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1. ÚVOD 

 

Domov jesene života (Ďalej aj „DJŽ“, „zariadenie“) je rozpočtovou organizáciou, ktorej 

zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava. Zriaďovacia listina bola schválená uznesením 

Mestského zastupiteľstva číslo 688/2009 z 30.4.2009. 

Zariadenie má dve organizačné súčasti, a to: Zariadenie pre seniorov so sídlom Hanulova 7/a 

s kapacitou 204 miest a Zariadenie opatrovateľskej služby so sídlom Sekurisova 8 s kapacitou 

22 miest. 

Objekt sa nachádza v tichej časti Bratislavy -  v Dúbravke priamo pod lesom. Zariadenie bolo 

uvedené do prevádzky 1. septembra 1979. Tvoria ho 2 budovy, ktoré sú obklopené parkovou 

zeleňou s vybudovanými chodníkmi. V novembri 2006 bol v rámci areálu zariadenia 

postavený a daný do prevádzky pavilón dispozične prispôsobený seniorom s demenciou 

Alzheimerovho typu.  

 

DJŽ je metodicky usmerňované Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľovou 

skupinou v zariadení sú podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom 

znení  fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej 

osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. 

 

V oboch organizačných súčastiach zariadenia  sú zabezpečené ubytovacie, sociálne, zdravotné 

a stravovacie služby. DJŽ zabezpečuje prevádzku a údržbu budov a ostatného hnuteľného 

a nehnuteľného majetku. 

 

 

2.1. Rozbor a vyhodnotenie hospodárskej činnosti  

 

2.1.1. Vyhodnotenie záväzných úloh a ukazovateľov rozpočtu 

2.1.1.1 Vyhodnotenie záväzných úloh z prechádzajúceho obdobia 

V roku 2013 neboli navrhnuté žiadne opatrenia. 

 

2.1.1.2 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov rozpočtu 
         

Rozpočet na rok 2014 bol schválený mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 

Bratislavy uznesením číslo 1393/2014 zo dňa 30.01.2014.  V priebehu roka bolo vykonaných 

6 rozpočtových opatrení: 

  



Kapitálové výdavky: 

                        

Položka Zariadenie 
Schválený 

rozpočet 

2014 

Úpravy rozpočtu 

Upravený 

rozpočet 

2014 

MsZ  MsZ 

Splnomoc- 

nenie 

1393/2014 

30.1.2014 
   

1526/2014 

24.4.2014 

1613/2014 

26.6.2014 
    

  Domov jesene života   1. 2. 3. 4. 5. 6. CELKOM 

700 Kapitálové výdavky 0 25 000 12 500 22 000    59 500 

   v tom:              

713004 Nákup pračiek a sušičky  25 000        25 000 

714001 

Nákup osobného auta  (zo 

sponzorského)    12 500     12 500 

713004 Nákup valcového mangľa     10 000    10 000 

713001 Nákup kúpacích lôžok 

 

     12 000    12 000 

  
ZOS Sekurisova 8 

  
1. 2. 3. 4. 5.   CELKOM 

700 Kapitálové výdavky 0 0 0     0   0 

 

V návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016 sme žiadali v kapitálových výdavkoch finančné 

prostriedky na nákup veľkokapacitných pračiek, sušičky a kúpacích lôžok.  

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24.4.2014 schválilo nákup 2 ks veľkokapacitných 

pračiek a 1 ks sušičky v celkovej sume 25 000,--€. Zariadenie malo jednu pračku nefunkčnú 

a ďalšia si vyžadovala neustále opravy. Takisto sušička bola vo veľmi zlom stave a náklady 

na opravu ako aj na energiu boli vysoké. 

Na nákup osobného motorového vozidla sa použili finančné prostriedky zo sponzorského. 

Zariadenie disponovalo 2 osobným autami, z ktorých jedno bolo zakúpené v roku 2001 

a malo najazdených viac ako 200 tis. km. Auto bolo v nevyhovujúcom  technickom stave.. 

Zariadenie požiadalo o prekročenie limitu výdavkov o prijaté príjmy vo výške 22 tis.€ na 

nákup 2 ks kúpacích lôžok a 1 ks mangľa. Zariadenie má v majetku dva valcové mangle, 

z ktorých jeden je už neopraviteľný (rok obstarania 1995). Denne sa vyperie cca 500 kg 

prádla a z toho sa ¾ žehlia mangľom.  

Kúpacie lôžka prispeli k šetrnejšej a ľahšej manipulácii s imobilnými klientmi pri vykonávaní 

osobnej hygieny a k zvýšeniu zachovania ľudskej dôstojnosti pre prijímateľov. 

  



Bežné výdavky a príjmy 

                  

 

Položka Zariadenie 
Schválený 

rozpočet 

2014 

Úpravy rozpočtu 

Upravený 

rozpočet 

2014 

MsZ  MsZ MsZ MsZ 
Splnomoc- 

nenie 

1393/2014 

30.1.2014 

Splnomoc-

nenie 

1393/2014 

30.1.2014 

1526/2014 

24.4.2014 

1613/2014 

26.6.2014 

1685/2014 

25.9.2014 

1685/2014 

25.9.2014 

MAGS FIN 

44086/2014-

365744           

z 21.11.2014 

MAGS FIN 

29612/2015-

1584               

z 21.11.2014 

  Domov jesene života   1. 2. 3. 4. 5. 6. CELKOM 

200+300 Príjmy celkom  728 000 0 12 650 0 0 22 000   762 650 

          v tom:                 

200 Príjmy 728 000 0 0 0 0 22 000   750 000 

          z toho:                 

200 Bežné príjmy 728 000 0 0     22 000   750 000 

230 Príjmy kapitálové 0 0 0         0 

300 Granty 0 0 12 650         12 650 

311 Tuzemské bežné granty 0   150         150 

321 Tuzemské kapitálové granty 0   12 500         12 500 

                    

600 Bežné výdavky celkom 2 426 860 0 150 -5 120 14 000 0   2 435 890 

   v tom:                   

610 Mzdy, platy... 1 043 000             1 043 000 

620 Poistné a prísp.do poisť. 360 000   8 860       7 000 375 860 

630 Tovary a služby 1 013 860   -8 860 -5 120     -7 000 992 880 

630 Tovary a služby-sponz. 0   150         150 

630 
Tovary-poloh.postele-

poslanecká priorita 13.11.         14 000     14 000 

640 
Bežné transf.-

nemoc.,odchodné 10 000             10 000 

  
ZOS Sekurisova 8 

  
1. 2. 3. 4. 5.   CELKOM 

200 

Príjmy celkom 

 50 000 0 0     0   50 000 

    v tom:                   

200 Príjmy bežné 50 000             50 000 

230 Príjmy kapitálové 0             0 

                    

600 Bežné výdavky: 296 500 0 0     0   296 500 

   v tom:                   

610 Mzdy, platy... 128 000             128 000 

620 

Poistné a príspevok do 

poisťovní 44 500             44 500 

630 Tovary a služby 123 000             123 000 

640 

Bežné transfery – nemoc., 

odchodné 1 000             1 000 

Celkové čerpanie výdavkov a plnenie príjmov je v časti 2.3 Celkové čerpanie rozpočtu. 

  



2.1.2. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti  

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu 

V roku 2014 v čase od 12.6.2014 do 11.9.2014  vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 

republiky za obdobie roku 2013 kontrolu efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb 

v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov 

územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov. Účelom kontroly bolo zistiť efektívnosť 

a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samosprávneho celku, 

resp. obce, ktoré boli poskytnuté vybraným právnickým osobám na poskytovanie 

starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 

Predmetom kontroly bolo posúdiť stav kontrolovaných skutočností so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, internými predpismi a s medzinárodnými dohovormi a právnymi aktmi 

EÚ, ktorými je SR viazaná. Preskúmať a vyhodnotiť mieru efektívnosti, hospodárnosti 

a účinnosti, s akou vybrané zariadenia hospodária s verejnými finančnými prostriedkami 

a majetkom. Preveriť mieru efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach, 

dodržiavanie vecných a časových povinností a zistiť reálny stav v dosahovaní výkonu 

a spôsobu riadenia, preveriť spisovú dokumentáciu vybraných prijímateľov, preveriť vedenie 

individuálnych plánov prijímateľov, spokojnosť prijímateľov s poskytovaním sociálnej 

služby, zachovávanie a zaručovanie práva a zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní 

sociálnej služby v podmienkach, ktoré zachovávajú ľudskú dôstojnosť. 

Kontrolná skupina na záver konštatovala, že zariadenie pre seniorov Domov jesene života 

spĺňalo podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb výborne.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené porušenie § 84 ods. 4 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z., 

tým, že jedna zamestnankyňa v kontrolovanom období neabsolvovala akreditovaný 

vzdelávací kurz v rozsahu najmenej 150 hodín a z uvedeného dôvodu nespĺňala kvalifikačné 

predpoklady na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb.  

DJŽ prijalo opatrenie: doplniť kvalifikačné predpoklady pre zamestnankyňu sociálneho úseku 

absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho kurzu v rozsahu potrebných hodín určených 

zákonom.  

 

Splnenie prijatého opatrenia: zamestnankyňa si od 3.11.2014 dopĺňala kvalifikáciu 

v akreditovanom vzdelávacom kurze Inštruktor sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín 

prostredníctvom VaV Akademy PLUS, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov. Vzdelávací kurz sa 

realizuje v SED, Partizánska 2, 811 03 Bratislava (Akreditácia MPSVaR SR – číslo spisu 

17100/2012-M_OSS, číslo záznamu 35270/2012 zo dňa 15.8.2012). Menovaná 

zamestnankyňa úspešne absolvovala kurz, o čom získala Osvedčenie – číslo protokolu 

ISR2014/0006/02/2 zo dňa 9.12.2014.  
 

Kontrola Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Dňa 2.decembra 2014 zamestnankyne hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

vykonali kontrolu so zameraním na dodržiavanie ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách v zn. n. p.  Predmetom kontroly boli: 

 

1.   Náležitosti žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, 

2. Náležitosti rozhodnutí o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie 

starostlivosti v zariadení, 

3. Náležitosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

Kontrolnou činnosťou boli za kontrolované obdobie zistené nedostatky, ktoré boli počas 

výkonu kontroly odstránené a preto sa protokol o vykonaní kontroly nevypracováva. 



2.1.3. Celkové čerpanie rozpočtu 
 

2.1.3.1 Rozpočet príjmov a plnenie príjmov 

 

Celkový schválený rozpočet príjmov pre DJŽ a ZOS je  778 000,-- €, po vykonanej úprave 

rozpočtu  je  vo výške 812 650,--€. Plnenie  za sledované obdobie bolo vo výške  835 161,-- 

€,   t. j. na 102,77  %.  Plnenie rozpočtu DJŽ a ZOS vidieť v nasledovných tabuľkách:  

2.1.3.1.1  Rozpočet príjmov DJŽ a jeho  plnenie                         v celých €    

Príjmy Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

(UR) 

Plnenie 

rozpočtu 

% plnenia 

k uprav. 

Rozpočtu 

Celkom príjmy (nedaňové a granty a transfery) 728 000 762 650 775 760  101,72 

v tom:     

200 Nedaňové príjmy 728 000 750 000 763 110 101,75 

z toho:     

       212 – Prenájom kuchyne  19 500 19 500 100,00 

       223 – Platby z predaja služieb 728 000 728 000 743 128 76,08 

         v tom:     

         223001 – za služby v zariadení sociálnej starostlivosti 208 000 244 000 244 870 100,36 
         223003 – za stravné 520 000 486 500 498 258 102,42 

       243 – Príjmy z účtov. fin. hospod. 0 0 36  

       292 – Príjmy z ded. Konania, z dobropisov, 0 0 446  

300  Granty a transfery  0 12 650 0  

z toho:     

       311 – Tuzemské bežné granty 0 150 150 100,00 

       321 – Granty kapitálové 0 12 500 12 500 100,00 

 

Napriek zníženiu kapacity  z 206 miest  na 204 miest  od 1.5.2014 sa podarilo splniť celkové 

príjmy  na 102,77 %.. K tejto skutočnosti v nemalej miere prispelo pružné napĺňanie kapacity 

zariadenia, kvalita poskytovaných služieb,  čo sa prejavilo nárastom rozsahu odoberaných 

služieb.  

