ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych sluţieb
Osiková 26 Ţilina

Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych
sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ţilina za rok 2013
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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych sluţieb
-

Úsmev ZpS a DSS, Osiková 26, Ţilina

Zariadenie sa nachádza priamo na sídlisku Solinky v Ţiline čoho výhodou je blízkosť zdravotného
strediska, lekárne, obchodnej siete, MHD. Nevýhodou je však blízkosť viacerých reštauračných
zariadení. Začiatok poskytovania sociálnych sluţieb sa datuje od 1.1.1991. Pôvodne/ od r.1990/
budova slúţila ako Zariadenie opatrovateľskej sluţby pre dlhodobý pobyt starých občanov, ktoré
bolo neskôr reprofilizované / k 1.3.1992/ na Domov penzión pre dôchodcov a odo dňa 1.7.1998 na
Domov dôchodcov. Dňom 1.1.2002 došlo k zmene názvu zariadenia na Domov dôchodcov a domov
sociálnych sluţieb pre dospelých, zriaďovacia listina bola vydaná Krajským úradom v Ţiline.
Ďalšia zmena, ktorá sa dotkla tohto zariadenia sa týkala zriaďovateľa, ktorým sa stal od 1.7.2002
Ţilinský samosprávny kraj, ktorý vydal aj zriaďovaciu listinu DD a DSS pre dospelých ako
rozpočtovú organizáciu Ţilinského samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou.
Ďalšie významné zmeny boli v priebehu roku 2008 a to odo dňa 1.7.2008. Dňom 30.6.2008 bola
zrušená rozpočtová organizácia DD a DSS Bytča-Hrabové 204 bez likvidácie zlúčením s
rozpočtovou organizáciou DD a DSS pre dospelých, Osiková 26, Ţilina. Ďalšou zmenou v rámci
tohto zariadenia bola zmena názvu odo dňa 1.6.2010, " Úsmev - zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych sluţieb" /Úsmev - ZpS a DSS/. Dňom 1.7.2010 bolo zriadené v rámci zariadenia na
pracovisku v Bytči - Hrabovom špecializované zariadenie v zmysle Zákona 448/2008 Z.z. § 39
kde sa poskytuje starostlivosť klientovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, jeho
stupeň odkázanosti je najmenej V. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova
choroba, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie
a hluchoslepota . Dňa 1.7.2013 bolo pracovisko Bytča-Hrabové delimitované a stalo sa súčasťou
Domova sociálnych sluţieb, zariadenia podporného bývania a zariadenia núdzového bývania
„LÚČ“ ul. Janka Kráľa č. 7, 010 01 Ţilina.
Posledná významná zmena sa uskutočnila dňa 1.8.2013 kedy sa zriaďovateľom zariadenia
Úsmev-ZpS a DSS , Osiková 26, Ţilina stalo Mesto Ţilina so sídlom Mestský úrad, Nám. Obetí
komunizmu 1, Ţilina, ktorý vydal aj zriaďovaciu listinu Úsmev-ZpS a DSS ako rozpočtovú
organizáciu Mesta Ţilina so samostatnou právnou subjektivitou..
2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych sluţieb
Úsmev - ZpS a DSS, Osiková 26, Ţilina - zariadenie tvorí štvorposchodová panelová budova,
ktorá sa odlišuje od ostatných panelových domov len veľkosťou. Súčasťou sú dva výťahy, ktoré
čiastočne riešia bezbariérovosť. V suteréne budovy sa nachádzajú prevádzkové priestory
/ambulancia, kuchyňa, práčovňa, dielňa údrţbára, šatňa pre zamestnancov, spoločná jedáleň, ktorá
slúţi zároveň ako aj spoločenská miestnosť, kaplnka pre obyvateľov a kancelárie/. V priebehu roka
2012 sme pristúpili k úplnému zrušeniu pivníc, ktoré boli pôvodne prideľované k jednotlivým
bytovým jednotkám. Tieto pivničné priestory sú taktieţ súčasťou suterénu a ich rekonštrukciou sme
získali priestory na kultúrne a spoločenské vyţitie seniorov, ktoré vyuţívame od marca 2013. Na
prvom, druhom, treťom a štvrtom poschodí sa nachádzajú byty pre klientov. Zariadenie je napojené
na verejný vodovod. Dodávku tepla a TÚV zabezpečuje Bytterm - Ţilina. Nakoľko sa jedná o
panelový dom, nutnosťou je jeho zateplenie a to z dôvodu zabránenia úniku tepla , čo sa v
konečnom dôsledku odrazí v zníţení nákladov za dodávku tepla, ktorá tvorí jednu z najväčších
poloţiek na tovary a sluţby. Nevyhnutné bolo taktieţ oplotenie zariadenia za účelom zvýšenia
bezpečnosti obyvateľov /v blízkosti reštauračné zariadenia/ ako aj z dôvodu zabezpečenia čistoty a
kultúrnosti prostredia a vybudovanie odpočinkovej relaxačnej zóny pre obyvateľov /altánok/. Po
predloţení našich poţiadaviek a po vzájomnej dohode predstaviteľov ŢSK a Mesta Ţilina bola
zabezpečená stavba nového altánku zo strany ŢSK a Mesto Ţilina zabezpečilo zrealizovanie
oplotenia celého zariadenia a prestavbu zadného bezbariérového vchodu pre sanitky a zásobovanie.
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Ubytovacie priestory
Zariadenie - Úsmev - ZpS a DSS, Osiková 26, Ţilina
Kapacita zariadenia je 64 klientov s celoročným pobytom. Nachádza sa tu 8 dvojizbových a 40
jednoizbových bytových jednotiek. Kaţdý byt je vybavený kompletným sociálnym zariadením a
kuchynkou. Päť bytov je vybavených nábytkom zariadenia a ostatné byty majú klienti zariadené
vlastným nábytkom.
Celková plocha jednoizbového bytu je 32,78 m2 - z toho izba má plochu 20,35 m2 a kuchynka s
príslušenstvom 12,38 m2 (na jedného klienta 20,35 m2). V šiestich jednoizbových bytových
jednotkách sú ubytovaní dvaja klienti (na jedného klienta 10,17 m2). Plocha v dvojizbovej bytovej
jednotke je 45,34 m2. V dvoch prípadoch sú v dvojizbovom byte ubytovaní traja klienti. V menšej
izbe je ubytovaný jeden klient (na jedného klienta 12,61 m2), vo väčšej izbe sú ubytovaní 2 klienti
(na jedného klienta pripadá 10,71 m2). V piatich dvojizbových bytoch sú ubytovaní dvaja klienti
(kaţdý má svoju izbu, príslušenstvo majú spoločné). V jednom dvojizbovom byte býva jedna
klientka.
V dvojlôţkových izbách a dvojizbových bytových jednotkách sú umiestnení klienti s váţnejšími
diagnózami a zníţenou mobilitou, klienti po mozgových príhodách, so stareckou demenciou a pod.
alebo imobilní klienti.
O jednolôţkové izby majú záujem prevaţne klienti, u ktorých sú mentálne a psychické poruchy
minimálne, alebo sú to klienti, ktorí sú mobilnejší a vzhľadom na svoj zdravotný stav uprednostňujú
súkromie.
3. Štruktúra prijímateľov sociálnych sluţieb
kapacita:

