia personálu pracujúceho v priamom kontakte s klientmi zariadenia s

názvom  Najlepšie  aktivizačné  programy  pre  seniorov  s demenciou  a Validácia  v opatrovateľskej

starostlivosti.  OZ  organizovalo  aj  viaceré  podujatia,  napr.  tradičný  celodenný  výlet  klientov  do

Terchovej alebo Deň tradícii. 6. decembra  Mikuláš  so sprievodom anjelov a čerta priniesol osobne

každému klientovi balíček sladkostí, na ktoré boli použité finančné prostriedky aj z OZ Letokruhy. V

súlade  so  stanovami  OZ je  pozdvihovať  kultúrnu  a  duchovnú  úroveň  obyvateľov,  podnecovať  a
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udržiavať aktívny spôsob života, o čo sa po celý rok 2016 v spolupráci s vedením ZpS a DSS Žilina

snažilo.

Ubytovanie  – z  dôvodu  vytvorenia  väčšieho  komfortu  pre  prijímateľov  a  z  dôvodu  znižovania

kapacity zariadenia sme počas  roku 2016 vytvorili  viac  jednoposteľových izieb  o ktoré je  medzi

obyvateľmi veľký záujem  aj  vzhľadom na ich špecifické potreby a zdravotné ťažkosti.  Klienti  sú

ubytovaní v 170 jednolôžkových  a 68 dvojlôžkových izbách. Súčasťou každej obytnej jednotky je

príslušenstvo, balkón a v penziónskej časti v niektorých  väčších typoch izieb aj malá kuchynka. Izby

sú  vybavené  predpísaným  nábytkom  a  zariadením  v zmysle  novelizovanej  vyhlášky  MZ  SR

č.259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

Každý prijímateľ si môže zútulniť svoju obytnú jednotku rôznymi bytovými doplnkami. Obyvatelia

mali  možnosť stretávať sa aj  v spoločenských a terapeutických miestnostiach,  niektoré z nich sme

počas roka 2016 vybavili novým nábytkom tak, aby si klienti mohli posedieť v kultúrnom prostredí.

Zakúpili sme tiež ďalšie pohodlné, dobre hygienicky udržiavateľné oddychové kreslá pre seniorov.   

Stravovanie

Stravovanie zabezpečujeme v dvoch samostatných stravovacích prevádzkach - Karpatská 8,9 a

Karpatská 6. Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná celodenná strava - racionálna (5xdenne) a

diabetická ( 6x denne). 

Veľkou investíciou do skvalitňovania služby stravovania  bolo v roku 2016 zakúpenie termoboxov,

ktoré nám umožňujú zabezpečiť stravu v požadovanej teplote ku lôžku klienta a taktiež zabezpečujú
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dodržiavanie hygienicko – epidemiologických predpisov. Tiež sme vymenili starý, opotrebovaný drez

za nový nerezový a zakúpili nové spotrebiče. 

Stravovanie pre prijímateľov sme poskytovali v súlade so zásadami zdravej výživy, a s prihliadnutím

na vek a  zdravotný stav fyzických  osôb,  podľa určených stravných jednotiek.  Chodiaci  klienti  sa

stravovali v spoločnej jedálni, ktorá sa nachádza v každej budove. 

Stravovacia komisia za rok 2016 sa konala 15 krát.

Počet vydaných jedál za rok 2016: 

Upratovanie

Upratovanie izieb prijímateľov a spoločných priestorov vykonávali zamestnanci zariadenia na 

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

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

brigádach.
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Pranie, žehlenie a údržbu 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 naďalej dodávateľsky.

V  rámci  zisťovania  spokojnosti  našich  klientov  sme  aj  za  rok  2016  robili  dotazníkový

prieskum spokojnosti  u 200 klientov nášho zariadenia,  kde sme zisťovali  spokojnosť klientov s

poskytovanými  službami  ako  stravovanie,  opatrovateľsko  -  zdravotnícka  starostlivosť,  príprava

kultúrno-spoločenských  akcií,  poskytovanie  poradenstva,  úroveň  ubytovania  i  dodržiavanie

základných ľudských práv. 

