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Úvod 

 

 

 

 

 

 

Dom tretieho veku je od 1.1.2009  zariadenie pre seniorov. Zariadenie má 

kapacitu 263 občanov. Sociálna sluţba  sa poskytuje podľa stupňa odkázanosti. 

Obyvateľom, ktorí boli prijatí do penziónovej časti v minulom období a po 

preposúdení majú stupeň odkázanosti je I, majú nárok zostať v tomto zariadení 

v zmysle predchádzajúcich predpisov. Noví obyvatelia, ktorí sú posúdení na prvý 

stupeň sa do zariadenia neberú. 

Podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení 

zákona č.455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa 

v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna sluţba 

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 alebo 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej sluţby 

v tomto zariadení potrebuje z iných váţnych dôvodov. 

V zariadení pre seniorov sa 

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

2. sociálne poradenstvo 

3. sociálna rehabilitácia 

4. ošetrovateľská starostlivosť 

5. ubytovanie 

6. stravovanie 

7. upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva 

8. osobné vybavenie 

b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí 

c) zabezpečuje sa záujmová činnosť. 

Sociálnu sluţbu nemoţno poskytovať osobe, ktorej zdravotný stav si vyţaduje 

ústavnú zdravotnú starostlivosť. (§ 61 ods. 4) 
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I. Plnenie hlavných úloh a záväzných ukazovateľov 

 

 

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov. 

 

Pre rok 2010 bol stanovený rozpočet, ktorý bol dodatočne upravený, schválený 

a jeho plnenie bolo nasledovné k 31.12.2010 

Vybrané poloţky rozpočtovej klasifikácie Pôvodný 

rozpočet 

r.2010 (v €) 

Upravený 

Rozpočet 

V € 

Plnenie 

k 31.12.2010 

v € 

ZÚ Príjmy celkom – beţný rozpočet 321 500 332 510 362295,18 

Z Beţné výdavky 902 980 913 990 886 095,19 

Z V tom: mzdy, platy a ostatné (611) 306 770 306 770 306 769,99 

 príspevok do poisťovní (620) 107 210 107 210 109 847,63 

 tovary a ďalšie sluţby (630) 487 000 98 009,91 465 945,91 

 z toho: cestovné výdavky (631) 40 40 0 

 energia, voda a komunik. (632) 233 300 233 300 272 499,38 

 materiál a sluţby (633) 26 950 26 950 14 397,39 

 Dopravné (634) 2 140 2 140 2 647,57 

 rutinná a štandard. Údrţba (635 + 

636) 

54 500 54 500 7 877,36 

 ostatné  tovary a sluţby (637) 170 070 170 070 168 524,21 

 Beţné transfery - spolu 2 000 2 000 3 531,66 

 Na nemocenské 1 000 1 000 944,66 

 Odstupné 0 0 0 

 Odchodné 1 000 1 000 2 587 

Z Kapitálové výdaje 700 000 702 825,10 146 352,87 

 V tom: rekonštrukcia a modernizácia 

budovy 

0 0 143 527,77 

Z Výdavky celkom 1 602 980 1 616 815,01 1032448,06 
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II. Rozbor a vyhodnotenie hospodárskej činnosti. 

 

Výsledky hospodárenia organizácie v rámci pridelenia finančných prostriedkov 

moţno hodnotiť  ako efektívne. Záväzné ukazovatele neboli prekročené. V čerpaní 

beţných výdavkov prišlo v niektorých poloţkách k úspore a niekde k značnému 

zvýšeniu (voda, teplo). 

 

2.1. Príjmy 

 

Príjmy pozostávajú hlavne z úhrad za pobyt v zariadení sociálnych sluţieb,  

z prenájmu nebytových priestorov, ostatných sluţieb a úrokov. 

Na účet cudzích prostriedkov bolo od sponzorov vloţené za rok 2010 celkom 

16 820,00. € 

 

Rozdelenie príjmov podľa poloţiek k 31.12.2010 

Názov rozpočet Príjem % plnenie 

Príjem z prenájmu lekáreň1 6 700 4873,40 72,74 

Príjem z prenájmu garáţ 

(Dobšovič) 

597, 00 597,48 100, 00 

Príjem z prenájmu kuchyňa 6 600 6663,00 100,95 

Príjem za pobyt  D-PD 238 235,00 257 234,31 100,97 

Príjem za pobyt DD 53 000 52 582,83 99,212 

Príjem za nájom č.b.5 bývalý 

domovník 

2 421,00 2650,25 109,46 

Príjem za ambulanciu 25,00 36,88 147,52 

Príjem za ostatné sluţby 13 922,00 5257,89 37,76 

Úroky  64,58  

Dobropis 0 15514,56  

Sponzorské príjmy celkom  16820  

S p o l u 321 500 362295,18 112,69 

 

                                                 
1
 Lekáreň bola zrušená, prenajímateľ nám dodnes neoznámil jej uzavretie, vyhlásil bankrot, o čom sme sa 

dozvedeli s internetu,  budeme súdne vymáhať pohľadávku 
2
 Maľovanie za plnej prevádzky, museli sme mať 1 voľnú izbu 
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2.2. Výdavky. 

 

Upravené bežné výdavky pre rok 2010 v celkovej výške o 11 010, 04 €  na celkovú 

výšku 913 990,04 € predstavujú čerpanie na mzdy, odvody, tovary a sluţby. – zdroj 

41 aj  72 

 

Prehľad o čerpaní beţných výdavkov k 31.12.2010  

poloţka Názov rozpočet čerpanie % plnenie 

611 Mzdy  306 770 306 769,99 100 

620 Odvody  ZP+SP+DDP 107 210 109 847,63 102,45 

631 Cestovné  40 0 0 

632 Energia, voda a komunikácie  233 300 272 499,38 116,80 

633 Materiál a sluţby  26 950 6 452 23,94 

634 Dopravné 2 140 2 647,57 123,71 

635 Rutinná štandardná údrţba 54 5003 7877,36 14,45 

637 Ostatné tovary a sluţby 170 070 168 524,21 99,09 

642 Beţné transfery 2000 3531,66 176,58 

Spolu: 902 980 886 095,19 98,13 

 

Poloţka 611-Mzdy: 

V poloţke mzdy a odvody je zahrnuté vyúčtovanie miezd za 1-12/2010 – čerpanie 

306 769,99. záväzný ukazovateľ nebol prekročený. 

Poloţka 632-Energie 

Navŕšili sa úhrady za teplo, ktoré do konca roku boli zvýšené. Celkové čerpanie 

272 499,00 € 

Poloţka 633-Materiál a sluţby 

Rozpočtované poloţky (interiérové vybavenie, všeobecný materiál a pracovné 

ošatenie) sa zrealizovalo v druhom polroku 2010. V tejto poloţke boli pouţité aj 

                                                 
3
 Nebola zrealizovaná výmena PVC na schodištiach, nakoľko firma ešte 21.12.2010 pracovala na nakladaní kotví, 

ktoré spájajú schodište a budovu. 
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sponzorské príspevky 7944,00 € z čoho 6515,25 bola suma za nákup nočných 

stolíkov na časť s celodennou starostlivosťou. 