64 klientov

počet klientov umiestnených k 31.12.2013: 59 klientov:

46 ţien

A/ podľa pohlavia

spolu

zariadenie pre seniorov:

Ţeny

muţi

21

1

13 muţov

22

domov sociálnych sluţieb:
25
12
37
________________________________________________________________________________
spolu
46
13
59

B/ podľa duševných porúch
ţeny

muţi

spolu

1
25
2
17

1
4
8

1
1
29
2
25

a/ duševné poruchy






schizofrénia
schizofrénia latentná
organický psychosyndróm
Alzheimerova choroba
afektívne poruchy
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C/ podľa pridruţeného zdravotného a telesného oslabenia a zmyslových porúch
Ţeny

muţi


pohybové oslabenie

osteoporóza

zmyslové-sluchové,rečové a očné

koţné ochorenie

nefrologické ochorenie

reumatologické

artróza

hypertenzia

kardiovaskulárne a cievne

endokrinologické

anémie

pľúcne a TBC

zaţívacie (ţlčník, pečeň, ţalúdok)

diabetes mellitus na PAD

diabetes mellitus na inzuline

neurológia

urológia
z toho inkontinentní evidovaní u lekára

28
23
29
13
1
5
37
42
43
12
9
6
28
8
4
16
1
35
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D/ podľa veku

muţi

spolu

spolu

2
17
23
4
46

5
3
5
13

7
20
28
4
59

priemerný vek:

78 rokov

75 rokov

60 – 69 rokov
70 – 79rokov
80 – 89 rokov
90 – 99 rokov

ţeny

9
4
5
10
11
1
2
2
5
4
6
6
7

spolu
35
23
38
17
1
5
42
52
54
13
11
8
33
12
4
22
7
42

E/ podľa mobility:





spolu

mobilní
čiastočne imobilní
prevaţne imobilní
úplne imobilní

ţeny
20
8
12
6

muţi
7
1
2
3

46

13

5

spolu
27
9
14
9

59

F/ podľa stupňa odkázanosti:





do III. stupňa
IV. stupeň
V. stupeň
VI. stupeň

spolu

ţeny
11
9
11
15

muţi
1
1
3
8

46

spolu
12
10
14
23

13

59

G/ pohyb obyvateľov:
Ţeny

muţi

spolu

počet klientov k 1.1.2013:

43

13

56

počet prijatých klientov v roku 2013:

13

6

19

z toho bezodkladne:

3

2

5

počet zomretých klientov v roku 2013:

8

6

14

odišli:

2

počet klientov k 31.12.2013:

13

Prijaté ţiadosti k 31.12.2013:

13

-

2

46

59

Klienti zariadenia platia úhradu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách v znení
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2013.
Úhrada za zaopatrenie za jeden kalendárny deň:
klient ZpS – stupeň odkázanosti
do III.
klient DSS – stupeň odkázanosti
IV.
klient DSS – stupeň odkázanosti
V.
klient DSS – stupeň odkázanosti
VI.

0,83 €
1,40 €
2,53 €
2,76 €

Priemerná mesačná úhrada za rok 2013:
Domov sociálnych sluţieb: 266,64 €
Zariadenie pre seniorov:
204,91 €
4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych sluţieb
V zmysle organizačnej štruktúry je v zariadení Úsmev - ZpS a DSS celkovo 29 zamestnancov.
Počet prijímateľov sociálnej sluţby v zariadení : 64
Počet zamestnancov :

29

z toho : riaditeľka

1
6

z toho :

z toho :

z toho :

z toho :

ekonomický úsek

4

vedúci ekonom.úseku,rozpočtár
-zástupca riaditeľa
-účtovník, majetkár
-PaM , personalista
-správca budovy,vodič,skladník,údrţbár

1
1
1
1

zdravotný úsek
referent výkonu opatrovateľskej sluţby
/hlavná sestra/
- sestry
- zdravotnícky asistent
-opatrovateľky

