ÚSMEV – zariadenie pre seniorov
Osiková 26, 010 07 Žilina

Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina za rok 2014
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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb
ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina (ďalej len "ÚSMEV - ZpS")
sa nachádza na sídlisku Solinky v Žiline a výhodou je blízkosť zdravotného strediska, lekárne,
obchodnej siete a MHD. Začiatok poskytovania sociálnych služieb sa datuje od 1.1.1991. Pôvodne
(od r. 1990) budova slúžila ako Zariadenie opatrovateľskej služby 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 služieb pre dospelých, Osiková 26, 010 07 Žilina (ďalej aj „DD
a DSS Žilina“). Zriaďovacia listina bola vydaná Krajským úradom v Žiline. Od 1.7.2002 sa novým
zriaďovateľom zariadenia stal Žilinský samosprávny kraj. Zariadenie sa tak stalo rozpočtovou
organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou. Dňa 30.6.2008 bola zrušená rozpočtová
organizácia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bytča – Hrabové 204 bez likvidácie
a od 1.7.2008 sa stala súčasťou DD a DSS Žilina. Od 1.6.2010 došlo k zmene názvu zariadenia na
Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Osiková 26, 010 07 Žilina. Dňom
1.7.2010 bolo v rámci zariadenia na pracovisku v Bytči - Hrabovom zriadené v zmysle § 39 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách špecializované zariadenie. Dňa 1.7.2013 bolo pracovisko
Bytča – Hrabové delimitované a stalo sa súčasťou Domova sociálnych služieb, zariadenia
podporovaného bývania a zariadenia núdzového bývania „LÚČ“ ul. Janka Kráľa č. 7, 010 01 Žilina.
Súčasným zriaďovateľom zariadenia ÚSMEV – ZpS sa od 1. 8. 2013 stalo Mesto Žilina so sídlom
Mestský úrad, Nám. Obetí komunizmu 1, Žilina, ktorý vydal zriaďovaciu listinu Úsmev - ZpS
a DSS ako rozpočtová organizácia Mesta Žilina so samostatnou právnou subjektivitou. Pracovisko
v Bytči - Hrabovom zostalo naďalej v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
ÚSMEV - ZpS poskytuje od 1.1.2014 výlučne sociálne služby v zariadení pre seniorov,
nakoľko všetci obyvatelia zariadenia sú v dôchodkovom veku, tzn., sociálna služba je poskytovaná
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Celodenná starostlivosť v zariadení ÚSMEV – ZpS
zahŕňa najmä poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie,
údržbu bielizne a šatstva. Ďalej sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa
kultúrna a záujmová činnosť.
2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb
Zariadenie ÚSMEV – ZpS 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 údržbára, šatňa pre zamestnancov, spoločná jedáleň, ktorá slúži zároveň aj ako
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 taktiež súčasťou suterénu a ich rekonštrukciou sme získali priestory na
kultúrne a spoločenské vyžitie seniorov, ktoré využívame 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 - Žilina.
Nakoľko sa jedná o panelovú budovu, nutnosťou je jej zateplenie, a to z dôvodu zabránenia
úniku tepla, čo sa v konečnom dôsledku odrazí v znížení nákladov za dodávku tepla, ktorá tvorí
jednu z najväčších položiek na tovary a služby. Nevyhnutné bolo taktiež 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
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obyvateľov (altánok). Po predložení našich požiadaviek a po vzájomnej dohode predstaviteľov ŽSK
a Mesta Žilina bola zabezpečená stavba nového altánku zo strany ŽSK a Mesto Žilina zabezpečilo
zrealizovanie oplotenia celého zariadenia a prestavbu zadného bezbariérového vchodu pre sanitky
a zásobovanie.
Ubytovacie priestory
Kapacita zariadenia je 64 klientov s celoročným pobytom. Nachádza sa tu 8 dvojizbových
a 40 jednoizbových bytových jednotiek. Každý 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
(každý má svoju izbu, príslušenstvo majú spoločné).
V dvojlôžkových izbách a dvojizbových bytových jednotkách sú umiestnení klienti
s vážnejšími diagnózami a zníženou mobilitou, klienti po mozgových príhodách, so stareckou
demenciou a pod., alebo imobilní klienti. O jednolôžkové izby majú záujem prevažne 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 služieb
kapacita:

64 klientov

počet klientov umiestnených k 31.12.2014: 60 klientov (z toho 47 žien a 13 mužov)
A/ podľa pohlavia

ženy

muži

spolu

zariadenie pre seniorov:
47
13
60
________________________________________________________________________________
Spolu
47
13
60

B/ podľa duševných porúch

ženy

muži

spolu

1
2
29
3
31
66

1
1
7
8
17

2
3
36
3
39
83

a/ duševné poruchy

schizofrénia

schizofrénia latentná

organický psychosyndróm

Alzheimerova choroba

afektívne poruchy
spolu
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C/ podľa pridruženého zdravotného a telesného oslabenia a zmyslových porúch
ženy

muži

spolu




















pohybové oslabenie
dekubity
osteoporóza
zmyslové- sluchové, rečové a očné
kožné ochorenie
nefrologické ochorenie
reumatologické
artróza
hypertenzia
kardiovaskulárne a cievne
endokrinologické
anémie
pľúcne
zažívacie (žlčník, pečeň, žalúdok)
diabetes mellitus na PAD
diabetes mellitus na inzulíne
diabetes mellitus na diéte
neurológia – epilepsia
chrbtica
Parkinson
AMCP