 

Poloţka 634  -Dopravné 

Vzhľadom na opotrebovanosť motorového vozidla bola nutná oprava a s tým spojené 

predpísané kontroly. Do výšky čerpania zasiahlo aj zvýšenie pohonných hmôt.  

 

Poloţka 635-Rutinná a štandardná údrţba 

V tejto poloţke sa vyčerpali finančné prostriedky v celkovej výške 7877,36 € 

(maľovanie chodieb, oprava kopilít na prístupovej  chodbe. K nevyčerpaniu plánovej 

poloţky bolo z dôvodu, ţe nebola zrealizovaná výmena PVC na schodišti. 

 

Poloţka 637-Ostatné tovary a sluţby 

Táto poloţka bola čerpaná v rámci rozpočtu. Iba kultúrne podujatia pre našich 

obyvateľov sa hradili sponzorsky ako napr. fašiangová zábava a koncert k sviatku 

ţien, návšteva divadelného predstavenia, návšteva vianočných trhov – autobus.  

Sponzorský príspevok bol v sume 2779 € v tom 2521 € platba za sluţby 

arteterapeutky za obdobie 6 mesiacov. 

 

V beţných výdavkoch boli pouţité sponzorské príspevky v sume 10 723,66 € 

 

633006 Všeobecný materiál (súprava záhradná, 

dielnička- materiál) 

725,97 

633006 Nočné stolíky + zvlhčovač 7218,25 

637004 Sluţba (hudba + doprava) 258,31 

637005 Špec. sluţba - arteterapeutka 2521,13 

713004 Kamerový systém na vchody 2825,10 

 Spolu 13548,76 

 

Kapitálové výdavky 

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov v roku   2010 

 

Zdroj  41 – Rozpočet mesta        700 000,00     čerpanie      711002         143 527,77  €   

Zdroj  72 – SPONZOR                   2 825,10     čerpanie      713004             2 825,10 €              

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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                    Spolu  úprava        702 825,10      čerpanie                         146 352,87 €  
Rozp. položka 711002  (prípravné prace pred zatepľovaním, výmena okien na schodisku 

                                         oprava strechy) 

 

Rozp, položka  713004  (nákup a inštalácia kamerového systému) 

 

 

 

  Účet cudzích prostriedkov (darovací)  SPONZOR 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

 

  Počiatočný stav na účte  k 01.01.2010                                   28 491,88  € 

  Príjem sponzorské dary v roku 2010                                  + 16 820,00  €                                 

                                                                                            ––––––––––––––– 

                                                                                                  45 311,88 € 

  Výber resp. prevod z účtu na  bežné aj kapitálové 

  výdavky                                                                             -    13 835,11 € 

                                                                                       ––––––––––––––––––– 

                                                                                                   31 476,77 € 

   Nedočerpané prostriedky vratka  (30.12.2010)                +         286,35 € 

                                                                                        ––––––––––––––––––– 

   Stav na účte k 31. 12. 2010                                                    31 763,12 €  

   Súhlasí s výpisom z VÚB banky                                       ============ 

 

 

  Pohľadávky k 31.12.2010 
  

 1.   Fa. Štepo nevrátený preddavok za práčku                                   995,81  € 

        (súdny spor niekoľko ročný)  

  V roku 2010 po ukončení účtovania  bola vyčíslená pohľadávka v celkovej sume 

                                                                                                  2 953,85 € 

 Z toho : 

2. Lekáreň PHARMACON ukončenie nájmu 

vymáhanie dlţnej sumy za nájom a spotrebované energie         2 525,08 € 

        (súdny spor).. 

 3.  Neuhradené nájmy od obyvateľov v sume                                         428,77 € 

      Dotknutí obyvatelia boli písomne vyzvaní a upozornení 

      nedoplatky budú uhradené v mesiaci  január/2011. 
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  Záväzky za k   31.12.2010 
 

  Predstavovali nevyplatené mzdy zamestnancom  za 12/2010, ktoré boli prevedené 
na depozitný účet  a zároveň aj odvody do ZP a SP.   celkovej sume  40 415,54 €, 
ďalší finančný obnos 13 706,77 predstavujú neuhradené faktúry dodávateľom.   
 

 

2.4. Majetok 

 

K 31.12.2010 DTV eviduje nasledovný majetok v EUR:    

                 Účtovný stav  Fyzický stav 

___________________________________________________________________ 

1. Budova      1.963 324,87  1.963 324,87  

    Pozemky        212 990,44     212 990,44 

    HDM – hnuteľný majetok               194 200,42             194 200,42 

    HDM spolu:     2.370 515,73 2.370 515,73  

    DHM        304 637,78     304 637,78 

    OTE          46 165,63       46 165,63  

 

Hodnota majetku DTV   2.721 319,14  2.721 319,14  

          

Ochrana majetku 

 

 V záujme ochrany majetku boli v DTV vypracované a podpísané dohody o 

hmotnej zodpovednosti a úlohy na ochranu majetku boli zakotvené do pracovných 

náplní pracovníkov. Na pracovných poradách boli všetci pracovníci oboznámení s 

predpismi na ochranu majetku. 

 

Vykonávanie pokladničných operácií 

 

 Pokladníčka pri vyplácaní hotovosti z pokladne sa riadi Obehom účtovných 

dokladov. Peňaţná hotovosť a pokladničné doklady sú uloţené v kovovej 

pokladničke v trezore, od ktorého kľúče má pokladníčka a rezervný kľúč je 

zapečatený v kovovej skrini v kancelárii riaditeľky DTV. 
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Mechanické zábranné prostriedky 

 

 Pre zabezpečenie ochrany majetku sú hlavný vchod a bočné vchody, ako aj 

vstup do garáţe zabezpečené  kamerovým systémom. Areál DTV je z časti oplotený, 

vstup do areálu je zabezpečený rampami, ktoré sú ovládané z vrátnice.    

 Pre zabezpečenie ochrany majetku mechanickými zábrannými prostriedkami 

sú na všetkých pivničných a prízemných oknách inštalované mreţe. V suteréne DTV 

je umiestnené skladové hospodárstvo. Na bezpečné ukladanie peňaţných hotovostí, 

cenností a písomností slúţia trezory, pokladničky a kovové uzamykateľné skrine. 

Pokladňa DTV je zabezpečená  bezpečnostnými dverami. Informačný systém je 

zabezpečený bezpečnostným projektom v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o 

ochrane osobných údajov.   