12

stravovacia prevádzka
vedúca stravovacej prevádzky
-kuchárky

5
1
4

sociálny úsek
koordinátor sociálnych činností
sociálna pracovníčka
upratovačky
práčka

7
1
1
4
1

1
4
2
5

V priamej starostlivosti ZpS a DSS, Osiková 26, Ţilina na 1 zamestnanca pripadá 4,6 klienta .
Na celkový počet zamestnancov pripadá 2,2 klienta. Z dôvodu zlepšenia kvality poskytovaných
sociálnych sluţieb je nutnosťou zvýšiť počet zamestnancov v priamej starostlivosti minimálne o 1
zamestnanca. Taktieţ je nevyhnuté prijať zamestnanca do práčovne z dôvodu zavedenia
dvojsmennej prevádzky, nakoľko v dopoludňajšej pracovnej dobe nie je moţné vyprať a následne
vyţehliť prádlo, ktorého neustále pribúda a to vzhľadom k zdravotnému stavu klientov.
Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej funkcie. Postupne sa
zúčastňovali akreditovaných kurzov a kvalifikáciu si zvyšovali aj na vysokých školách. V roku
2013 ukončila štúdium 1 opatrovateľka v odbore zdravotnícky asistent . V súčasnosti si zvyšuje
kvalifikáciu l opatrovateľka taktieţ v odbore zdravotnícky asistent.
5. Poskytovanie sociálnych sluţieb
Úsmev - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych sluţieb Osiková 26 Ţilina v zmysle zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu sluţbu
klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (DSS) a klientom, ktorí dovŕšili
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej sluţby potrebujú z iných váţnych dôvodov ( ZpS).
Sociálne sluţby sa poskytujú v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych sluţieb. Podľa vyššie
uvedeného zákona poskytujeme klientom odborné, obsluţné a ďalšie činnosti.
Široké sociálne prostredie, v ktorom klient pred nástupom do zariadenia ţil, malo vplyv na jeho
správanie, spôsob myslenia, tvorbu názorov. Kaţdý človek je jedinečná, neopakovateľná bytosť
a z tohto dôvodu je veľmi dôleţitý a rozhodujúci faktor pri poskytovaní sociálnych sluţieb
individuálny prístup ku kaţdému klientovi. Z tohto dôvodu patrí medzi priority zamestnancov pri
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poskytovaní sociálnej sluţby najmä empatické správanie, ochota a snaha v čo najväčšej miere
nahradiť klientovi pôvodné sociálne prostredie. Po príchode do zariadenia je veľmi dôleţitá tzv.
adaptačná fáza. Z tohto dôvodu je zmyslom a cieľom zamestnancov zariadenia nájsť klientovi taký
typ sociálnej sluţby, ktorá bude pre neho najvhodnejšia s cieľom zachovať u klienta pocit
slobodného rozhodovania.
Klientom v súlade so zákonom o sociálnych sluţbách poskytujeme široké spektrum sociálnych a
iných činností. Klientom s ťaţkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom
(imobilita, ťaţké demencie rôzneho typu) sa poskytovala pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
osoby. Z celkového počtu klientov 59 bolo 9 klientov trvale pripútaných na lôţko, čo je 15,25 %
Ďalších 23 klientov, čo je
38,98 % si vyţadovalo pravidelnú pomoc zdravotného a
opatrovateľského personálu.
V ZpS a DSS Osiková, Ţilina poskytuje svoje lekárske sluţby všeobecný lekár MUDr. Andrea
Šimalová 1x týţdenne a podľa potreby a 1x mesačne dochádza psychiater – MUDr. Škotová.
Zdravotnícke a opatrovateľské sluţby vykonáva 5 sestier, 2 zdravotnícke asistentky a 5
opatrovateliek pod vedením hlavnej sestry.
Vykonávané zdravotnícke, opatrovateľské a ošetrovateľské sluţby :
 ošetrovateľské sluţby /čistenie rán, odbery krvi, aplikácia injekcií, starostlivosť o
permanentný kateter/
 opatrovateľské sluţby
 vedenie zdravotníckej dokumentácie
 sprievod na lekárske vyšetrenia
 poradenskú činnosť, liečbu
 podávanie liekov, poskytovanie zdravotníckeho materiálu /pomôcok pre inkontinenciu/
 dodrţiavanie hygienických a protiepidemiologických zásad a opatrení
Na základe zdravotného stavu zabezpečujú opatrovateľky nevyhnutné ţivotné úkony klientom ako
je osobná hygiena, pri ktorej zapájajú aj prvky bazálnej stimulácie, obliekanie, vyzliekanie, výmena
plienok, podávanie liekov, výmena a zabezpečenie posteľnej bielizne, podávanie stravy, prípadne
kŕmenie. Súčasťou opatrovateľských úkonov je aj sprievod na lekárske vyšetrenia, na výlety a
kultúrne akcie. Pri vykonávaní ošetrovateľských úkonov kladieme veľký dôraz na zachovanie
ľudskej dôstojnosti. Zamestnanci pristupujú ku klientovi s rešpektom a úctou.
Stravovanie je zabezpečené vlastnou kuchyňou. Strava je pripravovaná podľa zásad zdravej výţivy
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov. V rámci celodennej stravy sa klientom poskytujú
raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.
V zariadení je poskytovaná strava:
 celodenná pre klientov – : racionálna
 obedy pre zamestnancov
 obedy pre externých dôchodcov

Spôsob určenia výšky a úhrady za stravovanie pri racionálnej strave:
Stravná jednotka

Réţia

Cena spolu :

2,65 €
2,45 €
5,10 €
_______________________________________________________________________________
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Raňajky

