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ÚVOD 
 

 Domov seniorov Lamač, Na barine 5 v Bratislave, je zriadený ako rozpočtová organi-

zácia obce Magistrátom hl. m. SR Bratislavy s účinnosťou od 1. 12. 1990. Činnosť zariadenia  

je vymedzená  Štatútom z  9. decembra 1991 a zriaďovacou  listinou  novelizovanou  k  

1. máju 2009 v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

V tejto zriaďovacej listine bol okrem iného zmenený názov zariadenia z Domova - penziónu 

pre dôchodcov na Domov seniorov Lamač (ďalej DSL).  Podľa § 35 zákona NR SR č. 

448/2008 Z. z. v domove poskytujeme klientom odborné, obslužné a ďalšie činnosti  na zá-

klade zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb (§ 64), ktorý bol vykonaný dňa 12. 

8. 2009 Bratislavským samosprávnym krajom. Pri poskytovaní služieb a ich úhrade sme po-

stupovali podľa  Všeobecného záväzného nariadenia Magistrátu hl. m. SR Bratislavy č. 

2/2014 od účinné od 1.6.2014.  

 Celoročnú sociálnu starostlivosť zabezpečujeme pre 205 prijímateľov sociálnych 

služieb  podľa platných predpisov v rozsahu finančných a materiálnych možností zverených 

rozpočtových prostriedkov a majetku. 

 

 

 

 

ČASŤ  A 

     

 

1. Plnenie plánu hlavných úloh organizácie na rok 2016 

 

1.1. Rozpočet a finančná disciplína – pri čerpaní rozpočtových prostriedkov uplatňovať maxi-

málnu hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných verejných prostriedkov pri dodržaní zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 431/2004 Z. z. 

o účtovníctve v znení pozdejších predpisov v súbehu so zákonom č. 343/2015 Z. z.. o verejnom 

obstarávaní, zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám.  

T: Trvale      Zodpovedá: riaditeľka a ved. EÚ 

 

Vyhodnotenie úlohy: plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v roku 2016 boli plnené v súlade 

s predpismi a uloženými záväznými ukazovateľmi rozpočtu DSL.  

Domov seniorov Lamač v roku 2016 hospodáril v súlade so chváleným rozpočtom, ktorý bol 

celkom 3 krát upravovaný. Zmeny sa týkali hlavne záväzného ukazovateľa Kapitálové výdav-

ky, pretože v sledovanom období boli zakúpené transportné vozíky s aktívnym ohrevom pre 30 

kusov tabletov na stravu klientov a služobné motorové vozidlo. Čerpanie rozpočtových výdav-

kov bolo pravidelne kontrolované a používané na plánované prevádzkové potreby t.j. predo-

všetkým na úhrady dodávateľských faktúr za dodávku tepla a teplej vody, energie, plynu, stu-

denej vody a odkanalizovanie, na úhrady za poskytované služby upratovania a stravovania, za 

nákupy materiálu na údržbu obytných jednotiek a prevádzkových priestorov, za opravy 

a revízie prevádzkových strojov a zariadení v zmysle platných prepisov, na výplatu miezd 

a odvodov sociálneho a zdravotného zabezpečenia za zamestnancov a iné drobné služby. Pri 

všetkých výdavkoch sme sa snažili o efektívnosť a hospodárnosť vynaložených prostriedkov. 
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Z pridelených rozpočtových prostriedkov sme uhradili všetky faktúry, ktoré prišli do 

31.12.2016. 

 

 

1.2     V zmysle novely zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách vypracovať podmienky 

kvality poskytovanej sociálnej služby v Domove seniorov Lamač 

 T: rok 2016     Zodpovedá: riaditeľka, ved. sociálneho úseku  

 

Vyhodnotenie úlohy: 

V roku 2015 bola vypracovaná Príručka implementácie podmienok kvality a Terminologický 

slovník pod odborným vedením spoločnosti  TABITA s.r.o. v zastúpení Ondrej Buzala. 

 

1.3   Dokončiť vypracovanie personálneho auditu za účelom zlepšenia vnútornej komuni-

kácie, zvýšenia zodpovednosti riadenia vedúcich oddelení a efektívnosti práce počas pracovnej 

doby.  

T: rok 2015     Zodpovedá: riaditeľka a personálny úsek  

 

Vyhodnotenie úlohy: 

  Personálny audit bol vypracovaný firmou B K S  Úspech, s.r.o. a ukončený v mesiaci 

marec 2015. Závery a odporúčania boli spracované ako kritériá podmienok kvality sociálnych 

služieb. Personálny audit výrazne zlepšil vnútornú komunikáciu, zvýšil zodpovednosť riadenia 

vedúcich oddelení a upravila sa efektívnosť práce počas pracovnej doby. V zmysle toho sa 

pravidelne aplikuje hodnotenie všetkých zamestnancov minimálne raz polročne, prípadne 

štvrťročne. Rovnako boli spracované nové náplne zamestnancov, ktoré sa dopĺňajú pravidelne, 

resp. podľa aktuálnosti úloh. 

 

1.4 Dôsledne realizovať opatrovateľský cieľ modelu podľa Moniky Krohwinkel a byť 

garantom opatrovateľského procesu v našom zariadení DsL. 

Termín: rok 2016  

                                        Zodpovedá:  riaditeľka, hlavná sestra, vedúca  

                 sociálneho úseku 

Vyhodnotenie úlohy: 

Úloha bola plnená počas celého roka 2016, a naďalej bude pokračovať aj v roku 2017. 