 

Fyzická ochrana 

 

 Fyzickú ochranu majetku DTV zabezpečujú 4 vrátnici v denných sluţbách a 

stráţna sluţba v nočných sluţbách v zmysle Smernice pre výkon pracovníkov 

vrátnice a stráţnej sluţby a prevádzkového poriadku DTV. 

 

 

Reţimová ochrana   

 

a/ vrátnica - viď predchádzajúci bod 

b/ expedičný reţim - dodávky tovaru sa uskutočňujú dodávateľským, prípadne                                                      

odberateľským spôsobom. Dodávateľský sa zabezpečuje v 

zmysle uzatvorených hospodárskych zmlúv a na základe 

objednávok.  

Odberateľský spôsob  zabezpečuje vodič, materiálová 

účtovníčka a prevádzkar, ktorí sú povinní tovar odovzdať 

skladníkovi na základe dodacích listov. 

c/ skladovací reţim - skladník dodaný tovar prekontroluje, uloţí do skladu a 

zabezpečí jeho správne uskladnenie. O dodávke tovaru vyhotoví 

príjemku a tovar zo skladu vydá na základe správne vyhotovenej 
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výdajky. Kľúč od skladov po ukončení pracovnej doby ponechá u 

seba, rezervný kľúč je zabezpečený v kovovej skrini v kancelárii 

riaditeľky DTV. 

d/ kľúčový reţim - v zmysle prevádzkového poriadku DTV. 

 

 

III. Rozbor a vyhodnotenie poskytovaných služieb 

 

 
3.1. Sociálna starostlivosť 

 
Nadviazanie skutočné ľudského vzťahu je najpodstatnejším prvkom v pomáhajúcej 

profesii. Seniori v inštitucionálnej starostlivosti potrebujú dôverovať zamestnancom 

zariadenia. Mnohí prirodzene očakávajú zo strany personálu ľudský záujem o ich 

osobu, o ich preţívanie pozitívnych  i negatívnych skúseností. Okrem dôvery 

a záujmu očakávajú od nás klienti i prijatie, porozumenie a konkrétnu pomoc. 

Ak chceme seniorom vychádzať v ústrety a uspokojovať ich potreby, potrebujeme ich 

bliţšie spoznať. Nestačia len lekárske správy, posudky či sociálne šetrenia 

o seniorovi. Informácie o predchádzajúcom spôsobe ţivota, záujmoch , záľubách , 

zlozvykov, rituálov sú relevantnými informáciami k zachovaniu dôstojnosti, úcty 

i rešpektu. 

Najcennejším príspevkom profesionálov je darovať svoj čas v prospech druhého 

človeka, dať priestor pre dôveru a pochopenie konkrétneho seniora v konkrétnej 

situácii a pomáhať mu nájsť zmysel kaţdodenného ţivota. Pokiaľ má senior podporu 

druhých, dokáţe prekonať krízové ţivotné situácie a zvládať svoje obmedzenia. 

V rámci sociálnej starostlivosti pre obyvateľov zariadenia sociálne pracovníčky 

zabezpečili: 

- mesačné účtovné spracovanie a evidenciu dôchodkov 

- mesačná evidencia, vyúčtovanie spotreby a pouţívania zdravotníckych 

pomôcok 

- mesačná evidencia a výpočet neprítomnosti obyvateľov počas pobytu 

v zdravotníckych zariadeniach, v priebehu roka bolo hospitalizovaných 127 

obyvateľov, počet neprítomných dní v zariadení je 1266 

- pomoc a asistencia pri vybavovaní úradných záleţitostí podľa potreby 

obyvateľov 
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- pohovory, konzultácie, poradenská činnosť  s obyvateľmi a ich rodinnými 

príslušníkmi 

- poskytovanie sociálneho poradenstvo pre ţiadateľov o umiestnenie 

- administratívne plnenie úloh vyplývajúce s procesom podania ţiadosti 

- vypracovanie a vydanie nových rozhodnutí o zaradení do poradovníka 

čakateľov o umiestnenie 

- činnosť a pomoc pri adaptačnom procese pri prijímaní nových obyvateľov 

- evidencia a spravovanie  depozitu 

- týţdenné nákupy hygienických potrieb pre odkázaných obyvateľov 

- mesačné zabezpečenie manikúry a pedikúry, štvrťročné zabezpečenie 

strihania vlasov pre obyvateľov 

- za rok 2010 došlo k úmrtiu 25 obyvateľov, plnenie úloh s tým spojených – 

osobná účasť na pohreboch 11x, pomoc pri vybavovaní 3. obradov 

- spolupráca s organizáciami ( notársky úrad, zdravotné poisťovne, miestne 

úrady, nemocnice, matriky, pohrebné sluţby, základné školy) 

- objednanie, zabezpečenie prenosnej urny a osobná asistencia pri voľbách do 

NR SR, 

referenda a do orgánov samosprávy obcí 

 

V rámci kultúrnej činnosti sociálne pracovníčky zabezpečovali a organizovali 

nasledovné kultúrne podujatia: 

 

- fašiangové posedenie s tombolou 

- vystúpenie detského speváckeho a tanečného súboru pri príleţitosti Dňa 

matiek 

- v jarných a letných mesiacoch organizovanie grilovačky 

- pri príleţitosti mesiaca úcty k starším zorganizovanie posedenia 

s občerstvením a vystúpením ţiakov zo ŠZŠ Ţehrianska a tieţ návštevy 

divadelného predstavenia v divadle Aréna 

- zabezpečenie mikulášskych balíčkov 

- návšteva Vianočných trhov  na Hlavnom námestí s obyvateľmi 

- pravidelné oslavy Jubilantov 
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Tabuľka č. 1 – zloženie obyvateľov 

Ženy 

Muži 

Spolu 

Z toho imobilný 

206 

57 

263 

36 

78,33 % 

21,67 % 

100    % 

11    % 

 

Tabuľka č. 2 – vekové hranice obyvateľov 

 Rok narodenia Vek 

   

Najstarší obyvateľ 1915 95 

Najmladší obyvateľ 1952 58 

Priemerný vek  76,8 

 

Tabuľka č. 3 

Prehľad žiadostí o uzatvorenie sociálnej služby vedených v poradovníku 

čakateľov o umiestnenie za rok 2010 

 

Evidované žiadosti v poradovníku čakateľov k 31.12.2009 227 

Vyradené žiadosti z poradovníku 112 

Počet prijatých obyvateľov z poradovníka 21 

Prijaté nové žiadosti 54 

Evidované žiadosti v poradovníku čakateľov k 31.12.2010 148 

 

Tabuľka č. 4 Prehľad o nástupoch v roku 2010 

  

Nástup z poradovníka 21 

Nástup bezodkladne 4 

Premiestnení 9 

Celkom 34 

 