12 %

0,31 €

0,29 €

0,60 €

desiata

9%

0,25 €

0,22 €

0,47 €

40 %

1,06 €

0,98 €

2,04 €

9%

0,24 €

0,22 €

0,46 €

30 %

0,79 €

0,74 €

1,53 €

Externí stravníci - obedy 1,10 €

1,00 €

2,10 €

obed
olovrant
večera

Úhrada za stravovanie je stanovená s vypočítanými reţijnými nákladmi.
Stravná jednotka za celodenné stravovanie v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje podľa počtu
dní v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Úhrada za stravovanie s počtom jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa určí podľa
počtu odobratých jedál. V priebehu roku 2013 sme zabezpečili stravovanie pre 20 externých
dôchodcov, ktorým bolo celkom vydaných 3 667 obedov v hodnote 2,10 € za obed.
Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2013
V snahe o spestrenie ţivota v zariadení sa snaţíme zapájať čo najviac klientov na rôznych kultúrno
spoločenských podujatiach, ktoré sami pripravujeme alebo sa zúčastňujeme mimo zariadenia. V
rámci čo najväčšej informovanosti uverejňujeme na nástenkách informácie o kultúrnych
programoch v kinách, divadlách koncertoch a pod.
V mesiaci február sa naši klienti stretli, aby oslávili spoločne Fašiangy, ktoré boli spojené s
kultúrnym program DFS Cipovička a Senior Country klubu pri Krajskom kultúrnom stredisku v
Ţiline. V mesiaci február nás navštívili študentky 3. ročníka Spojenej školy – Strednej odbornej
školy v Ţiline – Bytčica – odbor kaderníčka. Časť našich spoločenských priestorov sa na chvíľu
zmenila na „salón krásy“. Našim seniorom sme chceli dopriať pocit uvoľnenia, dopriať im
„skrášľovaciu“ chvíľku pre seba, aby aj v jeseni svojho ţivota mohli opäť zaţiariť.
V marci sme sa zúčastnili vernisáţe Veľkonočnej výstavy, ktorá sa konala v priestoroch ŢSK.
Mesiac marec je tieţ oslavou všetkých ţien – MDŢ. Pri príleţitosti tohto sviatku sme pozvali deti
ZUŠ L. Árvaya v Ţiline, ktoré prišli svojim vystúpením potešiť nielen naše klientky, ale všetkých
našich klientov. Naši klienti sa v marci zúčastnili krátkej besedy k podpore zdravia „Hľadá sa
radosť“, ktorú viedli členky OZ Únie ţien Slovenska v spolupráci s klubom LEMON – spoločnosť
sestier podporujúcich zdravie obyvateľstva v Ţiline. V tomto mesiaci naše zariadenie oficiálne
slávnostne otvorilo kultúrno spoločenské miestnosti, ktoré vyuţívajú naši klienti zariadenia vo
svojom voľnom čase, ale taktieţ aj na záujmovú činnosť.
Aj v mesiaci apríl nás opäť navštívili študentky 3. ročníka Spojenej školy – Strednej odbornej školy
v Ţiline – Bytčica – odbor kaderníčka, aby sa mohli venovať našim klientkam a klientom a dopriať
im „skrášľovaciu“ chvíľku pre seba. Svojou návštevou poctil v mesiaci apríl našich klientov
primátor mesta Ţilina Ing. Igor Choma a pri tej príleţitosti tak aj zodpovedal na niekoľko ich
zvedavých otázok.
Mesiac máj evokuje v ľuďoch lásku, vzájomné porozumenie a úctu. Práve preto si v tomto mesiaci
pripomíname deň, ktorý patrí k vzácnym sviatkom v roku – Dňu Matiek. Pri príleţitosti tohto
krásneho sviatku sme pozvali do nášho zariadenia hudobnú skupinu MY, ktorá nás potešila
krásnymi pesničkami. Naši klienti si všetci spievali, pri niektorých si aj pospomínali na svoju
mladosť a niektoré ich dojali aţ k slzám. Po ich krásnom vystúpení potešili naše klientky svojím
milým vystúpením, pásmom pesničiek deti zo ZŠ Vendelína Javorku v Ţiline. Okrem programu si
deti pripravili aj pekné darčeky, ktorými obdarovali všetky naše klientky.
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Po vydarenej akcii v minulom roku „Guláška“ sme si aj tento rok zopakovali začiatkom mesiaca jún
posedenie pri guláši. Pozvanie prijali aj pán primátor mesta Ing. Igor Choma a podpredseda
Ţilinského samosprávneho kraja Ing. Jozef Štrba, ktorí sa prihovorili našim klientom a taktieţ prišli
medzi nich, aby ich vypočuli a poprípade zodpovedali na ich zvedavé otázky. Príjemnú a veselú
atmosféru nám opäť vyčarila hudobná skupina MY z Kotešovej. V mesiaci jún sa v Terchovej konal
uţ 9. ročník Športových hier, ktorých organizátorom bolo zariadenie Straník – DSS a ŠZ. Naši
klienti sa aktívne zapájali do rôznych športových disciplín. Ukázali, ţe aj napriek svojmu vysokému
veku sa vedia tešiť z pohybu.
V mesiaci júl navštívil naše zariadenie p. Pavol Staníček, ktorý sa prišiel s klientmi podeliť o svoje
skúsenosti a fotografie zo 75tich beţkárskych pretekov WORLDLOPPET-u po celom svete. Svojou
