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 2019
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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, kaplnka pre obyvateľov, spoločenské priestory a
kancelárie). 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. Zariadenie má zo zadnej strany vybudovaný bezbariérový
vchod pre sanitky a zásobovanie. Celý areál zariadenia je oplotený a v rámci areálu je vybudovaný
altánok, ktorý slúži ako odpočinková a relaxačná zóna pre obyvateľov.
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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. Osemnásť bytov je vybavených nábytkom zariadenia, päť bytov je vybavených nábytkom
zariadenia čiastočne a ostatné byty majú klienti zariadené vlastným nábytkom.
Celková plocha jednoizbového bytu je 32, 81 m2 - z toho izba má plochu 20, 35 m2 a kuchynka s
príslušenstvom 12, 46 m2 (na jedného klienta 20, 35 m2). V piatich jednoizbových bytových
jednotkách sú ubytovaní dvaja klienti (na jedného klienta 10, 175 m2). Plocha v dvojizbovej bytovej
jednotke je 45, 42 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 31.12.2019:

A/ podľa pohlavia

64 klientov (z toho 50 žien a 14 mužov)

ženy

muži

spolu

zariadenie pre seniorov:
50
14
64
________________________________________________________________________________
Spolu
50
14
64

B/ podľa duševných porúch

ženy

muži

spolu

0
0
26
0
21

1
0
4
0
7

1
0
30
0
28

47

12

59

a/ duševné poruchy
spolu

Schizofrénia
schizofrénia latentná
organický psychosyndróm
Alzheimerova choroba
afektívne poruchy
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C/ podľa pridruženého zdravotného a telesného oslabenia a zmyslových porúch
ženy
muži
spolu
pohybové oslabenie
25
7
32
dekubity
1
0
1
osteoporóza
10
0
10
zmyslové - sluchové, rečové a očné
28
7
35
kožné ochorenie
13
1
14
nefrologické ochorenie
6
0
6
reumatologické
9
0
9
artróza
19
2
21
hypertenzia
45
12
57
kardiovaskulárne a cievne
46
13
59
endokrinologické
10
1
11
anémie
8
0
8
pľúcne
4
4
8
zažívacie (žlčník, pečeň, žalúdok)
9
3
12
diabetes mellitus na PAD
10
2
12
diabetes mellitus na inzulíne
6
1
7
diabetes mellitus na diéte
2
0
2
neurológia - epilepsia
0
1
1
chrbtica
13
5
18
Parkinson
3
1
4
AMCP
4
4
8
- urológia
0
5
5
- urológia - permanentný katéter
1
0
1
z toho inkontinentní evidovaní u lekára
38
5
43
- CA
5
0
5
__________________________________________________________________________
spolu
315
74
389
-

D/ podľa veku

ženy

muži

spolu

62 – 74 rokov
75 – 79 rokov
80 – 84 rokov
85 – 89 rokov
nad 90 rokov
Spolu

1
6
16
18
9
50

6
2
4
2
0
14

7
8
20
20
9
64

priemerný vek:

85 rokov

72 rokov
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E/ podľa mobility
- mobilní
- čiastočne imobilní
- prevažne imobilní
- úplne imobilní

ženy
18
13
8
11

muži
8
3
1
2

spolu
26
16
9
13

spolu

50

14

64

F/ podľa stupňa odkázanosti

ženy

muži

spolu

0
0
13
21
16

0
0
4
4
6

0
0
17
25
22

Spolu

50

14

64

G/ pohyb obyvateľov

ženy

muži

spolu

počet klientov k 01.01.2019:

50

14

64

počet prijatých klientov v roku 2019:

8

2

10

z toho bezodkladne:

1

0

1

počet zomretých klientov v roku 2019:

9

2

11

odišli:

1

0

1

počet klientov k 31.12.2019:

50

14

64

Prijaté žiadosti k od 01.01.2019 – 31.12.2019:

14

11

25

-

II. stupeň
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. 15/2018 o sociálnych službách
a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina.
Priemerná mesačná úhrada za poskytovanie sociálnej služby na klienta ZpS za rok 2019: 269, 02 €
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Úhrada za poskytovanie sociálnej služby za jeden kalendárny deň na klienta ZpS:
stupeň odkázanosti
II.
III.
IV.
V.
VI.