urológia

urológia - permanentný katéter
z toho inkontinentní evidovaní u lekára
spolu

29
2
10
9
9
3
2
19
43
46
10
4
7
21
6
4
2
0
10
4
7
1
3
35
286

7
5
3
2
9
11
1
1
2
5
4
2
1
0
5
2
2
8
70

36
2
10
14
12
3
2
21
52
57
11
5
9
26
10
4
2
2
11
4
12
3
5
43
356

D/ podľa veku

ženy

muži

spolu

62 – 69 rokov
70 – 79rokov
80 – 89 rokov
90 – 99 rokov
Spolu

1
19
19
8
47

6
4
3
13

7
23
22
8
60

priemerný vek:

83 rokov

73 rokov

E/ podľa mobility

ženy

muži

spolu


mobilní

čiastočne imobilní

prevažne imobilní

úplne imobilní
spolu

22
6
10
9
47

8
0
2
3
13

30
6
12
12
60
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F/ podľa stupňa odkázanosti

ženy

muži

spolu





Spolu

9
11
12
15
47

1
1
3
8
13

10
12
15
23
60

G/ pohyb obyvateľov

ženy

muži

spolu

počet klientov k 1.1.2014:

46

13

59

počet prijatých klientov v roku 2014:

7

2

9

z toho bezodkladne:

5

2

7

počet zomretých klientov v roku 2014:

6

2

8

odišli:

-

-

-

počet klientov k 31.12.2014:

47

13

60

Prijaté žiadosti k 31.12.2014:

13

4

17

III. stupeň
IV. stupeň
V. stupeň
VI. stupeň

Klienti zariadenia platia úhradu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2014 o sociálnych službách
a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina.
Úhrada za poskytovanie sociálnej služby za jeden kalendárny deň na klienta ZpS:
stupeň odkázanosti
III.
IV.
V.
VI.

odborné činnosti
0,60 €
1,00 €
1,80 €
2,00 €

obslužné činnosti
0,23 €
0,40 €
0,73 €
0,76 €

celkom
0,83 €
1,40 €
2,53 €
2,76 €

Priemerná mesačná úhrada za poskytovanie sociálnej služby na klienta ZpS za rok 2014:

255,00 €

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb
V zmysle organizačnej štruktúry je v zariadení ÚSMEV – ZpS, Osiková 26, Žilina celkovo
29 zamestnancov.
Počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení :
64
Počet zamestnancov:
z toho:

29

riaditeľka

1
6

ekonomický úsek
vedúci ekonom. úseku, rozpočtár
zástupca riaditeľa
účtovník, majetkár
referent PaM
správca budovy, vodič, skladník, údržbár
upratovačky
práčka

9

zdravotný úsek
referent výkonu opatrovateľskej služby
(hlavná sestra)
sestry
zdravotnícky asistent
opatrovateľky

12

z toho:

stravovacia prevádzka
vedúca stravovacej prevádzky
kuchárky

5
1
4

z toho:

sociálny úsek
koordinátor sociálnych činností
sociálna pracovníčka

2
1
1

z toho:

z toho:

1
1
1
1
4
1

1
4
3
4

V priamej starostlivosti zariadenia ÚSMEV - ZpS na 1 zamestnanca pripadá 4,6 klienta. Na
celkový počet zamestnancov pripadá 2,2 klienta. Percentuálny podiel odborných zamestnancov na
celkovom počte zamestnancov predstavuje 48,3 %. Z dôvodu zlepšenia kvality poskytovaných
sociálnych služieb je nutnosťou zvýšiť počet zamestnancov v priamej starostlivosti minimálne
o 1 zamestnanca. Taktiež je nevyhnuté prijať zamestnanca do práčovne z dôvodu zavedenia
dvojsmennej prevádzky, nakoľko v dopoludňajšej pracovnej dobe nie je možné vyprať a následne
vyžehliť 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. V roku 2014 ukončila štúdium 1 opatrovateľka v odbore
zdravotnícky asistent.
5. Poskytovanie sociálnych služieb
ÚSMEV – ZpS v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov poskytuje sociálnu službu klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby
a dovŕšili dôchodkový vek alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.
Sociálne služby sa poskytujú v zariadení pre seniorov. Podľa vyššie uvedeného zákona sa poskytujú
klientom odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
Široké sociálne prostredie, v ktorom klient pred nástupom do zariadenia žil, malo vplyv na
jeho správanie, spôsob myslenia, tvorbu názorov. Každý človek je jedinečná, neopakovateľná
bytosť a z tohto dôvodu je veľmi dôležitý a rozhodujúci faktor pri poskytovaní sociálnych služieb
prihliadať na individuálne potreby klienta, poskytovať sociálne služby na odbornej úrovni,
spolupracovať s rodinou a tiež rešpektovať jeho osobné ciele, potreby, schopnosti a zdravotný stav.
Po príchode do zariadenia je pre klienta veľmi dôležitá tzv. adaptačná fáza. Preto sa zamestnanci
zariadenia snažia pristupovať ku klientovi empaticky, zachovávať u klienta pocit slobodného
rozhodovania a v čo najväčšej miere vytvárať podmienky na dôstojné prežitie staroby.
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Klientom v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov sa poskytuje široké spektrum sociálnych služieb a ďalších činností. Klientom s ťažkým
zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom (imobilita, ťažké demencie rôzneho
typu) sa v priebehu roka 2014 poskytovala sociálna služba pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby nasledovne:
Z celkového počtu 63 klientov = 100 % (priemerná obsadenosť v roku 2014) bolo
- 30 klientov mobilných, čo predstavuje 47, 63 %,
- 18 klientov čiastočne a prevažne imobilných, čo predstavuje 28, 57 % a
- 15 klientov úplne imobilných, čo predstavuje 23, 80 %.
V zariadení ÚSMEV – ZpS zabezpečuje lekárske služby:
- všeobecná lekárka MUDr. Andrea Šimalová 1x týždenne a podľa potreby a
- odborná lekárka – psychiatrička MUDr. Anna Škottová 1x mesačne.
Zdravotnícke a opatrovateľské služby v zariadení vykonávajú pod vedením hlavnej sestry ďalšie
4 zdravotné sestry, 3 zdravotnícke asistentky a 4 opatrovateľky. Medzi vykonávané úkony sa
zaraďujú najmä:
 ošetrovateľské služby (čistenie rán, odbery krvi, aplikácia injekcií, starostlivosť
o permanentný katéter),
 opatrovateľské služby,
 vedenie zdravotníckej dokumentácie,
 sprievod na lekárske vyšetrenia,
 poradenská činnosť, liečba,
 podávanie liekov, poskytovanie zdravotníckeho materiálu (pomôcok pre inkontinencii),
 dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických zásad a opatrení.
Vzhľadom k zdravotnému stavu klientov zabezpečujú opatrovateľky nevyhnutné životné
úkony, 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 sa kladie veľký
dôraz na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Zamestnanci pristupujú ku klientom s rešpektom a úctou.
V zariadení ÚSMEV – ZpS sa poskytuje stravovanie, ktoré je zabezpečené vlastnou
kuchyňou. Strava je pripravovaná podľa zásad zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný
stav klientov. V rámci celodennej stravy, ktorá obsahuje racionálnu stravu, šetriacu diétu a neslanú
diétu sa klientom poskytujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Ďalej sa v zariadení poskytujú
obedy pre zamestnancov a obedy pre cudzie fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
Spôsob určenia výšky úhrady za stravovanie pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej
diéte pre klientov:
Stravná jednotka
Réžia
Cena spolu
Raňajky 12 %

0, 31 €

0, 29 €

0, 60 €

Desiata 9 %

0, 25 €

0, 22 €

0, 47 €

Obed 40 %

1, 06 €

0, 98 €

2, 04 €

Olovrant 9 %

0, 24 €

0, 22 €

0, 46 €

Večera 30 %

0, 79 €
2, 65 €

0, 74 €
2, 45 €

1, 53 € _________
5, 10 €
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V priebehu roka 2014 sa zabezpečilo stravovanie pre 58 klientov, ktorým bolo celkom vydaných:
- raňajky
12 802 ks
- desiata
0 ks
- obed
17 948 ks
- olovrant
6 354 ks
- večera
9 206 ks
Spôsob určenia výšky úhrady za obedy pre zamestnancov:
Druh jedla
Obed

Stravná jednotka
1, 10 €

Réžia
1, 00 €

Príspevok organizácie 55 % =
Príspevok zo sociálneho fondu =
Celková výška úhrady za jeden obed pre zamestnanca:
(2, 10 € - 1, 16 € - 0, 19 €)

Cena spolu
2, 10 €
1, 16 €
0, 19 €
0, 75 €

V priebehu roka 2014 sa zabezpečilo stravovanie pre 29 zamestnancov, ktorým bolo celkom
vydaných 3 527 ks obedov.
Spôsob určenia výšky a úhrady za obedy pre cudzie fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek:
Druh jedla
Obed

