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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. Cieľ, poslanie a vízia poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Cieľom poskytovaných sociálnych služieb je 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. Našim cieľom je taktiež neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, 

inovácia zariadenia a bezbariérovosť v zmysle napĺňania podmienok kvality. 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako 

súčasť sociálnej politiky Mesta Žilina. 

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru 

sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. Chceme 
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poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť 

klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. 

 

3. 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.   
 

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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

4. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 
 
 

kapacita: 64 klientov 

 

počet klientov umiestnených k 31.12.2020: 64 klientov (z toho 50 žien a 14 mužov) 

 

 

A/ podľa pohlavia    ženy  muži  spolu 

 

 

zariadenie pre seniorov:   50  14  64 

________________________________________________________________________________ 

Spolu      50  14  64 

 

B/ podľa duševných porúch   ženy  muži  spolu 

 

a/ duševné poruchy 

 

- Schizofrénia    1  1  1  

- schizofrénia latentná   0  0  0 

- organický psychosyndróm  25  5  30  

- Alzheimerova choroba  0  1  1  

- afektívne poruchy   29  8  37 

 

spolu      54  15  69 
 

 

C/ podľa pridruženého zdravotného a telesného oslabenia a zmyslových porúch 

 

ženy  muži  spolu 

- pohybové oslabenie    21  6  27 

- dekubity     1  0  1 

- osteoporóza     16  1  17 

- zmyslové - sluchové, rečové a očné  30  5  35 

- kožné ochorenie    7  2  9 

- nefrologické ochorenie    4  0  4 

- reumatologické    7  0  7 

- artróza      22  2  24 

- hypertenzia     50  10  60 

- kardiovaskulárne a cievne    50  10  60 

- endokrinologické    11  2  13 

- anémie      6  0  6 

- pľúcne      6  3  8 

- zažívacie (žlčník, pečeň, žalúdok)   13  3  16 

- diabetes mellitus na PAD   9  1  10 

- diabetes mellitus na inzulíne    9  1  10 

- diabetes mellitus na diéte   1  0  1 

- neurológia - epilepsia    0  1  1 

   chrbtica    16  5  21 

Parkinson    2  4  6 

AMCP    7  4  11 
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- urológia     0  4  4 

- urológia - permanentný katéter  1  0  1 

z toho inkontinentní evidovaní u lekára 40  7  47 

- CA      5  0  5 

__________________________________________________________________________ 

spolu       334  71  405   
 

 

 

D/ podľa veku     ženy  muži  spolu 
 
 

62 – 74 rokov       3  5  8   

75 – 79 rokov      4  2  6 

80 – 84 rokov       13  3  16 

85 – 89 rokov       19  3  22 

nad 90 rokov      11  1  12 
 

Spolu       50  14  64 
 
 

 

priemerný vek:     85 rokov 78 rokov   
 

 

 

 

E/ podľa mobility     ženy   muži  spolu 

- mobilní     28  10  38  

- čiastočne imobilní    8  2  10  

- prevažne imobilní    7  0  7 

- úplne imobilní     7  2  9 

 

spolu       50  14  64  

 

 

F/ podľa stupňa odkázanosti   ženy  muži  spolu 

 

- II. stupeň     0  0  0 

- III. stupeň     0  0  0  

- IV. stupeň     15  4  19  

- V. stupeň     20  5  25  

- VI. Stupeň     15  5  20 

 

Spolu       50  14  64 
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G/ pohyb obyvateľov    ženy  muži  spolu 
 

 

počet klientov k 01.01.2020:    50  14  64 

 

počet prijatých klientov v roku 2020:   11  2  13 

 

z toho bezodkladne:     2  0  2 

 

počet zomretých klientov v roku 2020:  10  2  12 

 

odišli:       1  0  1 

 

počet klientov k 31.12.2020:    50  14  64 

 

Prijaté žiadosti k od 01.01.2020 – 31.12.2020: 17  6  23 

 

 
  
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 2020: 299, 58 € 
 

 

 

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby za jeden kalendárny deň na klienta ZpS: 

stupeň odkázanosti  odborné činnosti obslužné činnosti  celkom 
II.     0,60 €   0,23 €  0,83 € 

III.     0,60 €   0,23 €  0,83 € 
IV.     1,00 €   0,40 €  1,40 € 

V.     1,80 €   0,73 €  2,53 € 
VI.     2,00 €   0,76 €  2,76 € 
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5. 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:       34 