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

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

celkom
0,83 €
0,83 €
1,40 €
2,53 €
2,76 €

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb
V zmysle organizačnej štruktúry je v zariadení ÚSMEV – ZpS, Osiková 26, Žilina celkovo 34
zamestnancov.
Počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení:
64
Počet zamestnancov:
z toho:

z toho:

z toho:

z toho:

z toho:

34

riaditeľka

1

úsek ekonomiky a prevádzky
ekonómka, vedúca ekonom. úseku,
zástupca riaditeľa
účtovníčka
referent PaM
správca budovy, údržbár, skladník a šofér

4
1
1
1
1

úsek ošetrovateľskej a opatrovateľskej
starostlivosti
hlavná sestra
koordinátor ošetrovateľskej starostlivosti
sestra
praktické sestry
opatrovateľky

14
1
1
1
4
7

úsek stravovacej prevádzky
vedúca stravovacej prevádzky
kuchárky

5
1
4

úsek sociálno-prevádzkový
koordinátor sociálnej činnosti
sociálny pracovník
asistent sociálnej práce
inštruktor sociálnej rehabilitácie
upratovačky - práčky
upratovačky

10
1
1
1
1
2
4

V priamej starostlivosti zariadenia ÚSMEV - ZpS na 1 zamestnanca pripadajú 4 klienti. Na celkový
počet zamestnancov pripadajú 2 klienti. Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom
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počte zamestnancov predstavuje 53,125 %. 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 2018 poskytovala sociálna služba pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby nasledovne:
Z celkového počtu 64 klientov = 100 % (priemerná obsadenosť v roku 2019) bolo
- 26 klientov mobilných, čo predstavuje 40,625 %,
- 25 klientov čiastočne a prevažne imobilných, čo predstavuje 39,0625 %
- 13 klientov úplne imobilných, čo predstavuje 20,3125 %.
V zariadení ÚSMEV – ZpS zabezpečuje lekárske služby:
- všeobecná lekárka MUDr. Andrea Šimalová 1x za dva týždne a podľa potreby a
- odborná lekárka – psychiatrička MUDr. Anna Škottová 1x mesačne.
Ošetrovateľské a opatrovateľské služby v zariadení vykonávajú pod vedením hlavnej sestry
a koordinátora ošetrovateľskej starostlivosti ďalšie 1 zdravotná sestra, 4 praktické sestry 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.
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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 platná do 31. 03. 2019:
Stravná jednotka

Réžia

Cena spolu

2,78 €

2,60 €

5,38 €

Raňajky

12%

0,33 €

0,31 €

0,64 €

Desiata

9%

0,25 €

0,24 €

0,49 €

Obed

40%

1,11 €

1,04 €

2,15 €

Olovrant

9%

0,25 €

0,23 €

0,48 €

Večera

30%

0,84 €

0,78 €

1,62 €

2,78 €

2,60 €

5,38 €

Spolu za deň

Spôsob určenia výšky úhrady za stravovanie pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej
diéte pre klientov platná od 01. 04. 2019:
Stravná jednotka

Réžia

Cena spolu

2,85 €

2,82 €

5,67 €

Raňajky

12%

0,34 €

0,34 €

0,68 €

Desiata

9%

0,26 €

0,25 €

0,51 €

Obed

40%

1,15 €

1,13 €

2,27 €

Olovrant

9%

0,26 €

0,25 €

0,51 €

Večera

30%

0,85 €

0,85 €

1,70 €

2,85 €

2,82 €

5,67 €

Spolu za deň
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V priebehu roka 2019 sa zabezpečilo stravovanie pre 64 klientov, ktorým bolo celkom vydaných:
- raňajky
- desiat
- obed
- olovrant
- večera

13 784 ks
0 ks
19 566 ks
10 615 ks
6 618 ks

Spôsob určenia výšky úhrady za obedy pre zamestnancov:
Druh jedla
Obed

Stravná jednotka
1,14 €

Réžia
1,13 €

Príspevok organizácie 55 % =
Príspevok zo sociálneho fondu =
Celková výška úhrady za jeden obed pre zamestnanca:
(2,27 € - 1,44 € = 0,83 €)