Celková  spokojnosť  klientov  s  poskytovaním  sociálneho  poradenstva  a  prípravou  kultúrno

spoločenských akcií bola nadpriemerná – 95,75 % spokojnosti

Celková  spokojnosť  klientov  s  poskytovaním zdravotnej  starostlivosti  ako  zabezpečovanie  liekov,

čistoty posteľnej bielizne, osobnej hygieny bola nadpriemerná – 95,5 % spokojnosti.

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

bola nadpriemerná – 90,9 % spokojnosti.

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

bola taktiež nadpriemerná – 93,5 % spokojnosti.

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

Dňa 21.12.2015 bol rozpočet Žilinského samosprávneho kraja schválený Zastupiteľstvom 

Žilinského samosprávneho kraja pre rok 2016, z ktorého ZpS a DSS Žilina dostalo do výdavkovej časti

rozpočtu sumu 2 521 961 €. 

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 954 852 €.
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Zhodnotenie záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré bolo rozpočtovej organizácii 
určené rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2016

Ekonomická
klasifikácia

Členenie výdavkov
Schválený
rozpočet 

Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu

%

600 Bežné výdavky 2 407 961 € 2 489 569  € 2 489 568,56 € 100 %

Z toho:   610 Mzdy a platy 1 249 984 € 1 313 493 € 1 313 493 € 100%

                620 Poistné  a  príspevok  do
poisťovní

  466 599 € 471 123 € 471 123 € 100%

                630 Tovary a služby    667 844 € 692 219 € 692 218,56€ 100 %

                640 Bežné transfery    23 534 € 12 734 € 12 734 € 100%

700 Kapitálové prostriedky    114 000 € 168 444 € 32 327,20 € 11,93
%

Úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti za rok 2016

- na základe chválenia 3. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 19.9.206,

- na základe chválenia 4. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 21.11.2016,

- na základe chválenia 5. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 19.12.2016,

- rozpočtové opatrenie ŽSK zo dňa 21.12.2016.

Použitie mimorozpočtových  prostriedkov v roku 2016
    

Ekonomická klasifikácia a členenie výdavkov Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov 

Sponzorské prostriedky 
z toho :                                                 630-bežné výdavky

                                                             700- kapitálové výdavky

              23 689,85 €
    15 135,25 €

8 554,60 €

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

21 606,11 €

21606,11 €

Granty
z toho :                                                               
                                                                   630 - bežné výdavky

50,00 €

50,00 €

Finančné prostriedky z ÚPSVaR 
z toho :                                                               

                                                                           610 - mzdy 
                                                                           620 - odvody

                                                                   630 - bežné výdavky

11 807,11 €

7 987,25 €
3 638,82 €

181,04 €

Štátne prostriedky

                                                                     630-bežné výdavky

13 000,00 €

13 000,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2016 0 €
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V roku 2016 ZpS a DSS Žilina získal mimorozpočtové sponzorské finančné prostriedky a vecné dary :

Finančné  dary  ................................................…....  …..................................  ….............… 9  000,00  €

Vecné dary …................................................................... ….......................................……... 3 173,45   €

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
   

ÚČET

Stav
k 31.12.2015

Úbytok
v roku 2016

Prírastok
v roku 2016

Stav
k 31.12.2016

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

021-budovy
021-1 1 011-dokončené investície budov 1 738 419,45 € 0 33 849,60 € 1 772 269,05 €

022- 4 1 pracovné stroje,  a zariadenia
022-4 2 pracovné stroje 186 273,56 € 0 16 603,60 € 202 877,16 €