Stravná jednotka
1, 10 €

Réžia
1, 00 €

Cena spolu
2, 10 €

Výška úhrady za stravovanie sa stanoví podľa počtu odobratých jedál v súlade s prílohou č. 2
Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2014. Stravná jednotka na deň a na klienta sa určí
v percentuálnom podiele na základe počtu odobratých jedál.
V priebehu roka 2014 sa zabezpečilo stravovanie pre 18 cudzích fyzických osôb, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek, a ktorým bolo celkom vydaných 3 121 ks obedov.
Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2014
V mesiaci január sme pre našich obyvateľov zabezpečili poučnú prednášku na tému: „Rady polície
pre bezpečnosť seniorov“. Celú hodinku boli pohrúžení do počúvania rád a „príbehov zo života“.
Na záver prednášajúci príslušník Mestskej polície v Žiline rozdal našim obyvateľom reflexné
pásiky, vďaka ktorým sa zvyšuje ich bezpečnosť na cestnej komunikácii.
V rámci záujmovej činnosti a pracovnej terapie sa naši obyvatelia venujú ručným prácam:
maľovanie, kreslenie, vytváranie dekorácií, či prácam na úprave areálu zariadenia. K dispozícii
majú aj rôzne spoločenské hry či lúštenie krížoviek. Medzi našimi obyvateľmi je veľmi obľúbená
hra „Človeče, nehnevaj sa!“.
K februáru neodmysliteľne patria fašiangy. Obyvateľom sa predstavili zamestnankyne zariadenia
a svojim country vystúpením chceli rozveseliť a pobaviť všetkých prítomných. Jeden z našich
klientov si doniesol aj harmoniku, čím bola atmosféra ešte veselšia, niektorí si aj zaspievali
a popritom si všetci pochutnávali na výborných fašiangových dobrotách.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa aj v našom zariadení uskutočnilo kultúrne podujatie,
ktorého cieľom bolo prejaviť úctu všetkým ženám. Do nášho zariadenia zavítali členky folklórneho
súboru Kamenček z Kamennej Poruby, aby svojim vystúpením potešili nielen všetky ženy, ale aj
všetkých prítomných. Atmosféra aj nálada bola veľmi príjemná, všetci si spoločne spievali ľudové
pesničky a tešili sa. Po skončení programu naši obyvatelia - muži obdarovali každú ženu kvietkom.
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Navštívili sme aj imobilné obyvateľky a venovali kvietok aj im.
V mesiaci apríl sme našim obyvateľom zorganizovali prednášku v spolupráci s neštátnym
zdravotníckym zariadením KRANKAS, na ktorej im okrem teórie o prevencii bolestí chrbta boli
predvedené názorné cviky ako na to.
Našim obyvateľom sme opäť chceli dopriať pocit uvoľnenia, dopriať im „skrášľovaciu“ chvíľku pre
seba. Opäť nás v mesiaci máj navštívili študentky 3. ročníka Spojenej školy – Strednej odbornej
školy v Žiline – Bytčica – odbor kaderníčka.
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Prišli k nám opäť dievčatá
z Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke, ktoré si pod vedením vychovávateľky PaedDr. Anny
Debnárovej pri príležitosti tohto krásneho sviatku pripravili pekný program, recitovali, spievali a aj
tancovali a obdarovali všetkých milým darčekom. S dievčatami sme navštívili aj imobilné
obyvateľky, ktorým zaspievali a obdarovali ich tiež milým darčekom.
V máji sa naše zariadenie zúčastnilo už 10. ročníka Športových hier v krásnom prostredí
v Terchovej, Vŕšky – Rezort Drevenice. Tejto vydarenej akcie sa zúčastnilo desať našich
obyvateľov. Do športových disciplín sa zapojili s veľkým zápalom pre šport, ukázali, že aj napriek
svojmu vysokému veku sa vedia tešiť z pohybu.
V mesiaci jún sa konala v našom zariadení kolaudácia altánku a vybudovania altánku, ktorá bola aj
s kultúrnym programom, v rámci ktorého prišiel spríjemniť popoludnie folklórny súbor Rozsutec.
Mesto Žilina zabezpečilo oplotenie zariadenia, čím sa podstatne zvýšila bezpečnosť našich
obyvateľov, nakoľko sa v blízkosti budovy nachádzajú reštauračné zariadenia a taktiež sa
zabezpečila čistota a kultúrnosť prostredia. Pre komfortnejší a bezproblémový príjazd sanitiek
a zásobovacích vozidiel bol vytvorený za pomoci Mesta Žilina aj bezbariérový vchod zo zadnej
strany budovy a tým sa predná časť areálu plne využíva ako oddychová a pešia zóna.
Vybudovanie dreveného altánku sa pripravovalo ešte v čase, keď našim zriaďovateľom bol Žilinský
samosprávny kraj. V priebehu minulého roka sa tento zámer podarilo zrealizovať v spolupráci SOŠ
stavebnej. V tomto smere nám bol nápomocný p. Ing. Josef Ilčík PhD., riaditeľ SOŠ stavebnej,
ktorý zabezpečil vykonanie stavebných prác. Tieto práce boli zrealizované učňami uvedenej školy
pod odborným dohľadom majstrov odborného výcviku.
Oplotením a vybudovaním altánku sa zvýšila aj možnosť väčšej motivácie našich obyvateľov
k rôznym aktivitám a činnostiam, vytvárania pocitu spolupatričnosti a príjemnej atmosféry. Vo
veľkej miere to prispelo aj k lepšej psychickej pohode tých obyvateľov, ktorí sú odkázaní na
invalidný vozík a majú obmedzené možnosti tráviť viac času mimo zariadenia.
Koncom júna sa v našom zariadení uskutočnilo hudobno-divadelné vystúpenie v rámci projektu
s názvom „Veselá medicína pre dušu“ podporeného Nadáciou ORANGE. Do tohto projektu sa