Garantom opatrovateľského procesu sú : Hl. sestra Perhalová, st. sestra Balážová, sestra Perič-

ková, sestra Šifrová 

 

1.5  Zabezpečiť nepretržitú prevádzku Z.Ú. II vo vchode D 

Termín: 2016     Zodpovedá: riaditeľka a hlavná sestra 

 

Vyhodnotenie úlohy 

  Úloha bola splnená, nepretržitá prevádzka je zabezpečená zdravotným personálom. 
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2. VYHODNOTENIE KONTROLNEJ ČINNOSTI V ROKU 2016 

 

V hodnotenom období roku 2016 boli vykonané nasledujúce kontroly: 

 

Priebežne počas roka sme kontrolovali  zabezpečenie bezproblémovej  prevádzky 

zariadenia. Externý bezpečnostný technik kontroloval priebežne dodržiavanie bezpečnostných 

a pracovných predpisov na pracovisku, výkon revíznej kontroly a udržiavanie elektrických, 

inštalačných a ostatných zariadení prevádzky v súlade s plánom činnosti BOZP, PO a plánom 

revízií na rok 2016. 

V mesiaci október v roku 2016 bol v našom zariadení vykonaný účtovný audit  

Výsledok kontroly : zistené nedostatky boli odstránené. 

 

V mesiaci december bola v našom zariadení vykonaná kontrola firmou PolyStar, s.r.o. 

zameraná na súlad s požiadavkami na triedenie nebezpečných vecí, súlad s požiadavkami na 

balenie nebezpečných vecí, súlad s požiadavkami na označovanie nebezpečných vecí, súlad s 

požiadavkami na evidenciu nebezpečných vecí, súlad s požiadavkami na skladovanie 

nebezpečných vecí, súlad s požiadavkami v oblasti bezpečnosti, súlad s požiadavkami na 

havarijné stavy.  

Výsledok kontroly citujeme: „V priestoroch Domov Seniorov Lamač je udržiavané 

pracovné prostredie v súlade s požiadavkami legislatívy pre poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti.  

Poskytované služby sú riadené, plánované, dokumentované a poskytuje ich 

kompetentný personál. Zodpovednosti a vykonávanie činností pri poskytovaní služieb 

ambulantnej starostlivosti, vrátane verifikácie, validácie, monitorovania, kontroly a 

skúšobných činnosti špecifických pre poskytovanú službu a indikátorov procesu sú riadené.“ 

 

DSL pri každej operácii vykonáva predbežnú finančnú kontrolu hospodárenia  a to pri 

verejnom obstarávaní vo všetkých etapách realizácie, pri objednávkach a všetkých  zmluvách, 

pri nákupoch materiálu a úhradách faktúr. Ďalej bola vykonávaná kontrola používania 

a hospodárnosti prevádzky dopravných prostriedkov DSL, kontrola operatívnej evidencie 

príručných skladov, cenín a pokladne. 

 

Dôležitú  úlohu tvorila kontrolná činnosť zameraná na kvalitu poskytovaných 

sociálnych služieb v rámci operatívnych porád riaditeľky, pracovných porád zdravotného 

úseku, ekonomického úseku a zasadnutí sociálnej komisie.  

 

Personálne oddelenie naďalej vykonávalo kontroly zdravotných preukazov, lekárskych 

potvrdení na súhlas práce v nočných zmenách a lekárskych prehliadok vodičov motorových 

vozidiel. Personálne oddelenie v spolupráci s vedúcimi úsekov pravidelne kontrolovali 

dochádzky. 

V oblasti riadiacej práce boli prekontrolované vydané príkazy 

riaditeľky, vnútroorganizačné smernice a následne aktualizované alebo vypracované nové 

v zmysle platných právnych noriem. Výsledky kontrol boli priebežne hodnotené na 

pracovných poradách úsekov, operatívnych poradách a na gremiálnych poradách riaditeľky.   
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ČASŤ B 

 

 

 

I. ROZBOR A VYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2016 

 

 

Domov seniorov Lamač hospodáril podľa schváleného rozpočtu a zároveň podľa progra-

mového rozpočtu.  

 

 

 

1. Záväzné ukazovatele rozpočtu a jeho zmeny 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo rozpočet Hlavného 

mesta 10. decembra 2015 uznesením č. 346/2015 s určením záväzných ukazovateľov, úloh, 

limitov a programov pre rozpočtovú organizáciu Domov seniorov Lamač.  

 
 

 

tab. č. 1 

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ 

Progra- 

mový  
rozpo- 

čet 

Po-

lož-

ka 
Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2016 

„Z“ x  Príjmy celkom 442 310 

„Z“ 6.1.5.  Výdavky celkom 1 506715 € 

„Z“ 6.1.5. 600 Bežné výdavky, v tom:  1 506 715 € 

„Z“  610 Mzdy, platy a náhrady mzdy 590 000  € 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 221 340  € 

  630 Tovary a služby 686 375  € 

  640 Bežné transfery  jednotlivcom - nemocenské dávky, odchodné 9 000  € 

„Z“ 6.1.5.  Kapitálové výdavky  0 € 

„Z“ – Záväzný limit 
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Zmeny bežného rozpočtu DSL boli priebežne schvaľované Mestským zastupiteľstvom hlavné-

ho mesta SR Bratislavy v roku 2016 takto: 

 

 

