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 2015
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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
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zabezpečenia čistoty a kultúrnosti prostredia a vybudovanie odpočinkovej relaxačnej zóny pre
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 31.12.2015: 63 klientov (z toho 50 žien a 13 mužov)
A/ podľa pohlavia

ženy

muži

spolu

zariadenie pre seniorov:
50
13
63
________________________________________________________________________________
Spolu
50
13
63
B/ podľa duševných porúch

ženy

muži

spolu

1
29
2
31
63

1
7
8
16

1
1
36
2
39
79

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

30
10
9
9
3
2
19
43
46
10
4
7
21
6
3
2
10
2
7
1
3
37
286

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

37
1
10
14
12
3
2
21
52
57
11
5
9
26
10
4
2
2
11
2
12
3
5
45
356

D/ podľa veku

ženy

muži

spolu

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

1
14
28
7
50

5
4
4
13

6
18
32
7
63

priemerný vek:

83 rokov

75 rokov

E/ podľa mobility

ženy

muži

spolu


mobilní

čiastočne imobilní

prevažne imobilní

úplne imobilní
spolu

23
7
11
9
50

8
0
2
3
13

30
6
12
12
63
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F/ podľa stupňa odkázanosti

ženy

muži

spolu





Spolu

9
12
13
16
50

1
1
3
8
13

10
13
16
24
63

G/ pohyb obyvateľov

ženy

muži

spolu

počet klientov k 01.01.2015:

47

13

60

počet prijatých klientov v roku 2015:

9

-

9

z toho bezodkladne:

6

-

6

počet zomretých klientov v roku 2015:

6

-

6

odišli:

-

-

-

počet klientov k 31.12.2015:

50

13

63

Prijaté žiadosti k od 01.01.2015 – 31.12.2015:

19

8

27

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 2015: 258, 97 €
4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb
V zmysle organizačnej štruktúry je v zariadení ÚSMEV – ZpS, Osiková 26, Žilina celkovo
31 zamestnancov.
Počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení :
64
Počet zamestnancov:

31
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z toho:

z toho:

z toho:

z toho:

z toho:

riaditeľka

1

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

4

zdravotný úsek
vedúca sestra
koordinátor ošetrovateľskej starostlivosti
sestry
zdravotnícky asistent
opatrovateľky

13
1
1
2
2
7

stravovacia prevádzka
vedúca stravovacej prevádzky
kuchárky

5
1
4

sociálny úsek
koordinátor sociálnych činností
sociálna pracovníčka
upratovačky
práčky

8
1
1
4
2

1
1
1
1

V priamej starostlivosti zariadenia ÚSMEV - ZpS na 1 zamestnanca pripadá 4,3 klienta. Na
celkový počet zamestnancov pripadá 2,1 klienta. Percentuálny podiel odborných zamestnancov na
celkovom počte zamestnancov predstavuje 48,4 %. Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné
predpoklady na výkon svojej funkcie.
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.
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 2015 poskytovala sociálna služba pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby nasledovne:
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Z celkového počtu 63 klientov = 100 % (priemerná obsadenosť v roku 2015) 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
a koordinátora ošetrovateľskej starostlivosti ďalšie 2 zdravotné sestry, 2 zdravotnícke asistentky a 7
opatrovateliek. 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 :

2,70
2,40 €
5,10 €
_____________________________________________________________
Raňajky
12%
0,32
0,28
0,60
Desiata
Obed
Olovrant

9%

0,25

0,22

0,47

40%

1,08

0,96

2,04

9%

0,24

0,22

0,46

Večera
30%
0,81
0,72
1,53
_____________________________________________________________
Spolu za deň
2,70 €
2,40 €
5,10 €
======================================================
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V priebehu roka 2015 sa zabezpečilo stravovanie pre 58 klientov, ktorým bolo celkom vydaných:
- raňajky
12 699 ks
- desiata
0 ks
- obed
18 498 ks
- olovrant
7 647 ks
- večera
11 229 ks
Spôsob určenia výšky úhrady za obedy pre zamestnancov:
Druh jedla
Obed