 

2.1.3.1.2 Rozpočet príjmov  ZOS Sekurisova a jeho plnenie                                      v celých €                                                                                   

 

Porovnanie plnenia celkových príjmov za roky 2011, 2012, 2013 a 2014                v  celých €       

Plnenie bežných príjmov 2011 2012 2013 2014 

Celkom 705 476 796 276 801 974 835 161 
z toho: sponzorské a granty    12 650 

Nedaňové príjmy  Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

(UR) 

Plnenie 

rozpočtu 
% plnenia 

k uprav. 

Rozpočtu 

Celkom  50 000 50 000 59 401 118,80 

v  tom:     

223 – Platby z predaja služieb 50 000 50 000  57 878 115,76 

z toho:     
223001 – za služby v zariadení sociálnej starostlivosti 10 000 12 000 18 143 151,19 

223003 – za stravné 40 000 38 000 39 735 104,57 

292 – z dobropisov 0 0 1 523  



                

 

2.1.3.2  Rozpočet výdavkov a čerpanie výdavkov 

     

Schválený rozpočet výdavkov  pre  Domov jesene života a Zariadenie opatrovateľskej služby 

je celkom 2 723 360,-- €, po úpravách rozpočtu predstavuje 2 791 890,--€, čerpanie 

predstavuje čiastku 2 748 590,-- €, t. j. 98,45 %. 

 

 

2.1.3.2.1   Kapitálové výdavky          
       

Na rok 2014 pre zariadenie nebol schválený  rozpočet kapitálových výdavkov, ale v rámci 

úprav rozpočtu bol upravený 3 rozpočtovými opatreniami (viď časť 3.1.1). Upravený rozpočet 

je vo výške 59 500,--€, jeho čerpanie je vo výške 59 484,--€, t.j. na 99,97.  Čerpanie rozpočtu 

a účel použitia kapitálových výdavkov vidieť z nasledovnej tabuľky: 

   

 

 Rozpočet kapitálových výdavkov DJŽ a jeho čerpanie                                              v celých € 

Kapitálové výdavky  Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

(UR) 

Čerpanie 

rozpočtu 
% 

čerpania 

k UR 

 

Celkom 0 59 500 59 484 99,97 

v tom:     

713004 Nákup 2 ks pračiek a sušičky 0 25 000 25 000 100,00 

714001 Nákup osobného automobilu (sponzorské) 0 12 500 12 500 100,00 

713004 Nákup valcového mangľa 0 10 000 9 996 99,96 

713001 Nákup 2 ks kúpacích lôžok 0 12 000 11 988 99,98 
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2.1.3.2.2   Bežné výdavky 

 

Schválený rozpočet bežných výdavkov celkom pre zariadenie (DJŽ a ZOS) je vo výške        

2 723 360,-- €, upravený rozpočet je vo výške 2 718 390,--€, čerpanie za sledované obdobie je 

2 675 339,-- €, t.j. na 98,42 %.  

Okrem uvedeného rozpočtu dostalo zariadenie v rámci poslaneckej priority – Program 13.11  

rozpočet  vo výške 14 000,-- určený na polohovateľné postele.  

 

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov samostatne za Domov jesene života a za Zariadenie 

opatrovateľskej služby je nasledovné: 

 

Domov jesene života 

  

Rozpočet bežných výdavkov  a jeho čerpanie                                                               v celých € 

Bežné výdavky  Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

(UR) 

Čerpanie 

rozpočtu 
% 

čerpania 

k UR 

 

Celkom 2 426 860 2 421 890 2 419 972 99,92 

z toho:     

610 - mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania 1 043 000 1 043 000 1 043 000 100,00 

620 - poistné a príspevky do poisťovní 360 000 375 860 375 672 99,95 

630 - tovary a ďalšie služby pôvodný 1 013 860     993 030 991 779 99,87 

640 - bežné transfery  10 000 10 000 9 521 95,21 

     

Poslanecká priorita 13.11– polohovateľné postele 0 14 000 13 766 98,33 

 

 

Rozpočet bežných výdavkov  podľa zdrojov                        v celých € 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

 

Celkom 2 426 860 2 421 890 2 419 972 
z toho:    

z MPSVR SR  791 040 785 920 785 573 

z rozpočtu mesta 1 635 820 1 635 820 1 634 249 

sponzorské 0 150 150 

 

 

DJŽ sa v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby 

v zariadení sociálnych služieb na rok 2014 nepodarilo obsadiť 1 miesto viac ako 30 dní (33 

dní) a z toho dôvodu bolo potrebné vrátiť nevyčerpaný príspevok vo výške 347,16 €. 

Nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vrátené 31.12.2014 na účet mesta. 

  



 

Čerpanie výdavkov podľa zoskupenia položiek                                                    v celých € 

 

610 – mzdy, platy, náhradné  mzdy čerpané celkom 1 043 000 

620 - Poistné a príspevky zamest. do poisťovní a FZ 375 672 
     zdravotné poistenie 105 495 

     nemocenské poistenie 14 809 

     starobné poistenie 148 586 

     úrazové poistenie  8 504 

     invalidné poistenie 27 432 

     na poistenie v nezamestnanosti 9 136 

     do rezervného fondu 50 407 

     doplnkové dôchodkové poistenie 11 303 

630 - Tovary a služby čerpané celkom 991 779 

631 – cestovné MHD, služobné cesty tuzemské 1 075 

632 – energia, voda, komunikácie 219 810 
     energia 165 796 

     vodné, stočné  42 021 

     poštové a telekomunikačné služby 9 013 

     komunikačná infraštruktúra 2 980 

633 - materiál a dodávky čerpané celkom 32 629 
     interiérové vybavenie izieb klientov 4 790 

     čistiaci materiál, kancelársky a rôzny drobný materiál 24 969 

     knihy, časopis, noviny 813 

     pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 914 

     softvér a licencie 0 

     reprezentačné 143 

634 – dopravné čerpané celkom 4 409 
     PHM 2 093 

     oprava služobného motorového vozidla, drobný materiál na údržbu 920 

     poistenie – zákonné a havarijné 1 231 

     prepravné, karty, známky 165 

635 - rutinná a štandardná údržba celkom 64 024 
     oprava výpočtovej techniky, tlačiarní 502 

     oprava prevádzkových strojov – pračiek, čerpadiel 15 706 

     budov, objektov alebo ich častí 47 816 

     softvéru 0 

636 - nájomné za prenájom kyslíkových a plynových fliaš celkom   9 249 

637 – služby  660 583 
     školenia, kurzy, semináre 3 264 

     konkurzy a súťaže 151 

     Propagácia, reklama a inzercia 1 162 

     odvoz odpadu, deratizácia, revízie a ostatné služby 42 562 

     stráženie objektu 47 304 

     náhrady - zdravotná starostlivosť o pracovníkov 1 749 

     poplatky banke 1 521 

     stravovanie 536 859 

     poistné 3 898 

     prídel do SF 9 267 

     odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 12 845 

642 – bežné transfery 9 521 
     odchodné 4 614 

     náhrada príjmu 4 907 

  



Zariadenie opatrovateľskej služby 

Rozpočet bežných výdavkov a jeho čerpanie                      v celých € 

Rozpočet bežných výdavkov  podľa zdrojov                       v celých € 

Zdroj Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

 

Celkom 296 500 296 500 255 367 
z toho:    

z MPSVR SR  84 480 84 480 84 480 

z rozpočtu mesta 212 020 212 020 170 887 

sponzorské 0 0 0 

Čerpanie výdavkov podľa zoskupenia položiek                                               v celých € 

  

Bežné výdavky   Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

(UR) 

Čerpanie 

rozpočtu 
% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

Celkom 296 500 296 500  255 367 86,13 
v tom:     

610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 128 000 128 000 118 020 92,20 

620 – poistné a príspevky do poisťovní 44 500 44 500 42 651 95,84 

630 – tovary a ďalšie služby 123 000 123 000 94 285 76,65 

640 -  bežné transfery 1 000  1 000 411 41,10 

610 – mzdy , platy , náhrady mzdy čerpané celkom  118 020 
620 – Poistné a príspevky zamestn. do poisťovni 42 651 
           zdravotné poistenie 12 144 

           nemocenské poistenie 1 678 

           starobné poistenie 16 784  

           úrazové poistenie 958 

           invalidné poistenie 2 877 

           poistenie v nezamestnanosti 958 

           rezervný fond solidarity 5 694 

           príspevok do DDP 1 558 

630 -Tovary a služby čerpané celkom 94 285 
631 – Cestovné 0 
632 – Energia, voda, komunikácie 19 550 
          energia 15 590 

          vodné, stočné 2 794 

          telekomunikačné služby 928 

          komunikačná infraštruktúra 238 
633 – Materiál a dodávky čerpané celkom 1 219 
          čistiaci a dezinfekčný  materiál, materiál na údržbu 1 204 

          pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 15 

635 - Rutinná a štandardná údržba celkom 2 623 
          oprava prevádzkových strojov 1 663 

          oprava budov 960 

636 - Nájomné softvéru 726 
637 – Ostatné tovary a služby celkom 70 167 
          odvoz odpadu, revízie  zariadení 6 157 

          stravovanie 60 331 

           poistenie majetku 562 

           prídel do SF 1 080 

           odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2 037 

642 – Bežné transfery – na nemocenské dávky 411 



2.1.4. Verejné obstarávanie 

 

DJŽ ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2014  obstaral 

v zmysle § 9 ods. 9 nasledovné zákazky:  

 

Predmet zákazky Identifikácia dodávateľa 

Hodnota 

zákazky 

bez DPH 

Hygienické, dezinfekčné a čistiace 

prostriedky 

Andrea Mrázová - OBCHOD, Dlhá 1373/20,       

900 31 Stupava, IČO 43767842 
19 993,16 

Rekonštrukcia kúpeľní - pavilón B 
MATEP, spol. s r. o., Pribylniská 2,                      

831 04 Bratislava, IČO 17055369 
28 517,61 

Osobné ochranné pracovné pomôcky 
Hornová PLUS, spol. s r.o., Dlhá 1373/20, 

900 31 Stupava, IČO 47571161 
18 795,00 

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia 
DERAT s.r.o, 900 53 Pernek 315, IČO 

45459983 
13 333,00 

Nákup osobného auta 
CITROEN autoteam, s.r.o., Hviezdoslavova 

167, 900 31 Stupava IČO 35819464 
10 416,67 

Nákup sušičky RM GASTRO - JAZ s.r.o., Rybárske 1, 

Nové Mesto nad Váhom, IČO 34153004 3 588,59 

Nákup pračiek RM GASTRO - JAZ s.r.o., Rybárske 1, 

Nové Mesto nad Váhom, IČO 34153004 17 244,74 

Priemyselný mangel 
RM-GASTRO - JAZ, s.r.o., Rybárska 1, 915 

01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34153004 
8 330,00 

Sprchovacie ležadlo pre imobilných 
ARJO-HUMANIC SK s.r.o., Školská 428, 

059 35 Batizovce , IČO 36679607 
10 898,46 

Polohovateľné lôžka 
SANIMAT, s.r.o., Betliarska ul 3741/9, 851 

07 Bratislava, IČO 36335720 
11 472,00 

 

 

2.1.5 Darovacie zmluvy 

 

Stav sponzorského účtu k 1.1.2014 bol vo výške 17 757,18 €. V priebehu roka bolo 

uzatvorených 5 darovacích zmlúv, ktorých sumár predstavuje výšku 446,14 a bol poskytnutý 

grant vo výške 150,--€.   