Cena spolu
2,27 €
1,25 €
0,19 €
0,83 €

V priebehu roka 2019 sa zabezpečilo stravovanie pre 34 zamestnancov, ktorým bolo celkom vydaných
3 881 ks obedov.
Spôsob určenia výšky a úhrady za obedy pre cudzie fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek:
Druh jedla
Obed

Stravná jednotka
1,14 €

Réžia
1,13 €

Cena spolu
2, 27 €

Výška úhrady za stravovanie sa stanoví podľa počtu odobratých jedál v súlade s prílohou č. 2
Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2018. Stravná jednotka na deň a na klienta sa určí
v percentuálnom podiele na základe počtu odobratých jedál.
V priebehu roka 2019 sa zabezpečilo stravovanie pre 5 cudzích fyzických osôb, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek, a ktorým bolo celkom vydaných 1 182 ks obedov.

Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2019
Dňa 13. februára 2019 sa v našom zariadení konali Fašiangy. Na začiatok sme pozornosť venovali
imobilným klientom, ktorých sme v maskách a s občerstvením navštívili na ich bytových jednotkách.
Na klientov čakal bohatý program v podobe pochovávania basy, ľudovej hudby, spevu a tanca. Scénku
pochovávania basy nám predviedol folklórny súbor Drotárik z Dlhého Poľa. Ľudovým spevom nás
obšťastnili dievčatá z Dlhého Poľa Paulína a Alexandra. Po programe sme sa presunuli do
spoločenských priestorov na občerstvenie. Klienti si pochutili na šiškách, káve a čaji. Spoločne sme si
zatancovali na ľudovú nôtu. Klientom sme robili spoločnosť v našich nápaditých maskách do
neskorého večera.
Dňa 19.2.2019 sme sa spolu s klientami zúčastnili na Fašiangovom sprievode v DC Lietavská Lúčka.
Spoločne s p. Dujčíkovou si vytvorili masky: indiánky, čiernej vdovy, cigánky, mafiána, retro ženy
a retro muža. Dievčatá mali pre seniorov pripravenú tanečnú zábavu, prezentáciu masiek a fašiangové
občerstvenie. Klienti strávili príjemné a zábavné dopoludnie s dievčatami.
Dňa 6.3.2019 sme si pripomenuli v našom zariadení Medzinárodný deň žien. Na začiatok sa našim
ženám prihovorila p. riaditeľka Alena Lišková. V mužskom zastúpení sa ženám prihovoril p. Ernest
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Kardora za sprievodu inštruktorky sociálnej rehabilitácie, ktorí ženám zablahoželali. P. Kadora spolu
so svojim kamarátom zo zariadenia, rozdal každej žene kvietok. Pre obyvateľov sme si pripravili
krátky program v jedálni. Návštevou nás poctili dievčatá z DC Lietavská Lúčka spolu so svojou
vychovávateľkou p. Debnárovou. Po programe sme sa spoločne presunuli do spoločenských
priestorov, kde na našich obyvateľov čakalo malé občerstvenie. Samozrejme, že sme nezabudli ani na
naše imobilné obyvateľky, ktorým naši muži tiež priniesli kvietok a malé občerstvenie. Sviatok MDŽ
sme oslávili ako jedna veľká rodina.
Dňa 4.4.2019 sme pre našich obyvateľov usporiadali malý výlet do Budatínskeho hradu na veľkonočné
výstavy. Ihneď po vyvesení oznamu o výlete sa klienti zhromaždili na prízemí zariadenia a s radosťou
a nadšením sa prihlasovali na výlet. Výletu sa zúčastnilo 20 klientov a č zamestnanci, chuť na výlet
mali dokonca aj klienti, ktorí sú menej mobilný. Pre klientov sme mali objednaný autobus, ktorý nám
poskytla spoločnosť SAD Žilina. Klienti sa poprechádzali po krásnom parku, zúčastnili sa viacerých
výstav s jarnou a veľkonočnou tematikou, navštívili aj drotársky pavilón, jediný v Európe. Mnohí