Stravná jednotka
1, 10 €

Réžia
0,98 €

Príspevok organizácie 55 % =
Príspevok zo sociálneho fondu =
Celková výška úhrady za jeden obed pre zamestnanca:
(2, 08 € - 1, 14 € - 0, 19 €)

Cena spolu
2, 08 €
1, 14 €
0, 19 €
0, 75 €

V priebehu roka 2015 sa zabezpečilo stravovanie pre 31 zamestnancov, ktorým bolo celkom
vydaných 4 103 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
0,98 €

Cena spolu
2, 08 €

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 2015 sa zabezpečilo stravovanie pre 14 cudzích fyzických osôb, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek, a ktorým bolo celkom vydaných 1 717 ks obedov.
Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2015
V mesiaci január nás navštívili deti z Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého
pastiera na Solinkách v Žiline. Našich obyvateľov prišli potešiť deti s pestrým programom
básničiek a piesní. Na záver obdarovali našich obyvateľov milými darčekmi v podobe anjelika a
popriali im všetko dobré do Nového roku.
Vo februári sa v našom zariadení pre seniorov ÚSMEV – ZpS konalo fašiangové posedenie. Pre
všetkých obyvateľov boli pripravené chutné šišky, ktoré upiekli šikovné ruky našich
kuchárok. Najväčším prekvapením pre obyvateľov bol fašiangový sprievod na čele s hradnou pani.
Všetci si spoločne zaspievali niekoľko ľudových piesní za doprovodu harmoniky, na ktorej hrala
„cigánka“. Fašiangový sprievod nezabudol ani na tých obyvateľov, ktorí sa posedenia nemohli
zúčastniť a navštívil ich priamo v izbách.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa aj v našom zariadení uskutočnilo dňa 6. marca 2015
kultúrne podujatie. Zišli sme sa v jedálni zariadenia, kde sa ako prvý ujal slova jeden z našich
obyvateľov. V príhovore vyjadril všetkým prítomným ženám úctu a vďaku a obdaroval každú ženu
kvetom. Nezabudli sme ani na naše obyvateľky pripútané na lôžko a preto sme ich s jedným našim
obyvateľom navštívili priamo v bytoch a zablahoželali k sviatku MDŽ a obdarovali kvietkom.
Kultúrnym programom, ktorý bol zložený z básničiek a pesničiek potešili všetkých deti z Cirkevnej
základnej školy s MŠ Dobrého pastiera na Solinkách v Žiline. Na záver programu rozdali deti
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našim obyvateľkám vlastnoručne vyrobený darček v podobe kvietka.
Koncom mesiaca apríl našich obyvateľov nás opäť po dlhšej dobe navštívili študentky 3. ročníka
Spojenej školy na Hlavnej ulici č. 2 v Žiline – Bytčica – odbor kaderníčka. Chceli sme im dopriať
pocit uvoľnenia a dopriať „skrášľovaciu“ chvíľku. Tešíme sa, že táto spolupráca so Spojenou
školou v Bytčici nebola posledná a pokračuje aj naďalej.
Druhá májová sa každý rok nesie v znamení osláv všetkých mamičiek, kedy im v tento deň
ďakujeme za starostlivosť a lásku, s ktorou nás vychovali. My sme si tento krásny sviatok Dňa
matiek v našom zariadení pripomenuli v stredu 6. mája 2015, kedy si deti zo Základnej školy
V. Javorku v Žiline pripravili pre naše obyvateľky pod vedením pani vychovávateľky Janky
Bartošovej pásmo pekných piesní a básní, ale aj tanček a nacvičili si aj krátke divadielko.
V máji, dňa 26. mája 2015 zavítal do nášho zariadenia ÚSMEV – ZpS žilinský diecézny
biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. spolu so svojim osobným tajomníkom ThLic. Petrom
Švecom a správcom Farnosti Dobrého pastiera na sídlisku Solinky v Žiline, Mgr. Jánom Hudecom.
Všetkých srdečne privítala pani riaditeľka zariadenia, PhDr. Alena Lišková a vyjadrila radosť
a česť, že Otec biskup poctil svojou návštevou aj naše zariadenie. V kaplnke zariadenia sa Otec
biskup stretol s našimi obyvateľmi, aby sa spoločne so všetkými veriacimi pomodlil. Pri tejto
príležitosti požehnal zariadeniu, jeho klientom a zamestnancom. Navštívil tiež obyvateľov
pripútaných na lôžko, aby mohol osobne požehnať aj im. Na tvárach všetkých našich obyvateľov