Sponzorské prostriedky vo výške 12 500,-- sa použili na  nákup osobného motorového 

vozidla. Zariadenie disponovalo 2 osobným autami, z ktorých jedno bolo zakúpené v roku 

2001 a malo najazdených viac ako 200 tis. km. Auto bolo v nevyhovujúcom  technickom 

stave. 

Grant vo výške 150,--€ sa použil na vzdelávanie sociálneho pracovníka. 

Stav sponzorského účtu k 31.12.2014 bol vo výške 5 703,32 €. 

  



2.1.6. Vyhodnotenie hospodárenia    

 

DJŽ hospodári s finančnými prostriedkami poskytnutými od zriaďovateľa, z MPSVaR SR, 

ako aj s vlastnými finančnými prostriedkami. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania 

výdavkov bolo  podrobne špecifikované v predchádzajúcich bodoch. 

 

Inventarizácia a majetok 

 

Hospodárenie s majetkom zariadenia zabezpečuje ekonomický úsek v súčinnosti s ostatnými 

úsekmi. Ku dňu 31.12.2014 bola podľa Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

číslo 18/2014 a Príkazu riaditeľky DJŽ zo dňa 24.11.2014 vykonaná inventarizácia  

dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, skladov, pohľadávok,  vkladných knižiek 

a záväzkov v Zariadení pre seniorov Domov jesene života, Hanulova 7/a, Bratislava 

a v Zariadení opatrovateľskej služby, Sekurisova 8.  

Inventarizačná komisia nezistila rozdiely v hospodárení so zvereným majetkom 

 

 

 

 

2.1.7 Škodové udalosti 

 

V roku 2014 v zariadení nebola žiadna škodová udalosť 

 

2.1.8. Čerpanie mzdových prostriedkov a personalistika  

 

Počet zamestnancov 

 

 Rok 2013 Rok 2014 

Skutočný prepočítaný stav zamestnancov 143,7 137,3 

   DJŽ 130,2 123,8 

   ZOS 13,5 13,5 

Fyzický stav zamestnancov k  31.12.2014 150 143 

   DJŽ 137 130 

   ZOS 13 13 

  

Skupina majetku Účtovný stav k 31.12.2014 (v EUR) 

Dlhodobý hmotný majetok (ÚS 02, 03) spolu  6 870 332,25 

v tom: účet 021 Stavby  5 852 825,09 

           účet 022 Samostatné hnuteľné veci 382 122,27 

           účet 023 Dopravné prostriedky 30 884,12 

           účet 031 Pozemky 59 8974,77 

           účet 032 Umelecké diela 5 526,00 

Zásoby (ÚS 11 až 13) spolu 517,82 

v tom: účet 112 PHM 517,82 

Majetok vedený v podsúvahovej evidencii 707 168,15 



DJŽ + ZOS Rok 2014 

Fyzický stav zamestnancov 143 

neodborní 9 

odborní 108 
z toho  

- sociálni zamestnanci   13 

- opatrovateľky  64 

- sestry 29 

- rehabilitační  2 

- robotníci 26 

 

 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v DJŽ je 654,49 € a v ZOS je 750,76 €. 

Čerpanie mzdových prostriedkov je v časti 2.1.3. Celkové čerpanie rozpočtu. 

 

 

Fluktuácia v roku 2014 

 

 

2.1.9. Autoprevádzka  

 

Zariadenie prevádzkuje k 31.12.2014 dve motorové vozidlá, a to 

Citroen Berlingo, rok výroby 2009  

Citroen Picasso, rok výroby 2014. 

 

V priebehu roka bolo vyradené jedno motorové vozidlo obstarané ešte v roku 2001, ktoré bolo 

opotrebované, poruchové a jeho prevádzka bola nákladná.  Na zabezpečenie všetkých úloh 

zariadenia bolo nevyhnutné zaobstarať nové motorové vozidlo, ktoré sa v priebehu roka 

zaobstaralo zo sponzorského. 

Motorové vozidlá slúžia na nevyhnutné zabezpečovanie prevádzky DJŽ. V priebehu roka 

bolo služobnými vozidlami najazdených 21 153 km. Celkové výdavky na autoprevádzku sú 

uvedené v časti 2.1.3 Celkové čerpanie rozpočtu. 

  

Úsek nástup výstup 

zdravotný úsek                     44 49 

prevádzkový úsek 0 2 

sociálny úsek 0 0 

administratíva 0 0 

ZOS 2 2 

Spolu 46 53 



2.2. Rozbor a vyhodnotenie poskytovaných sociálnych služieb v DJŽ – ZPS 

 

2.2.1. Štatistické údaje 

  

V DJŽ bolo k 31.12.2014 obsadených 203 miest z celkovej kapacity 204 miest. Z počtu 203 

prijímateľov bolo 64 mužov a 141 žien.  Celková priemerná obložnosť  za rok 2014 bola 

98,69 %. 

U dvoch prijímateľov, ktorým DJŽ vypovedalo zmluvu  o poskytovaní sociálnej služby 

v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky v roku 2013 prebieha súdne konanie  

na Okresnom súde Bratislava IV. 

 

 
 

Celkový priemerný vek prijímateľov ku dňu 31.12.2014 bol 80,3 rokov. Priemerný vek  

u ženského pohlavia ku koncu roka bol 82,1 rokov a u mužského pohlavia 76,5 rokov.  

U dvoch prijímateľov, ktorým DJŽ vypovedalo zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 

v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky v roku 2013 prebieha súdne konanie  

na Okresnom súde Bratislava IV. 
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Z poradovníka čakateľov bolo ku dňu 31.12.2014 prijatých 61 prijímateľov,  

z toho 42 žien a 19 mužov.  
 

 
 

Ku koncu roka 2014 bolo v DJŽ zaevidovaných 127 žiadostí o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby (ďalej len „žiadosť“) so stupňom odkázanosti najmenej IV. Z celkového 

počtu prijatých žiadostí bolo 87 žien a 40 mužov. Celkový počet zaevidovaných žiadostí 

predstavuje priemerne takmer 11 nových žiadostí.  

Zároveň bolo ku koncu roku vydaných 127 rozhodnutí o zaradení do poradovníka čakateľov.  
 

 
 

Ku dňu 31.12.2014 zomrelo 55 prijímateľov, 5 prijímateľov ukončilo poskytovanie sociálnej 

služby a 1 prijímateľovi DJŽ jednostranne podľa § 74, ods. 14)  zákona č. 448/2008 Z. z. 

vypovedal zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.  

U dvoch prijímateľov, ktorým DJŽ vypovedalo zmluvu  o poskytovaní sociálnej služby 

v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky v roku 2013 prebieha súdne konanie na 

Okresnom súde Bratislava IV. 
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V DJŽ bolo ku koncu roku 2014 vydaných 61 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, 

zmenových zmlúv, vrátane dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby bolo 

vydaných 267 a bolo uzatvorených 51 zmlúv o doplatku k úhrade k zmluve o poskytovaní 

sociálnej služby.  

 

 Vydané  zmluvy k 31.12.2014: 

o poskytovaní sociálnej služby   61 

o úhrade , vrátane dodatkov 267 

o ukončení pobytu     5 

ukončenie poskytovania sociálnej služby podľa § 74, ods. 14     1 

dohoda o doplatku k úhrade   51 

 

Ďalšie štatistické údaje 

 

Ku dňu 31.12.2014 odoberalo stravu celkovo 201 prijímateľov z 203 (u dvoch prijímateľov 

po vypovedaní zmluvy zo strany DJŽ v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky v roku 

2013 prebieha súdne konanie na Okresnom súde Bratislava IV., títo stravu neodoberajú).  

Z 201 prijímateľov, ktorí odoberali stravu, odoberalo racionálnu stravu 129 prijímateľov, 

šetriacu diétu 28 prijímateľov a diabetickú diétu 44 prijímateľov.  

 

 
 

Prijímatelia, ako aj ostatné návštevy zariadenia majú nepretržite k dispozícií vo vstupnom 

priestore pavilónu B automat na kávu, čaj a iné nápoje. Môžu tiež využiť automat 

s občerstvením. Automaty sú pravidelne kontrolované a dopĺňané novým  a čerstvým tovarom 

prostredníctvom firmy, ktorá ich prevádzkuje.  
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V roku 2014 bola v DJŽ poskytovaná sociálna služba prijímateľom odkázaným  

na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov so stupňom odkázanosti najmenej 

IV (ďalej len „stupeň“).  

Ku dňu  31.12.2014  bola v zariadení poskytovaná sociálna služba aj prijímateľom  

so stupňom II a III, ktorým sa začala poskytovať sociálna služba pred účinnosťou novely 

zákona č. 50/2012  Z. z. o sociálnych službách, na základe ktorej sa s účinnosťou od 

01.03.2012  v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorej stupeň 

odkázanosti je najmenej IV.  

U dvoch prijímateľov, ktorým DJŽ vypovedalo zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 

v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky v roku 2013 prebieha súdne konanie na 

Okresnom súde Bratislava IV, majú stupeň II.  

 

 
 

 

 

 
 

U dvoch prijímateľov, ktorým DJŽ vypovedalo zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 

v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky v roku 2013 prebieha súdne konanie  

na Okresnom súde Bratislava IV. 
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Plánovaný počet miest v DJŽ 204 

Stav klientov k 31.12.2014  203 

   Muži 64 

   Ženy 139 

Plánovací počet ubytovacích dní 74 700 

Skutočný počet ubytovacích dní 73 518 

Počet odpadnutých dní celkom 3 147 

   Dovolenka 1 348 

   Hospitalizácia 2 179 

Plnenie obložnosti v % 98,69 

Úbytok klientov spolu 61 

   Úmrtie 55 

   odchod  do iných zariadení /iné 6 

Počet prijatých klientov  61 

Priemerný vek klientov (roky) 80,3 

   Ženy 82,1 

   Muži 76,5 

Z počtu 203 klientov k 31.12.2014 203 

   trvalo pripútaní na lôžko 57 

   vyžadujúci pravidelnú pomoc pri hlavných životných úkonoch 144 

   diabetici 44 

   zbavený svojprávnosti 12  

Počet nevybavených žiadostí k 31.12.2014 127 

  



2.2.2. Sociálna starostlivosť V DJŽ – zariadenie pre seniorov 
       

2.2.2.1 Sociálna starostlivosť v DJŽ – zariadení pre seniorov 
 

DJŽ poskytoval v roku 2014 sociálne v zmysle ustanovenia § 35 novely zákona  

č. 485/2014 Z. z.,   ktorým   sa mení  a  dopĺňa  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu 

Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z.  

a zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) a v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 z 24. apríla 2014 o úhradách 

za poskytovanie sociálnych služieb.  

Uznesením Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy číslo 1533/2014 zo dňa 

24.4.2014.bola znížená  kapacita zariadenia pre poskytovanie celoročnej pobytovej formy 

sociálnej služby z 206 miest na 204 miest, s účinnosťou od 01.05.2014. 

DJŽ v priebehu roku 2014 realizoval sociálnu prácu s prijímateľmi sociálnej služby 

(ďalej len „prijímateľ“) v zmysle vypracovaného Plánu kultúrno-spoločenských aktivít na rok 

2014. Tento bol  vypracovaný v súlade s princípmi odboru sociálna práca s prihliadnutím  

na individuálne potreby prijímateľov v závislosti od ich preferencií, záujmov, možností 

a schopností. Dôraz bol kladený najmä na princíp participácie, ako na základný princíp tohto 

vedného odboru, ktorú zabezpečuje sociálny úsek DJŽ. 
 