Tabuľka č.5 prehľad o ukončených pobytoch v roku 2010 

Dôvod ukončenia  

úmrtie 25 

odchod do domáceho prostredia 3 

Celkom 28 

 

Tabuľka č. 6 - plnenie  obložnosti za rok 2010 

mesiac Počet miest Voľné miesta Plnenie v % 

január 

február 

263 

263 

2 

3 

97,24 

97,35 

marec 263 1 98,21 

apríl 263 1 98,10 

máj 263 1 98,14 

jún 263 3 97,80 

júl 263 2 99,16 

august 263 0 100 

september 263 0 100 

október 263 2 99,58 
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november 

december 

263 

263 

0 

3 

100,3 

99,77 

priemer  18 98,80 

 

 

Tabuľka č. 7 -  priemerná úhrada na 1 obyvateľa  celodenná starostlivosť 

mesiace úhrada bez stravy      

na 1 obyvateľa 

úhrada so stravou     

na 1 obyvateľa 

I.-XII. 124,74 € 260,49 € 

 

 

Tabuľka č. 8 -  priemerná úhrada na 1 obyvateľa ubytovacia časť 

mesiace garsónka dvojgarsónka Priemer na 

ubytovaciu časť 

I.-XII. 97,96 € 97,09 € 107,88 € 

 

Tabuľka č. 9 - stupne odkázanosti obyvateľov 

Stupne odkázanosti Počet obyvateľov 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

79 

84 

60 

18 

4 

18 

 
 

3.2. zdravotnícka starostlivosť 
 

Počet obyvateľov zariadenia pre seniorov 263 

- z toho imobilných 36 

 

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikované zdravotné sestry, na návrh 

všeobecného lekára, alebo lekára špecialistu. Rozsah poskytovaných 

ošetrovateľských výkonov pre klientov je nasledovný: polohovanie klienta, prevencia 

a liečba preleţanín, kŕmenie sondou, meranie fyziologických funkcií, aplikácia 

roztokov, mastí, liekov per os, sledovanie vitálnych funkcií, preväzy, ošetrovanie rán 

po operácii, úrazoch, starostlivosť o klienta s permanentným katétrom, starostlivosť 

o inkontinentného, podávanie injekčnej terapie, odbery biologického materiálu, 

komplexná starostlivosť o klienta v terminálnom štádiu choroby, starostlivosť 

o diabetikov. Poskytovanie prvej pomoci do príchodu lekára pri zhoršení zdravotného 

stavu, kolapsoch. 
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Opatrovateľská starostlivosť je určená na podporu samostatného ţivota seniorov. 

Zabezpečujeme pomoc pri hygiene pre imobilných klientov, kompletnú starostlivosť s 

ošetrovaním pokoţky na zabezpečenie prevencie dekubitov, polohovanie, hygienickú 

starostlivosť o chrup, zabezpečenie stravy, donáška stravy z jedálne, kŕmenie, 

polohovanie, nákupy, sprevádzanie k lekárovi, do nemocnice, u tých prijímateľov, 

ktorí nemajú rodinných príslušníkov. 

Polymorbidita, imobilita, a pomerne časté psychiatrické ochorenia prijímateľov 

sociálnych sluţieb / rôzne formy demencie, Alzheimerova choroba /vyţadujú citlivý 

trpezlivý a správny prístup personálu ku takémuto prijímateľovi sociálnych sluţieb. 

V našom zariadení sa v posledných rokoch čoraz častejšie stretávame 

s Alzheimerovým ochorením, nemáme dostatok personálu ani priestorov. Toto 

ochorenie prejavujúce sa poruchou pamäti, zmenou osobnosti, poruchou správania, 

kladie veľký nárok na fyzickú a psychickú záťaţ  ošetrujúceho personálu. Klienti 

s touto diagnózou vyţadujú umiestnenie v špecializovaných zariadeniach s 

dostatočným počtom vyškoleného personálu. Ani jedno zariadenie na území mesta 

nie je špecializované zariadenie pre príjem psychicky chorých prijímateľov sociálnych 

sluţieb. 2 zariadenia, ktoré boli zriadené v pôsobnosti Hlavného mesta pre ľudí 

s Alzheimerom  sú v súčasnosti zariadenia pre seniorov, ale finančné prostriedky aj 

personál bol prijatí a vyškolení pre prijímateľov sociálnych sluţieb s touto diagnózou. 

12 poschodový panelák naozaj nie je vhodným miestam pre ľudí s touto diagnózou. 

Zvýšené nároky  na zdravotnícky personál, nedostatočné finančné, morálne 

i spoločenské ohodnotenie vedú k fluktuácii zamestnancov. Záujem o prácu 

v zariadeniach sociálnych sluţieb nie je veľký. Budúci uchádzači berú toto povolanie 

ako krajný prípad núdze. Zdravotné sestry mladších vekových kategórii .majú vysoké 

poţiadavky na mzdu, takţe zostávajú zdravotné sestry v dôchodkovom veku, čo stojí 

za prehodnotenie tejto situácie. 

Za posledný rok sme  na bytových jednotkách, vykonávali dezinsekciu. Dôvodom bol 

a zostáva výskyt ploštíc. Napriek upozorneniam a pohovorom s obyvateľmi sa stále  

objavujú nové prípady. 

Opatrovateľskú  a ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú títo pracovníci: 

Vedúca sestra 1 

SZP v trojzmennej prevádzke 5 

Opatrovateľky v trojzmennej prevádzke 9 
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Opatrovateľ v trojzmennej prevádzke 2 

Fyzioterapeutka 1 

 

Najčastejšie ochorenia v našom zariadení : ochorenia kardiovaskulárne, 

ochorenia pohybového ústrojenstva, neurologické, nephrologické, hypertenzné, 

psychiatrické, ochorenia tráviaceho traktu, diabetes, nádorové ochorenia, 

alkoholizmus a iné. V geriatrickom veku trpia seniori polimorbiditou, ku ktorej sa 

pridruţuje strácanie zraku a sluchu, čo zhoršuje ich kvalitu ţivota a komunikáciu 

s nimi. 

Fyzioterapeutka: 

Poskytuje pohybovú a fyzikálnu rehabilitáciu iba na základe vyšetrenia a odporučenia 

lekára RHB špecialistu. Činnosť fyzioterapeutky je zameraná na mobilizáciu 

prijímateľa sociálnych sluţieb  po úraze, pooperačnom stave a po náhlej mozgovej 

príhode, či infarkte. 

 

Výkony - 

masáţe 493 

Ultrazvuk 10 

solux 19 

bioptron. lampa, pri narušení celistvosti koţe, 

pooperačné rany, diabetická noha ap. 