022 – 5 stroje, prístroje  a technické zariadenia 75 219,20 € 0 0 75 219,20 €

022-7 stroje,prístroje, inventár 9 749,34 € 1 533,22 € 1 863,00 € 10 079,12 €

023- 6 dopravné prostriedky 41 628,47 € 0 0 41 628,47 €

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

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

SPOLU 2 061 373,68 € 1 533,22 € 52 316,20 € 2 112 156,66 €

          Drobný hmotný a nehmotný majetok    
                                            

     
ÚČET 

Stav 
k 31.12.2015

Úbytky
v roku
2016

Prírastky
v roku 2016

Stav
k 31.12.2016

750-1 1 1 /971  1/ -nábytok vnútor. zariadenie 320 734,60 € 9 755,24 € 31 566,77 € 342 546,13 €

750-1 1 2  /971 2/-kancel. stoje a prístroje 33 805,40 € 4 980,07 € 2 553,43 € 31 378,76 €

750-1 1 3 /971 3/-OOPP,  textil 4 161,68 € 927,94 € 120,70 € 3 354,44 €

750-1 1 4 /971 4/kuchyn. stroje a prístroje 53 363,76 € 1 363,15 € 6 267,29 € 58 267,90 €

750-1 1 5 /971 5 /Ostatný majetok 120 687,48 € 3 705,79 € 5 361,26 € 122 342,95 €

750-1 1 12 /971 12/-nehmotný majetok  4 149,45 € 0 0 4 149,45 €

S P O L U : 536 902,37 € 20 732,19 € 45 869,45 € 562 039,63 €
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     Záväzky Stav k 31.12.2016 v EUR

Záväzky celkom   z toho : 189 592,38 €

                                            321/  dodávatelia – vyfaktúrovaný a nezaplatený tovar 10 551,39 €

                                            325/  neprevzaté dedičstvo za minulý rok 385,57 €

                                            331/  mzdy za december 2016 – záväzky voči zamestnancom 98 686,97€

                                            336/  odvody  za december 2016 – soc. a zdrav. poisťovne 64 634,31 €

                                            342/  dane a poplatky 12 088,86 €

                                            379/  iné záväzky – zrážky zo mzdy 3 245,28 €

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

        Plnenie príjmov rozpočtu k 31.12.2016 bolo vo výške 1 047 035,17 € čím boli predpísané príjmy

splnené na 108,67% ( predpísané príjmy  vo výške 963 507,00 ).    

Prehľad príjmov 
Kód

zdroja
Plnenie Rozpočet

223 001 - z predaja výrobkov, tovarov a služieb 46 976 372,93 953 255,00

223 003 - za stravné 72F 23 476,71 

22   999 849,64 953 255,00

292 012 - z dobropisov 46 474,46 1 597,00

292 017 - vratky 46 9 946,36 8 655,00

29 10 420,82 10 252,00

311- Granty (bežný výdavok) 72A 15 135,25

311- Granty (bežný výdavok) 72C 50,00

312 001 -  transfery zo štátneho rozpočtu 72H 11 807,11

312 008 – transfery z rozpočtu vyššieho územného celku 41 1 217,75

312  008  –  transfery  z rozpočtu  vyššieho  územného  celku  (bežný
výdavok)

72A 0

312  008  –  transfery  z rozpočtu  vyššieho  územného  celku  (bežný
výdavok)

72C 0

31 28 210,11

321 – Granty (kapitálový výdavok) 72A 8 554,60

32 8 554,60

Spolu 1 047 035,17 963 507,00
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Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu 
poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 

   

Druh poskytovanej sociálnej služby 
Náklady za rok 2016 na 1 prijímateľa 
sociálnej služby

Špecializované zariadenie 9 748,05 €

Zariadenie pre seniorov 7 907,21 €

Domov sociálnych služieb 7 907,21 €
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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

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 74 222 d  dka  6.rovnanik  @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 2016

č. 2 Certifikát „Pracovisko bazálnej stimulácie“ 

č. 3 Účtovná závierka za rok 2016
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Príloha č. 1   Harmonogram realizovaných významnejších akcií v roku 2016