Zmena č. 1: Uznesenie MsZ hl. m. SR BA -  č. 346/2015 z 10.12. 2015  
tab. č. 2 

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ 

Progra- 
mový  

rozpo- 

čet 

Po-
lož-

ka Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2016 

v EUR 

Zmena 

rozpočtu 

2016 

Upravený 

rozpočet 

2016 v EUR 

„Z“ x  Príjmy celkom 442 310 0 442 310  

  200 Bežné príjmy, v tom: 442 310 0 442 310  

  210 Príjmy z podnikania a vlastníctva 

majetku 
11 500 0 11 500 

  220 Administratívne poplatky a iné 

poplatky a platby 
430 800 0 430 800 

  240 Úroky z tuzemských úverov, pôži-

čiek, návratných finančných výpo-

mocí, vkladov a ážio 
10 0 10 

„Z“ 6.1.5  Výdavky celkom 1 506 715 0 1 506 715 

„Z“ 6.1.5 600 Bežné výdavky, v tom:  1 506 715 -11 750 1 494 965 

„Z“  610 Mzdy a náhrady mzdy 590 000  0 590 000 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 221 340 0 221 340 

  630 Tovary a služby 686 375 -11 750 674625 

  640 Bežné transfery jednotlivcom – nemo-

censké dávky, odchodné 
9 000  9 000 

„Z“ 6.1.5  Kapitálové výdavky  0  +11 750 11 750 

  713 Nákup strojov a zariadení - zaobsta-

ranie 2 ks transportných vozíkov, 

aktívny ohrev, otvorené na 30 ks 

tabletov na stravu 

0 +11 750 11 750 

 

 Zmena na základe možnosti nákupu transportných vozíkov s aktívnym ohrevom na prepravu 

tabletov na stravu pre klientov bol schválený presun finančných prostriedkov z bežných výdav-

kov na kapitálové výdavky. 

 

 

Zmena č. 2: Uznesenie MsZ hl. m. SR BA -  č. 460/2016 z 28.4. 2016  
tab. č. 3 

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ 

Progra- 

mový  

rozpo- 
čet 

Po-

lož-

ka Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2016 

v EUR 

Zmena 

rozpočtu 

2016 

Upravený 

rozpočet 

2016 v EUR 

„Z“ x  Príjmy celkom 442 310 +8 700 451 010  

  200 Bežné príjmy, v tom: 442 310 +8 700 451 010 

  311 Granty – prijaté dobrovoľné prí-

spevky od darcov a sponzorov 
0 +8 700 +8 700 

„Z“ 6.1.5  Výdavky celkom 1 506 715 +118 700 1 625 415 

„Z“ 6.1.5 600 Bežné výdavky, v tom:  1 494 965 0 1 494 965 

„Z“ 6.1.5 700 Kapitálové výdavky 11 750  + 118 700 130 450 

  710 Obstaranie osobného automobilu  0 + 8 700 8 700 

  710 Rekonštrukcia 2 ks výťahov 0 +110 000 110 000 
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Zmena na základe prijatých sponzorských darov od klientov DSL. Po prehodnotení čerpania 

výdavkov v roku 2015 a po dohode s magistrátom boli pre potreby hlavného mesta uvoľnené 

prostriedky vo výške 110 000 eur s tým, že v roku 2016 budú tieto prostriedky schválené ako 

kapitálový výdavok na rekonštrukciu 2 ks výťahov (A TOV 350 a B TOV 350)  

 

 

Zmena č. 3: Rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy č.5 na základe  

splnomocnenia MsZ hl. m. SR BA -  č. 346/2015 z 10. 12. 2015, ktorým ho splnomocnilo 

vykonávať úpravy rozpočtu  

 
tab. č. 4 

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ 

Progra- 

mový  
rozpo- 

čet 

Po-

lož-
ka Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2016 

v EUR 

Zmena 

rozpočtu 

2016 

Upravený 

rozpočet 

2016 v EUR 

„Z“ x  Príjmy celkom 451 010  +1 300 452 310  

  200 Bežné príjmy, v tom: 451 010 +1 300 452 310 

  311 Granty – prijaté dobrovoľné prí-

spevky od darcov a sponzorov 
8 700 +1 300 10 000 

„Z“ 10.1.5  Výdavky celkom 1 481 697 -10 800 1 484 165 

„Z“ 10.1.5 600 Bežné výdavky, v tom:  1 625 415 +1 300 1 626 715 

„Z“  610 Mzdy a náhrady mzdy 590 000  0 590 000 
  620 Poistné a príspevok do poisťovní 221 340 0 221 340 

  630 Tovary a služby 674 625 -10 800 663 825 

  640 Bežné transfery – nemocenské dávky 9 000 0 9 000 

„Z“  700 Kapitálové výdavky  130 450  + 12 100 142 550 

  710 Obstaranie osobného automobilu  8 700 0 8 700 

  710 Rekonštrukcia 2ks výťahov 110 000 0 110 000 

  710 Obstaranie macerátora 0 +12 100 12 100 

 

 

Zmena na základe prijatých sponzorských darov od klientov DSL a možnosti zakúpenia mace-

rátora na likvidáciu inkontinenčných jednorázových prostriedkov. 

 

Zmena č. 4: Rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy č.6 na základe  

splnomocnenia MsZ hl. m. SR BA -  č. 346/2015 z 10. 12. 2015, ktorým ho splnomocnilo 

vykonávať úpravy rozpočtu  
tab. č. 5 

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ 

Progra- 
mový  

rozpo- 

čet 

Po-
lož-

ka Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2016 

v EUR 

Zmena 

rozpočtu 

2016 

Upravený 

rozpočet 

2016 v EUR 

„Z“ x  Príjmy celkom 452 310  0 452 310  

„Z“ 10.1.5  Výdavky celkom 1 626 715 +0 1 626 715 

„Z“ 10.1.5 600 Bežné výdavky, v tom:  1 484 165 0  1 484 165 

„Z“  610 Mzdy a náhrady mzdy 590 000 +11 000 601 000 
  620 Poistné a príspevok do poisťovní 221 340 -11 000 210 340 

  630 Tovary a služby 663 825 0 663 825 

  640 Bežné transfery – nemocenské dávky 9 000 0 9 000 

„Z“  700 Kapitálové výdavky 0 142 550 142 550 
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Zmena na základe žiadosti o presun finančných prostriedkov z poistného zamestnancov na 

mzdy a náhrady miezd. 