prezentáciou chcel našim klientom dodať chuť športovať, chcel im ukázať, ţe aj napriek
zdravotnému stavu sa dá ţiť aktívne, len sa netreba vzdávať sa a podliehať svojej chorobe. V tomto
letnom mesiaci sme našim klientom pripravili podujatie s názvom „Čaj o piatej“ s posedením pri
obľúbených šlágroch. Navštívili nás členovia Klubu priateľov šlágra zo Ţiliny a všetkých
prítomných potešili známymi pesničkami. Všetci si zaspievali, zaspomínali na mladé časy, niektorí
si aj zatancovali a výborne sa zabavili.
Traja naši klienti sa v mesiaci júl zúčastnili výletu do Vrátnej doliny, ktorý organizoval ŢSK v
spolupráci so zariadením pre seniorov a domovom sociálnych sluţieb v Terchovej. Súčasťou výletu
bola cesta lanovkou na vrch Chleb, nenáročná prechádzka a potom guláš v areáli ZpS a DSS v
Terchovej.
August 2013 - Mesto Ţilina sa od 1. augusta 2013 stalo zriaďovateľom nášho zariadenia.
Doterajším zriaďovateľom bol Ţilinský samosprávny kraj. Aj po tejto zmene sú naďalej
poskytované sociálne sluţby pobytovou formou pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. Oficiálne prevzatie nášho zariadenia Mestom Ţilina sa
uskutočnilo v priestoroch zariadenia vo štvrtok 1. augusta 2013 o 14.00 hod. za účasti predsedu
Ţilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, ktorý symbolicky odovzdal kľúče od zariadenia
primátorovi mesta Ţilina Igorovi Chomovi.
Naše klientky v rámci pracovnej terapie vyrábali v mesiaci august kvetinky z textilu a z krepového
papiera, ktoré sme potom naviazali na prútiky. Precvičovali si tak jemnú motoriku. V rámci
pracovnej terapie sa podieľajú na skrášľovaní vonkajšieho areálu a interiéru zariadenia (vianočná,
veľkonočná, fašiangová, aktuálna výzdoba). Práca je im prideľovaná podľa ich individuálnych
plánov vychádzajúc z ich moţnosti a schopnosti. V auguste sa traja naši klienti zúčastnili Dňa
otvorených dverí v CSS Turie.
Dňa 01.09.2013 sa vo Varíne konal benefičný futbal o pohár Ľubomíra Sečkára, na ktorom boli naši
seniori vzácni hostia.
V čase od 2. septembra do 4. októbra 2013 sme sa zúčastnili tretieho ročníka výstavy Za oknami
našich zariadení, ktoré prebiehalo v priestoroch foyera Úradu Ţilinského samosprávneho kraja.
Výstava v tomto roku bola venovaná 20. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
September je mesiac, keď sa končí letné obdobie a začína jeseň, ale ešte stále je vhodný čas na
pobyt v prírode a preto sme opäť zopakovali pre našich seniorov počas krásneho slnečného počasia
posedenie pri guláši.
Dňa 19. septembra 2013 sme sa zúčastnili 9. ročníka krajskej súťaţnej prehliadky dramatického,
hudobného, speváckeho a tanečného umenia klientov, ktoré zorganizovalo Centrum sociálnych
sluţieb ANIMA, Liptovský Mikuláš. Podujatie pod názvom „Ţilinský Oskar 2013“ prebiehalo v
krásnom prostredí areálu Múzea liptovskej dediny v obci Pribylina. Naše zariadenie reprezentovali
dvaja klienti, ktorí sa predstavili rozprávkou „Kde bolo, tam bolo...“ a vlastnoručne vyrobenými
bábkami, ktoré zhotovil náš klient, p. Bálik Martin.
Dňa 25. septembra 2013 sa tri naše klientky zariadenia zúčastnili vedomostno – zábavnej súťaţe
pod názvom „SOS – Seniori o Slovensku“, ktorú organizovalo Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych sluţieb Ţilina, Karpatská 8,9, v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho
kraja pri príleţitosti 20. Výročia vzniku SR. Podujatie sa uskutočnilo v sále Pastoračného centra v
suteréne Farského kostola v Ţiline.
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Na festival seniorov, ktorý sa konal v Ţiline na Mariánskom námestí dňa 27. septembra 2013 sa
prišli prezentovať aj seniori z Klubu seniorov Praha 15. Pri tej príleţitosti nás práve v ten deň
navštívili. Bolo veľmi pekné sledovať, ako sa nadväzovali nové kontakty, ako vznikajú nové
známosti a priateľstvá, kedy bariérou nie je ani vek, ani hranice. Spoločne posedeli v našich
spoločenských priestoroch, porozprávali sa, povymieňali si skúsenosti. Atmosféra bola veľmi
priateľská, uvoľnená a prínosom ako pre našich seniorov, tak aj pre seniorov z Prahy.
Netradičnej veselej akcie pod názvom „Koľko chytíš, toľko zješ“, ktorá sa konala v mesiaci október
pod Malým Straníkom sa zúčastnili aj naši dvaja klienti. Nultý ročník lovu ţivých rýb vo fontáne,
tzv. „pstruhov fontánových“ usporiadalo zariadenie Straník – domov sociálnych sluţieb a