sme videli, že návšteve sa veľmi potešili, veď stretnutie s takou významnou osobnosťou je zážitkom
na celý život.
V mesiaci máj sa uskutočnil prvý spoločný výlet s dievčatami z Diagnostického centra v Lietavskej
Lúčke (ďalej len „DC Lietavská Lúčka“) a navštívili sme pútnické miesto Staré Hory. Dievčatá sa
ujali našich obyvateľov a sprevádzali ich počas celého výletu, pomáhali im s taškami, s presunom
a naši obyvatelia im venovali pozornosť, svoje skúsenosti a vedomosti.
V mesiaci jún sa naše zariadenie pre seniorov ÚSMEV – ZpS v dňoch 3.– 4. júna 2015 zúčastnilo
11. ročníka Športových hier, ktoré sa konali v relaxačno-informačnom centre Terchovec
v Terchovej. Krásne počasie počas týchto dvoch dní ešte znásobovalo spokojnosť našich
obyvateľov. Súťažili s veľkou chuťou vo viacerých športových disciplínach a domov sme
odchádzali s jednou striebornou a jednou bronzovou medailou.
Začiatkom júna sa v našom zariadení pre seniorov ÚSMEV – ZpS uskutočnilo posedenie pri guláši,
ktorého sa zúčastnili mobilní, ale aj imobilní obyvatelia zariadenia. Pri tejto príležitosti nás
navštívili primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma a riaditeľky ostatných zariadení sociálnych služieb
pôsobiacich v Žilinskom kraji. Obyvatelia nášho zariadenia mali možnosť znova sa stretnúť
s pánom primátorom, porozprávať sa s ním, podať si ruky. Riaditeľka zariadenia PhDr. Alena
Lišková poďakovala za doterajšiu pomoc mesta Žilina zariadeniu a potom sa všetci mohli zabaviť
na kultúrnom vystúpení folklórneho speváckeho súboru Kamenček z Kamennej Poruby, ktorého
vedúcou je naša zamestnankyňa Mgr. Vierka Mikundová.
Krásne septembrové „babie leto“ priam lákalo všetkých do prírody alebo napr. aj do nášho altánku
v areáli zariadenia a pre našich obyvateľov zariadenia ÚSMEV – ZpS sme zorganizovali akciu pod
názvom „Opekačka“, ktorej sa zúčastnili mobilní, ale aj imobilní obyvatelia zariadenia.
Ďalší spoločný výlet s dievčatami z DC Lietavská Lúčka sa uskutočnil koncom mesiaca september
a vybrali sme sa do Rajeckej Lesnej a navštívili Lurdskú kaplnku v Rajeckej Lesnej a výlet sme
spojili s prehliadkou Slovenského Betlehema. Neplánovane sme navštívili Múzeum dopravy
v Rajeckých Tepliciach a krásne septembrové počasie nás zlákalo na príjemnú prechádzku okolo
kúpeľného jazierka a oddych v kúpeľnom parku v Rajeckých Tepliciach.
Našim obyvateľom začiatkom mesiaca október spríjemnila popoludnie mládež z CVČ Strom na
Solinkách. V spoločenských priestoroch si posedeli pri čaji a zaspievali pri gitare.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším navštívili v stredu 21. októbra 2015 naše zariadenie deti zo
Základnej školy Vendelína Javorku. Deti spríjemnili našim obyvateľom dlhé jesenné dni krásnym
vystúpením, súčasťou ktorého bolo pásmo básni a piesní. Ako prejav úcty a vďaky darovali deti
obyvateľom vlastnoručne vyrobené darčeky.
V mesiaci október sme sa venovali aj besede, ktorú sme zorganizovali dňa 22. októbra 2015
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v doobedňajších hodinách. Bola zameraná na dve aktuálne témy o minimálnych dôchodkoch
a vianočných príspevkoch. Besedu zahájila úvodným slovom riaditeľka zariadenia PhDr. Alena
Lišková, na ktorej privítala poslanca Žilinského samosprávneho kraja Ľubomíra
Sečkára, pracovníčku pobočky Sociálnej poisťovne v Žiline, pani Chudiakovú a našich obyvateľov.
Všetkých prítomných daná problematika veľmi zaujala, o čom svedčilo aj množstvo otázok
kladených na prednášajúcu.
V rámci projektu ,,Zasaď strom" boli v mesiaci november v našom zariadení ÚSMEV – ZpS
vysadené ďalšie stromy. Tentokrát poslanec Žilinského samosprávneho kraja Ľubomír Sečkár
vysadil za pomoci našich obyvateľov zátišie z tují, ku ktorým pribudli lavica a lavičky, na ktorých
naši obyvatelia trávia svoj voľný čas.