zapojilo Mesto Žilina spolu s OZ Klub Mladé Makovice v spolupráci Krajského kultúrneho
strediska v Žiline. Zmyslom projektu „Veselá medicína pre dušu“ bolo sprostredkovanie kultúrneho
a priateľského zážitku pre seniorov priamo v zariadeniach, ktoré sú pre nich v mnohých prípadoch
miestom, kde v dôsledku zlého zdravotného stavu strávia zvyšok života. Po príjemnom programe,
ktorý sa všetkým prítomným veľmi páčil, chceli študenti svojim vystúpením potešiť aj našich
obyvateľov, ktorí sú imobilní a pripútaní na lôžku. Spoločnými stretnutiami našich obyvateľov
s mladými ľuďmi sa snažíme meniť ich každodenný stereotyp a taktiež rozšíriť repertoár
kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastňujú.
V mesiaci júl naše zariadenie navštívil redaktor a moderátor Slovenského rozhlasu - Rádia Regina
v Banskej Bystrici Marcel Páleš. Svojou návštevou u nás chcel čo najlepšie poslucháčom v relácii
„Na strieborných vlnách“ priblížiť život v našom zariadení. S riaditeľkou zariadenia a našimi
obyvateľmi sa rozprával o ich živote, o využívaní voľného času, o pracovných aktivitách, o ich
radostiach a starostiach, ale aj o tom, ako dosiahnuť spokojnosť a úsmev našich obyvateľov.
V našom zariadení sme mali v roku 2014 osem žien s menom Anna a dve ženy s menom Božena.
V mesiaci júl sa dožila krásneho životného jubilea 96 rokov jedna naša obyvateľka, pani Janka.
Rozhodli sme sa im jeden pekný slnečný deň spríjemniť spoločným posedením a malým
občerstvením. Spoločné gratulácie, stisky rúk, úsmevy, ale aj slzy šťastia sprevádzali naše Aničky,
Boženky a oslávenkyňu pani Janku.
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Už po siedmykrát sa v rámci programu Žilinského kultúrneho leta konal v Žiline Festival seniorov,
ktorý organizovalo v mesiaci september Mesto Žilina s Denným centrom A. Kmeťa a Senior
klubom Priatelia. Cieľom festivalu je každoročne predstaviť seniorský život a dať priestor
umeleckej tvorivosti a zručnosti starších ľudí. Naši obyvatelia sa taktiež zúčastnili na Mariánskom
námestí tohto festivalu a veľmi dobre sa zabávali aj napriek nepriaznivému počasiu. Program bol
veľmi bohatý a jedinečný.
V zariadení ÚSMEV – ZpS sme si v októbri pripomenuli Mesiac úcty k starším. Pre našich
obyvateľov si pripravili pekný kultúrny program dievčatá z Diagnostického centra Lietavská
Lúčka, ktorý bol zložený z recitovaných básničiek, spevu ľudových piesní, tanca a našich
obyvateľov obdarovali milým darčekom. Dievčatá predviedli svoj temperament, čo sa našim
obyvateľom veľmi páčilo.
V mesiaci október sme sa zúčastnili akcie Domov domovu 2014, ktoré organizovalo zariadenie pre
seniorov a domov sociálnych služieb na Karpatskej ulici v Žiline. Podujatie sa konalo v školiacom
stredisku v Gbeľanoch, na ktorom predviedli klienti zariadení sociálnych služieb Žilinského
samosprávneho kraja širokú škálu vystúpení, od spevu, recitácie, hry na hudobný nástroj až po
tanec. Naši obyvatelia tak prežili pekný deň plný zábavy, dobrej nálady a humoru.
Koncom októbra sme boli pozvaní do Súkromnej základnej školy na Oravskej ceste v Žiline
a zúčastnili sme sa celoškolskej akcie - v rámci celoslovenského projektu Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktoré bolo zamerané na
tému: Sila v spoločenstve, kolegialita, rôznorodosť a vízia. Program začal videozáznamom z ankety
na danú tému v teréne spolu s krátkou anketou medzi hosťami, rôzne otázky kládli aj našim
obyvateľom, aby zistili aj názor staršej generácie.
V mesiaci november poctil svojou návštevou našich obyvateľov primátor mesta Žilina Ing. Igor
Choma a pri tej príležitosti tak aj zodpovedal na niekoľko ich zvedavých otázok.
Nakoľko v mesiaci október pri príležitosti Mesiaca úcty k starším nás pre chorobu nemohli
navštíviť deti zo Základnej školy Vendelína Javorku v Žiline, preto sme sa potešili ich návšteve
začiatkom mesiaca november. Deti si pripravili kultúrny program poskladaný z recitovaných
básničiek, spevu ľudových piesní a malého divadla. Vystúpenie sa našim obyvateľom veľmi páčilo
a opäť sme boli radi, že sme mohli čítať z ich tvári radosť a šťastie.
Naši obyvatelia sa v mesiaci november zúčastnili „Spomienkovej terapie“, ktorú viedli členky OZ
Únie žien Slovenska v spolupráci s klubom LEMON – spoločnosť sestier podporujúcich zdravie
obyvateľstva v Žiline. Každý z prítomných porozprával nejaký pekný zážitok z detstva alebo
mladosti, opísal vlastnú spomienku, ktorá mu utkvela v pamäti a ktorá je pre neho mimoriadne
dôležitá.
V tomto mesiaci nás navštívilo CSS TAU Turie, ktoré sa naším obyvateľom predstavilo formou
prezentácie a taktiež country vystúpením klientok centra. Počas ich návštevy si naši obyvatelia
vyskúšali, ako byť aktívny aj vo vyššom veku, ako si udržiavať mozog a jeho funkcie v dobrej
kondícii a to prostredníctvom niekoľkých cvičení, ktoré ich veľmi bavili.
Koncom novembra sme boli pozvaní na slávnostné odovzdanie Fitparku pre seniorov, ktoré
zorganizovalo CSS TAU Turie. Podujatie sa konalo v Kultúrnom dome v Turí. Slávnostný program