 

z toho:  riaditeľka      1 

 

úsek ekonomiky a prevádzky   4  

z toho:  ekonómka, vedúca ekonom. úseku, 

zástupca riaditeľa     1  

účtovníčka      1  

referent PaM      1  

správca budovy, údržbár, skladník a šofér  1 

 

úsek ošetrovateľskej a opatrovateľskej 

starostlivosti      14  

z toho:  hlavná sestra      1 

koordinátor ošetrovateľskej starostlivosti  1  

sestra       1  

praktické sestry     4  

opatrovateľky      7 

 

úsek stravovacej prevádzky    5  

z toho:  vedúca stravovacej prevádzky   1 

kuchárky      4 

 

úsek sociálno-prevádzkový    10  

z toho:  koordinátor sociálnej činnosti    1 

sociálny pracovník     1  

  asistent sociálnej práce    1 

inštruktor sociálnej rehabilitácie   1  

upratovačky - práčky     2  

upratovačky      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 

počte zamestnancov predstavuje 53,125 %. Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na 

výkon svojej funkcie. 
 

 

 

6. 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 
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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 2020 poskytovala sociálna služba pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby nasledovne: 

 

 
 

Z celkového počtu 64 klientov = 100 % (priemerná obsadenosť v roku 20) 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 podľa potreby lekárske služby všeobecná lekárka MUDr. 

Andrea Šimalová klientom, ktorých má v evidencii. Ostatným klientom zariadenia ÚSMEV – ZpS 

poskytujú lekárske služby ich obvodní lekári. 
 

Pod vedením hlavnej sestry  a koordinátora ošetrovateľskej starostlivosti vykonávajú v zariadení 

ÚSMEV – ZpS ošetrovateľské a opatrovateľské služby jedna zdravotná sestra, štyri praktické sestry 

a sedem 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. 
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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 sa vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID 19 od marca 2020 neposkytujú. 
 

Spôsob určenia výšky úhrady za stravovanie pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej 
diéte pre klientov za rok 2020: 

 

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 €  

 

Spolu za deň    2,85 €   2,82 €   5,67 €  

 

V priebehu roka 2020 sa zabezpečilo stravovanie pre 64 klientov, ktorým bolo celkom vydaných: 
 

- raňajky 17 732 ks 

- desiat           0 ks 

- obed  21 322 ks 

- olovrant 18 363 ks 

- večera   7 536 ks 

 

Spôsob určenia výšky úhrady za obedy pre zamestnancov: 

 

Druh jedla    Stravná jednotka  Réžia   Cena spolu 

Obed     1,14 €   1,13 €   2,27 € 

 

Príspevok organizácie 55 % =       1,25 €  

Príspevok zo sociálneho fondu =       0,19 €  

Celková výška úhrady za jeden obed pre zamestnanca:    0,83 €  

(2,27 € - 1,44 € = 0,83 €) 

 

V priebehu roka 2020 sa zabezpečilo stravovanie pre 34 zamestnancov, ktorým bolo celkom vydaných 

3 699 ks obedov. 

 

Spôsob určenia výšky a úhrady za obedy pre cudzie fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 

vek: 
 

Druh jedla   Stravná jednotka  Réžia   Cena spolu 

Obed     1,14 €   1,13 €   2, 27 € 
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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 2020 sa zabezpečilo stravovanie pre 6 cudzích fyzických osôb, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek, a ktorým bolo celkom vydaných 95 ks obedov, v mesiacoch 01/2020 a 03/2020. 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID 19 sa od mesiaca marec 2020 

neposkytujú obedy pre cudzie fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.  

 

Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2020 

 

V januári 2020 navštívili naše zariadenie dievčatá z Diagnostického centra Lietavská Lúčka 

(ďalej len „DC Lietavská Lúčka“). Stretnutie s našimi klientami sa odohrávalo v duchu dialógov, 

spoločenských hier a prechádzok. V závere mesiaca sa v priestoroch zariadenia uskutočnil koncert 

husľového dua. 

V mesiaci február opäť prišla návšteva z DC Lietavská Lúčka. Dievčatá z DC sa s klientami 

rozprávali o tradičných zvykoch počas fašiangov a hrali spoločenské hry. 