  

 

2.  Príjmy rozpočtu 2016 

 

  Príjmy zariadenia sa tvoria z niekoľkých zdrojov. Hlavným zdrojom príjmov sú úhra-

dy od klientov za poskytované sociálne služby (ubytovanie, zaopatrenie podľa stupňa odkáza-

nosti na sociálnu pomoc, stravovanie a iné drobné služby). Platby za poskytnuté služby sú 

pravidelné a prichádzajú na účet zariadenia v priebehu mesiaca, pretože sú naviazané na vý-

platné termíny starobných dôchodkov.  K 31. 12. 2016 bol evidovaný nedoplatok od jednej 

klientky, ktorá má nízky dôchodok a vyžaduje vyšší stupeň odkázanosti. Tento nedoplatok 

bude krytý po ukončení dedičského konania z prostriedkov uloženého depozitu. 

 

Ďalším zdrojom príjmov sú platby spojené s prenájmom nebytových priestorov skladajú sa z: 

1. City Gastro, s.r.o. , prenájom kuchyne 

2. Slovak Telekom zmluvné nájomné za miestnosti s technickými telekomunikačnými  

     zariadeniami. 

2. Poliklinika Karlova Ves za prenájom lekárskej ambulancie. Ukončenie nájmu 31.5.2016. 

  

     Ostatné príjmy sú za pripísané úroky v banke, sponzorské príspevky, dary  

     a dotácie, dobropisy, vratky a platby za poskytnuté súťažné podklady. 

 

Prehľad plnenia rozpočtu bežných príjmov v roku 2016 
                        tab. č. 6 

Položka 

Ukazovateľ Rozpočet 2015 v € 

príjmy rozpočet 
Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť % plnenia 

212003 Nájomné za kuchyňu 6 703 10 803 6 300,00 58,32 

212003 

Nájomné za NP Slovak Tele-

kom a Poliklinika KV 697 697 709,21 
101,75 

212 Nájomné spolu  7 400 11 500 7 009,21 60,95 

223001 za služby od klientov 430 800 430 800 451 172,43 104,00 

243 Úroky finanč. hospodárenia 10 10 8,52 85,00 

311 Sponzorské dary, granty 0 10 000 10 000,00 100,00 

  Spolu príjmy 445 610 463 810 468 190,16  
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Finančné sponzorské príspevky - celkový príjem 10 500,00 € - boli použité na zabezpečenie 

výdavkov, tak ako boli darcami a poskytovateľom dotácie určené ich použitie. 
                       tab. č. 7 

Ekonomická klasif. Popis         € 

633003 72c Sponzorský dar od klienta 10 000,00 

633006 72c  Spoločenská akcia pre klientov Vianoce 2016 od  MČ Lamač  500,00 

  Celkom 10 500,00 

 

3. Výdavky  

 
Prehľad skutočných bežných výdavkov podľa položiek za rok 2016 v €   
            tab. 8 

Ekon. 

klas. 
Ukazovateľ 

Rozpočet výdavkov 2016 

Schválený 
Upravený 

Skutočnosť 
% 

  Plnenia 

610 Mzdové prostriedky 590 000,00 601 000,00 602 273,46 100,21 

620 Odvody do poistných fondov 221 340,00 210 340,00 209 007,49 99,37 

631 Cestovné náhrady 600 419 418,36 99,85 

632 Energie, voda, komunikácie 251 580,00 227 151,00 219 261,83 96,53 

633 Tovary 50 050,00 76 676,00 77 080,82 100,53 

634 Doprava 2 000,00 1 993,00 1 998,60 99,78 

635 Opravy a údržba 140 500,00 140 500,00 113 687,84 80,92 

636 Nájomné za prenájom  120 164 162,94 99,35 

637 Služby 241 525,00 241 296,00 250 202,50 103,69 

630 Tovary a služby 686 375,00 663 825,00 665 235,73 100,21 

642013 Odchodné do dôchodku 3 000,00 3 095,00 3 093,50 99,95 

642015 Nemocenské dávky  6 000,00 5 905,00 4 637,77 76,85 

640 Transfer jednotlivcovi spolu 9 000,00 9 000,00 7 731,27 85,90 

600 Bežné výdavky spolu 1 506 715,00 1 484 165,00 1 484 247,95 100,01 

            

700 Kapitálové výdavky 0,00 142 550,00 28 194,29 19,78 

  Výdavky celkom 1 506 715,00 1 626 715,00 1 512 441,29 92,98 

 

 Čerpanie výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie 
 

610 Záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky bol schválený vo výške 590 000 eur  

a dodatočne navýšený na 601 000 eur nedočerpaním príspevkov do zdravotných poisťovní.  

620 Príspevky do zdravotných poisťovní, do fondov Sociálnej poisťovne a do DDP 

boli odvádzané v zmysle platnej legislatívy v celkovej výške 209 007,49 €, z toho príspevok na  

doplnkové dôchodkové poistenie bol čerpaný vo výške 4 940,00 € a bol odvedený na účty 

správcovských poisťovní v súlade s platnou kolektívnou zmluvou. 