Skoro 

denne 

Magnetoterapia 14 

individuálne cvičenie 798 

skupinové cvičenie Kaţdú 

stredu 

chôdza 450 

Iontoforéza 14 

 

Proces starnutia je individuálny a jeho priebeh závisí od mnohých okolností. Cieľom 

našej starostlivosti o prijímateľov sociálnych sluţieb je vytvoriť predpoklady, aby sa 

doţívali vysokého veku v dobrom telesnom a duševnom zdraví, udrţali si čo 

najdlhšie aktivitu a pokiaľ im to zdravotný stav dovolí primerane uspokojovali svoje 

ţivotné potreby. 



 17 

Odkázaní obyvatelia mali zabezpečenú celodennú stravu. Strava je podávaná 

tabletovým systémom alebo v jedálni. Stravu poskytujeme podľa odporučenia lekára 

diétnym systémom, a to: racionálna, ţlčníková a diabetická. 

Personál v kuchyni sa prispôsobuje potrebám prijímateľov sociálnych sluţieb a 

upravuje stravu tak, aby bola prijateľná i pre veľmi ťaţké zdravotné stavy, ako je 

podávanie stravy sondou. Kŕmenie prijímateľov sociálnych sluţieb  vyţaduje 

zručnosť, trpezlivosť a dostatok času, aby bol prijímateľ sociálnych sluţieb spokojný. 

O kvalite, mnoţstve a súhlase stravy s jedálnym lístkom  je vedená kniha kontrol 

stravy. Počas vizity, ktorá sa koná raz za týţdeň, je prítomná i vedúca kuchyne, 

s ktorou klienti konzultujú, pripomienkujú a poţadujú svoje obľúbené jedlá. 

Očkovanie: 

- proti chrípke bolo vykonané u 78 obyvateľov, ktorí súhlasili s týmto výkonom 

v októbri 2010. 

Vzdelávanie: 

V roku 2010 ukončila štúdium na SZŠ s maturitou jedna sanitárka. Po výbere 

pracovníkov s opatrovateľským zameraním, ktorí mali dobrý prístup k práci so 

seniormi a citlivo vnímali ich potreby vedenie umoţnilo do roku 2010 doplniť si 

kvalifikáciu. Z 11 opatrovateľov zostali dvaja bez kvalifikácie, ale s dostatočnou 

praxou. 

Kontrolná činnosť: 

Vedúca sestra počas roku 2010 vykonala kontrolu zdravotného úseku: 

- námatkovú kontrolu priebehu sluţby v mimopracovnej dobe 

- kontrolu denného i nočného hlásenia o zdravotných stavoch obyvateľov 

- kontrolu hygienického štandardu I. poschodia 

- kontrolu pracoviska z hľadiska BOZP a školenie nových pracovníkov zo základnými 

predpismi 

 

3.3. Rozbor práce liečebného pedagóga za rok 2010. 
 
 
Práca liečebného pedagóga v roku 2010 spočívala v pokračovaní činností, začatých 

v roku 2009. Hlavný dôraz sme kládli na to, aby sa  kaţdý prijímateľ sociálnych 

sluţieb zapojil do činností, ktoré mu boli ponúknuté liečebným pedagógom 

a sociálnou pracovníčkou. Úloha  liečebného pedagóga spočívala v tom, aby  naučil 
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prijímateľov sociálnych sluţieb ţiť svoj ţivot aktívne, vytvoriť pre nich pocit istoty, aby 

sa tešili zo ţivota a netrávili čas čakaním na smrť. Snaţili sme  sa vytvoriť pre nich 

vhodné ţivotné podmienky,   aby sa necítili osamelí a nepotrební, aby aj vo svojom 

veku aktívne pracovali, tvorili a uţívali si zaslúţený odpočinok.  Učili sa  niečo nové, 

čo nestihli, alebo na čo nemali čas, aby sa naučili váţiť si svoj ţivot taký, aký je, 

a aby v kaţdej situácii našli niečo, čo ich poteší a povzbudí.  Pred niekoľkými rokmi 

bola zriadená denná miestnosť, takzvaná dielnička, v ktorej sa aktívne pracuje, 

prebiehajú svalové cvičenia a cvičenia pamäti.  Kto sa nechcel alebo nemohol 

zúčastniť spoločných stretnutí v dielničke, tomu bola poskytnutá moţnosť stretávania   

sa s liečebným pedagógom mimo dielničky v inom čase. Poobede sa liečebný 

pedagóg pravidelne stretáva s klientmi  v malých krúţkoch vo vstupnej hale na 

poschodí. Cvičili sme pamäť, precvičovali svaly, spievali, tancovali, spomínali si na 

niečo konkrétne, čo bolo témou nášho stretnutia. Pravidelne im dával domácu úlohu, 

aby činnosť pokračovala. Napríklad – spomenúť rasy psov, alebo nejaké slova na 

určené písmeno, alebo jarné prace v záhrade, alebo tradície ich rodiny počas Vianoc 

alebo Veľkej noci atď.  Ako domáca úloha mohla byť aj nejaká logická hádanka. 

Na stretnutiach s liečebným pedagógom sa vykonávalo: 

Ergo terapia:  štrikovanie, háčkovanie, výroba rámikov na obrazy, výroba prasiat 

z balónikov, výroba papierových kvetov, výroba pohľadníc, výroba kraslíc, výroba 

náhrdelníkov z koral, , výroba ozdôb na sviatky  aj iné. 

V dôsledku práce pozorujeme mierne zlepšenie jemnej a hrubej motoriky 

u prijímateľov sociálnych sluţieb. 

Art terapia :  Maľovanie na keramiku, maľovanie na sklo, maľovanie na fóliu,  

maľovanie na látku,  batikovanie, maľovanie na papier, vytváranie obrazov rôznymi 

technikami.. 

Cvičenie pamäti 

Kaţdý rok prebieha cyklus cvičenia pamäti, na ktorých podľa ţelania sa zúčastňujú 

prijímatelia sociálnych sluţieb, čo majú o to záujem. 

V priebehu týchto cvičení pamäti  boli precvičené rôzne druhy pamäti: dlhodobá, 

krátkodobá, epizodická, sémantická, okrem toho - pamäť čuchová, sluchová, 

hmatová, chuťová. 

Počas hodín cvičenia pamäti seniori dostali moţnosť naučiť sa spôsobom 

zapamätávania si  potrebných informácii, dostali mnoţstvo zadaní, boli aj domáce 

úlohy, čo ich nútilo pracovať samostatne.. 
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Okrem cyklu cvičení pamäti, ktoré sa robí s prijímateľmi sociálnych sluţieb  raz 

ročne, dennodenne sa s nimi robili krátke cvičenia pamäti ako v dielničke, tak aj 

v skupinách poobede na oddelení. Boli ponúkané prijímateľom sociálnych sluţieb 

rôzne kvízy, slovné hry, súťaţe aj iné moţnosti. V spolupráci s prijímateľmi 

sociálnych sluţieb boli vymýšľané stále nové a nové cvičenia pamäti. 