Činnosť sociálneho úseku zabezpečuje:  

 1 vedúci zamestnanec sociálneho úseku, 

 1 psychológ, 

 1 liečebný pedagóg – terapeut,  

 2 sociálni pracovníci v administratíve, 

 7 úsekových sociálnych pracovníkov. 
 

Oblasť hlavnej činnosti sociálneho úseku: 

 sociálna práca, 

 sociálne poradenstvo prvého kontaktu, prijímateľom a ich príbuzným, zákonným 

zástupcom, vrátane záujemcom/žiadateľom o poskytovanie sociálnej služby 

v zariadení pre seniorov, 

 komunikácia a spolupráca s rodinnými príslušníkmi alebo zákonnými zástupcami, 

 pomoc pri ochrane a uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

 pomoc pri adaptačnom procese novoprijatých prijímateľov sociálnej služby, 

 pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí,  

 rešpektovanie individuálnych osobitostí a potrieb prijímateľov v súlade  

so zachovávaním ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, 

 realizácia a vedenie individuálnych plánov práce s prijímateľom v súlade  

s ustanovením § 9 zákona č. 448/2008 Z. z. 

 spracovávanie písomnej agendy a dokumentácie a inej operatívnej činnosti, 

 evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, 

 vydávanie rozhodnutí o zaradení do poradovníka čakateľov,  

 vedenie a aktualizovanie poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby, 

 vedenie osobných spisov prijímateľov,  

 vyhotovovanie a spracovávanie zmlúv, dodatkov k zmluvám, pri zmene skutočnosti 

uvedených v zmluve, pri zmene úhrady za pobyt a podobne, 

 spracúvanie a vedenie úhrad za sociálnu službu a iná operatívna činnosť, 

 vedenie a spracúvanie úhrad za lieky, drobné nákupy, ostatné služby a iné, 

 spolupráca a súčinnosť s orgánmi štátnej správy, verejnej správy, orgánmi miestnej 



správy a samosprávy, súdmi, exekútorskými úradmi, notárskymi úradmi, pobočkami 

Sociálnej poisťovne, s bankami, s registrovanými a akreditovanými subjektmi, 

neziskovými organizáciami, predškolskými a školskými zariadeniami, centrami 

voľného času, dobrovoľníckymi organizáciami a podobne, 

 úschova cenných vecí na základe dohody o úschove cenných vecí,  

 zabezpečovanie drobných nákupov prijímateľom, 

 vedenie  a evidencia depozitnej pokladne, pohybov v depozitnej pokladni a ďalšie, 

 vedenie evidencie a vykonávanie činností súvisiacich s ukončením poskytovania 

sociálnej služby (finančné vyrovnanie, konanie vo veci dedičského konania, 

spisovanie a hlásenie finančného zostatku a iných cenností, odovzdanie dokladov 

príslušnému súdu), 

 archivácia spisovej dokumentácie a dokumentácie súvisiacej s vyúčtovaním úhrad za 

poskytovanú sociálnu službu, 

 psychologické a terapeutické aktivity, 

 kultúrno-spoločenské aktivity, 

 záujmové aktivity, 

 športové aktivity, 

 duchovné služby, 

 a ďalšie. 
 

Pri práci s prijímateľom boli v roku 2014 využité najmä tieto metódy sociálnej práce: 

 pomoc pri adaptácii prijímateľa na nové sociálne prostredie, 

 podporovanie osobnej autonómie, sebavedomia prijímateľa a sebestačnosti, 

 prevencia osamelosti, rozvíjanie a budovanie plnohodnotných interpersonálnych 

vzťahov a komunikácie medzi prijímateľmi navzájom a medzi prijímateľmi 

a zamestnancami DJŽ, 

 metódy zamerané na rozvoj vnímania, kognitívnych schopností, pamäte a vzdelávania 

(napr. rozširovanie všeobecného prehľadu klienta v oblasti spoločenského diania), 

 verbálna komunikácia, haptika, bazálna stimulácia a podobne, 

 sociálne poradenstvo v oblasti sociálnych služieb, zdravia, práva, atď., 

 čítanie, knižnica, tvorivé dielne, kreslenie, ručné práce, hudobné dopoludnia, 

 kultúrna činnosť, 

 záujmová činnosť, 

 športové aktivity, 

 a ďalšie. 
 

V roku 2014 boli v DJŽ pravidelne ako aj nepravidelne zrealizované nasledovné 

dopoludňajšie a popoludňajšie aktivity : 

 filmové premietanie: 1 x týždenne,  

 filmový klub 1 x týždenne, 

 tvorivé dielne – arteterapia: 3 x týždenne, 

 tréningy pamäte: 2 x týždenne v jednotlivých pavilónoch zariadenia, 

 kognitívna aktivizácia: 2 x týždenne, 

 edukačné aktivity: kvízy, hádanky, riešenie krížoviek, logické úlohy, 

 terapeutické bábiky, 

 terapeutické valčeky, 

 rozvíjanie, stimulácia jemnej motoriky (maľovanie, modelovanie, skladanie puzzle), 

 reminiscenčné stretnutia (zamerané na fotografie, obrazy z minulosti a podobne), 

 duchovné služby: 1x týždenne sv. omša, sv. spovede, skupinové modlitebné stretnutia                   

a modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec každý piatok, evanjelické sväté omše, 

 Zdravotní klauni z O. Z. Červený nos Clowndoctors každý druhý týždeň v utorok, 



 spoločenské hry uskutočnené  na základe pokračujúcej spolupráce so Slovensko-

americkou neziskovou organizáciou GoodSports International pôsobiacou v Devínskej 

Novej Vsi, 2x – 3x ročne, 

 možnosť využívania knižnice,  

 čitateľský klub s internetom, 

 krúžky cudzích jazykov, 

 hudobné dopoludnia, počúvanie hudby, spev a podobne, 

 pohybové hry, 

 tanečný krúžok, 

 ručné práce (háčkovanie, štrikovanie a pod.), 

 pamäťové cvičenia na rôzne témy  (biológia, matematika, geografia, slovenský jazyk a 

podobne), 

 posedenie pri káve spojené s debatou na rôzne spoločenské témy a podobne 1x 

týždenne, 

 šachové hry,  

 spoločenské hry – človeče nehnevaj sa, domino, kartové hry a iné, 

 skupinová práca, 

 individuálna práca,  

 individuálna práca pri lôžku prijímateľov, 

 drobné nákupy pre prijímateľov, 

 možnosť využívania kaderníckych a pedikérskych služieb, 

 prechádzky na terasách a v areáli DJŽ, 

 a ďalšie. 
       

V rámci metód sociálnej práce sociálny úsek DJŽ v priebehu celého roka 2014 vyvíjal 

úsilie vykonávania sociálnej práce nielen v rámci interných personálnych možností, ale aj 

spoluprácu s rôznymi externými subjektmi (organizáciami a jednotlivcami), ktorí sa 

dobrovoľne a bez nároku na odmenu podieľali na podpore aktivizácie prijímateľov, ako napr. 

Rímsko-katolícka cirkev (pravidelné sväté omše, sv. spovede), evanjelické bohoslužby, 

študenti vysokých škôl, Základná škola s materskou školou ul. Sokolíkova, Materská škola ul. 

Damborského, Materská škola ul. Ušiakova, Materská škola Sekurisova, Materská škola 

Bazovského, všetky z Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, detské folklórne súbory, hudobné 

skupiny, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky a iní dobrovoľníci, neziskové 

organizácie a občianske združenia. Prijímatelia sa tiež zúčastnili výletu na Mlyn Klepáč.  

V roku 2014 DJŽ naďalej pokračoval v spolupráci s Nadáciou Pontis prostredníctvom, 

ktorej sa zariadenie zapája do jarných a jesenných zbierok predmetov a šatstva pre 

prijímateľov. Prijímatelia sa tiež môžu každý rok zúčastniť vďaka Nadácii Pontis výletu po 

okolí Bratislavy. V roku 2014 sa prijímatelia zúčastnili výletu na hrad Devín.  

Metódy sociálnej práce boli realizované v DJŽ prispôsobením sa individuálnym 

potrebám prijímateľov v súlade s vypracovaným individuálnym plánom práce. U imobilných 

prijímateľov, ktorí sú trvalo pripútaní na lôžko sa individuálna práca realizuje priamo pri ich 

lôžku. Jednotlivé činnosti, aktivity a programy boli prispôsobované ročným obdobiam 

a v rámci kalendárneho roka i významným sviatkom, udalostiam a dňom v jednotlivých 

mesiacoch. Väčšina aktivít bola realizovaná v internej réžii zariadenia a sociálnych 

pracovníkov ako, napríklad programy zamerané na tradície, zvyky, obyčaje, históriu, šport, 

kvízy, aktivizačné činnosti, rôzne krúžky a podobne. 

Sociálna práca sa v zariadení nezameriavala len na proces adaptácie novoprijatých 

prijímateľov, ale aj na aktívnu prácu s ostatnými prijímateľmi podľa ich schopností, možností 

a záujmu. Sociálni pracovníci využívali pri práci najnovšie poznatky získané individuálnym 

štúdiom, účasťami na školeniach, kurzoch  alebo štúdiom na vysokej škole. 

V roku 2014 sa pokračovalo vo vytváraní a realizovaní aktivít najmä podľa záujmu  



a požiadaviek samotných prijímateľov s prihliadnutím na ich individuálne potreby  

vo všetkých troch pavilónoch zariadenia a v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 488/2008 Z. 

z.. Prijímatelia majú právo a možnosť zúčastniť sa na akejkoľvek aktivite v ktoromkoľvek 

pavilóne podľa ich záujmu, možností a schopností. Prijímatelia takéto možnosti prijímajú 

pozitívne a často sa pri jednotlivých aktivitách stretávajú prijímatelia zo všetkých pavilónov 

naraz.  

Od decembra 2014 môžu prijímatelia využívať znovuotvorenú knižnicu, ktorá prešla 

úpravou priestorov. Knižnica slúži prijímateľom nielen na čítanie, ale aj na tréningy pamäte, 

pamäťové hry alebo filmový klub. Rovnako obľúbeným priestorom prijímateľov je miestnosť 

tvorivých dielní a tiež spoločenská miestnosť, v ktorej sa prijímatelia pravidelne stretávajú pri 

káve, ako aj ďalšie priestory, ktoré sú využívané v priebehu celého roka. 
 

Knižnica a tréning pamäte 

 
 

Tvorivé dielne 

 
 

Prijímatelia sú o aktivitách a programoch pravidelne informovaní osobne 

prostredníctvom sociálnych pracovníkov. O jednotlivých programoch, terapiách a činnostných 

aktivitách sú nielen prijímatelia, ale aj ich príbuzní, zákonní zástupcovia a návštevy 

informovaní na viditeľnom mieste v každom pavilóne a na webovej stránke DJŽ v sekcii 

fotogaléria. 



V priebehu roka 2014 boli v DJŽ uskutočňované konkrétne metódy sociálnej práce, 

kultúrne, spoločenské, záujmové, športové aktivity, duchovné aktivity a terapie: 

  

JANUÁR: 

1) trojkráľové vystúpenie detí z Materskej školy Damborského dňa 23.01.2014, 

2) tréning pamäte skupinový, kognitívna aktivizácia: 2 x týždenne  - pod odborným 

vedením psychológa zariadenia, 

3) tvorivé dielne - výtvarné dielničky – arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným 

vedením liečebného pedagóga – terapeuta so zameraním na ručnú prácu, tvorbu 

obrazov, diel, výzdoby a podobne, 

4) terapeutická práca s terapeutickými bábikami, 

              
 

5) pohybové hry, 

6) hudobné dopoludnie, 

7) čítanie,  

8) pamäťové hry, 

9) šachové hry, 

10) spoločenské hry, 

              
 

11) čitateľsko-literárne popoludnie, 

12) filmové premietanie: 2 x týždenne,  

13) stretnutie pri počítačoch so zameraním na historické fotografie a sledovanie diania vo 

svete, 

14) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve 1x týždenne, 

15) prechádzky, 

16) vedomostné aktivity pod názvom „Páli nám to!“, 

17) drobné nákupy pre prijímateľov, 

18) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

19) duchovné služby: 1xtýždenne svätá omša, spovede, skupinové duchovné stretnutia a 

modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec, 

20) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom práce s 

prijímateľom, 

21) skupinová sociálna práca, 

22) pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie. 