 

630   Tovary a služby, v tom :  

631001 Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 418,36 € a zahŕňajú výdavky na MHD 

pracovníkov, ktorí boli vyslaní na školenia, semináre, porady a na Magistrát hl. m. SR a na 

cestovné náhrady na vzdelávacie aktivity mimo hlavného mesta.  
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632 Energie  výdavky celkom za 2016 boli vo výške 219 261,83 €  pri rozpočte 227.151 €, 

z toho  

632001 Spotreba energií  celkom   219.261,50 €,  v tom: 

  a) elektrická energia vo výške 17 281,81 € za celé zariadenie 

  b) plyn vo výške 2 592 €  je dodávaný pre kuchyňu a celá čiastka je  

prefakturovaná nájomcovi kuchyne pri ročnom vyúčtovaní nájomného.   

c) teplo a teplá voda vo výške 179 003,80 € - ide o vykurovanie budovy 

a dodávku teplej vody externým dodávateľom. 
 

632002 Vodné a stočné čerpanie bolo 23 473,60 € - schválený rozpočet 35 450 €. 

  

632003  Komunikácie – poštové a telekomunikačné služby 9 043,73 € 

 

633 Tovary    

633001  Interiérové vybavenie výdavky boli vo výške 2 239,59 € skrine pre vrátnikov, päť 

kresiel pre novoprijatých zamestnancov 

 

633002  Výpočtová technika – 6 542,88 € rozpočet 4 000 € - obstaranie 3 ks PC a 1 notebook  

 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – čerpanie rozpočtu  8 716,29 €. Boli 

zakúpené napríklad 3 ks chladničky  a 5 ks filtračné zariadenia vzduchu pre ZÚ, rôzne drobné  

ručné náradie pre údržbu ap.    

 

633006  Všeobecný materiál – čerpanie vo výške 43.555,96 €, rozpočet 43.137,00 €. Z tejto 

položky boli uhrádzané výdavky napríklad na kancelárske potreby, kvety a kytice, dielenské 

materiály na údržbu a opravy, čistiace, pracie, dezinfekčné materiály, maliarske farby ap. 

 

633009 Knihy, časopisy, noviny odborná tlač – čerpanie bolo vo výške 1.034,29 € pri roz-

počte 600 €, ide o odbornú tlač ako sú Finančný spravodajca, Zbierka zákonov, Poradca a i.  

 

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – čerpanie  4 607,15 € v zmysle inter-

ných predpisov o poskytovaní OOPP. Boli zakúpené pracovné odevy pre Zdravotný úsek a 

prevádzku.  

 

633013  Softvér – čerpanie  10 142,40 € pri rozpočte  10.143,00 €, bol zakúpený nový softvér 

pre serverovňu DsL, aby boli zálohované dáta  

 

633016  Reprezentačné výdavky – čerpanie 242,26 € pri rozpočte 200,00 €, pre potreby úseku  

riaditeľky zariadenia. 

 

634 Dopravné výdavky na dopravné služby boli čerpané za rok 2016 vo výške 1 988,60 €,  

z toho:  

634001  Pohonné látky  čerpanie bolo vo výške 788,29 €, 

634002  Servis a údržba vozidiel  čerpanie bolo 1000,86 €;  

634003  Poistenie zodpovednosti za prevádzku motorových vozidiel a havarijné poistenie 

– výdavky boli vo výške 178,95 €, 

634005  Karty, známky, poplatky čerpanie bolo vo výške 20,50€ 
 

635 Štandardná a rutinná údržba celkom 116 120,68 €,  z toho vyberáme: 

635001 Údržba interiérové vybavenia – 827,90 €, 

635002  Údržba výpočtovej techniky, softveru – 351,60 €, 
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635004 Údržba prevádzkových strojov a zariadení 15 813,38 €, výdavky sa týkali hlavne údrž-

by a opráv výťahov, ktoré sú značne opotrebované a nespoľahlivé. 

635006      Údržba budov – výdavky boli 98 797,80 €, z toho výmena okien v obytných jed-

notkách-zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia kúpeľní na ZÚ, bezbariérovosť v ce-

lom objekte. Všetky tieto práce boli vyvolané potrebou odstránenia zlého stavu budovy.   

 

636         Nájomné za prenájom 

636002  Prenájom a výmena kyslíkových fliaš pre Zdravotný úsek za 162,94 € ročne. 

 

637 Služby, z toho vyberáme: 

637001  Školenia, kurzy, semináre – výdavky na vzdelávanie pracovníkov 3.845,10€. 

637003  Inzercia – uverejnenie inzerátov na získanie pracovných síl 2.392,55 €. 

637004  Všeobecné služby 86.721,70€, napr. poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu – 

9.979,12 €, za upratovacie služby – 34.296,13 €, za pravidelné revízie vyhradených zariadení, 

napr. elektro, výťahy ap.  

637005  Špeciálne služby  5.479,32 € napr. právne služby, podpora pri verejnom obstarávaní,  

bezpečnostný a požiarny technik  

637011  Expertízy, štúdie a posudky      2 733,36 € 

637012  Poplatky bankám a daň z úroku        448,95 € 

637014  Stravovanie       124 008,82 €  

 

Cena celodennej stravy pre klientov vrátane režijných výdavkov   

 racionálna, diabetická a žlčníková − 6,00 €  

 

637015  Zmluvné poistenie majetku  2 140,32 €. Ide o poistenie majetku, budov, zariadení a  

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

 

637016  Prídel do Sociálneho fondu bol rozpočtovaný vo výške 5 635,99 €, tvorba sociálneho 

fondu v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 

predpisov a platnej kolektívnej zmluvy vo výške 1,05 % mzdových výdavkov.  