prekonávali samých seba, pretože v hrade boli schody, ale všetci to zvládli na jednotku s hviezdičkou.
Výlet sme ukončili o pol dvanástej, kedy sme sa všetci presunuli na obed do nášho zariadenia.
V našom zariadení sme si dňa 10. mája 2019 pripomenuli sviatok Dňa matiek. Tento deň je
príležitosťou poďakovať mamám za ich lásku a starostlivosť, ktorou nás celé roky zahŕňajú. Mamám,
starým mamám a prastarým mamám spríjemnili tento sviatok v našom zariadení dievčatá
z Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke svojim krásnym vystúpením, ktoré ich veľmi potešilo.
Dňa 4. a 5. júna 2019 sa naše zariadenie zúčastnilo 15. ročníka športových hier v Terchovej, ktoré ako
inak usporadúvalo CSS Straník. Hry sa niesli v duchu „Reprezentuj svoj domov…“ Na športových hrách
sa zúčastnili 4 klienti z nášho zariadenia, ktorí sa zapojili do troch súťažných disciplín ako sú kolky,
hod na cieľ a štipce. Klienti si tieto dva dni v krásnej prírode užívali plnými dúškami, spoločne sme sa
smiali, zabávali, ale samozrejme klienti aj športovali a zamestnanci ich povzbudzovali. Domov sme si
odniesli bronzovú medailu, z čoho sme sa spoločne tešili. Spomedzi viacerých zariadení sme získali aj
1. miesto v najoriginálnejšom výrobku, ktorý mal reprezentovať náš domov. Klienti sa z tohto
umiestnenia veľmi tešili, pretože na výrobku sa podieľali ich ruky.
Seniori z nášho zariadenia ÚSMEV- zariadenie pre seniorov, Osiková 26 Žilina sa dňa 13.06.2019
zúčastnili krásneho športového dňa v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke. Všetci sme sa držali
citátu Alberta Einsteina, a už do auta sme nasadali s tým, že prečo sa nezasmiať a stratiť tým deň
nášho života. A tak sme sa vydali na cestu za športom, smiechom a dobrou náladou.
Športové hry boli zostavené z piatich družstiev. Každé družstvo bolo zložené z dievčat
z Diagnostického centra, dvoch seniorov z nášho zariadenia a vedúceho družstva. Samozrejme každý
člen družstva mal svoju dôležitú úlohu, a tou bolo priviesť svoje družstvo k víťazstvu.
Seniori sa ukázali, že aj napriek vysokému veku a zdravotnému stavu, dokážu športovať, dokážu
presvedčiť aj mladých ľudí, že aj staroba vie byť krásna, zábavná a dá sa spojiť s aktívnym životom.
Spoločne s dievčatami zdolávali rôzne disciplíny, ktorým dali pekne na „ frak“, dievčatá bojovali ako
levice, a mnohé skončili s odretými kolenami, ale s úsmevom na tvári a so zdvihnutou hlavou.
V tento krásny slnečný, a najmä teplý deň, zamestnanci Diagnostického centra dbali aj na tekutiny.
Zabezpečili klientom pravidelné prestávky medzi disciplínami na dodržanie pitného režimu, pani
kuchárky napiekli pre seniorov výborný perníkový koláčik a pohostili ich aj voňavou kávou za čo
celému kolektívu veľmi ďakujeme.Na záver stretnutia zamestnanci odovzdali seniorom a dievčatám
medaile a diplomy za ich bojovnosť. Ako už býva zvykom na každom stretnutí či už u nás v zariadení
pre seniorov alebo v diagnostickom centre sa navzájom dievčatá so seniormi zhovárajú, ale najradšej
spievajú. Takto krásne a veselo sme aj ukončili tento deň a dievčatám sa opäť podarilo vyčariť na
tvárach seniorov úsmev.
Dňa 20. júna 2019 sa v našom zariadení ÚSMEV, Osiková 26, 010 07 Žilina uskutočnila „ gulášpárty“ pre našich klientov. Na tento deň sa každoročne obyvatelia nášho zariadenia veľmi tešia. Počas
dňa ich čakalo množstvo športových aktivít. Živo tu bolo už od samého rána. Tejto milej akcie sa