Relaxácia 

Aplikuje sa cielene a slúţi na uvoľnenie napätia, na celkové upokojenie na nastolenie 

duševnej pohody a na vytvorenie prijemnej atmosféry. 

Jedným zo spôsobov  relaxácie je hudba.  Hudba sprevádza ako stretnutia 

v dielničke,  tak aj oslavy narodenín, ktoré sa robia mesačne. 

Tieţ na relaxáciu slúţi premietanie starých československých  filmov, ktoré 

dobre  naladia, podnietia  na spomienky zo svojho ţivota. Okrem toho sa poobede  

premietajú pekné obrázky v sprievode hudby ako: hory, les, zvieratá, motýle, mestá 

Česka a Slovenska atd. To je podnetom na spomienky, kto kde bol na dovolenke, 

výlete alebo kde  býval. Cieľom je relaxácia prijímateľov sociálnych sluţieb. 

Aktivizácia. 

Na aktiváciu slúţia svalové cvičenia, ktoré sa robia ako v dielničke, tak aj na oddelení 

počas spoločných stretnutí.  Cvičenia zahrňujú cviky na aktivizáciu jemnej motoriky, 

hrubej motoriky a cviky na koordináciu pohybu. Cvičenie trvá 30 minút. Niektorí 

prijímatelia sociálnych sluţieb robia komplex týchto cvikov aj vo voľnom čase.  

Okrem svalových cvičení poobede ponúkame prijímateľom sociálnych sluţieb 

moţnosť zapojiť sa do hudobnej hodinky, počas ktorej sa spieva a tancuje. 

Okrem všetkých týchto spomenutých aktivít v roku 2010 boli pripravené aj 

ďalšie: 

1.  Oslava Mikuláša s tradičným Mikulášom a balíčkami sladkostí. 

2. Oslava vianočných sviatkov, s tradičnými oplátkami, medom, modlitbou 

a spievaním kolied vrátane Tichej noci, na ktorej boli zúčastnení skoro všetci 

prijímatelia sociálnych sluţieb, okrem ťaţko chorých. 

3. Oslava fašiangov s fašiangovým sprievodom, kde prijímatelia sociálnych 

sluţieb sa obliekli do vlastnoručne vyrobených masiek a škrabošiek, dali sa tieţ 

namaľovať, recitovali a spievali. Niekoľko krát za rok, hlavne počas sviatkov – 

Vianoce, mesiac úcty k starším, deň matiek -  k nám do zariadenia prišli hudobné 

skupinky, ktoré zaspievali, zatancovali a zarecitovali, čo bolo tieţ prijemným záţitkom 

v ich ţivote. 
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4.  V decembri bol organizovaný aj  predvianočný trh, na ktorom sa predávali 

predmety vyrobené v dielničke. Prijímatelia sociálnych sluţieb sa zapojili do akcie 

a boli hrdí na to, koľko nimi vyrobených predmetov sa predalo a koľko bolo zarobené 

na predaji, a tešili sa ţe  zarobené peniaze pôjdu na nákup materiálov do dielničky. 

5.  Na začiatku decembra bol organizovaný výlet na Vianočné trhy, kde 

prijímatelia sociálnych sluţieb mohli zaţiť právu vianočnú atmosféru, ochutnať 

vianočné špeciality a kúpiť pre seba a blízkych nejaké darčeky a suveníry. 

Okrem toho mesačne sa robili oslavy pre prijímateľov sociálnych sluţieb, ktorí 

mali narodeniny. Všetky aktivity sa fotili a z  fotiek sa potom robili 

nástenky.

 

V letných, jarných a jesenných mesiacoch podľa počasia  boli vţdy 

organizované posedenia v záhradke. V lete sa okrem toho v záhrade aj opekalo. 

Pravidelne sme navštevovali Čaj o tretej, ktorý bol organizovaný pracovníkmi 

Straubytu, čo zas vnieslo niečo nové do ţivota prijímateľov sociálnych sluţieb 

a umoţnilo im stretnutie s ľuďmi z iného prostredia a zmenu v ich kaţdodennom  

ţivote. 
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Dôraz v práci so seniormi sa kládol najmä na to, aby sa posilňovali funkcie, 

ktoré sú zachované a aby prijímateľ sociálnych sluţieb mal aj z práce, ktorú 

vykonával dobrý pocit. 

Dobrá práca je spropagovaná medzi prijímateľmi sociálnych sluţieb, tak, ţe nový 

prijímateľ sociálnych sluţieb je hneď informovaný o moţnosti práce v „dielničke“. 

V práci so seniormi je veľmi dôleţitý celkový proces, v ktorom je kaţdému 

poskytnutá príleţitosť ţiť spôsobom, ktorý mu najviac vyhovuje,  pokračovať v tom, 

čo je dôleţité pre jeho pocit istoty, výkonnosti v beţnom ţivote (sebaobsluha), 

sociálne začlenenie a vlastné hodnoty. 

 

3.4. stravovanie 

 

V roku 2010 nám stravovanie zabezpečovala firma Straubyt, ktorá bola 

vybratá v roku 2004 výberovým konaním. Firma zabezpečuje celodennú 

stravu aj obedy . Máme ţlčníkovú, diabetickú a racionálnu diétu.  Firma nás 

sponzoruje pri  slávení vianočných sviatkov. Tieţ nám zabezpečuje organizáciu 

predaja výrobkov pri tanečných zábavách . 
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3.5. spolupráca s výborom obyvateľov 

 

Výbor obyvateľov pracoval podľa svojich moţností. Organizoval zábavu aj 

s tombolou, ktorá sa obyvateľom páčila. Pomáhal pri rôznych sťaţnostiach alebo 

zlom susedskom ţivote. Obyvateľom sme zakúpili dve abonentky na koncerty váţnej 

hudby do Slovenskej filharmónie, ktoré im prideľuje výbor obyvateľov.  

 

3.6. Práčovňa a údržba 

 

Práčovňa. 

Za uplynulé obdobie pracovníčky práčovne oprali celkom 12 201,8 kg osobnej 

bielizne a posteľnej bielizne. Kaţdý mesiac sa vymieňa posteľná bielizeň pre 

prijímateľov sociálnych sluţieb, ktorým sa poskytuje bývanie na jednogarzónkach. 

Niektorí obyvatelia si dávajú prať aj osobnú bielizeň. Obyvateľom, ktorým sa 

poskytuje starostlivosť celodenná sa posteľná aj osobná bielizeň perie podľa potreby 

. Pre 263 prijímateľov sociálnych sluţieb by sme mali vymieňať posteľnú bielizeň 

kaţdé 2 týţdne , na čo však nemáme kapacity ani personál. 

Údržba. 