FEBRUÁR: 

1) ples Domova jesene života v podaní sociálnych pracovníkov zariadenia dňa 

06.02.2014, 

                                           
  
          

2) olympijský kvíz k príležitosti Zimných olympijských hier 2014, dňa 12.02.2014, 

3) seniorky zariadenia navštívili deti z MŠ Bazovského, dňa 12.02.2014, 

4) fašiangová zábava – seniori si v maskách na tému rozprávkových bytosti zatancovali 

pri hudbe a v dobrej nálade sa zabavili a zasmiali. 

 
 

5) zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors každý druhý 

týždeň v utorok svojou prítomnosťou rozveseľujú seniorov, 

6) spoločenské hry uskutočnené s pokračujúcou spoluprácou so Slovensko-americkou 

neziskovou organizáciou GoodSports International pôsobiacej v Devínskej Novej 

Vsi, 

                                         
    

7) tréning pamäte skupinový, kognitívna aktivizácia: 2 x týždenne  - pod odborným 

vedením psychológa zariadenia, 

8) tvorivé dielne - výtvarné dielničky - arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným 

vedením liečebného pedagóga – terapeuta so zameraním na ručnú prácu, výzdoby 

a podobne, 

9) terapeutická práca s terapeutickými bábikami, 

10)  krúžok maďarského jazyka, 

11) krúžok nemeckého jazyka, 

12) pohybové hry, 

13) počúvanie hudby, 



14) čítanie dennej tlače, 

15) pamäťové hry, 

16) šachové hry,  

17) čitateľsko-literárne popoludnie, 

18) spoločné stretnutie pri skladaní a hádaní slov, 

19) stretnutie pri počítačoch so zameraním na historické fotografie a sledovanie diania vo 

svete, 

20) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve 1x týždenne, 

21) prechádzky, 

22) drobné nákupy pre prijímateľov, 

23) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

24) duchovné služby: 4 x mesačne svätá omša, spovede, skupinové modlitebné stretnutia  

a modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec, 

25) filmové premietanie: 2 x týždenne, 

26) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom, 

27) skupinová sociálna práca, 

28) pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie. 
 

 

MAREC: 

1) seniori sa pochovávaním basy symbolicky rozlúčili s fašiangami, ktoré tvoria 

prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Poslednou veselou zábavou sa pred 

popolcovou stredou vytancovali dňa 03.03.2014, 

 
 

2) oslava Dňa žien – 10.03.2014 po úvodnom príhovore pani riaditeľky a prednese 

básne venovanej ženám, bol seniorkám venovaný malý darček  

3) stretnutie pri hlavolamoch – „Páli nám to!“, 

4) Dňa 13.03.2014 počas týždňa od 10. do 16. marca 2014 venovaného Svetovému 

týždňu mozgu pripravila PhDr. Judita Uličná – psychologička zariadenia seniorom 

pútavú prednášku na tému „Mozog“. Po jej skončení sa seniori zapojili do riešenia 

kvízu k tejto téme. 

5) klavírno-husľový koncert, 

 
  



6) tréning pamäte skupinový, kognitívna aktivizácia: 2 x týždenne  - pod odborným 

vedením psychológa zariadenia, 

7) tvorivé dielne – výtvarné dielničky – arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným 

vedením liečebného pedagóga – terapeuta – so zameraním na ručnú prácu, výzdoby  

a podobne, 

8) terapeutická práca s terapeutickými bábikami, 

9) krúžok maďarského jazyka, 

10) krúžok nemeckého jazyka, 

11) krúžok ruského jazyka, 

12) pohybové hry, 

13) počúvanie hudby, 

14) čítanie dennej tlače, 

15) pamäťové hry, 

16) šachové hry,  

17) čitateľsko-literárne popoludnie, 

18) spoločné stretnutie pri skladaní a hádaní slov, 

19) stretnutie pri počítačoch so zameraním na historické fotografie a sledovanie diania vo 

svete, 

20) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve 1x týždenne, 

21) prechádzky, 

22) drobné nákupy pre prijímateľov, 

23) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

24) duchovné služby: 4 x mesačne svätá omša, spovede, skupinové modlitebné stretnutia  

25) a modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec, 

26) filmové premietanie: 2 x týždenne, 

27) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom, 

28) skupinová sociálna práca, 

29) pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie. 

 

  APRÍL: 

1) Domov jesene života sa dňa 02.04.2014  prednáškou na tému Autizmu zapojil  

do celosvetovej kampane „Rozsvieť modrú“. Pri príležitosti dňa povedomia  

o autizme si nielen seniori, ale aj zamestnanci symbolicky obliekli modré ošatenie, 

 
 

2) súbor Kvapôčky dňa 08.04.2014 predstavili svoj repertoár piesní a spríjemnili tak 

seniorom dopoludnie,  

3) dňa 25.04.2014 seniori zariadenia symbolicky privítali slnko, ktoré poslalo zimu 

spať. So slnkom a kvetinami si neskôr zvesela zatancovali, 

4) aprílová zábava na tému rôznorodého počasia spojená s hudbou, tancom a spevom, 

5) hudobné vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, 

6) tréning pamäte skupinový, kognitívna aktivizácia: 2 x týždenne - pod odborným 



vedením psychológa zariadenia, 

7) tvorivé dielne – výtvarné dielničky – arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným 

vedením liečebného pedagóga – terapeuta so zameraním na ručnú prácu, výzdoby, 

8) krúžok maďarského jazyka, 

9) krúžok nemeckého jazyka, 

10) krúžok ruského jazyka, 

11) pohybové hry, 

12) počúvanie hudby, 

13) čítanie dennej tlače, 

14) pamäťové hry, 

15) šachové hry,  

16) čitateľsko-literárne popoludnie, 

17) spoločné stretnutie pri skladaní a hádaní slov, 

18) stretnutie pri počítačoch so zameraním na historické fotografie a sledovanie diania  

vo svete, 

19) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve 1x týždenne, 

20) prechádzky,  

21) drobné nákupy pre prijímateľov, 

22) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

23) duchovné služby: 4 x mesačne svätá omša, spovede, skupinové modlitebné stretnutia  

24) a modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec, 

25) filmové premietanie: 2 x týždenne, 

26) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom, 

27) skupinová sociálna práca, 

28) pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie. 

 

MÁJ: 

1) zdravotní klauni z  O. Z. Červený nos Clowndoctors každý druhý týždeň v utorok 

svojou prítomnosťou rozveseľujú seniorov, 

2) dopoludnie pri spoločenských hrách 10.05.2014, 

3) pri príležitosti krásneho sviatku Dňa matiek vystúpili so svojim programom deti 

z Materskej školy Sekurisova, 

4) vystúpenie Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa pri príležitosti osláv Dňa 

matiek, 

5) vystúpenie Materskej školy Damborského s programom vítania Jari, 

6) vystúpenie detí z Materskej školy Bazovského, 

7) vystúpenie súboru Dúbravanka, 

 
  



8) vystúpenie Materskej školy Ušiakova,  

9) seniori sa dňa 27.05.2014 opätovne úspešne zúčastnili III. ročníka súťažnej výstavy 

„Najkrajšia ručná práca“.  

                               
 

10) Majáles, dňa 29.05.2014 sa seniori zabavili na pravej májovej ľudovej veselici,  

o sprievodný program sa postarali sociálni pracovníci zariadenia, 

11)  tréning pamäte skupinový, kognitívna aktivizácia: 2 x týždenne - pod odborným 

vedením psychológa zariadenia, 

12) tvorivé dielne – výtvarné dielne – arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným vedením 

liečebného pedagóga – terapeuta so zameraním na ručnú prácu, výzdoby a podobne, 

13) krúžok maďarského jazyka, 

14) krúžok nemeckého jazyka, 

15) krúžok ruského jazyka, 

16) pohybové hry, 

17) počúvanie hudby, 

18) čítanie dennej tlače, 

19) pamäťové hry, 

20) šachové hry,  

21) čitateľsko-literárne popoludnie, 

22) športové dopoludnie, 

23) spoločné stretnutie pri skladaní a hádaní slov, 

24) stretnutie pri počítačoch so zameraním na historické fotografie a sledovanie diania vo 

svete, 

25) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve 1x týždenne, 

26) prechádzky,  

27) drobné nákupy pre prijímateľov, 

28) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

29) duchovné služby: 4 x mesačne svätá omša, spovede, skupinové modlitebné stretnutia  

30) a modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec, 

31) filmové premietanie: 2 x týždenne, 

32) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom, 

33) skupinová sociálna práca, 

34) pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie. 

  



JÚN: 

1) návšteva zdravotných klaunov z občianskeho združenia Červený nos – Clowndoctors, 

ktorí navštevovali každý druhý utorok najmä prijímateľov v pavilóne C. Aktivita má 

u prijímateľov veľký úspech. 

 
 

2) dňa 10.06.2014 navštívili seniori Mlyn Klepáč na Železnej studničke v prostredí, 

ktorého prežili príjemné slnečné dopoludnie. Výletu sa prostredníctvom dvoch 

autobusov, vrátane jedného nízko podlažného zúčastnilo 34 klientov, 

                          
 

3) seniori sa pravidelne každú stredu stretávali počas leta pri rannom rehabilitačnom 

cvičení na krytej terase pod vedením fyzioterapeutického zamestnanca zariadenia. 

Rehabilitačné cvičenie na čerstvom vzduchu má veľké ohlasy u prijímateľov, 

    
 

4) na vyzdobenej krytej terase sa uskutočnila oslava dňa otcov, po krátke básničke a 

piesni venovanej všetkým otcom nasledovala zábava a posedenie v príjemnej 

atmosfére s občerstvením, 

5) dňa 17.06.2014 sa seniori zariadenia zabavili na streleckých pretekoch DJŽ,  

na ktorých súťažili vo viacerých disciplínach zameraných na trafenie cieľa, 

6) Juniáles sa niesol vo veselej nálade, prijímatelia si zatancovali a aj zaspievali, 



7) dňa 25.06.2014 oslávili seniori svoje jubileá za I. polrok roku 2014, o slávnostnú 

atmosféru sa postaralo dámske komorné trio Impression, 

8) tréning pamäte  skupinový, kognitívna aktivizácia 2 x týždenne  - pod odborným 

vedením psychológa zariadenia, 

9) tvorivé dielne – výtvarné dielne – arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným vedením 

liečebného pedagóga – terapeuta so zameraním na ručnú prácu, výzdoby a podobne, 

10) pohybové hry, 

11) krúžok maďarského jazyka, 

12) krúžok nemeckého jazyka, 

13) krúžok ruského jazyka, 

14) pohybové hry, 

15) počúvanie hudby, 

16) čítanie dennej tlače, 

17) pamäťové hry, 

18) šachové hry,  

19) čitateľsko-literárne popoludnie, 

20) športové dopoludnie, 

21) spoločné stretnutie pri skladaní a hádaní slov, 

22) stretnutie pri počítačoch so zameraním na historické fotografie a sledovanie diania  

vo svete, 

23) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve 1x týždenne, 

24) prechádzky, 

25) drobné nákupy pre prijímateľov, 

26) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

27) duchovné služby: 4 x mesačne svätá omša, spovede, skupinové modlitebné stretnutia  

28) a modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec, 

29) filmové premietanie: 2 x týždenne, 

30) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom, 

31) skupinová sociálna práca, 

32) pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie. 