Január:
14.01.2016 Spoločná novoročná pobožnosť – účasť 21 klientov
22.01.2016 Prednáška Bezpečnosť seniorov  - účasť 50 klientov
26.01.2016 Driapačky peria - 35  klientov
27.01.2016 Film A. Srholec - účasť 15 klientov

Február:
02. a 09.02.2016 Fašiangový karneval – účasť 208 klientov
04.02.2016 Liečiť dušu cez zmysly  - účasť 6  klientov
06.02.2016 Natáčanie rozhovoru pre Dokumentačné stredisko holokaustu – účasť 2 klientky
12.02.2016 Oslava sv. Valentína  - účasť 7 klientov
19.02.2016 Turnaj v Človeče nehnevaj sa - účasť 13 klientov
23.02.2016 Schôdza OZ Letokruhy  – účasť 60 klientov a zamestnancov
23.a 25.02.2016     Rozhovory o Voľbách do NR SR - účasť 49 klientov

Marec:
03.03.2016 Krížová cesta – účasť 25 klientov
05.03.2016 Voľby do Národnej rady SR - účasť 80 klientov
08.03.2016 Oslava sviatku MDŽ – účasť 188 klientiek
11.03.2016 Jarnej vernisáže výrobkov – účasť 36 klientov
17.03.2016 Veľkonočná spoveď – účasť 211 klientov
18.03.2016 Liečiť dušu cez zmysly  - účasť 4 klientov
18.03.2016 Skupinové pamäťové cvičenie – účasť 12 klientov
21.03.2016 Maľovanie veľkonočných vajíčok a pletenie korbáčov – účasť 11 klientov
30.03.2016       Svetový deň poézie – účasť 47 klientov

Apríl:
05.04.2016 Babičky Aničky – účasť 2 klientky
06.04.2016 Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu ŽSK – účasť 2 klienti
07.04.2016 Andersenov deň – účasť 23 klientov
21.04.2016 Jarná brigáda – účasť 30 klientov
21.04.2016 Pamäťové cvičenie ku Dňu zeme  – účasť 9 klienti 
21.04.2016 Horelická vzduchovka v DSS a ZpS Horelica – účasť 3 klienti
22.04.2016 Návšteva jarnej vernisáže vo vestibule ŽSK – účasť 13 klientov
26.04.2016 Skauti – účasť 13 klientov
28.04.2016 Stavanie mája – účasť 92 klientov

Máj:
05.05.2016 Vysadenie bylinkovej záhradky – účasť 16 klientov
06.05.2016 Videostop  - účasť 10 klientov
10.05.2016 Deň matiek – účasť 183 klientov
12.05.2016 Súťaž Hádaj, čo to je? – účasť 42 klientov
12.05.2016 Deň opatrovateliek – účasť 1 klient
19.05.2016 Turnaj v spoločenských hrách – účasť 12 klientov
25.05.2016 Pamäťová olympiáda  – účasť 3 klientov
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27.05.2016 Mariánska májová pobožnosť – účasť 35 klientov
27.05.2016 Prechádzka do lesoparku Chrasť v Žiline – účasť 8 klientov
31.05.2016 Váľanie mája – účasť 47 klientov

Jún:
08.06.2016 Celodenný výlet do Terchovej – účasť 45 klientov
08., 09. 06. 2016 Genetická predispozícia na osteoporózu – účasť 95 klientov a zamestnancov
09.06.2016 Senior, nehnevaj sa v ANIMA DSS v L. Mikuláši – účasť 3 klienti
10.06.2016 Projekt „Postavme naše mesto na nohy“ – účasť 4 klienti
13.a 14.06.2016 2x výlet do kaštieľa v Gbeľanoch – účasť 10 klientov
19.06.2016 Opekačka na Deň otcov – účasť 28 klientov
22.06.2016 Senior Let´s dance v DSS a ZpS Zákamenné - účasť 5 klienti
22.a 23.06.2016 Oslava životných jubileí za 1. polrok 2016 – účasť 50 klientov
29.06.2016 Júnová veselica - účasť 21 klientov
30.06.2016 Júnová pobožnosť – účasť 25 klientov