V zariadení pracujú vodo-inštalatér, vodič a záhradník. Vodo-inštalatér 

vykonával  opravy všetkého druhu. Vie si poradiť aj s nábytkom alebo inými 

pokazenými predmetmi inventáru. Opravoval alebo menil všetky druhy vodovodných 

batérií, drezov aj s pracovnými doskami, splachovačov WC, ale aj kompenzátory na 

vodovodnom potrubí alebo potrubí kúrenia, ktoré by mohli spôsobiť niekoľkotisícové 

škody. Vie vytvoriť aj nové trasy vodovodných potrubí. 

Záhradník vykonával sezónne práce, dbal o čistotu okolo penziónu a kvetiny 

v spoločných priestoroch. Vodič vykonáva aj domovnícke práce, spolu so 

záhradníkom pomáhajú pri sťahovaní nábytku a v zime sa starajú o čistotu 

zasneţených chodníkov. 

Elektrikár sa staral o opravy beţných porúch na elektrických strojoch a prístrojoch 

a niektorých spotrebičoch inventárneho majetku. 

Prevádzka. 

Prevádzka DTV bola  v uplynulom roku bez väčších problémov a porúch.  Menšie 

problémy a poruchy sme si vyriešili a opravili svojpomocne sami. Patria sem napr. 

oprava vodoinštalačných zariadení, výmena stupačkových ventilov, výmena 
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kompenzátorov na kúrenárskych a vodovodných stupačkových potrubiach, postupná 

výmena starých vodovodných batérii za nové – pákové, výmena pracovných dosiek a 

drezov na kuchynských linkách a opravy starého i novšieho nábytku. 

Na elektroinštalačných  zariadeniach sme si s kaţdou poruchou poradili sami. 

Snaţíme  sa vyuţitie elektrickej energie čo najviac zefektívniť. 

 

3.7. vyhodnotenie kontrolnej činnosti 

 

Kontrolná činnosť prebiehala našimi internými a externými spolupracovníkmi na 

svojich úsekoch. Kontrolná činnosť z iných externých pracovísk v roku 2010 bola 

urobená: 

1) Pracovná zdravotná služba Novopharm, s.r.o., Ţelezničná nemocnica 

a poliklinika, Šancová 110, Bratislava – komplexná previerka bezpečnostno-

technickej a pracovnej zdravotnej sluţby bola zameraná na dodrţiavanie 

ustanovení zákonov NR SR č. 124/2006 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. , zákonníka 

práce a plnenie povinností v zmysle zákona  NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov o ochrane pred poţiarmi a NV SR č. 391/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na pracovisko. 

2) Nedostatky: 

a) Posudok o riziku a prevádzkový poriadok pre prácu s biologickým 

faktorom nie je vypracovaný 

b) Podlahy v prevádzke (chodba v suteréne a na prízemí) majú nerovný 

povrch  a tak predstavujú riziko úrazov 

c) Omietka v práčovni je poškodená 

3) Riešenie 

a) posudok o riziku  ako aj prevádzkový poriadok má vypracovať 

pracovník BOZP a pracovník pracovnej zdravotnej sluţby – za sluţby 

platíme 

b) aj c) Podlahy v práčovni aj steny – treba zrekonštruovať celý priestor 

práčovne, nakoľko ide o pivničné priestory, ktoré doteraz neboli 

prerobené 
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     3.8. vyhodnotenie personálnej činnosti 

 

     V roku 2010 bol v Dome tretieho veku priemerný evidenčný počet pracovníkov vo 

fyzických osobách 40 z toho 33 ţien. Na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka 

práce sú 6 zamestnanci. 

     Pracovný pomer v tomto roku ukončilo 10 pracovníkov a 11 pracovníkov pracovný 

pomer začalo. 

Rozdelenie pracovníkov podľa úsekov: 

 

Úsek Duševná práce Fyzická práca Spolu 

ekonomický 8 0 8 

prevádzkový 1 10 11 

zdravotnícky 7 14 21 

spolu 16 24 40 

 

 

Niektorí pracovníci sú len na čiastočné úväzky v počte 6. 

Priemerný evidenčný počet pracovníkov je 38,8. 

Čerpanie mzdových prostriedkov roku 2010:  mzdy celkom  306770,0 € 

z toho : 

 

- tarifné mzdy                                      172705,89 € 

- osobný príplatok                                 58036,69  € 

- príplatok za riadenie                             2657,12  € 

- príplatok za zastupovanie                           0,00  € 

- príplatok za zmennosť                          1348,47  € 

- príplatok za prácu v S a N                    9523,38  € 

- príplatok za prácu v sťaž. prostredí      8576,23  € 

- príplatok za nočné zmeny                     5416,71  €  

- príplatok za prácu v sviatok                  4582,78  € 

- náhrady miezd                                     29641,59  € 

- odmeny                                                11825,34  € 

- nadčasy                                                  2455,80  € 

 

Priemerná mesačná brutto mzda v roku 2010 bola 642,31 € 

Záväzný ukazovateľ mzdy- platy vo výške 306770,00 bol dodrţaný. 

 

Vzdelávanie pracovníkov     

     Jedna pracovníčka je poslucháčka externého štúdia v odbore Sociálna práca 2. 

stupeň , 

a ďalšia tieţ v odbore Sociálna práca 1. stupeň   
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Pracovníci DTV sa zúčastnili týchto školení: 

-  k verziám VEMA 

- školenie k aktuálnym zmenám v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2010  

- školenie k zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti rok 2009     

- preškolenie k zákonu č. 503/209 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006  

  Z.z.  o verejnom obstarávaní 

- školenie na prípravu rozpočtu na rok 2011 

- seminár „Ošetrovateľská starostlivosť o klientov s chronickým koţným defektom“ 

- seminár k „ Diagnostike porúch pamäti a Alzheimerovej choroby“  

- seminár „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej     

  choroby“ 

- seminár „Komunikácia so seniormi“ 

- seminár „Špecifiká geriatrického pacienta“ 

Počet zúčastnených pracovníkov 11. 

 

Prehľad činností personálnej práce v priebehu roka: 

 

- vyhotovenie štvrťročných, ročných štatistických a iných výkazov a rozborov 

- prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov začínajúcich a končiacich pracovný 

pomer ako aj pracovníkov na dohodu o vykonaní práce do zdravotných 

poisťovní a sociálnej poisťovne 

- vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia 

- potvrdenia o zárobku na účely pôţičiek 

- príprava vstupných podkladov k prijatiu do PP 

- vedenie evidencie pracovníkov 

- príprava na prechod na Euro 

- Trexima - polročný a ročný výkaz platy 

 

3.8.  požiarna ochrana, BOZP 

 

 V roku 2010 boli vykonávané pravidelné preventívne poţiarne prehliadky v 

určenom rozsahu s  dôrazom na neporušenosť hasiacich zariadení, priechodnosť 

únikových a prístupových ciest.   
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Dňa 28.05.2010 bolo vykonané školenie o ochrane pred poţiarmi pre 

jednotlivé kategórie zamestnancov a odborná príprava poţiarnych hliadok. Po 

ukončení bol vyhlásený cvičný poţiarny poplach s tým, ţe bol vykonaný nácvik 

evakuácie osôb s nadväzným vykonaním kontroly početného stavu a nácvik 

likvidácie poţiaru pomocou práškového hasiaceho prístroja P6 a hydrantu C52.  