V mesiaci november naše obyvateľky odovzdali svoje kuchárske vedomosti a skúsenosti dievčatám
z DC Lietavská Lúčka a rozhodli sa navariť niečo zo slovenskej tradičnej kuchyne. Dievčatá
spoznali tradičné recepty a spôsob prípravy bryndzových halušiek, fliačkov s kapustou,
kapustových a zemiakových placiek a kapustovej polievky.
Členky spolku Únie žien Slovenska zo Žiliny nás navštívili v mesiaci november, aby spríjemnili
našim obyvateľom dopoludnie malou besedou na tému „Radosť a úsmev“.
Od novembra sme sa venovali výrobe adventných vencov, ktoré zdobili priestory zariadenia.
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, už tradične, ako každý rok, nainštaloval vlastnoručne
vyrobený betlehem, čím sa umocnila vianočná atmosféra v spoločenských priestoroch.
Dňa 4. decembra 2015 sme sa všetci vrátili aspoň na chvíľočku do detských čias. Do nášho
zariadenia zavítali v popoludňajších hodinách Mikuláš spolu s čertom a krásnym anjelom, ktorí
okrem sladkostí rozdávali radosť a úsmev. Mikuláš s čertom a anjelom za doprovodu harmoniky
navštívili aj našich obyvateľov, ktorí už nevládzu vstať a nedokážu prísť medzi ostatných.
V predvianočnom období nás navštívili aj dievčatá z DC Lietavská Lúčka, aby mohli vystúpiť
s krásnym vianočným programom.
V utorok popoludní 15. decembra 2015 sme pre obyvateľov nášho zariadenia
pripravili predvianočné
posedenie s kapustnicou
obohatené
kultúrnym
programom.
Predvianočné dni nám prišli spríjemniť deti zo Základnej školy Vendelína Javorku v Žiline pod
vedením pani učiteľky, ktoré si pripravili malé divadlo s vianočnou tematikou. Taktiež potešili
všetkých prítomných milými, vlastnoručne vyrobenými darčekmi. 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 folklórnym súborom Rozsutec, ktorý dotváral celkovú vianočnú atmosféru.
Začiatkom roka 2014 sme zahájili spoluprácu s DC Lietavská Lúčka. Sme radi, že táto spolupráca
a vzájomné stretnutia pokračujú aj naďalej.
Stretnutiami sme chceli v dnešnej uponáhľanej dobe, kedy nemáme čas jeden na druhého dosiahnuť
vzájomnú pomoc našich obyvateľov a mladých dievčat, nakoľko niektorí sa do zariadení dostali aj
v dôsledku chýbajúcej lásky od svojich najbližších. Našim zámerom bolo tiež spríjemňovať našim
obyvateľom ich bežný deň prítomnosťou dievčat a ich starostlivosťou. Počas našich spoločných
stretnutí sme sa presvedčili o tom, že stretnutia boli prínosom pre obe strany.
Preto sme v mesiaci marec požiadali o grantovú dotáciu a vypracovali sme projekt po názvom
„Staroba mladosť potrebuje a mladosť starobu tiež“, ktorý bol spolufinancovaný Mestom Žilina.
Vďaka nemu sme mohli rozšíriť naše stretnutia s dievčatami DC Lietavská Lúčka o spoločné výlety
alebo spoločné stretnutia, pri ktorých naši obyvatelia mohli učiť dievčatá variť tradičné slovenské
jedlá.
Vzťahy, ktoré sa vytvorili medzi našimi obyvateľmi a dievčatami nadobudli krásne rozmery.
Stretnutia sú čoraz viac precítené láskou, nehou, spolupatričnosťou a porozumením. Krásne je
sledovať ako sa vzájomne obdarúvajú. Veríme, že dievčatá vplyvom našich obyvateľov získavajú
hlbší a bližší vzťah k svojim starým rodičom, uvedomujú si svoju hodnotu a hodnotu života rodiny,
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vytvárajú si kladný citový vzťah spojený s porozumením starých ľudí. Naši obyvatelia
v prítomnosti dievčat pookriali na duši, zabudli na zdravotné problémy a starosti, nadobudli pocit
užitočnosti a dôležitosti v rámci ich výchovného pôsobenia na dievčatá.
Teší nás, že táto myšlienka sa mohla zrealizovať aj vďaka projektu, ktorý bol spolufinancovaný
Mestom Žilina.
6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu
Financovanie sociálnych služieb v roku 2015 vychádzalo zo schváleného a upraveného rozpočtu
schváleného Mestom Žilina.
Pre rok 2015 mala naša organizácia nasledovný schválený a upravený rozpočet :
Výdavky