 

JÚL: 

1) každú stredu sa mohli prijímatelia zúčastniť ranného rehabilitačného cvičenia na 

krytej terase pod vedením fyzioterapeutického zamestnanca zariadenia, 

2) dňa 24.07.2014 sa seniori zabavili a zatancovali na Annabále. 

3) súťažné stretnutie „Páli nám to!“ Seniori sa s radosťou stretávajú pri súťažnom hádaní 

pod názvom „Páli nám to!“. Súťaž formou rôznych kvízov – slovných, obrázkových 

sa v DJŽ stáva stále viac žiadanejšou, 

4) tréning pamäte  skupinový, kognitívna aktivizácia 2 x týždenne  - pod odborným 

vedením psychológa zariadenia, 

5) tvorivé dielne – výtvarné dielne – arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným vedením 

liečebného pedagóga – terapeuta so zameraním na ručnú prácu, výzdoby a podobne, 

6) pohybové hry, 

7) krúžok maďarského jazyka, 

8) krúžok nemeckého jazyka, 

  



9) krúžok ruského jazyka, 

 
 

10) počúvanie hudby, 

11) čítanie dennej tlače, 

12) pamäťové hry, 

13) šachové hry,  

14) čitateľsko-literárne popoludnie, 

15) športové dopoludnie, 

16) spoločné stretnutie pri skladaní a hádaní slov, 

17) stretnutie  v knižnici a pri počítačoch so zameraním na historické fotografie  

a sledovanie diania vo svete, 

18) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve 1x týždenne, 

19) prechádzky, 

20) drobné nákupy pre prijímateľov, 

21) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

22) duchovné služby: 4 x mesačne svätá omša, spovede, skupinové modlitebné stretnutia  

23) a modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec, 

24) filmové premietanie: 2 x týždenne, 

25) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom, 

26) skupinová sociálna práca, 

27) pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie. 
 

 

AUGUST: 

1) dňa 14.08.2014 sa seniori opätovne stretli s deťmi a mládežou zo Slovensko-

americkej neziskovej organizácie GoodSports International, aby sa spoločne zabavili 

pri rôznych spoločenských hrách, porozprávali sa a zasmiali, 

2) v zariadení sa uskutočnil III. ročník Letných olympijských hier DJŽ ktoré tradične 

otvorili ohňom starovekí Gréci v podaní zamestnancov sociálneho úseku.  

Po slávnostnom otvorení hier sa seniori zapojili do rôznych športových disciplín, 

                          
  



3) seniori sa dňa 21.08.2014 zúčastnili Cesty okolo sveta, spoznávajúc jednotlivé 

krajiny. Program pre seniorov pripravili zamestnanci sociálneho úseku. Slovenskú 

republiku reprezentoval Bača zo salaša, 

                                      
 

4) tréning pamäte skupinový, kognitívna aktivizácia 2 x týždenne  - pod   odborným 

vedením psychológa zariadenia, 

5) tvorivé dielne – výtvarné dielne – arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným vedením 

liečebného pedagóga – terapeuta so zameraním na ručnú prácu, výzdoby a podobne, 

6) pohybové hry, 

7) rozvíjanie, stimulácia jemnej motoriky (maľovanie, modelovanie, skladanie puzzle), 

8) krúžok maďarského jazyka, 

9) krúžok nemeckého jazyka, 

10) krúžok ruského jazyka, 

11) posedenie pri hudbe, počúvanie hudby, 

12) čítanie dennej tlače, 

13) pamäťové hry, 

14) šachové hry,  

15) čitateľsko-literárne popoludnie, 

16) športové dopoludnie, 

17) spoločné stretnutie pri skladaní a hádaní slov, 

18) stretnutie v knižnici a pri počítačoch so zameraním na historické fotografie  

a sledovanie diania vo svete, 

19) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve 1x týždenne, 

20) prechádzky, 

21) drobné nákupy pre prijímateľov, 

22) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

23) duchovné služby: 4 x mesačne svätá omša, spovede, skupinové modlitebné stretnutia 

a modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec, 

24) filmové premietanie: 2 x týždenne, 

25) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom, 

26) skupinová sociálna práca, 

27) pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie. 
  



SEPTEMBER: 

1) Prijímatelia sa dňa 05.09.2014 zúčastnili v spolupráci s Nadáciou Pontis výletu na 

Devín. Vďaka dobrovoľníkom sa výletu mohli zúčastniť aj imobilní prijímatelia 

zariadenia s pomocou mechanických vozíkov, ktorých na Devín dopravil upravený 

bezbariérový autobus. Seniori dopoludnie prežili v krásnom prostredí Devína, prešli 

sa pri sútoku riek Moravy a Dunaja. S dobrovoľníkmi sa porozprávali nielen počas 

prechádzky. Nadácia Pontis pre všetkých zúčastnených zabezpečila aj malé 

občerstvenie.  

 
 

2) Zdravotní klauni navštevujúci seniorov si pripravili v kinosále program, ktorí sa 

niesol vo veselom hudobnom duchu, do ktorého sa mohli zapojiť aj samotní seniori. 

3) Prijímatelia Domova jesene života sa aj v roku 2014 zapojili do IV. ročníka Župnej 

olympiády seniorov, ktoré sa konali v DSS Rosa v siedmich disciplínach. Súťažiaci 

seniori získali ako družstvo krásne II. miesto v hre Petang.                                                                                                 

                               
 

4) leto v DJŽ vo fotografiách – premietanie fotografií zo života v DJŽ v priebehu leta 

2014, 

5) tréning pamäte skupinový, kognitívna aktivizácia 2 x týždenne  - pod   odborným 

vedením psychológa zariadenia, 

6) tvorivé dielne – výtvarné dielne – arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným vedením 

liečebného pedagóga – terapeuta so zameraním na ručnú prácu, výzdoby a podobne, 

7) pohybové hry, 

8) krúžok maďarského jazyka, 

9) krúžok nemeckého jazyka, 

10) krúžok ruského jazyka, 

11) posedenie pri hudbe, počúvanie hudby, 

12) čítanie dennej tlače, 

13) pamäťové hry, 



14) šachové hry,  

15) kartársky krúžok, 

16) spevácky krúžok, 

17) čitateľsko-literárne popoludnie, 

18) športové dopoludnie, 

19) spoločné stretnutie pri skladaní a hádaní slov, 

20) stretnutie v knižnici   a   pri   počítačoch   so   zameraním   na   historické  fotografie 

a sledovanie diania vo svete, 

21) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve 1x týždenne, 

22) prechádzky, 

23) drobné nákupy pre prijímateľov, 

24) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

25) duchovné služby: 4 x mesačne svätá omša, spovede, skupinové modlitebné stretnutia 

a modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec, 

26) filmové premietanie: 2 x týždenne, 

27) filmový klub – knižnica, 

 
 

28) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom, 

29) skupinová sociálna práca, 

30) pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie. 
 
 

OKTÓBER: 

1) V DJŽ sa dňa 01.10.2014 uskutočnil II. ročník  DJŽbrania na spôsob priblíženia 

tradície vinobrania a dožiniek ako znaku  ukončenia žatvy. Po odovzdaní 

dožinkového venca a plodov prírody bola zahájená ľudová  veselica s malým 

občerstvením, s nápojom ako symbolickým prípitkom a znakom vinobrania.  

                              
  



2) Pri príležitosti  osláv Mesiaca úcty k starším sa prijímatelia zabavili na country bále. 

                                       
 

3) V mesiaci október oslávili seniori svoje jubileá za druhý polrok 2014. Slávnostnú 

chvíľu svojim vystúpením spríjemnili deti z Materskej školy Ušiakova. 

4) Dňa 30.10.2014 sa prijímatelia rozlúčili s Mesiacom úcty k starším veselou zábavou 

na tému strašidiel a bosoriek, s ktorými si po uvarení čarovného nápoja mohli 

zatancovať a zaspievať. 

                                      
 

5) tréning pamäte  skupinový, kognitívna aktivizácia 2 x týždenne  - pod   odborným 

vedením psychológa zariadenia, 

6) tvorivé dielne – výtvarné dielne – arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným vedením 

liečebného pedagóga – terapeuta so zameraním na ručnú prácu, výzdoby a podobne, 

7) pohybové hry, 

8) rozvíjanie, stimulácia jemnej motoriky (maľovanie, modelovanie, skladanie puzzle), 

9) krúžok maďarského jazyka, 

10) krúžok nemeckého jazyka, 

11) krúžok ruského jazyka, 

12) posedenie pri hudbe, počúvanie hudby, 

13) čítanie dennej tlače, 

14) pamäťové hry, 

15) šachové hry,  

16) kartársky krúžok, 

17) spevácky krúžok, 

18) tanečný krúžok, 

19) čitateľsko-literárne popoludnie, 

20) športové dopoludnie, 

21) spoločné stretnutie pri skladaní a hádaní slov, 

22) stretnutie v knižnici a pri počítačoch so zameraním na historické fotografie  

a sledovanie diania vo svete, 

  



23) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve každý pondelok, 

                                       
 

24) prechádzky, 

25) drobné nákupy pre prijímateľov, 

26) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

27) duchovné služby: 4 x mesačne svätá omša v kaplnke zariadenia, sväté spovede, 

skupinové modlitebné stretnutia a modlitebné spoločenstvo zamerané na svätý 

ruženec, 

   
 

28) filmové premietanie: 2 x týždenne, 

29) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom, 

30) skupinová sociálna práca, 

31) pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie. 
 

 

      NOVEMBER: 

1) V DJŽ sa po svätom ruženci uskutočnilo tiché spomienkové stretnutie k pamiatke 

zosnulých. 

                            
 

2) v kinosále zariadenia si mohli všetci milovníci operných árii vypočuť operného 

speváka Petra Oswalda, 

3) seniori sa po veľkom úspechu opätovne stretli v kinosále pri vedomostnej hre “Páli 

nám to!”, najmä pri skladaní slov z písmen abecedy, ale aj v preverení pozornosti 

súťažiacich v sledovaní jednotlivých tém, 

4) tréning pamäte  skupinový, kognitívna aktivizácia 2 x týždenne  - pod   odborným 

vedením psychológa zariadenia, 

5) tvorivé dielne – výtvarné dielne – arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným vedením 



liečebného pedagóga – terapeuta so zameraním na ručnú prácu, výzdoby a podobne, 

6) pohybové hry, 

7) rozvíjanie, stimulácia jemnej motoriky (maľovanie, modelovanie, skladanie puzzle), 

8) krúžok maďarského jazyka, 

9) krúžok nemeckého jazyka, 

10) krúžok ruského jazyka, 

11) posedenie pri hudbe, počúvanie hudby, 

12) čítanie dennej tlače, 

13) pamäťové hry, 

14) šachové hry,  

15) kartársky krúžok, 

16) spevácky krúžok, 

17) tanečný krúžok, 

18) čitateľsko-literárne popoludnie, 

19) športové dopoludnie, 

20) spoločné stretnutie pri skladaní a hádaní slov, 

21) stretnutie v knižnici a pri počítačoch so zameraním na historické fotografie  

a sledovanie diania vo svete, 

22) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve 1x týždenne, 

23) prechádzky, 

24) drobné nákupy pre prijímateľov, 

25) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

26) duchovné služby: 4 x mesačne svätá omša, spovede, skupinové modlitebné stretnutia  

a modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec, 

27) filmové premietanie: 2 x týždenne, 

28) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom, 

29) skupinová sociálna práca, 

 

      DECEMBER: 

1) Sv. Mikuláš ani v roku 2014 nezabudol na seniorov v DJŽ. Po rozsvietení Vianočného 

stromčeka sv. Mikuláš v sprievode anjelov a neposlušného čerta obdaroval každého 

nielen každého prítomného, ale navštívili aj klientov v každom pavilóne zariadenia. 