zúčastňujú mobilný a aj imobilný klienti. Všetci si zmerali svoje sily v štyroch súťažných disciplínach
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ako sú: kolky, štipcovanie handričiek, hod do cieľa a lovenie rybičiek oštepom. Tí najbojovnejší boli aj
ocenení diplomom, medailou a malým darčekom. Tento deň je braný zo strany zamestnancov, ale aj
obyvateľov už za tradíciu. Sme radi, že im môžeme vyčariť úsmev na tvári, to je tá najväčšia odplata,
ktorú môže človek dostať za námahu pripraviť tento deň. Naši klienti milujú hudbu, najmä ľudovky,
preto sme pre klientov zabezpečili prekvapenie v podobe žilinskej skupiny Tri esá, ktoré hrali rôzne
piesne celé popoludnie. Tento rok nám síce počasie neprialo, ale na dobrej nálade nám to nijak
neubralo. Klienti veselo spievali a tlieskali. Všade vládla príjemná a veselá atmosféra a už teraz sa
klienti tešia na ďalšie spoločensko - kultúrne akcie.
Dňa 26.9.2019 sme boli pozvaní do Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke na Európsky deň
športu. Pozvaných bolo 10 klientov. S diagnostickým centrom spolupracujeme už veľmi dlho, a preto
sa naši obyvatelia na toto stretnutie veľmi tešili. Športové úlohy boli zvolené s ohľadom na zdravotný
stav a možnosti seniorov. Vyskúšali si nové disciplíny ako „kriket, hod šiškami do cieľa, streľba na
plechovky, zaspomínali si aj na starú hru „ guľky“, ktorú si pamätajú z detských čias. Poslednou
disciplínou bolo zvládnuť prechádzku v spoločnosti dievčat. Naši seniori prekonávali v mnohých
prípadoch samých seba, v spoločnosti dievčat sa cítili príjemne, veď mnohí z nich namiesto určenej
dĺžky prechádzky prešli zarozprávaní oveľa viac ako mali. Ich výkony boli neskutočné.
V diagnostickom centre sme strávili krásne dopoludnie, počasie nám prialo a úsmev nechýbal na tvári
nikomu z nás.
Dňa 23.10.2019 sme boli pozvaní na priateľské dopoludnia do CSS Straník. Hlavnou úlohou stretnutia
bolo, si v spoločnosti milých a úsmevných ľudí posedieť a zašportovať si. Okrem domovského CSS
Straník, sa dopoludnia zúčastnilo CSS Tau Turie a naše zariadenie ÚSMEV- zariadenie pre seniorov.
Pre našich obyvateľov to bolo po prvý krát, čo sa stretli s takouto disciplínou, ale na naše prekvapenie
súťaž sa im veľmi páčila a boli celkom úspešní. Stretnutia sa zúčastnilo 6 klientov, z toho tri ženy
a traja muži. Zamestnanci CSS Straník mali pre všetkých prítomných pripravené milé občerstvenie,
tekutiny a v závere dopoludnia aj spoločný obed, ktorý pripravili vynikajúce kuchárky. Po skončení
turnaja boli vyhlásené výsledky a odmenení boli všetci zúčastnení. V závere si zmeralo sily víťazné
družstvo s tímom riaditeľov. Spoločne sme prežili príjemné jesenné dopoludnie a v zdraví nás šofér
dopravil domov.
Dňa 24.10.2019 sme v našom zariadení usporiadali milé posedenie spojené s programom pri
príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším. Program pre našich seniorov si pripravili dievčatá
z diagnostického centra v Lietavskej Lúčke. Programu sa zúčastnilo 25 klientov. Po vystúpení sa
klienti presunuli do spoločenskej miestnosti, kde bolo pre nich pripravené malé občerstvenie
a kávička. Spoločne si s dievčatami posedeli, porozprávali sa a samozrejme si spoločne zaspievali
ľudové piesne. Takto družne sme spoločne strávili krásne dopoludnie plné úsmevov a radosti.
Obyvatelia spokojní a „omladnutí“ sa spoločne presúvali na obed.
Počas mesiacov november a december 2019 sme s klientmi trávili čas prípravou na Vianoce. Našou