špecializované zariadenie. Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Taktieţ aj v našom zariadení
sme si v tomto mesiaci pripomenuli tento sviatok. Našich seniorov s radosťou navštívili ţiačky
Základnej školy Vendelína Javorku v Ţiline, ktoré si pripravili kultúrny program poskladaný z
recitovaných básničiek, spevu ľudových piesní a tanca. Potešili ich aj malým darčekom. Súkromná
základná škola na Oravskej ceste v Ţiline organizovala v októbri celoškolskú akciu - 9. ročník
Súťaţe o najzaujímavejšie podujatie školskej kniţnice k Medzinárodnému dňu školských kniţníc.
Projekt v rámci súťaţe mal názov „Ţivot človeka v knihe – kniha v ţivote človeka v 21. Storočí“.
Na toto zaujímavé podujatie boli pozvaní aj naši seniori.
November - Dňa 21.novembra 2013 bol zahájený projekt Zasaď strom, ktorého autorom je p.
Ľubomír Sečkár. Prvé dve šesťmetrové lipy, ktoré sú symbolom Slovákov, boli zasadené v areáli
nášho zariadenia. Zahájením projektu týmto spôsobom sa prispelo k skvalitneniu ţivotného
prostredia nielen našim seniorom na Solinkách, ale postupne na viacerých miestach v Ţilinskom
kraji a postupne na celom Slovensku. V mesiaci november prebiehali prípravy na Vianoce, naši
seniori vyrábali adventné vence.
A opäť sme našim seniorom v jedno jesenné popoludnie chceli opäť dopriať pocit uvoľnenia,
dopriať im „skrášľovaciu“ chvíľku pre seba, aby aj v jeseni svojho ţivota mohli opäť zaţiariť. Preto
sme pozvali medzi našich seniorov študentky 3. ročníka Spojenej školy – Strednej odbornej školy v
Ţiline – Bytčica – odbor kaderníčka.
V decembri sme sa všetci vrátili aspoň na chvíľočku do detských čias. Do nášho zariadenia zavítali
v popoludňajších hodinách Mikuláš spolu s čertom, ktorí okrem balíčkov so sladkosťami a
vitamínkami rozdávali radosť a úsmev na tvári. Otvorenie tohto posedenia otvorila riaditeľka
zariadenia, PhDr. Alena Lišková. Program spestrili naše pracovníčky zariadenia, ktoré si ako
prekvapenie pre všetkých pripravili tri country tance. Celé podujatie spríjemňovali svojim krásnym
spevom aj dievčatá z Detského folklórneho súboru Kamenček, čo vytváralo krásnu atmosféru.
Mikuláš s čertom za doprovodu harmoniky navštívili aj našich imobilných seniorov, ktorí uţ
nevládzu vstať a nedokáţu si prísť po mikulášsky balíček sami.
Spolu s našimi seniormi sme pred Vianocami v príjemnej atmosfére vianočných kolied spoločne
vypekali vianočné koláčiky, zdobili vianočný stromček a jeden náš klient, p. Mgr. Bálik Martin
staval vlastnoručne vyrobený betlehem.
V jedno decembrové popoludnie sme pre klientov nášho zariadenia pripravili vianočné posedenie
obohatené kultúrnym programom. Na úvod príjemným slovom privítala všetkých zúčastnených a
účinkujúcich pani riaditeľka zariadenia. Predvianočné dni prišli našim seniorom spríjemniť deti zo
ZŠ Vendelína Javorku Ţilina pod vedením p. učiteľky, ktoré zaspievali a zavinšovali k Vianociam.
Našich klientov obdarovali milými darčekmi. Po tomto milom vystúpení nás navštívili a svojim
vystúpením potešili deti zo Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Ţiline pod vedením pani
Márie Hrebeňárovej a hudobným doprovodom keyboardu.
V rámci záujmovej činnosti a pracovnej terapie sa naši klienti venujú ručným prácam – maľovanie,
kreslenie, vytváranie dekorácií, či prácam na úprave areálu zariadenia. K dispozícii majú aj rôzne
spoločenské hry či lúštenie kríţoviek.
Úlohou sociálnej práce v našom zariadení je umoţnenie prijímateľom sociálnej sluţby zapojiť sa do
mnoţstva aktivít podľa ich záujmov, moţností a schopností, poskytnúť im priestor na
sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti a rozvoj osobnosti.
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Pri príprave a účasti na kultúrno-spoločenských podujatiach úzko spolupracujeme so základnými
školami, tanečnými súbormi, bábkovým divadlom s dôrazom na integráciu do spoločnosti a
nadväzovaní sociálnych kontaktov, ktoré môţu priaznivo vplývať nielen na osobnostný vývin detí
zo základných škôl, ale aj kvalitné preţívanie ţivota seniorov.
6. Financovanie sociálnych sluţieb a úhrady za poskytovanú sociálnu sluţbu
Financovanie sociálnych sluţieb v roku 2013 vychádzalo zo schváleného a upraveného rozpočtu
Ţilinským samosprávnym krajom a po zmene zriaďovateľa Mestom Ţilina.
Pre rok 2013 na január aţ júl mala naša organizácia upravený rozpočet ŢSK nasledovne:
Výdavky : kapitálové výdavky