 Ďalšou spoločensko-kultúrnou udalosťou mesiaca február bolo vystúpenie hudobnej skupiny 

Zbojná. Jej členovia navštívili aj imobilných klientov v ich bytových jednotkách. Zamestnanci 

zariadenia zabezpečili kultúrny program „ Pochovávanie basy“. 

Dňa 25.02.2020 šesť klientov ÚSMEV - ZpS navštívilo za sprievodu zamestnancov zariadenia, 

DC Lietavská Lúčka, kde spoločne s klientkami DC vyrábali fašiangové masky. Neskôr sa spoločne 

zúčastnili fašiangovej zábavy v spoločenských priestoroch DC.  

Vzhľadom k epidemiologickej situácii v súvislosti s pandémiou COVID 19 sa v ÚSMEV – 

ZpS počas marca 2020 nekonali spoločensko-kultúrne podujatia. Pri príležitosti MDŽ zamestnanci 

zariadenia poroznášali kvety do izieb klientiek. V prípade priaznivého počasia klienti využívali 

rotopedy, umiestnené v exteriéri zariadenia, prechádzali sa, alebo trávili čas v altánku. V rámci svojich 

bytových jednotiek sa venovali vypĺňaniu krížoviek, kognitívnych testov a relaxačných omaľovaniek. 

Spolupodieľali sa aj na prípravách veľkonočnej výzdoby. 

V apríli hrali klienti v exteriéri zariadenia hry na asociácie, kriket a kolky. Prechádzali sa 

a pravidelne využívali rotopedy.  Upravovali okolie zariadenia a v rámci pracovnej rehabilitácie 

vyrábali púpavový sirup.  

V mesiaci máj klienti opäť trávili čas prácou v záhrade. Z vypestovaných byliniek bol klientom 

pripravený čaj. V altánku klienti počúvali ľudovú hudbu a viedli rozhovory.  

V júni chodili klienti v 5 členných skupinách do Lesoparku chrasť – Solinky a Budatínskeho 

parku. Pracovná rehabilitácia s využitím prvkov arteterapie sa niesla v znamení tvorby obrazov 

pomocou farebného piesku.  

V mesiacoch júl a august klienti zbierali vypestovanú levanduľu, z ktorej následne vyrábali 

sirup a olej. Trávili čas v altánku počúvaním hudby, rozhovormi, čítaním dennej tlače. 

V septembri a októbri klienti upravovali okolie zariadenia, hrabali lístie. Na sociálno - 

prevádzkovom úseku si boli preberať levanduľový olej, ktorý vyrobili v predchádzajúcich mesiacoch. 

Vyrábali sovičky z papierových vreciek, vyrezávali tekvice, vypĺňali relaxačné omaľovanky, riešili 

hlavolamy a hrali karty. 
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V mesiaci november klienti pravidelne pracovali v záhrade, zametali, upravovali ruže. V rámci 

pracovnej rehabilitácie piekli za účasti zamestnancov ÚSMEV – ZpS moravské koláče. Jemnú 

motoriku a trpezlivosť si klienti trénovali počas tvorby stromov z vatových tyčiniek. 

V decembri sa klienti opäť venovali čisteniu okolia zariadenia. Piekli so zamestnancami 

zariadenia vianočné oblátky, koláčiky a vyrábali vianočné dekorácie. Hrali sa spoločenské hry, 

prechádzali sa, vypĺňali krížovky a osemsmerovky.  Čítali si knihy o vianočných zvykoch, počúvali 

vianočnú hudbu a zdobili stromček v spoločenských priestoroch. Zamestnanci zariadenia pomáhali 

klientom so zdobením ich stromčekov, roznášali im darčeky, vianočnú poštu a potraviny od rodinných 

príslušníkov. Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša navštívil personál zariadenia za sprievodu 

vianočných kolied klientov v ich bytoch. Klienti dostali drobné občerstvenie – chlebíky, zákusky, 

oblátky a kozmetický balíček. Darčeky, získané z projektu: „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok!“ odovzdali zamestnanci zariadenia klientom dňa 17.12.2020. Zamestnanci Červeného kríža 

potešili seniorov pred vianočnými sviatkami kvetinovými darmi. Mesto Žilina venovalo klientom 

zariadenia darčekové balíčky. 

 

7. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu 

Financovanie sociálnych služieb v roku 2020 vychádzalo zo schváleného a upraveného rozpočtu 

schváleného Mestom Žilina. 