 

637027 Dohody o vykonaní práce 8 162,00 € - na dohodu pracovali – záhradník, vrátnici 

a účtovník, na zastupovanie počas dlhodobej neprítomnosti zamestnancov. 

 

642 Transfery jednotlivcom 

642013  Na odchodné – pri odchode do dôchodku v zmysle platných predpisov a kolektívnej  

zmluvy bolo vyplatené 3 093,50€. 

642015 Na nemocenské dávky vyplatené 4 637,77€ a je to náhrada za prvých desať dní dočas-

nej pracovnej neschopnosti, ktorú platí zamestnancovi zamestnávateľ.  

 

Kapitálový rozpočet  výdavky – 28.194,59 € 
            tab. č. 9 

713 Kapitálové výdavky 0 142.550 28.194,59 19% 

 

713002 Obstaranie strojov – na základe súhlasu Operatívnej porady primátora zo dňa 2014 

a následne schválenou zmenou rozpočtu Mestským zastupiteľstvom DSL obstarával tieto tova-

ry prostredníctvo elektronickej aukcie – zadanie cez EKS a boli obstarané: 

 

1.  Transportný vozík na teplú stravu.  

2. Tablety na teplú stravu pre klientov 
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3. Služobné motorové vozidlo   

4. Macerátor – likvidátor inkontinenčných pomôcok 

 

Financovanie bolo riešené presunom finančných prostriedkov bežného rozpočtu do kapitálo-

vých výdavkov. Kapitálový rozpočet nebol vyčerpaný jednak nižšou cenou dodávateľov, kedy 

transportné vozíky boli nakúpené za výrazne nižšiu obstarávaciu cenu ako bola pôvodne súťa-

žená, a nebola v roku 2016 realizovaná, plánovaná, rekonštrukcia zdvíhacích zariadení, ktorá sa 

presunula do plánu v roku 2017.   

 

 

3a.   Prehľad zdrojov financovania  bežný rozpočet 2016 
                       tab. č. 10 

Zdroje financovania 
Schválený rozpo-

čet  2016 

Upravený rozpo-

čet 2016 

Skutočne zaslané 

financie 

MPSVaR SR   zdroj 111 787 200 787 200 787 200 

Granty , dary - zdroj 72c 10500 2 038 2 038 

Hl. m. SR zdroj 41 688 859 570 839 537 384 

        

Spolu 1 476 059 1 326 622 1 326 622 

 Bežné výdavky 1 476 059   1 326 622  1 312 865 

Vrátené nevyčerpané financie     13 554 

 

 

4.  Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 

  

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu prebiehalo v súlade s platnými predpismi o Sociálnom 

fonde a v zmysle  rozhodnutia vedenia DSL a platnej kolektívnej  zmluvy nasledovne: 

         

 

 

      Zostatok na účte k 1.1.2016         86,01 €    

      tvorba roku 2015 (1,05%  z vyplatených miezd) 5 635,99 € 

      použiteľný SF v 2015 celkom                                     5 722,00 € 

           z toho sa použilo:  

      príspevok na stravu zamestnancov a regeneráciu             5 171,60 € 

      zostatok k 31.12.2016                     550,40 €   

 

5.  Hospodárenie s majetkom  
 

            Hospodárenie s majetkom DSL zabezpečuje ekonomický a prevádzkový úsek. 

Majetok eviduje, účtovne spracováva, zabezpečuje jeho skladovanie, opravy a 

premiestňovanie podľa potrieb prevádzky alebo klientov. Na základe príkazu riaditeľky DSL 

č. 1/2015 bola vykonaná inventarizácia hospodárskych prostriedkov k 31. 12. 2015. 

Inventarizačná komisia nezistila rozdiely v hospodárení so zvereným majetkom a nenavrhla 

žiadne nápravné opatrenia. Riaditeľka DSL s priebehom a výsledkami inventarizácie 

súhlasila. 
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                                                                tab. č. 12     

M A J E T O K Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

Budovy a stavby tr. 021 1 558 809,66 524 052,82 1 034 756,84 

Stroje prístroje a zar.tr.022 130 140,01 94,356,97   35 783,04 

Dopravné prostriedky tr.023 20 741,71 12 595,78 8 145,93 

Pozemky tr.031 42 222,66 0,00 42 222,66 

Dlhodobý hmotný majetok - celkom 1 751 914,04 631 005,57 1 137 357,09 

    

PODSÚVAHOVÉ   ÚČTY    

Drobný hmotný majetok ( DHIM) 308 887,60 0,00 308 887,60 

Operatívna evidencia ( OTE ) 26 673,56 0,00 26 673,56 

Podsúvahové účty spolu  335 561,16 0,00 335 561,16 

    

Hmotný majetok – spolu 2 084 658,35 611 740,10 1 472 918,25 

        

                                                                

 Vyradenie majetku bolo odsúhlasené škodovou a vyraďovacou komisiou DSL.  

 

Skladové zásoby:       22 033,39 € 

 Výška zásob je primeraná prevádzkovým potrebám. Zásoby tvoria kancelárske potre-

by, dielenský materiál, čistiace prostriedky, potreby pre práčovňu, hygienické potreby. Po-

drobný zoznam je v inventarizačnom zápise  a v skladovej evidencii.  

 

Pokladničná hotovosť -  stav k 31.12.2016  bola            0,00 € 

 V priebehu celého roka bol stav pokladničnej hotovosti zhodný so stavom 

vykazovaným v pokladničnej knihe ako aj s účtovným stavom. Priebežne bol dodržiavaný 

pokladničný limit 1500,- €. Fyzická inventúra pokladničnej hotovosti bola vykonaná 4-krát v 

roku. 