Dňa 28.06.2010 bola vykonaná pravidelná ročná kontrola prenosných 

hasiacich prístrojov a  11.10.2010 bola vykonaná kontrola poţiarnych hydrantov a ich 

príslušenstva. 

Noví zamestnanci absolvovali vstupné školenia z predpisov o ochrane pred 

poţiarmi.    

BOZP 

BOZP sa vykonávala v pravidelných mesačných intervaloch firma Livonec. Problémy 

alebo nedostatky sa odstraňovali  priebeţne. 

Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky 

 V zmysle vyhlášky č. 392/2006, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR 

a príslušných STN bola dňa 30.08.2010 vykonaná pravidelná odborná prehliadka 

a odborná skúška technického zariadenia  Odovzdávajúcej  stanice tepla (OST). Pri 

odbornej prehliadke tlakového zariadenia a kontrole regulačných a havarijných 

zariadení MaRT neboli zistené závady a nedostatky, ktoré by bránili spoľahlivej 

a bezpečnej prevádzke.  

V zmysle VZN č. 10/2002 bola v dňoch 26.03.2010 a 07.10.2010 vykonaná 

pravidelná deratizácia objektu DTV a príslušnej kanalizácie na ochranu zdravia pred 

vznikom a šírením prenosných ochorení.   

Dňa 07.06.2010 boli vykonané úradné skúšky vyhradeného technického 

zariadenia – osobných výťahov ITV 630/1 a TOV 825/0,6. Na základe posúdenia 

technickej dokumentácie, dokladov, po obhliadke a vyhotovení skúšok zariadenia, 

ktoré sú uvedené v Inšpekčnej správe boli vydané inšpekčným orgánom osvedčenia 

s platnosťou do 07.06.2016.    

  V mesiacoch november a december 2010 bola vykonaná pravidelná 

odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia – elektroinštalácie 

v objekte DTV v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR a príslušných STN.   
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3.9. Vyhodnotenie CO 

 

V súlade s aktuálnymi potrebami civilnej ochrany, a v záujme zvyšovania 

akcieschopnosti a pripravenosti zariadenia DTV na plnení úloh civilnej ochrany v roku 

2010 stanovené ciele boli všetky splnené a to:  

-  podľa odporúčaných pokynov sa vykonala teoretická príprava štábu zariadenie 

DTV zo zameraním na riešenie následkov mimoriadnych udalostí vo vzťahu 

zabezpečovania ochrany ţivota a zdravia osôb prevzatých do starostlivosti, 

-  v oblasti hospodárenia s majetkom CO, materiál civilnej ochrany bol ošetrený a je 

uloţený v debniach samostatné v sklade CO, 

-  v príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc bola vydaný leták na tému: 

príprava na mimoriadne situácie, a správanie sa zamestnancov pri neočakávaných 

situáciách najmä pri ohlásení uloţenia výbušniny, 

- pri spracovaní plánu činnosti CO na rok 2010 a stanovení úloh sme vychádzali 

z analýzy moţného ohrozenia mimoriadnymi udalosťami osôb a majetku v zariadení 

DTV, 

Z plánu činnosti v roku 2010 boli splnené následne úlohy:     

- v mesiaci 01/2010 bola spracovaná plánovacia dokumentácia pre 

zabezpečenie plnenia úloh CO v roku 2010, 

- štáb CO zariadenia  zasadal 2x a zápisy sú zaloţené v dokumentácií CO, 

- podľa plánu CO sa vykonalo vyhodnotenie splnenia úloh za polrok a rok 2010 

a predloţilo sme na odbor CO a KR Obvodného úradu v Bratislave 

v stanovenom termíne, 

- v súlade s vyhláškou MV SR č. 523/2006 Z. z. § 12  bola aktualizovaná  karta 

CO, spresnená organizácia jednotiek CO a na odbor CO a KR ObÚ v 

Bratislave bolo písomné predloţené hlásenie o počtoch  zaradených osôb do 

jednotlivých jednotiek v zariadení DTV,  

      -     na mestskú časť Petrţalka boli predloţené spresnené základné údaje  

           o spôsobe ukrytia zamestnancov v zariadení a osôb prevzatých do  

              starostlivosti so stavom k 31.3. a   30.11.2010, 

- podľa vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení  

      neskorších predpisov bola aktualizovaná dokumentáciu Plánu evakuácie 

       obyvateľstva a podklady boli predloţené písomne vo forme tabuliek na 

       mestskú časť Petrţalka,  
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-     v súlade s vyhláškou MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na 

CO v znení neskorších predpisov oprávnený inštruktor CO p. Tomečko vykonal 

prípravu štábu a jednotiek CO vytvorených pre vlastnú potrebu a na odbor CO 

a KR Obvodného úradu v Bratislave bola predloţená  správa podľa pokynov 

formou vyplnenej tabuľky,   

      -     bol aktualizovaný výpis z analýzy moţného ohrozenia zamestnancov a osôb 

prevzatých do starostlivosti a majetku zariadenia pre prípad mimoriadnej udalosti a na 

základe analýzy boli spresnené opatrenia  na ochranu zamestnancov a osôb 

prevzatých do starostlivosti,  

- inventúra  materiálu CO bola vykonaná 2.11.2010 - neboli zistené ţiadne 

nezrovnalosti. 

 

4. Záver 

 

4.1. Vyhodnotenie plnenia úloh stanovených na rok 2010 

 

V roku 2010 sme si stanovili úlohy, ktoré sa odvíjali od moţnosti 

financovania a boli spojené s opravou a rekonštrukciou domu. Firma 

Euro-building, ktorá vyhrala výberové konanie na rekonštrukciu domu, 

urobila len čiastočné práce, ktoré realizovala od septembra do 

decembra 2010, takţe tým, ţe nedokončila výmenu kopilitov a celkovú 

opravu schodišťa, nemohli sme uskutočniť výmenu podlahovej krytiny. 

 

4.2. Plán hlavných úloh na rok 2011 

 

- Naše hlavné úlohy sa odvíjajú od moţnosti financovania, čo bude 

v nastávajúcom období problémom, nakoľko začíname krízovým rozpočtom. 

Bolo by dobré pokračovať v rekonštrukcii objektu.  

- Prenajať priestory , v ktorých bola lekáreň  

- Opraviť schodište a dať novú podlahovú krytinu 

 

 

 