tradíciou sa stalo každoročné pečenie oblátok, ktoré sa potom po balíčkoch rozdali všetkým
obyvateľom zariadenia. Spoločne sme vyrábali vianočné ozdoby, ktoré sme vystavili vo vitríne
a spoločne vyzdobili aj zariadenie. Najviac sa tešili na zdobenie stromčeka, pri ktorom boli veľmi
usilovní. Na reminiscenčnej terapii sme s klientmi spomínali ako trávili sviatky oni, keď boli deti.
Pracovné terapie sa niesli aj duchu“ spoločne si upečme vianočné pečivo na sviatočný stôl.“ Spolu
sme piekli zliepané linecké koláčiky a medvedie labky. Všetky prípravy prebiehali v pokojnej
atmosfére s nádychom Vianoc.
Dňa 6. decembra 2019 sa Mikuláš dopočul, že aj naši seniori boli celý rok dobrí a tak nás aj tento rok
neobišiel a navštívil nás spolu s čertom a anjelikom a každého potešil sladkou odmenou …je milé,
keď sa aj takto môžeme vrátiť do detských čias a vyčariť radosť a úsmev na perách… ten pocit stojí za
to.
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Dňa 12.12.2019 sme usporiadali pre našich seniorov koncoročnú kapustnicu. Pre obyvateľov nášho
zariadenia sme mali pripravený krásny program. Posedenie otvorila riaditeľka zariadenia PhDr. Alena
Lišková, ktorá seniorom popriala krásne Vianoce. Následne odovzdala slovo viceprimátorke mesta
Žilina, pani Ing. Barbore Birnerovej PhD., ktorá sa krásne prihovorila našim obyvateľom. Aj napriek
tomu, že pán primátor Žiliny Mgr. Peter Fiabáne, má veľmi veľa povinností našiel si čas a prišiel sa
seniorom prihovoriť. Klienti sa na program veľmi tešili, dvaja členovia folklórneho súboru Rovňan
prišli seniorom zahrať na harmonike. Na záver programu zaspievali vianočné koledy zamestnankyne
zariadenia, ktoré boli prezlečené v mikulášskom a škriatkovskom odeve. Spoločne sme si zaspievali
pieseň „Tichá noc, svätá noc“ a zapálili prskavky. Sme radi, že sme klientom mohli aspoň nachvíľu
vyčariť úsmev na tvári. Po programe sa klienti navečerali. Pochutili si na sviatočnej kapustnici a šaláte
s dobrým mäskom. Neskôr sme sa všetci presunuli do spoločenských priestorov, kde si seniori dali
kávu a čaj, niečo sladké na zahryznutie a ponúkli sa aj obloženým chlebíčkom. Pre seniorov sme mali
pripravené ešte dve prekvapenia. Prvým bola dcéra našej obyvateľky, pani Sakalová, ktorá klientom
zahrala na harmonike ich srdcu blízke piesne. Čerešničkou na záver bolo naplnenie myšlienky projektu
“Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ Dobrí ľudia naplnili pre seniorov krabičky, krásne
zabalili a s láskou poslali do rôznych zariadení. Za prítomnosti členov tejto krásnej myšlienky sme
seniorom darčeky odovzdali. Urobili im tým obrovskú radosť. Tie úsmevy, ktoré sa objavili na ich
tvárach sa nedajú opísať. Bol to krásny pocit.
Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok - projekt s krásnou myšlienkou pokračuje už svojim
druhým ročníkom. Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice darčekmi pre seniorov zo
zariadení pre seniorov a rôznych domovov dôchodcov, aby mali Vianoce ešte krajšie a necítili sa takí
osamelí. Krabičky prišli aj do nášho zariadenia krásne zabalené a označené DEDUŠKO a BABIČKA.
Naši seniori mali veľkú radosť z darčekov a spoločne ďakovali dobrým ľuďom.
6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu
Financovanie sociálnych služieb v roku 2019 vychádzalo zo schváleného a upraveného rozpočtu
schváleného Mestom Žilina.