 

Ceniny zostatok  621 € čo predstavuje  230 ks stravných lístkov v predajnej cene ako 

predzásobenie na január 2016  pre  zamestnancov DSL. 

  

 

 

Zásoby pohonných hmôt:   DACIA 35,71  litra za 45,55 € 

      Škoda Fabia 41,15 litra za 48,04 € 

           benzín v kanistre pre kosačku   10,00   litra za 11,68 € 

 

Zásoby pohonných hmôt v nádržiach motorových vozidiel a príručnej nádrži   súhlasia s 

účtovným stavom  k 31.12.2016  v celkovej sume  105,27  €. Zásoba PHM je  

31. 12. 2016 evidovaná na sklade na  účte  112.    

 

Pohľadávky a záväzky organizácie: 

 

 

Krátkodobé pohľadávky – účet     315        

zostatok  684,85 €  tvorí nedoplatok klientky, ktorej dôchodok nedosahuje potrebnú výšku, 

aby pokryl všetky poplatky za služby spojené s jej pobytom v zariadení. 
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Pohľadávky z nedaňových príjmov – účet 318 

Pohľadávka za neuhradené energie nájomcu kuchyne vo výške  1.250,85 eura. Pohľadávka je 

vymáhaná súdnou cestou.                                     

                         

Dodávatelia –   účet  321   

K 31. 12. 2016 sme evidovali neuhradené faktúry z sume 862,68 eura – OLO,  

 

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia –  účet 336  

Zostatok 26.056,46 € tvorí odvod do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za mesiac 

12/2016, ktoré boli prevedené  na depozitný účet v ČSOB, a boli odvedené v januári 2017. 

 

Ostatné priame dane – účet   342     

Zostatok 6 265,09 € tvoria neodvedené dane zo závislej činnosti za 12/2016 uložené  na de-

pozitnom účte v ČSOB,  a boli odvedené Finančnej správe v januári 2017. 

 

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtovej organizácie − účet  351   

zostatok 0,31 € je zostatok na bežnom účte k 31.12.2016 

 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce − Účet 355  

zostatok 1 110 427,87€ tvorí zostatková cena majetku a v miere odpisovania je zostatok  

umorovaný.  

 

Iné záväzky -  Účet 379  

zostatok 38 273,88 € tvoria cudzie prostriedky na účtoch v banke. Ide zadržané finančné  

prostriedky zamestnancov na uspokojenie exekúcií a iných zrážok, finančná zábezpeka  

dodávateľa – výkonová záruka,   

  

Výnosy budúcich období  –  účet 384   

zostatok 34 866,36 € predstavuje odpisy majetku zo štátnych a cudzích zdrojov, ktorých  

podiel sa v  roku 2017 a nasledujúcich prejavia ako výnos.     

 

 

 

6.  Personálna práca a čerpanie mzdových prostriedkov 

 

6. l.  Personálna práca  

 

a/ Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2016  60 osôb 

    z toho:          16 mužov

           44 žien 

THP zamestnanci:                                12,5 osôb 

Zdravotnícke profesie:         37 osôb 

Robotnícke profesie:                                                                  10,5 osôb   

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný :                          58,9 osôb  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách:             61,6 osôb 

  

b/ Do pracovného pomeru počas roka 2016 nastúpilo 23 zamestnancov na riadny pracovný 

pomer, z toho 2 dôchodcovia.  Na Dohodu o vykonaní práce v roku 2016 pracovali 10 za-

mestnanci. Zo zamestnania vystúpilo 30 zamestnancov, z toho 22 zamestnancov v pracovnej 
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pozícii opatrovateľka a zdravotných sestier, 3 zamestnanci v robotníckych profesiách a  5 

THP zamestnancov. 

  Z uvedených profesií v zmysle § 60 ZP dohodou ukončili 10 zamestnanci, z toho 8 

žien, v zmysle § 72 ZP v skúšobnej dobe ukončili 9 zamestnanci, z toho 8 žien a v zmysle § 

71, odst.1 – uplynutie dohodnutej doby - ukončili 6 zamestnanci, z toho 5 žien. Riadnu výpo-

veď dali 5 zamestnanci v zmysle § 67, z toho 3 ženy. Dohodu o vykonaní práce ukončili 10 

zamestnanci. 

 

c/ K 31.12.2016 sme zamestnávali 12 dôchodcov, z toho majú uzavreté pracovné zmluvy na 

dobu neurčitú 7 dôchodcovia a 5 na dobu určitú. 

d/  Práceneschopnosť v roku  2016 bola čerpaná 36 zamestnancami (z toho 27 žien) v počte  

1 393  kalendárnych  dní a z toho ženy čerpali 945  kalendárnych dní, čo predstavuje 68 % 

z celkového počtu neodpracovaných dní z dôvodu PN, ženami. 

e/  Počas roka  2016 bolo uzatvorených 10 dohody  o vykonaní práce. 

f/  V priebehu  roku 2016 bola vyplatená v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy  odchodné 

v sume 3 093,50 €, životné jubileu v roku 2016 nebolo vyplatené. 