sa niesol v duchu blížiacich sa Vianoc. V spolupráci s Materskou a Základnou školou Turie
pripravilo CSS TAU vianočnú výstavu, ktorá bola slávnostne otvorená vernisážou za prítomnosti
všetkých pozvaných hostí, kde aj naše zariadenie prezentovalo svoje výrobky.
V mesiaci november 2014 sme sa venovali výrobe adventných vencov, ktoré zdobili priestory
zariadenia a vianočných ozdôb na vianočnú výstavu, ktorá sa koná každoročne na Žilinskom
samosprávnom kraji pod názvom „Vianoce našimi rukami“. Tento rok sa aj naše zariadenie
prezentovalo na výstave krásnymi výrobkami, ktoré zhotovili naši obyvatelia za pomoci sociálnych
pracovníčok a zdravotného personálu.
S našimi obyvateľmi sme začiatkom mesiaca december ozdobili v spoločenských priestoroch
vianočný stromček a všetci sme z toho mali veľkú radosť. Kým sme my zdobili stromček, jeden náš
obyvateľ - dlhoročný pracovník divadla, nainštaloval vlastnoručne vyrobený betlehem, čím sa
umocnila vianočná atmosféra v spoločenských priestoroch.
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Dňa 5. decembra 2014 sme sa všetci vrátili aspoň na chvíľočku do detských čias. Do nášho
zariadenia zavítali v popoludňajších hodinách Mikuláš spolu s čertom, ktorí okrem sladkostí
rozdávali radosť a úsmev. Celé podujatie spríjemňoval svojim krásnym spevom folklórny súbor
Kamenček, čo vytváralo krásnu atmosféru. Mikuláš s čertom za doprovodu harmoniky navštívili aj
našich obyvateľov, ktorí už nevládzu vstať a nedokážu prísť medzi ostatných. Po krásnom
programe sme sa všetci presunuli do našich spoločenských priestorov, kde nás čakalo občerstvenie.
Tam sme sa všetci ešte dlho rozprávali a posedenie nám stále spríjemňoval svojim spevom
folklórny súbor Kamenček. Rozžiarené tváre a vyčarené úsmevy obyvateľov nás opäť presvedčili,
že Mikuláš poteší človeka v každom veku.
Tento rok sme sa zapojili so svojim projektom do 13. ročníka programu Darujte Vianoce. Vďaka
realizácii projektu pod názvom „Chutné a úsmevné Vianoce“ zariadenie ÚSMEV – zariadenie pre
seniorov zakúpilo stroj na pečenie oblátok. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu
Darujte Vianoce Nadácie Orange. Obyvatelia tak napiekli vianočné oblátky nielen pre seba, ale aj
pre imobilných obyvateľov, úplne pripútaných na lôžko. K Vianociam neodmysliteľne patrí aj
pečenie tradičných vianočných koláčikov a iných dobrôt. Táto tradícia je zvykom asi v každej
rodine. Iba málo čo dokáže vykúzliť v našich domovoch atmosféru Vianoc viac, ako
rozvoniavajúce domáce pečivo a vôňa domácich oblátok.
V utorok popoludní 16. decembra 2014 sme pre obyvateľov nášho zariadenia
pripravili predvianočné
posedenie s kapustnicou
obohatené
kultúrnym
programom.
Predvianočné dni prišli našim obyvateľom spríjemniť deti zo Základnej umeleckej školy Ladislava
Árvaya v Žiline pod vedením pani Márie Hrebeňárovej a hudobným doprovodom keyboardu, ktoré
zaspievali a zavinšovali k Vianociam. Taktiež si pripravili milé darčeky, ktorými obdarovali našich
obyvateľov. Po ich kultúrnom programe si všetci pochutili na výbornej predvianočnej kapustnici.
Po občerstvení sme sa presunuli do spoločenských priestorov, kde nás čakalo ešte jedno milé
prekvapenie. Počas predvianočného posedenia si obyvatelia spoločne s pozvanými hosťami
a zamestnancami zaspievali vianočné piesne a koledy s folklórnou hudbou Ďurčanská muzika, ktorá
dotvárala celkovú vianočnú atmosféru. Všetkým našim obyvateľom sme rozdali balíčky
s vianočnými oblátkami. Celý program potešil srdiečka našich obyvateľov a my sme radi, že sme
im opäť vyčarili úsmev na tvárach.
V mesiaci apríl sme zahájili spoluprácu s Diagnostickým centrom v Lietavskej Lúčke.
Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke je školské preventívno – výchovné zariadenie pre
dievčatá vo veku 13 – 18 rokov s poruchami správania. V DC dievčatám pomáhajú kvalifikovaní
vychovávatelia osobnostne dozrieť, nájsť si cestu späť k rodine, priateľom, k vzdelávaniu,
k pozitívnej hodnotovej orientácii. Niektoré z dievčat svojich starých rodičov už nemajú alebo ich
vôbec nepoznajú. Preto naše zariadenie oslovila PaedDr. Anna Debnárová s nápadom, že by
s malou skupinkou dievčat navštevovali našich obyvateľov raz do týždňa. Dievčatá tak využijú svoj
čas efektívne a naši obyvatelia im môžu veľa toho odovzdať, dievčatá sa niečomu novému naučia
a zo psychologického, psychoterapeutického a výchovného hľadiska to bude pre ne veľkým
prínosom. Naši obyvatelia tak majú pocit, že sú stále užitoční, potrební a svoj voľný čas taktiež
využívajú efektívne, zmysluplne, aktívne a odklonia sa od každodenného stereotypu. Na skupinky
prichádzajú obyvatelia dobrovoľne, práca je im prideľovaná podľa ich individuálnych plánov
vychádzajúc z ich možnosti a schopnosti. Počas našich pracovných skupiniek vyrábajú naši
obyvatelia s dievčatami rôzne výrobky napr. z papiera, hrávajú spoločenské hry, rozprávajú sa
o živote, čítajú si alebo sa chodievajú prechádzať do okolia zariadenia.