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

Výdavky                                                                        880 982 € 

bežné výdavky                                                              876 628 € 

z toho :  

príspevok štátu z MPSVaR                                            363 569 €               

výdavky z rozpočtu Mesta Žilina                                  279 137 €  

výdavky z vlastných príjmov                                       233 922  € 

 

kapitálové výdavky                                 4 354 €  

z toho: 

výdavky z rozpočtu Mesta Žilina                                  863 € 

výdavky z vlastných zdrojov                                3 491 €    

 

Čerpanie rozpočtu za rok 2020 bolo nasledovné: 

 

bežné výdavky - celkové čerpanie predstavuje čiastku  874 255 € 

 z toho: 

mzdy - tieto boli čerpané v plnej rozpočtovej výške  472 255 € 

fondy -boli čerpané v plnej rozpočtovej výške                      174 223 € 
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tovary a služby - boli čerpané  v plnej rozpočtovej výške 223 582 €             

bežné transfery - boli čerpané v plnej rozpočtovej výške     4 195 € 

kapitálové výdavky                                                                   4 354 €                 

 

Príjmy 

  Pre rok 2020 má naša organizácia nasledovný schválený a upravený  rozpočet :               237 413 € 

bežné príjmy (vlastné príjmy)    233 922 € 

z toho: 

za predaj výrobkov a tovarov a služieb           147 500 € 

za stravné                                                           84 800 € 

z dobropisov                      1 622 € 

   

 

 

 

kapitálové príjmy       3 491  

z toho: 

príjem z predaja kapitálových aktív                3 491 € 

 

Príjmy k 31. 12. 2020 predstavujú              235 439 € 
                                                                                    

vlastné príjmy                                               230 326 € 

z toho: 

za predaj výrobkov a tovarov a služieb          146 182 € 

za stravné                                                         84 144  €  

 

iné nedaňové príjmy                                        1 622 €   

z toho: 

príjmy z dobropisov                                           1 622 €   

 

kapitálové príjmy       3 491 € 
z toho: 

príjem z predaja kapitálových aktív     3 491 € 

 

                                               

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 

a/ Mzdy a platy:                                                                                          472 255  

b/ Poistné:                                                                                                   174 223 

c/ Cestovné náhrady:                                                                                         290 

d/ Energie, voda a komunikácie                                                                   74 464 

e/ Materiál:                                                                                                 106 160   

f/ Dopravné:                                                                                                   2 203 

g/ Rutinná a štandardná údržba:                                                                    2 748 

h/ Nájomné a prenájom:                                                                                 1 281 

i/ Služby:                                                                                          26 586 

j/ Bežné transfery:                                                          
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  náhrada príjmu pri dočasnej PN, členské príspevky, odchodné                   4 195 

     

Výdavky spolu:                                                                                        864 405                

 

k/ Odpisy hmotného a nehmotného majetku:                                              12 894            

Náklady celkom:                                                                                      877 299        

       

 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta za rok 2020 vrátane odpisov          13 708 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta  mesačne vrátane odpisov:               1 142 

 

8. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2020 

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 zhotovenie a montáž prístrešku pre služobné motorové vozidlá, 

čím zariadenie ušetrí náklady na úhradu nájomného za prenájom garážového boxu. 

Pre skvalitňovanie služieb a vytvorenie čo najlepších podmienok a zlepšovania kvality života našich 

obyvateľov sme   v roku 2020 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. Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii 

infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) vykazujeme zvýšený nárast čerpania 

finančných prostriedkov na nákup dezinfekcie, čistiacich prostriedkov, ako aj nákup rukavíc a iného 

hygienického materiálu. Z príspevku MPSVaR boli zakúpené vitamínové doplnky pre klientov 

a zamestnancov zariadenia. Zakúpili sme germicídne žiariče. Jedná sa o vysoko kvalitné prístroje, ktoré 

sú určené na priame alebo nepriame ožarovanie a ničenie mikroorganizmov vo vzduchu. Patria k 

najúčinnejším spôsobom dezinfekcie vzduchu, plôch a povrchov. Ďalej bola prerobená pôvodná 

kúpeľňa na bezbariérovú. Opravili sme a vymaľovali steny v troch bytoch a taktiež časti chodieb na 3. 

a 4. poschodí. Zabezpečili sme elektrické polohovateľné postele s príslušenstvom a matracom, 

potrebné na prevenciu dekubitov ležiacich klientov, zdvihák pre imobilné osoby a tiež kardiokreslá 

s jedálenskými doskami. Zvýši sa tým sociálna mobilizácia klientov so zníženou mobilitou. 