0 €

beţné výdavky

264 450 €

z toho : mzdy
fondy
tovary a sluţby
beţné transfery

128 048 €
46 759 €
89 471 €
172 €

Čerpanie rozpočtu za január aţ júl 2013 bolo nasledovné :
beţné výdavky - celkové čerpanie predstavuje čiastku 264 450 €
mzdy - tieto boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 128 048 €
fondy -boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 46 759 €
tovary a sluţby - boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 89 471 €
beţné transfery - boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 172 €
Pre rok 2013 na august aţ december mala naša organizácia upravený rozpočet Mestom Ţilina
nasledovne:
Výdavky : kapitálové výdavky
beţné výdavky
z toho : mzdy
fondy
tovary a sluţby
beţné transfery

0€
190 103 €
86 138 €
31 828 €
71 900 €
237 €

Čerpanie rozpočtu za august aţ december 2013 bolo nasledovné :
beţné výdavky - celkové čerpanie predstavuje čiastku 190 071 €
mzdy - tieto boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 86 138 €
fondy -boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 31 828 €
tovary a sluţby - boli čerpané vo výške 71 868 €
beţné transfery - boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 237 €
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Príjmy :
Príjmy k 31.12.2013 predstavujú čiastku

191 084 €

z toho :
príjmy za sluţby /ubytovanie,strava../
príjmy za stravné
úroky z vkladov
vratky /napr.z miezd z depozitu/
iné príjmy /mylné platby,granty/

179 625 €
11 371 €
88 €
0
0

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2013
Príjmy za rok 2013

179 625

Výdavky za rok 2013
a/ Mzdy a platy:
b/ Poistné:
c/ Cestovné náhrady:
d/ Energie, voda:
e/ Materiál:
f/ Dopravné:
g/ Rutinná a štandardná údrţba:
h/ Nájomné a prenájom:
i/ Sluţby:
j/ Beţné transfery:
- odstupné:
- odchodné
- náhrada príjmu pri dočasnej PN:
Výdavky spolu:

217 488
79 358
65
68 200
57 506
1 595
26 658
279
22 984

329
474 462

k/ Odpisy hmotného a nehmotného majetku:
Náklady celkom:

3 881
478 343

Počet klientov v roku 2013:

61

Príjmy za jedného klienta za rok 2013
Príjmy za jedného klienta mesačne

2 945
245

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta za rok 2013 vrátane odpisov
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne vrátane odpisov:

7 842
653

Výdavky na 1 klienta za rok 2013 bez odpisov:
Výdavky na 1 klienta mesačne bez odpisov:

7 778
648
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7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych sluţieb za rok 2013
Prioritou zamestnancov nášho zariadenia je zabezpečiť kaţdý deň klientom nielen základné
fyziologické potreby, ale aj pocit bezpečia a príjemnej atmosféry. Snaţíme sa okrem iného o
vytváranie pozitívnych väzieb medzi klientmi a zamestnancami. Profesionálny prístup
zamestnancov zariadenia a zmysluplné vyplnenie dňa formou spoločných aktivít pomáha vytvárať
dôstojné podmienky ţivota v zariadení ako aj poskytovanie kvalitných sluţieb. Pre skvalitňovanie
sluţieb a vytvorenie čo najlepších podmienok a zlepšovania kvality ţivota našich obyvateľov sme
v roku 2013 zabezpečili nový varný kotol do kuchyne zariadenia, ďalej boli vymenené staré okná na
chodbách za plastové, na štvrtom poschodí na chodbe bola poloţená nová krytina pre bezpečnosť
pohybu obyvateľov, ďalej bola prerobená pôvodná kúpeľňa na bezbariérovú. Do bytov obyvateľov
boli zabezpečené 3 polohovateľné postele, 4 kardiokreslá a mobilný zdvihák pre uľahčenie
manipulácie s imobilnými obyvateľmi. V rámci ďalšieho zlepšenia kvality poskytovaných sluţieb
bola v prvom štvrťroku 2013 ukončená značná rekonštrukcia suterénu v zariadení Úsmev - ZpS a
DSS, Osiková 26, Ţilina , ktorou boli z bývalých pivníc vytvorené spoločenské priestory v podobe
štyroch vzájomne prepojených miestností . Kaţdá z týchto miestností slúţi obyvateľom kde môţu
tráviť voľný čas, či uţ oddychovať pri čítaní alebo sledovaní televízneho prijímača, počúvaní rádia
alebo pri hraní spoločenských hier a rôznej tvorivej činnosti. V týchto priestoroch sa konajú aj rôzne
prednášky a podujatia pre obyvateľov. Slávnostné otvorenie spoločenských priestorov bolo v marci
2013 za prítomnosti predstaviteľov ŢSK a Mesta Ţilina.
Ďalšou z najväčších priorít bolo oplotenie zariadenia a vybudovanie altánku, čím sa vytvorili nové
podmienky pre našich seniorov, ktorí sa môţu stretávať počas pekných jarných, letných či
jesenných dní. Zvýšila sa aj moţnosť väčšej motivácie našich seniorov k rôznym aktivitám a
činnostiam, vytvárania pocitu spolupatričnosti a príjemnej atmosféry. V nemalej miere to prispelo aj
k lepšej psychickej pohode tých seniorov, ktorí sú odkázaní na invalidný vozík a majú obmedzené
moţnosti tráviť viac času mimo zariadenia. Pre komfortnejší a bezproblémový príjazd sanitiek
a zásobovacích vozidiel bol vytvorený bezbariérový vchod zo zadnej strany budovy a tým sa predná
časť areálu môţe plne vyuţívať ako oddychová a pešia zóna.
Pre splnenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluţby v zmysle Prílohy č. 2 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách v platnom znení je nevyhnutné zrealizovať nasledovné
opatrenia:
Nakoľko sa jedná o panelový dom, nutnosťou je jeho zateplenie a to z dôvodu zabránenia úniku
tepla čo sa v konečnom dôsledku odrazí v zníţení nákladov za dodávku tepla, ktorá tvorí jednu
z najväčších poloţiek na tovary a sluţby. V tomto smere by sme chceli vyuţiť projektovú
dokumentáciu, ktorá bola kompletne spracovaná v roku 2004 a boli na ňu vynaloţené nemalé
finančné prostriedky. Uvedená dokumentácia sa týka zateplenia a nadstavby zariadenia a mohla by
slúţiť ako východisko na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Ďalej by bolo vhodné
vybudovanie ešte 2 bezbariérových kúpeľní, výmena podlahoviny na ostávajúcich troch
poschodiach a taktieţ postupne zariadiť jednotlivé bytové jednotky vlastným zariadením najmä
u imobilných klientov.
8. Plán financovania sociálnych sluţieb na rok 2014
Rozpočet na príslušný kalendárny rok je spracovávaný na základe skutočného čerpania finančných
prostriedkov z predchádzajúceho roka. Pre rok 2014 bol finančný rozpočet spracovaný odborom
sociálnych vecí Mesta Ţilina. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov je spracovávané
elektronicky a predkladané mesačne zriaďovateľovi na odbor sociálnych vecí a odbor financií.
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Na rok 2014 bol nášmu zariadeniu schválený nasledovný rozpočet :
Výdavky