                       
  



2) Vystúpenie seminaristov Bohosloveckej fakulty Cyrila a Metoda v Bratislave, spolu 

s prijímateľmi privítali adventné obdobie. SCHOLA CANTORUM predstavilo  

v sprievode harmoniky seniorom Gregoriánske chorály, vianočné skladby a piesne na 

želanie aj na jednotlivých oddeleniach zariadenia. 

                         
 

3) Vystúpenie detí z Materskej školy Bazovského dňa 11.12.2014 s ich programom 

spríjemnilo seniorom dopoludnie. Po vystúpení sa vzájomne obdarovali. Deti 

prijímateľom darovali vlastnoručne vyrobené náramky z gumičiek a prijímatelia 

obdarovali deti sladkosťou. 

4) Sv. Lucie dňa 12.12.2014 zavítali do zariadenia, aby husacími krídlami omietli rohy 

všetkým, ktorí sv. Lucie po ich zaklopaní vpustili do svojich miestností a omietli rohy 

a symbolicky tak vyhnali zlo.  

   
 

5) zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clownodoctors, ktorí po celý  

rok 2014 pravidelne spríjemňovali a rozveseľovali prijímateľov v zariadení, pripravili 

pre nich už po druhýkrát veselú klauniádu s vianočnou tematikou, 

 

  



6) prijímatelia zavŕšili po spoločnom zdobení vianočných stromčekov adventné obdobie 

posedením pri koledách,  

7) tréning pamäte  skupinový, kognitívna aktivizácia 2 x týždenne  - pod   odborným 

vedením psychológa zariadenia, 

8) tvorivé dielne – výtvarné dielne – arteterapia: 3 x týždenne, pod odborným vedením 

liečebného pedagóga – terapeuta so zameraním na ručnú prácu, výzdoby a podobne, 

9) pohybové hry, 

10) krúžok maďarského jazyka, 

11) krúžok nemeckého jazyka, 

12) krúžok ruského jazyka, 

13) posedenie pri hudbe, počúvanie hudby, 

14) čítanie dennej tlače, 

15) pamäťové hry, 

16) šachové hry,  

17) kartársky krúžok, 

18) spevácky krúžok, 

19) tanečný krúžok, 

20) čitateľsko-literárne popoludnie, 

21) športové dopoludnie, 

22) spoločné stretnutie pri skladaní a hádaní slov, 

23) stretnutie v knižnici a pri počítačoch so zameraním na historické fotografie  

a sledovanie diania vo svete, 

24) kávičkáreň – spoločné posedenie pri káve 1x týždenne, 

25) prechádzky, 

26) drobné nákupy pre prijímateľov, 

27) možnosť využívania služieb kaderníčky aj pedikérky, 

28) duchovné služby: 4 x mesačne svätá omša, spovede, skupinové modlitebné stretnutia  

a modlitebné spoločenstvo zamerané na ruženec, 

29) filmové premietanie: 2 x týždenne, 

30) individuálna sociálna práca v súlade s vypracovaným individuálny plánom, 

31) skupinová sociálna práca. 

  



2.2.2.2. Zariadenie opatrovateľskej služby 

 

V zariadení opatrovateľskej služby  poskytujeme sociálnu službu na určitý čas,  spravidla na 

dobu troch mesiacov, najviac však na šesť mesiacov v roku a to plnoletej fyzickej osobe, 

ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú 

službu. 

 

V priebehu roka 2014 sme evidovali 125 žiadostí  o zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby, z toho 5 žiadostí na odľahčovaciu službu. Prijali sme 93 prijímateľov, z toho 5 

prijímateľov na odľahčovaciu službu. Priemerný vek prijímateľov, ktorým bola  poskytnutá 

pobytová sociálna služba v roku 2014 bol 81 rokov. Prijímatelia, ktorí nemali dovŕšený 

dôchodkový vek bolo 7, najmladší mal 57 rokov. V roku 2014  ukončilo  pobyt v zariadení 64 

prijímateľov, z toho 39 odišlo do trvalých zariadení a 25 do domáceho prostredia. Zomrelo 29 

prijímateľov.  

 

Ku dňu 31.12.2014 bolo v ZOS umiestnených 21 prijímateľov, z toho 12 žien a 9 mužov. 

 
 

 

 
  

Zloženie klientov ZOS podľa pohlavia

9

12

Muži 

Ženy

1
2

18

0

5

10

15

20

IV. stupeň V. stupeň VI. Stupeň

Zloženie klientov ZOS podľa stupňa 

odkázanosti

Počet obyvateľov



Pri kapacite 22 lôžok v zariadení bola priemerná obložnosť 92,37 %.     

Zariadenie disponuje 14 izbami:    

 

 1 posteľová   8  

 2 posteľová   4 

 3 posteľová   2 

 

 

V ZOS starostlivosť o prijímateľov zabezpečuje úseková sestra a 9 opatrovateliek, ktoré sa 

striedajú v službách (dve opatrovateľky v službe).  

V roku 2014 prevažovali prijímatelia s diagnózami Alzheimerovho typu, demenciami 

zmiešaného typu, kardiovaskulárne ochorenia, tiež choroby pohybového aparátu, po úrazoch 

(fraktúry bedrového kĺbu).  

 

Lekárska starostlivosť o klientov je zabezpečovaná cestou zmluvných lekárov prijímateľov, 

prípadná ďalšia odborná lekárska starostlivosť sa zabezpečuje v ambulanciách odborných 

lekárov podľa dispenzarizácie za spolupráce s rodinnými príslušníkmi. 

 

V zariadení opatrovateľskej služby boli zabezpečované pravidelné aktivity konané dvakrát do 

týždňa v poobedňajších hodinách, ktoré sú zamerané najmä na: 

 

 udržiavanie a získavanie nových vzťahov (spoločenské hry – rôzne kartové hry, 

domino, mikádo, človeče nehnevaj sa, a pod.), 

 rozvíjanie, stimuláciu jemnej motoriky (maľovanie, modelovanie, skladanie puzzlí), 

 schopnosť vyjadrovania sa (biblioterapia, rozhovory), 

 kognitívnu rehabilitáciu  (tréningy pamäte skupinové, individuálne), 

 udržanie pohybovej koordinácie.  

Tieto aktivity sú orientované na zabezpečenie pohody klientov. Zohľadňujeme ich záujmy, 

potreby, prihliadame na ich momentálny zdravotný stav, schopnosti. 

 

Aktivity, programy v zariadení opatrovateľskej služby zabezpečované s prihliadnutím 

na jednotlivé obdobia a kalendárne mesiace: 

 

 január  fašiangová zábava vo vyrobených maskách pri hudbe a občerstvení, 

 február  sv. Valentín, výroba srdiečok a darovanie si ich navzájom, 

 marec  MDŽ, výroba kvetov z papiera, 

 apríl  maľovanie veľkonočných vajíčok, šibačka, 

 máj  sviatok matiek, posedenie pri hudbe, vyrábanie kvetov z papierových, 

 jún  sviatok otcov, posedenie, rozhovory, 

 júl  rôzne súťaže, posedenia v záhrade, 

 august  mesiac remeselníckych dielní, 

 september zaspomínanie si na školské časy, 

 október mesiac úcty k starším, vystúpenie detí z MŠ Ušiakova, MŠ Sokolíkova, 

 november vystúpenie detí z MŠ Sekurisova, 

 december príchod sv. Mikuláša, výroba adventného venca, vianočných pozdravov 

ozdobovanie stromčeka pri koledách, vianočná besiedka z MŠ 

Sekurisova.  

  



2.2.3. Ošetrovateľská starostlivosť  

V DJŽ poskytujeme komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť prijímateľom podľa stupňa 

odkázanosti na jednotlivých oddeleniach. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť sa 

poskytuje v zmysle platnej legislatívy podľa novely zákona č. 485/2012 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

v súlade s ustanovením § 22 formou ošetrovateľského procesu, individuálne podľa 

jednotlivých potrieb prijímateľov. Hlavný dôraz sa kladie na uspokojovanie bio – psycho - 

sociálnych potrieb so zachovaním pocitu istoty a bezpečia. Sestry na všetkých oddeleniach 

zabezpečujú okrem vedenia zdravotnej dokumentácie aj objednávanie prijímateľov na 

jednotlivé vyšetrenia, odber biologického materiálu, príprava a podávanie liekov, aplikácia 

injekcií a inzulínu. Cestou ADOS vieme zabezpečiť u prijímateľov neprijímajúcich tekutiny 

infúznu terapiu, rehabilitáciu a ošetrovanie rán a dekubitov. Opatrovatelia/ky zabezpečujú 

hygienickú starostlivosť u nesebestačných prijímateľov, podávanie stravy a tekutín, 

polohovanie a nácvik sebaobslužných činností a iných činností v súlade so zachovávaním 

základnej ľudskej dôstojnosti.  

Oddelenia 

 

o Oddelenie B1- má kapacitu 24 lôžok na jednoposteľových izbách  

o Oddelenie B2- má kapacitu 24 lôžok na jednoposteľových izbách 

o Oddelenie B3- má kapacitu 22 lôžok na jednoposteľových izbách, toho času už 

prispôsobované aj manželským párom. 

 

Na tomto oddelení sa poskytuje starostlivosť prijímateľom mobilným, čiastočne mobilným 

alebo imobilným. Prijímateľom sa poskytuje 24- hodín denne ošetrovateľská starostlivosť. 

V tomto pavilóne sa nachádzajú dve jedálne z toho jedna veľká a jedna malá. Mobilní 

prijímatelia navštevujú veľkú a čiastočne mobilní malú jedáleň. Imobilným prijímateľom sa 

strava podáva pri lôžku.  

o  Oddelenie C1- má kapacitu 38 lôžok v dvojposteľových izbách  

 

Na oddelení sú umiestňované výlučne prijímateľky, ktoré trpia duševnými poruchami a ktoré 

sú   mobilné aj imobilné. Toto oddelenie je určené pre prijímateľky so zvýšeným dohľadom.  

 

o  Oddelenie C2 prízemie 

 

 Oddelenie C2 ženy - kapacita 32 lôžok v dvojposteľových izbách 

 

Na toto oddelenie sú prijímané prijímateľky s čiastočne alebo s úplne rozvinutým 

imobilizačným syndrómom, s vysokou polymorbiditou, inkontinenciou a s komplikáciami 

z toho vyplývajúcimi.  

 

 Oddelenie C2 muži- má kapacitu 18 lôžok v dvojposteľových izbách  

 

      Na oddelenie  sú umiestňovaní výhradne muži, ktorí sú taktiež odkázaní na pomoc 

druhej osoby a ošetrovateľského personálu v základných sebaobslužných činnostiach. 

Oddelenie C2 muži je tiež so zvýšeným dohľadom. 

  



o  Oddelenie DAT  

Pavilón DAT pozostáva z troch oddelení, v ktorom sú umiestňovaní mobilní a čiastočne 

mobilní prijímatelia s diagnózou Alzheimerovho typu. Izby sú dvojlôžkové s možnosťou 

ubytovania manželských párov. Prijímatelia vzhľadom na svoju diagnózu sú plne odkázaní na 

pomoc ošetrovateľského personálu. Oddelenie je uzavreté, so zvýšeným dohľadom. 

 

Ošetrovateľská dokumentácia 

Ošetrovateľská starostlivosť sa v zariadení poskytuje formou ošetrovateľského 

procesu. Cieľom je poskytovanie individuálneho prístupu ku každému prijímateľovi,  

so zameraním na jeho potreby a zachovanie ľudskej dôstojnosti. Dôkladné vedenie 

ošetrovateľskej dokumentácie je súčasťou ošetrovateľského procesu. Dokumentácia je veľmi 

dôležitá pre informovanosť celého ošetrovateľského tímu, ktorá ich informuje o psychickom 

a fyzickom stave prijímateľov. Pri každom príjme prijímateľa službukonajúca sestra 

vypracuje komplexnú anamnézu od prijímateľa a jeho príbuzných. Akákoľvek zmena 

zdravotného stavu sa zapíše do ošetrovateľskej dokumentácie.  