6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu
Financovanie sociálnych služieb v roku 2014 vychádzalo zo schváleného a upraveného rozpočtu
schváleného Mestom Žilina.
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Pre rok 2014 mala naša organizácia nasledovný upravený rozpočet:
Výdavky:

kapitálové výdavky

0€

bežné výdavky

497 703 €

z toho :

207 806 €
83 032 €
203 120 €
3 745 €

mzdy
fondy
tovary a služby
bežné transfery

Čerpanie rozpočtu za rok 2014 bolo nasledovné:
bežné výdavky - celkové čerpanie predstavuje čiastku
517 845 €
mzdy - tieto boli čerpané v plnej rozpočtovej výške
226 521 €
fondy -boli čerpané v plnej rozpočtovej výške
83 029 €
tovary a služby - boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 204 549 €
bežné transfery - boli čerpané v plnej rozpočtovej výške
3 746 €

Príjmy:
Príjmy k 31.12.2014 predstavujú čiastku

205 686 €

z toho:
príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
príjmy za stravné obyvateľov
úroky z vkladov
z dobropisov
vratky
iné príjmy /granty/
z úhrad stravy

131 485 €
61 347 €
53 €
1 388 €
92 €
1 429 €
9 892 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014
Príjmy za rok 2014

192 832 €

Výdavky za rok 2014
226 521 €
83 029 €
155 €
68 466 €
71 901 €
1 877 €
39 583 €
302 €
18 223 €

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

3 455 €
291 €
513 803 €

k/ Odpisy hmotného a nehmotného majetku:
Náklady celkom:

1 385 €
515 188 €

Počet klientov v roku 2014:

63

Príjmy za jedného klienta za rok 2014
Príjmy za jedného klienta mesačne

3 061 €
255 €

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

8 178 €
681 €

Výdavky na 1 klienta za rok 2014 bez odpisov:
Výdavky na 1 klienta mesačne bez odpisov:

8 156 €
680 €

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2014
Prioritou zamestnancov nášho zariadenia je zabezpečiť každý deň klientom nielen základné
fyziologické potreby, ale aj pocit bezpečia a príjemnej atmosféry. Snažíme 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 života v zariadení ako aj poskytovanie kvalitných služieb. Pre skvalitňovanie
služieb a vytvorenie čo najlepších podmienok a zlepšovania kvality života našich obyvateľov sme
v roku 2014 zabezpečili novú škrabku na zemiaky do kuchyne zariadenia, ďalej boli opravené
žalúzie a osadené sieťky proti hmyzu na všetky okná v bytoch obyvateľov, na chodbách
a schodiskách bola položená nová farebne odlíšená krytina pre bezpečnosť pohybu obyvateľov.
Ďalej bola prerobená pôvodná kúpeľňa na bezbariérovú a tiež bola vykonaná oprava rozvodu vody
a výmena vykurovacích telies na jednom poschodí. V rámci ďalšieho zlepšenia kvality služieb pre
obyvateľov boli zakúpené 3 mobilné hygienické kreslá a 3 germicídne lampy. Pre zvýšenie
sociálnej mobilizácie klientov so zníženou mobilitou a pre výrazne uľahčenie práce
ošetrovateľského personálu, ktorému tak ostane viac času na individuálnu prácu s klientom sme
zabezpečili 6 elektrických polohovateľných postelí a 3 kardiokreslá. Na tento účel boli vytypované
najkvalitnejšie výrobky na trhu, ktoré však na základe cenového prieskumu pri zohľadnení
úžitkovosti, ceny, životnosti a poskytnutia nadštandardnej záruky 3 roky, vychádzajú ako
ekonomicky najvýhodnejšie riešenie V rámci modernizácie interiérového vybavenia boli 3 byty
obyvateľov kompletne zariadené novým nábytkom a to skriňami, nočnými stolíkmi, komodami,
stolmi a stoličkami a postupne sa vymenili 4 kuchynské linky v kuchynkách, ktoré boli v zlom
a nepoužiteľnom stave. Na všetkých chodbách v zariadení boli umiestnené vertikálne žalúzie
a rôzne dekoračné a okrasné predmety pre krajší vzhľad a vytvorenie príjemného prostredia pre
oddychové zóny na poschodiach zariadenia kde obyvatelia tiež trávia svoj voľný čas.
Pre splnenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v zmysle Prílohy č. 2 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 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 znížení nákladov za dodávku tepla, ktorá tvorí jednu
z najväčších položiek na tovary a služby. V tomto smere by sme chceli využiť projektovú
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dokumentáciu, ktorá bola kompletne spracovaná v roku 2004 a boli na ňu vynaložené nemalé
finančné prostriedky. Uvedená dokumentácia sa týka zateplenia a nadstavby zariadenia a mohla by
slúžiť ako východisko na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Ďalej by bolo vhodné
vybudovanie ešte 1 bezbariérovej kúpeľne a v rámci modernizácie interiérového vybavenia
postupnú výmenu najviac zničených kuchynských liniek a taktiež postupne zariadiť jednotlivé
bytové jednotky vlastným nábytkom ako v tomto roku a to najmä u imobilných klientov.
8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2015
Rozpočet na príslušný kalendárny rok je spracovávaný na základe skutočného čerpania finančných
prostriedkov z predchádzajúceho roka. Pre rok 2015 bol finančný rozpočet spracovaný odborom
sociálnych vecí Mesta Žilina. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov je spracovávané
elektronicky a predkladané mesačne zriaďovateľovi na odbor sociálnych vecí a odbor financií.
Na rok 2015 bol nášmu zariadeniu schválený nasledovný rozpočet:
Výdavky

kapitálové výdavky

0€

bežné výdavky 600

501 260 €

z toho : bežné výdavky z prostriedkov zo ŠR
bežné výdavky z vlastných príjmov
bežné výdavky z rozpočtu mesta