kapitálové výdavky

0€

beţné výdavky

441 828 €

z toho : mzdy
fondy
tovary a sluţby
beţné transfery

207 574
78 440
150 500
5 314

Príjmy

€
€
€
€

185 500 €

Financovanie sociálnych sluţieb v roku 2014 bude realizované zo zdrojov:
-finančný príspevok na poskytovanie sociálnej sluţby z MPSVaR SR
-výdavky z rozpočtu Mesta Ţilina
-výdavky z vlastných príjmov.
Okrem rozpočtových prostriedkov sa budeme snaţiť zapájať do projektov o poskytnutie dotácie na
podporu rozvoja sociálnych sluţieb v zmysle zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR
SR.
V roku 2011 sme zaloţili Občianske zdruţenie „Pomocná ruka seniorom“, z ktorého finančné
prostriedky sú vyuţívané pre skvalitnenie ţivota seniorov.
9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych sluţieb
Informácie o poskytovaných sociálnych sluţbách sú záujemcom sprostredkované osobne,
telefonicky a elektronickou formou riaditeľkou zariadenia , zástupkyňou riaditeľky a sociálnymi
pracovníčkami.

Kontakty :
Úsmev - ZpS a DSS, Osiková 26, 01 07 Ţilina
riaditeľka :

PhDr. Alena Lišková
tel : + 421 41 5682723
e - mail : Alena.Liskova@zilina.sk

zástupkyňa:

Bc. Eva Kubíková
tel : + 421 41 5682723
e -mail : Eva.Kubikova@zilina.sk

sociálny úsek:

Mgr. Marie Ţiaková , Mgr. Terézia Chromiaková
tel : + 421 918438554
e-mail: Marie.Ziakova@zilina.sk
Terezia.Chromiakova@zilina.sk
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Záver:
Úctu k šedinám si nemoţno načasovať ani naplánovať, tak ako nemoţno plánovať ľudskosť. Ale
tieto vzácne devízy, ktoré charakterizujú úroveň a vyspelosť jedinca i národa musíme do seba
vstrebávať takpovediac po celý ţivot. Lebo nie je frázou, ale overenou ţivotnou múdrosťou je, ţe
spoločnosť sa reprezentuje tým, ako sa vie postarať o starého človeka. V našom zariadení sa
snaţíme seniorom pripraviť bezpečný domov, v ktorom môţu spokojne ţiť. Domov, ktorý
poskytuje nielen dôstojné bývanie, ale tieţ modernú prevenciu patologického starnutia a to ako
fyzického, tak duševného. Domov, ktorý poskytuje radosť a motiváciu k ţivotu tak, aby sa mu
vracal zmysel a hodnota.
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Príloha č. 1
Fotodokumentácia :

„Salón krásy“ – študentky Spojenej školy v Bytčici

DFS Cipovička – výstúpenie pri príležitosti fašiangov

DFS Cipovička – vystúpenie pri príležitosti fašiangov

Senior Country klub pri Krajskom kultúrnom stredisku –
vystúpenie pri príležitosti fašiangov
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Slávnostné oficiálne otvorenie spoločenských priestorov

Príprava na Veľkonočnú výstavu – vyrábanie dekorácii

Vernisáž Veľkonočnej výstavy, ktorá sa konala v priestoroch
ŽSK

Oslava MDŽ – vystúpenie detí ZUŠ L. Árvaya v Žiline

Beseda k podpore zdravia – „Hľadá sa Radosť“ – členky Únie
žien Slovenska v spolupráci s klubom LEMON

Návšteva primátora Mesta Žilina – Ing. Igor. Choma

Deň matiek – vystúpenie skupiny MY a detí zo ZŠ V. Javorku
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Posedenie pri guláši – lesopark Chrasť

posedenie pri guláši – lesopark Chrasť

Športové hry ŽSK 2013 Terchová – Vršky

Výlet na Chleb – Vrátna dolina spojené s posedením v DSS
Terchová

Vystúpenie Klubu priateľov šlágra „Čaj o piatej“

Oficiálne prevzatie zariadenia – Mesto Žilina

Oficiálne prevzatie zariadenia – Mesto Žilina

Účasť na súťaži „Žilinský Oskar 2013“ v Pribyline
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Účasť na vedomostnej súťaži – SOS – Seniori o Slovensku

Návšteva Klubu seniorov Praha 15

Október – Mesiac úcty k starším – vystúpenie detí zo ZŠ V.
Javorku

Akcia SZČ Oravská cesta – 9. Ročník súťaže Život človeka v
knihe

Prvý úlovok na športovej súťaži „Koľko chytíš, toľko zješ“ – v
DSS a ŠZ Straník

Ocenení účastníci Mokrými diplomami – v DSS a ŠZ Straník
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Príprava na Vianoce – výroba adventných vencov

„Zmenáreň“ – študentky Spojenej školy Bytčica (foto PRED)

„Zmenáreň“ – študentky Spojenej školy Bytčica (foto PO)

Príprava na Vianoce – pečenie vianočných koláčikov
Priprava na Vianoce – zdobenie vianočného stromčeka

Vystúpenie súboru Kamenček – Mikuláš 2013

Mikuláš s čertom medzi našimi seniormi
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Vianočné posedenie – vystúpenie detí zo ZUŠ L.
Árvaya v Žiline