 

Lekárska starostlivosť 

Lekársku starostlivosť  DJŽ zabezpečuje MUDr.  Nikoleta   Töröková a MUDr.  Eva 

Pavlíková Bielická – psychiater zabezpečuje psychiatrickú starostlivosť.  Pri akútnych 

stavoch je vždy privolaná RZP alebo RLP. Zmeny zdravotného alebo psychického stavu 

konzultuje vedúca sestra s lekármi.  

 

Fyzioterapia  

V DJŽ sa poskytuje fyzioterapia zabezpečením dvoma fyzioterapeutmi na plný 

pracovný úväzok. U mobilných prijímateľov formou skupinovej rehabilitácie, u imobilných 

individuálne na základe odporúčania praktického alebo rehabilitačného lekára.  Mobilizáciou 

a vertikalizáciou prijímateľa predchádzame vzniku kontraktúr a imobilizačného syndrómu.  

 

Najčastejšie diagnózy u klientov: 

 

 Psychiatrické ochorenie: organický psychosyndróm, Parkinsonova choroba, 

Alzheimerova  choroba, vaskulárne demencie, schizofrénia 

 Kardiovaskulárne ochorenie: hypertenzia, ateroskleróza, ischemická choroba 

srdca, NCMP 

 Ochorenia pohybového aparátu: gonarthróza, osteoporóza, coxathróza 

 Endokrinné ochorenia: diabetes mellitus, ochorenie štítnej žľazy 

 Ochorenie zmyslového aparátu: hluchota, glaukóm, katarakta 

 Onkologické ochorenia: CA žalúdka, CA maternice, CA pľúc. 

  



Personálne obsadenie  zdravotného úseku DJŽ 

 

 DJŽ 

Hlavná sestra 1 

Úsekové sestry 1 

Zdravotné sestry  26 

-  V tom 7 sestier na ½ úväzok  

Rehabilitačné sestry 2 

Opatrovatelia v trojzmennej prevádzke 55 

- V tom 3 opatrovateľky na ½ úväzok  

 

 

  Dosiahnuté vzdelanie sestier 

 

Sestry s ukončeným stredným zdravotníckym vzdelaním  14 

Sestry s ukončeným stredným zdravotníckym vzdelaním – diplomovaná sestra   3 

Sestry s ukončeným pomaturitným špecializovaným štúdiom   6 

Sestry s ukončeným I. stupňom VŠ vzdelania (Bc.) v odbore ošetrovateľstvo   6 

Sestry s ukončeným II. stupňom VŠ vzdelania (Mgr.), VŠ v odbore 

ošetrovateľstvo 

  1 

 

Všetky sestry sú registrované v registri sestier Slovenskej komory sestier a pôrodných 

asistentiek. V rámci celoživotného vzdelávania sú v DJŽ organizované semináre podľa 

kreditového systému komory sestier. Opatrovatelia absolvovali opatrovateľský kurz v rozsahu 

min. 220 hodín. 

 

2.2.4. Stravovanie 

 

Prijímatelia odoberajú stravu a stravujú sa v zariadení na základe zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby a vymedzení počtu odoberanej stravy v tejto zmluve. Podľa ustanovenia  

§ 17, ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. a § 9 ods. 5 VZN č. 2/2014 je  prijímateľ povinný 

odoberať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Stravovanie 

zabezpečuje pre všetkých prijímateľov zariadenia podľa vopred vypracovaného a schváleného 

jedálneho lístka prevádzkovateľ stravovacej prevádzky, ktorý ho zostavuje týždenne 

s prihliadnutím na jednotlivé druhy stravy podľa zdravotného stavu  prijímateľov.  

Stravovanie sa podľa ustanovenia § 17, ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje ako 

obslužná činnosť v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný 

stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na 

suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. V zariadení je poskytovaná strava v rozsahu: 

raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diétnej strave - diabetickej diéte  sa poskytuje aj 

druhá večera. Jedálny lístok je vyvesený na viditeľnom mieste v jedálňach zariadenia, tiež pri 

jedálňach. Diétna strava sa podáva na základe odporúčania všeobecného praktického lekára, 

alebo na základe odporúčania odborného lekára. Každý prijímateľ sociálnej služby, u ktorého 

dôjde k zmene zdravotného stavu, a ak to jeho zdravotný stav vyžaduje, odoberá stravu, ktorú 

určuje a predpisuje lekár, prípadne na odporúčanie odborného lekára alebo zdravotníckeho 

zariadenia. Imobilným prijímateľom sa podáva strava k lôžku, prípadne do malých jedální na 

oddeleniach za pomoci zdravotného personálu. Pri prevoze a prenášaní stravy sú dodržiavané 

všetky hygienické predpisy a opatrenia. Prijímatelia môžu svoje požiadavky, návrhy alebo 

výhrady týkajúce sa stravovania nahlásiť vedúcemu zamestnancovi prevádzkovateľovi 

stravovacej prevádzky alebo vedeniu zariadenia osobne, alebo prostredníctvom Výboru 



prijímateľov. Môžu využiť aj schránku na pripomienky, ktorá je umiestnená pri kancelárii 

sociálnych pracovníkov v pavilóne B. 

Od 1.8.2013 sa poskytovanie stravy zabezpečuje firma City Gastro, s. r .o. v priestoroch 

zariadenia. 

 

2.2.5. Hygiena 

 

Hygiena priestorov zariadenia, spoločných priestorov, obytných miestností prijímateľov, 

vrátane prevádzkových priestorov zariadenia je  zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy 

Slovenskej republiky a v zmysle interných predpisov zariadenia.  DJŽ má v súlade so 

zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva vypracovaný 

a schválený „Prevádzkový poriadok.“  

Celková hygiena priestorov je zabezpečovaná zamestnancami zariadenia. Pranie a žehlenie 

posteľnej bielizne a osobného šatstva zabezpečujú zamestnanci práčovne DJŽ.  

V priestoroch zariadenia sa pravidelne vykonáva dezinfekcia a deratizácia, ktorá je v súlade 

s platnou legislatívou Slovenskej republiky.  

 

2.2.6. Výbor prijímateľov 

 

Prijímatelia sa podieľajú podľa svojich možností, síl a schopností na organizovaní 

spoločenského života v DJŽ svojou vlastnou iniciatívou alebo prostredníctvom svojich 

zástupcov zvolených  vo Výbore prijímateľov. Výbor prijímateľov je volený na zasadnutí 

prijímateľov zariadenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných. Výbor prijímateľov si zo 

svojich členov volí predsedu výboru. Návrh na jeho zloženie predkladajú prijímatelia 

zariadenia. Výbor prijímateľov sa schádza pravidelne, alebo podľa potreby. Schôdzu zvoláva 

predseda výboru. Uvedených stretnutí sa na základe pozvania zúčastňuje aj vedenie 

zariadenia. Stretnutie Výboru prijímateľov môže byť zvolané aj mimoriadne na podnet 

riaditeľky zariadenia. Svoju požiadavku na riešenie zistených nedostatkov so svojim 

odporučením na riešenie Výbor prijímateľov predkladá riaditeľke zariadenia. Výboru 

prijímateľov zariadenie podľa potreby poskytuje organizačnú a administratívnu pomoc. 

Výbor prijímateľov nabáda a vedie  prijímateľov k spoločnému bezkonfliktnému 

a tolerantnému spolunažívaniu. Podieľa sa  pri rozvíjaní vhodných foriem kultúrneho života 

prijímateľov, pri realizovaní dobrovoľnej aktivizačnej, ergoterapeutickej alebo inej činnosti.  

Výbor prijímateľov pôsobí zmierlivo na prijímateľov a rieši drobné nezhody medzi nimi, dbá 

na dodržiavanie poriadku a ochranu majetku v DJŽ, na svojom zasadnutí hodnotí svoju 

činnosť, vzťahy medzi prijímateľmi zariadenia navzájom,  medzi prijímateľmi 

a zamestnancami, pripravuje prípadné pripomienky k poskytovaniu sociálnej služby 

v zariadení, k práci zamestnancov zariadenia a pod., zúčastňuje sa pri riešení  porušovania 

domového poriadku, spolupracuje pri adaptačnom procese novoprijatého prijímateľa. 

 

2.2.7. Kolektívna zmluva 

V roku 2014 obe zmluvné strany  plnili úlohy vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy („KZ“).          

KZ bola uzatvorená za účelom splnenia úloh organizácie s prihliadnutím na oprávnené 

záujmy a potreby zamestnancov, zlepšenie ich pracovných a životných podmienok. 

Organizácia plne rešpektuje postavenie odborovej organizácie. V pracovno-právnych 

vzťahoch sa postupovalo podľa platného Zákonníka práce. 

Mzdové náležitosti pracovníkov sú riešené platnými mzdovými predpismi. Zamestnanci sú 

odmeňovaní  v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  



2.2.8.  Vzdelávanie zamestnancov, BOZP, OPP  

 

BOZP - novoprijatí zamestnanci absolvovali vstupné školenie BOZP a PO. V roku 2014 sme 

neevidovali žiadne  pracovné úrazy. 

 

Organizácia poskytuje svojim zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej 

OOPP) v zmysle organizačných smerníc. V priebehu roka boli vykonané revízie mokrých 

prostredí, plynovej kotolne, dymovodov, plynových sporákov v stravovacej prevádzke, 

elektrickej požiarnej signalizácie, záloženého zdroju elektrickej energie, vyhradených 

technických zariadení, požiarnych klapiek, regulačných staníc plynu (stredotlak a nízkotlak), 

prenosných spotrebičov a predlžovacích šnúr, výťahov, hasiacich prístrojov, požiarnych 

hydrantov (vnútorných aj vonkajších) a požiarnych uzáverov.  

 

V rámci vzdelávania zamestnancov a v záujme zvyšovania odbornej 

kvalifikácie zamestnancov ekonomického, sociálneho a zdravotného úseku sa zamestnanci 

zúčastňovali odborných seminárov, kurzov a školení.  

 

Riaditeľka a vedúca sociálneho úseku absolvovali akreditovaný vzdelávací program ďalšieho 

vzdelávania – supervízia v sociálnej práci v rozsahu 240 hodín. 

 

Vedúca zdravotného úseku a úseková sestra absolvovali kurz bazálnej stimulácie.  

 

Pracovníčka na sociálnom úseku  si  doplnila kvalifikáciu v akreditovanom vzdelávacom 

kurze inštruktor sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín a zúčastnila sa v Centre Memory, 

n. o.  vzdelávania – Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách. 

  

2.2.9. Ostatné služby prijímateľom 

 

V roku 2014 DJŽ zabezpečoval prijímateľom na základe ich individuálnych potrieb 

a požiadaviek využívanie ostatných služieb priamo v zariadení. Prijímateľom ich poskytovali 

kaderníčka a pedikérka. Prijímatelia si tieto služby hradili vo vlastnej réžii.  DJŽ tiež 

zabezpečoval v roku 2014 drobné nákupy pre prijímateľov, najmä osamelých, bez príbuzných, 

imobilným alebo prijímateľom so zhoršeným zdravotným stavom. 

 

 

3.  Plán hlavných úloh organizácie na rok 2015 

 

1. Dodržiavať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynakladania  finančných prostriedkov 

v súlade s platnými predpismi. 

 

2. Prerábka kúpeľní v pavilóne B v DJŽ. 

 

3. Hľadať možnosti zvyšovania  celoživotného vzdelávania zamestnancov. 