Pre rok 2019 má naša organizácia nasledovný schválený a upravený rozpočet :

Výdavky

837 695 €
bežné výdavky

762 121 €

z toho :
príspevok štátu z MPSVaR

307 872 €

výdavky z rozpočtu Mesta Žilina

229 742 €

výdavky z vlastných príjmov

219 750 €

výdavky od iných subjektov na základe
1 542 €

darovacej zmluvy
výdavky od iných subjektov formou

3 215 €

grantu

13

kapitálové výdavky

75 574 €

z toho:
kapitálové výdavky z rozpočtu mesta

43 600 €

kapitálové výdavky z rezervného
29 754 €

fondu mesta
kapitálové výdavky z grantu

2 220 €

Čerpanie rozpočtu za rok 2019 bolo nasledovné:
Kapitálové výdavky – čerpanie k 31. 12. 2019:

74 448 €

Položka 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 62 458 €
Podpoložka 713004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia
12 757 €
Podpoložka 713005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia

49 701 €

Položka 714 – nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

11 990 €

Podpoložka 714001 – osobných automobilov

11 990 €

bežné výdavky - celkové čerpanie predstavuje čiastku

756 007 € z toho:

mzdy - tieto boli čerpané v plnej rozpočtovej výške

393 143 €

fondy -boli čerpané v plnej rozpočtovej výške

144 806 €

tovary a služby - boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 214 902 €
bežné transfery - boli čerpané v plnej rozpočtovej výške

3 156 €

Príjmy
Príjmy
Pre rok 2019 má naša organizácia nasledovný schválený a upravený rozpočet :
200 - bežné príjmy (vlastné príjmy)
221 259 €
Z toho:
223 001 - za predaj výrobkov a tovarov a služieb 136 900 €
223 003 – za stravné
81 600 €
292 012 – z dobropisov
1 096 €
292 017 – z vratiek
1 663 €
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Príjmy k 31. 12. 2019 predstavujú

220 669 €

223

212 442 €

vlastné príjmy
z toho:
223 001 - za predaj výrobkov a tovarov a služieb
223 003- za stravné
290

136 691 €
75 751 €

iné nedaňové príjmy

1 250 €

z toho:
292012 - príjmy z dobropisov

1 250 €

300

6 977 €

granty a transfery
z toho:
311 - Granty na základe darovacej zmluvy
311 – Granty od iných subjektov formou grantu
321 – Granty od iných subjektov formou grantu kapitálové

1 542 €
3 215 €
2 220 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

a/ Mzdy a platy:

393 143

b/ Poistné:
c/ Cestovné náhrady:

144 806
349

d/ Energie, voda a komunikácie

76 468

e/ Materiál:

79 198

f/ Dopravné:

2 695

g/ Rutinná a štandardná údržba:

2 298

h/ Nájomné a prenájom:

1 165

i/ Služby:

39 085

j/ Bežné transfery:
príjmu pri dočasnej PN, členské príspevky, odchodné

Výdavky spolu:

náhrada
3 156

742 363
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k/ Odpisy hmotného a nehmotného majetku:

11 552

Náklady celkom:

753 915

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta za rok 2019 vrátane odpisov
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne vrátane odpisov:

11 780
982

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2019
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.
Finančné prostriedky boli použité na nákup a oživenie komunikačného systému
SESTRA - KLIENT z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia a života prijímateľov sociálnych služieb
v našom zariadení. Ďalej sme zakúpili osobné motorové vozidlo. Zariadenie vlastní 7- miestne osobné
motorové vozidlo Nissan NV 200, ktoré je určené na zásobovanie a prepravu klientov na spoločenské
podujatia a osobný automobil Citroen Berlingo, zakúpený v roku 2004. Nakoľko tento má už 14
rokov, jeho prevádzka je nerentabilná – náklady na opravy sa neustále zvyšujú. Financie boli použité
tiež na zakúpenie nového konvektomatu a umývačky riadu. Zakúpenie nového konvetkomatu bolo
nutné z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu stravovacej prevádzky, nakoľko konvektomat, ktorý
zariadenie vlastní je už poruchový, sú nutné časté opravy a jeho prevádzka sa stáva nerentabilná.
Umývačka riadu pre stravovaciu prevádzku je nutná predovšetkým z dôvodu šetrenia spotreby vody.
Ďalším dôvodom je hygienické umytie riadu a kuchynských pomôcok, čím sa umožní opakované
použitie inventáru. Výhodou profesionálnej umývačky riadu je taktiež rýchlosť umytia riadu, ktoré je
v rozpätí 3 – 6 minút.
Pre skvalitňovanie služieb a vytvorenie čo najlepších podmienok a zlepšovania kvality života našich
obyvateľov sme v roku 2019 zakúpili nábytok do izieb obyvateľov - skrine, komody, nočné stolíky,
stoly a stoličky, servírovacie stolíky k lôžkam klientov, stoličky do spoločenských priestorov, nové
kuchynské linky. Boli opravené žalúzie na oknách a vymenené parapetné dosky v bytoch obyvateľov.
Ďalej bola prerobená pôvodná kúpeľňa na bezbariérovú. Taktiež boli zakúpené ohrievače do kúpeľní
klientov. Pre zvýšenie sociálnej mobilizácie klientov so zníženou mobilitou a pre výrazné uľahčenie
práce ošetrovateľského personálu, ktorému tak ostane viac času na individuálnu prácu s klientom, sme
zabezpečili elektrické polohovateľné postele s príslušenstvom a matracom potrebné na prevenciu
dekubitov ležiacich klientov a tiež kardiokreslá s jedálenskými doskami. Zakúpili sa rôzne dekoračné
a okrasné predmety pre krajší vzhľad a vytvorenie príjemného prostredia pre oddychové zóny na
poschodiach, v spoločenských miestnostiach či vo vonkajšom areáli 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:
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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. Ďalej by bolo vhodné opraviť ďalšie kúpeľne na
bezbariérové a v rámci modernizácie interiérového vybavenia pokračovať vo výmene najviac
zničených kuchynských liniek a zariadzovaní jednotlivých bytových jednotiek vlastným nábytkom a to
najmä u imobilných klientov.