45 760 €
185 500 €
70 000 €

Príjmy

185 500 €

Financovanie sociálnych služieb v roku 2015 je realizované zo zdrojov:
-finančný príspevku na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR SR
-výdavky z rozpočtu Mesta Žilina
-výdavky z vlastných príjmov.
Okrem rozpočtových prostriedkov sa budeme snažiť zapájať do projektov o poskytnutie dotácie na
podporu rozvoja sociálnych služieb v zmysle zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR
SR.
V roku 2011 sme založili Občianske združenie „Pomocná ruka seniorom“, z ktorého finančné
prostriedky sú využívané pre skvalitnenie života seniorov.

9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb
Informácie o poskytovaných sociálnych službách sú záujemcom sprostredkované osobne,
telefonicky a elektronickou formou
riaditeľkou zariadenia, zástupkyňou riaditeľky
a zamestnankyňami sociálneho úseku.
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Kontakty:
ÚSMEV - ZpS, Osiková 26, 010 07 Žilina
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. Terézia Chromiaková
Mgr. Viera Mikundová
tel : + 421 918438554
e-mail: Terezia.Chromiakova@zilina.sk, Viera.Mikundova@zilina.sk

Záver
Cieľom poskytovania kvalitných sociálnych služieb klientom zariadenia ÚSMEV – ZpS je
uspokojovanie ich biologických, psychologických, sociálnych a duchovných životných potrieb.
Úroveň týchto potrieb závisí hlavne od ľudského prístupu každého zamestnanca, ale aj od
materiálno – technických podmienok poskytovateľa.
Rok 2014 môžeme hodnotiť z hľadiska našej práce ako úspešný. Počas celého roka sme
našim klientom poskytovali sociálne služby na vysokej profesionálnej úrovni. Záujem o služby
poskytované v našom zariadení je neustále veľký, o čom svedčí poradovník žiadateľov
o zabezpečenia poskytovania sociálnej služby ako aj telefonáty záujemcov o voľné miesta
v zariadení.
V priebehu roka sme usporiadali pre klientov množstvo akcii priamo v zariadení, ale aj
mimo zariadenia, navštívili sme s klientmi niekoľko zaujímavých podujatí, pripravili sme pre nich
akcie v areáli zariadenia, ponúkli sme im bohatý program, čím sme spríjemnili chvíle prežité
v zariadení.
Oplotením zariadenia sme pre klientov zabezpečili väčšiu bezpečnosť. Vybudovaním
altánku a skrášlením areálu zariadenia sa spríjemnilo prostredie, kde klienti trávia počas pekných
slnečných dní svoj voľný čas. Pohodovú atmosféru počas celého roka vytváral profesionálny tím
opatrovateliek, zdravotníckeho personálu, sociálnych pracovníčok a ostatných zamestnancov
zariadenia.
Veríme, že aj nasledujúci rok nám prinesie veľa zaujímavých chvíľ, na ktoré budú naši
klienti ešte dlho spomínať a bude ešte krajší ako ten predchádzajúci.
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Obrázok 1oslava MDŽ

Príloha č. 1

Fotodokumentácia

Prednáška Mestskej polície – Bezpečnosť seniorov

Oslava MDŽ

Prednáška Krankas – prevencia bolestí chrbta

„Zmenáreň“ – študentky Spojenej školy v Bytčici

Športové hry v Terchovej – Vršky

Športové hry v Terchovej – Vršky
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Kolaudácia altánku a vybudovaného oplotenia

Kolaudácia altánku a vybudovaného oplotenia

„Veselá medicína pre dušu“ – OZ Mladé Makovice

rozhovor s moderátorom Rádia Regina

Účasť na Festivale seniorov

Mesiac úcty k starším – dievčatá z DC Lietavská Lúčka
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Účasť - Domov domovu (v školiacom stredisku Gbeľany)

Knižničné podujatie – SZŠ Oravská cesta Žilina

Návšteva primátora mesta Žilina

návšteva CSS Tau Turie – spojené s tréningom pamäti

Účasť na slávnostnom odovzdaní Fitparku pre seniorov
V CSS Tau Turie

pečenie oblátok
(Vďaka realizácii projektu pod názvom „Chutné
a úsmevné Vianoce“ zariadenie ÚSMEV – zariadenie
pre seniorov zakúpilo stroj na pečenie oblátok. Tento
projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte
Vianoce Nadácie Orange
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Pečenie vianočných koláčov

Zdobenie vianočných koláčov

Mikuláš a folklórny súbor Kamenček

Mikuláš s čertom v zariadení

Predvianočné posedenie s kapustnicou

Predvianočné posedenie s folklórnou hudbou
Ďurčanská muzika
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