524 100 €
bežné výdavky

524 100 €

z toho:
príspevok štátu z MPSVaR

245 760 €

výdavky z rozpoču Mesta Žilina

74 750 €

výdavky z vlastných príjmov

203 590 €

kapitálové výdavky

0€

Čerpanie rozpočtu za rok 2015 bolo nasledovné:
bežné výdavky - celkové čerpanie predstavuje čiastku

529 052 €

mzdy - tieto boli čerpané v plnej rozpočtovej výške

243 637 €

fondy -boli čerpané v plnej rozpočtovej výške

86 534 €

tovary a služby - boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 198 671 €
bežné transfery - boli čerpané v plnej rozpočtovej výške

210 €

Príjmy
Príjmy k 31.12.2015 predstavujú čiastku

203 590 €

vlastné príjmy

203 590 €

z toho:
za predaj výrobkov, tovarov a služieb
za stravné

135 000 €
66 000 €

príjmy z vkladov

60 €
2 500 €

z dobropisov

30 €

z vratiek
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Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015
Príjmy za rok 2015

198 199

Výdavky za rok 2015
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:
- náhrada príjmu pri dočasnej PN:
- členské

243 638
86 533
10
67 733
80 089
2 081
28 373
279
20 106
190
20

Výdavky spolu:

529 052

k/ Odpisy hmotného a nehmotného majetku:
Náklady celkom:

1 385
530 437

Počet klientov v roku 2015:

64

Príjmy za jedného klienta za rok 2015
Príjmy za jedného klienta mesačne

3 097
258

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta za rok 2015 vrátane odpisov
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne vrátane odpisov:

8 288
691

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

8 266
688

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2015
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 2015 zakúpili nový nábytok do bytov obyvateľov – 4 šatníkové skrine, 2 komody, 3 nočné
stolíky, 2ks stoly a 4 ks stoličky. Vymenila sa kuchynská linka a PVC podlahovina v byte. Na 4ks
kuchynských liniek sa vymenili drezy. Boli opravené žalúzie na oknách v bytoch obyvateľov. Bolo
nutné vykonať opravu ústredného vykurovania v zariadení, opravu a osadenie ventilov stupačiek.
Pre lepšiu bezpečnosť v prípade požiaru v zariadení sme zakúpili 10ks evakuačných podložky pre
obyvateľov. Ďalej boli prerobené dve pôvodné kúpeľne na bezbariérové. Pre zvýšenie sociálnej
mobilizácie klientov so zníženou mobilitou a pre výrazne uľahčenie práce ošetrovateľského
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personálu, ktorému tak ostane viac času na individuálnu prácu s klientom sme zabezpečili tri
elektrické polohovateľné postele s príslušenstvom a matracom, 2 antidekubitné matrace
s kompresorom, 3ks kardiokresliel s jedálenskými doskami a zakúpili sa tiež 4ks jedálenských
dosiek a náhradné poťahy k pôvodných kardiokreslám. 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.. Zakúpili sa farby a materiál na maľovanie všetkých chodieb
v zariadení. Zakúpili sa rôzne dekoračné a okrasné predmety pre krajší vzhľad a vytvorenie
príjemného prostredia pre oddychové zóny na poschodiach či v spoločenských miestnostiach
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
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 2016
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 2016 bol nášmu zariadeniu schválený nasledovný rozpočet:
Výdavky

516 260 €
bežné výdavky

516 260 €

z toho:
príspevok štátu z MPSVaR

245 760 €

výdavky z rozpočtu Mesta Žilina

85 000 €

výdavky z vlastných príjmov

185 500 €

kapitálové výdavky

0€

Pre rok 2016 má naša organizácia nasledovný schválený a upravený rozpočet :
Bežné príjmy (vlastné príjmy) KZ 41

185 500 €

z toho:
223 001 - za predaj výrobkov a tovarov a služieb

125 500 €

223003 – za stravné

60 000 €
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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.

Kontakty:
ÚSMEV - ZpS, Osiková 26, 010 07 Žilina
riaditeľka:

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

zástupkyňa:

Bc. Silvia Pavelčíková
tel : + 421 41 5682723
e -mail : Silvia.Pavelcikova@zilina.sk

sociálny úsek: Mgr. Terézia Chromiaková
Mgr. Viera Mikundová
tel : + 421 918438554
e-mail: Terezia.Chromiakova@zilina.sk, Viera.Mikundova@zilina.sk
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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 2015 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 zabezpečenie 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.
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

Fašiangy

Fašiangy

Oslava MDŽ s deťmi z Cirkevnej základnej školy s MŠ
Dobrého pastiera na Solinkách v Žiline

Oslava MDŽ u imobilných obyvateľkách

„Salón krásy“ so študentkami 3. ročníka Spojenej školy
v Žiline – Bytčica – odbor kaderníčka

Oslava Dňa matiek s deťmi zo ZŠ V. Javorku
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Návšteva žilinského diecézneho biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD. spolu so svojim osobným tajomníkom
ThLic. Petrom Švecom a správcom Farnosti Dobrého pastiera na sídlisku Solinky v Žiline, Mgr. Jánom Hudecom.

Účasť na športových hrách, ktoré sa konali v relaxačnoinformačnom centre Terchovec v Terchovej.

Výlet s dievčatami z DC Lietavská Lúčka na pútnické
miesto Staré Hory, ktorý bol spolufinancovaný Mestom
Žilina

„Opekačka“

Posedenie pri guláši

18

Navštívili sme Lurdskú kaplnku v Rajeckej Lesnej a výlet sme spojili s prehliadkou Slovenského Betlehema. Výlet
bol spolufinancovaný Mestom Žilina

Neplánovaná návšteva Múzea dopravy v Rajeckých
Tepliciach a príjemná prechádzka okolo kúpeľného
jazierka v kúpeľnom parku v Rajeckých Tepliciach. Výlet
bol spolufinancovaný Mestom Žilina

Stretnutie s mládežou z CVČ Strom pri gitare

Mesiac úcty k starším s deťmi zo ZŠ V. Javorku
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Sadenie tují v rámci projektu ,,Zasaď strom"

Varenie s dievčatami v DC Lietavská Lúčka

Mikuláš v našom zariadení

Mikuláš v našom zariadení

Predvianočné vystúpenie s dievčatami z DC Lietavská
Lúčka

Predvianočné posedenie s kapustnicou. Pozvaným
hosťom bol folklórny súborom Rozsutec, ktorý dotváral
celkovú vianočnú atmosféru.
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