Ošetrovateľskému personálu to výrazne uľahčí prácu a zostane im viac času na individuálnu prácu 

s klientom. Zakúpili sa rôzne dekoračné a okrasné predmety pre zútulnenie 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: 

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 zariaďovaní jednotlivých bytových jednotiek vlastným nábytkom a to  
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najmä u imobilných klientov. Nutnosťou je výmena oboch výťahov. Výťahy v zariadení boli vyrobené 

v roku 1989, podliehajú pravidelným revíziám. Aj napriek pravidelnej údržbe sú poruchové, čo 

spôsobuje opotrebovanie elektrických komponentov. Najvhodnejší spôsob, ako zvýšiť bezpečnosť  

a spoľahlivosť starých výťahov a tiež zvýšiť ich výkon, je výmena za nové výťahy. Dosiahne sa tým 

nielen vyšší komfort, ale taktiež zníženie hlučnosti a hlavne ekonomická výhodnosť v podobe zníženia 

spotreby elektrickej energie až o polovicu. Priemerná technická životnosť výťahu je približne 20 

rokov. Výťahy v našom zariadení majú už viac ako 30 rokov a je nutné ich nahradiť novými, ktoré 

spĺňajú podmienky európskych noriem.  

9. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2021 

Rozpočet na príslušný kalendárny rok je spracovávaný na základe skutočného čerpania finančných 

prostriedkov z predchádzajúceho roka. Pre rok 2021 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 2021 má naša organizácia nasledovný schválený a upravený  rozpočet : 

Výdavky                                                                        882 796 € 

bežné výdavky                                        882 796  

z toho :  

príspevok štátu z MPSVaR                       374 796 €               

výdavky z rozpočtu Mesta Žilina             280 000 €  

výdavky z vlastných príjmov                   228 000  € 

 

Príjmy                                                                            228 000 €  

bežné príjmy (vlastné príjmy)         228 000 € 

Z toho: 

za predaj výrobkov a tovarov a služieb     150 000 € 

za stravné                                                     78 000 € 

 

   

Financovanie sociálnych služieb v roku 2020 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.  

 

10. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb 
 
 

Informácie o poskytovaných sociálnych 

telefonicky a elektronickou formou, a  

zamestnankyňami sociálneho úseku. 

službách sú 
riaditeľkou 

záujemcom 
zariadenia, 

sprostredkované osobne, 
zástupkyňou     riaditeľky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty: 

ÚSMEV - ZpS, Osiková 26, 010 07  Žilina 

riaditeľka:  PhDr. Alena Lišková   zástupkyňa:  Mgr. Silvia Pavelčíková 

        tel :  + 421 41 5682723              tel: + 421 41 5682723 

        e - mail : Alena.Liskova@zilina.sk            e-mail: Silvia.Pavelcikova@zilina.sk  

                                                    

         sociálny úsek: 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 napĺňania týchto potrieb závisí hlavne od ľudského prístupu každého zamestnanca, ale aj od 

materiálno – technických podmienok poskytovateľa. 

Rok 2020 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. 

Usilovali sme sa ich motivovať k aktivite, aby napriek svojmu vekovému a  fyzickému znevýhodneniu 

naďalej viedli aktívny a relatívne samostatný život. 

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.  

Pandémia koronavírusu mala za následok absenciu spoločenských podujatí. Napriek tejto skutočnosti 

sa však domnievame, že sa nám podarilo spoločne prekonať všetky prekážky a zabezpečiť klientom 

dostatočné množstvo aktivít v priestoroch nášho zariadenia a zabrániť tak ich sociálnej izolácii. 

mailto:Alena.Liskova@zilina.sk
mailto:Silvia.Pavelcikova@zilina.sk
mailto:terezia.chromiakova@zilina.sk
mailto:lucia.janosova@zilina.sk
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V nasledujúcom roku 2021 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 

 

Návšteva z Diagnostického centra     Husľové duo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina Zbojná       Pochovávanie basy 
 

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fašiangy        Karneval v diagnostickom centre 
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Cvičenie na rotopedoch                                                 Spoločenské hry v areáli zariadenia 

 

 
 

 

 

  

    

 

Návšteva Lesoparku 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva Budatínskeho zámku 
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Pečenie vianočných oplátok  

 

  

 

 

  

 

 

 

Mikuláš  

 

 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 
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