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2020
Rozpočet na príslušný kalendárny rok je spracovávaný na základe skutočného čerpania finančných
prostriedkov z predchádzajúceho roka. Pre rok 2020 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.

Pre rok 2020 má naša organizácia nasledovný schválený a upravený rozpočet :
Výdavky

834 524 €
bežné výdavky

834 524 €

z toho :
príspevok štátu z MPSVaR

336 024 €

výdavky z rozpočtu Mesta Žilina

280 000 €

výdavky z vlastných príjmov

218 500 €

Pre rok 2020 má naša organizácia nasledovný schválený a upravený rozpočet : 218 500 €
200 - bežné príjmy (vlastné príjmy)
218 500 €
Z toho:
223 001 - za predaj výrobkov a tovarov a služieb 136 900 €
223 003 – za stravné
81 600 €

Financovanie sociálnych služieb v roku 2019 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.
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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,
zariadenia, zástupkyňou riaditeľky
telefonicky a elektronickou formou,
a riaditeľkou
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
sociálny úsek:

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

Mgr. Terézia Chromiaková
Mgr. Lucia Janošová
tel : + 421 918438554
e-mail: terezia.chromiakova@zilina.sk, lucia.janosova@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 2018 hodnotíme z hľadiska úrovne kvality poskytovania sociálnych služieb klientom nášho
zariadenia ÚSMEV – ZpS za úspešný.
Dokázali sme našim klientom zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a primeraný komfort. Poskytovali
sme im kvalitnú ošetrovateľskú, opatrovateľskú starostlivosť i sociálne služby na odbornej úrovni.
Sústavne sme ich motivovali k aktivite, aby naďalej viedli plnohodnotný, aktívny a relatívne
samostatný život, napriek ich seniorskému veku.
Rôznorodé aktivity pracovnej a záujmovej činnosti sme smerovali na konkrétne potreby a schopnosti
klientov. Klienti tvorili tradičné výrobky a navodzovali si tak pocit užitočnosti, hrdosti na vlastnú
tvorbu a atmosféru domova a pohody. Usporiadaním kultúrnych i športových akcií priamo v našom
zariadení, sme čiastočne eliminovali pocit osamelosti klientov. Návštevami iných zariadení
a kultúrnych podujatí sme sa klientov usilovali motivovať k spoločensky aktívnemu životu.
V nasledujúcom roku 2019 sa budeme snažiť aj naďalej motivovať a pozitívne smerovať našich
klientov, s cieľom zabezpečiť ich spokojnosť a plnohodnotné prežívanie života.

18

Príloha č.1

Fotodokumentácia

Fašiangy

Fašiangový sprievod v DC Lietavská Lúčka

Medzinárodný deň žien

Výlet na Budatínsky hrad

Deň matiek

Európsky deň športu v DC Lietavská Lúčka
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Športové hry v Terchovej 2019

Posedenie pri guláši spojené so športovými hrami

Priateľský turnaj v Boccii na Straníku

Športové hry v Terchovej 2019

Posedenie pri guláši spojené so športovými hrami

Priateľský turnaj v Boccii na Straníku

20

Mesiac úcty k starším

Mikuláš

Vianočné posedenie
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