Júl:
08.07.2016 Kolkový turnaj – účasť 86 klientov
12.07.2016 Tréning pamäti – účasť 8 klientov
18.07.2016 Pečenie hrou – účasť 5 klientov
21.07.2016 Letné kino „Sedem zhavranelých bratov – účasť 42 klientov
21.07.2016 Návšteva zmrzlinárne – účasť 6 klientov

August:
04.08.2016 Strihanie živých plotov– účasť 6 klientov 
04.08.2016 Návšteva zmrzlinárne – účasť 18 klientov
04.08.2016 Zber byliniek a práca v bylinkovej záhrade– účasť 45 klientov
24.08.2016 Žolíkový turnaj – účasť 7 klientov
25.08.2016 Spoločná sv. omša – účasť 83 klientov
26.08.2016 Tréning pamäti – účasť 11 klientov
26.08.2016 Ľudové remeslá na mariánskom námestí v Žiline – účasť 6 klientov
30.08.2016 Letné kino „Tisícročná včela“ – účasť 13 klientov

September:
06.09.2016 Jesenná vernisáž výrobkov klientov – účasť 59 klientov
08.09.2016 Pečenie placiek – účasť 198 klientov
09.09.2016 Edukačné okienko - účasť 22 klientov
12.09.2016 Návšteva jesennej výstavy vo vestibule ŽSK – účasť 5 klientov
21.09.2016 Súťaž 5 proti 5 v ZpS a DSS Dolný Kubín – účasť 3 klientov
23.09.2016 Edukačné okienko – účasť 11 klientov
26.09.2016 Letné kino „Husiarka a kráľ“ – účasť 13 klientov
27.09.2016 Mozgový jogging v DSS a ZpS Horelica – účasť 2 klienti
29.09.2016 Návšteva parku a kaplnky v Budatínskom zámku – účasť 6 klientov

Október:
12.10.2016 Domov domovu 2016 v CSS Orava, Pracovisko Tvrdošín – účasť 4 klienti
18.10.2016 Divadlo o hlúpej žene – účasť 46 klientov
18.10.2016 Rozlúčka výborov obyvateľov s pani riaditeľkou – účasť 14 klientov
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21.10.2016 Turnaj v spoločenských hrách – účasť 9 klientov
25.10.2016 Mesiac úcty k starším – účasť 98 klientov

November:
16.11.2016 Oslava životných jubileí za II. polrok – účasť 34 klientov
24.11.2016 Spoločná modlitba v kaplnke – účasť 46 klientov
25.11.2016 Katarínska zábava pre klientov – účasť 53 klientov
29.11.2016 Deň tradícií - účasť 28 klientov

December:
01.12.2016 Vianočná vernisáž výrobkov – účasť 53 klientov
06.12.2016 Príchod Mikuláša – účasť 289 klientov
08.12.2016 Vianočný večierok – účasť 272 klientov
02.,05,09.12.2016 Pečenie medovníkov pre bezdomovcov – účasť 15 klientov
09.12.2016 Babičky Aničky – účasť 2 klientky
13.12.2016 Koncoročné stretnutie výborov obyvateľov – účasť 14 klientov
14. a 15.12.2016 Spoločná svätá spoveď – účasť 161 klientov
19.12.2016 Koledovanie na izbách – účasť 69 klientov
19.12.2016 Divadelné predstavenie Snehulienka a 7 trpaslíkov – účasť 45 klientov
20.12.2016 Posedenie so zástupcami CARMEL AUTO  - účasť 4 klientov
21.12.2016 Vianočná pošta  - účasť 130 klientov
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Príloha č. 2   „Pracovisko bazálnej stimulácie“ 
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Príloha č. 3 Účtovná závierka za rok 2016
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