 

6.2   Školenia a vzdelávanie 
V rámci nástupu do pracovného pomeru sú zaškoľovaní novoprijatí zamestnanci  odborným 

pracovníkom a to v oblasti BOZP, PO a CO. V priebehu  roka 2016 sa 96  zamestnancov za-

riadenia zúčastnilo devätnástich odborných školení a seminárov, ktoré sa týkali rôznych legis-

latívnych a špeciálnych zmien pri pracovných činnostiach zamestnancov, pri získavaní kredi-

tov u zdravotných sestier a skupinovej supervízie, individuálnych plánov, prvej pomoci, Psy-

chiatricko-psychologického minima pre odborných zamestnancov a iné. V priemere vychádza 

1,6 odborných vzdelávacích aktivít na jedného zamestnanca. Podrobný rozbor bude uvedený 

vo vyhodnotení Plánu výchovy a vzdelávania na roky 2015 – 2016.Dvaja zamestnanci ukon-

čili  bakalárske štúdium v odbore Sociálna práca a Ošetrovateľstvo, na VŠ Zdravotníctva 

a soc.práce Sv.Alžbety,N.O. s titulom bakalár. 

V súčasnej dobe študuje 1 zamestnanec odbor ošetrovateľstvo a v Nových Zámkoch na 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Ladislava. 

  

 

7.  Prevádzka 

 

 7.1 Autoprevádzka 

DSL v roku 2015 prevádzkoval 2 osobné motorové vozidlá: 

Škoda Felícia ŠPZ  BA-519 AP obstarané v roku 1997. 

Škoda Fabia   ŠPZ  BA-879 EV obstarané darom v roku 2000.  

 

Vozidlá slúžia na zabezpečovanie prevádzky Domova seniorov Lamač, hlavne pre 

zásobovanie materiálom, obstarávanie liekov, dopravu klientov na lekárske vyšetrenie v 

naliehavých prípadoch a dopravu zamestnancov a klientov na pohreby alebo schválené 

kultúrne akcie. Vozidlá sú staré, opotrebované, poruchové a ich prevádzka je čím ďalej 

drahšia. V roku 2015 vedenie DSL rozhodlo o vyradení vozila Škoda Felícia ŠPZ  BA-519 

AP z prevádzky a bolo ponúknuté bezplatným prevodom do vlastníctva všetkým 

príspevkovým a obchodným organizáciám zriadených alebo založených hlavným mestom, 

ako aj obchodným spoločnostiam, v ktorých má hlavné mesto podiel. Nikto z nich neprejavil 

záujem. Ďalej bolo ponúknuté firme, spoločnosti, ktorá sa zaoberá výkupom starých 
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podnikových vozidiel. Po počiatočnom záujme a po zaslaní našej ponuky sa viac neozvali. 

Preto bolo rozhodnuté, že vozidlo bude odovzdané na ekologickú likvidáciu a vyňaté 

z evidencie na DI PZ SR.   

 

      Technické ukazovatele používania motorových vozidiel: 
          tab. č. 14 

Vozidlo Š-Fábia Dácia 

Stav tachometra k 1.1.2016 v  km 104 291 Zaradená 1.8.2016 

Stav tachometra k 31.12.2016 v km 109 065 1 787 

Najazdené km v roku 2016 353,03 0  

Opravy a údržba v € 87,60 199,22 

Spotreba benzínu v € 538,21 201,00 

Spotreba benzínu v litroch 435,55 163,34 

Poistenie havarijné a PZP v € 100,75 78,20 

Výdavky na 1km v € 0,208 0,156 

 

 

 

7. 2. Údržba budovy 

  Nevyhnutnou nosnou úlohou prevádzkového úseku je pravidelná kontrola 

a zabezpečovanie dobrého technického stavu budovy. V roku 2016 bola vykonaná výmena 

okien-zníženie energetickej náročnosti v objekte, úpravy vo všetkých bytových jednotkách 

tak, aby boli bezbariérové. V priebehu roku sa pracovníci údržby snažili čo najrýchlejšie 

odstraňovať poruchy v budove.    

 

 

7.3.  Informátori 

Počas hodnoteného roka 2016 bola plynule zabezpečovaná pre DSL informačná 

a strážna činnosť, ktorú vykonávali piati zamestnanci. Priebežné kontroly informátorov 

vykonávala riaditeľka DSL a vedúci prevádzkového úseku v nepravidelných intervaloch. 

Kontrolou zistené nedostatky, závady alebo pochybenia pri výkone služobných povinností 

boli priebežne odstraňované. 

 

 

 

7.4.  Práčovňa 

Komplexný chod práčovne v Domove seniorov Lamač zabezpečovali v roku 2016 dve 

zamestnankyne.  
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8. Prehľad verejného obstarávania za rok 2016 

  

V roku 2016 Domov seniorov Lamač obstarával tovary a služby vyhlásením verejných súťaží 

na podlimitné zákazky vo Vestníku ÚVO:  

1. na poskytovateľa stravy v zariadení a to na obdobie 18 mesiacov, súťaž bola ukončená 

a víťaz sa od 1.11.2016 ujal prípravy stravy. 

2. na výmenu okien – zníženie energetickej náročnosti objektu, víťaz realizoval výmenu 

do konca októbra 2017 

 

V roku 2016 boli vyhlásené a vysúťažené zákazky prostredníctvom Elektronického  kontrak-

tačného systému a to na: 

1. Služobné motorové vozidlo 8.989,00€ 

2. Transportné vozíky na prenos teplej stravy7.489,99€ 

3. Tablety Thermoline na rozvoz teplej stravy 11.499,99€ 

 

Obstarávanie zákaziek s cenami vyššími ako 1.000 € podľa § 9, ods. 9 zákona 25/2006 Z. 

z. v znení neskorších predpisov za rok 2016 
                    tab. č. 15 

Por. čís. 
Hodnota zákazky 

v Eur s DPH 

Predmet 

zákazky 

Identifikácia 

úspešného uchádzača 

 

1. 
18.919,30 

 

Bezbariérovosť 

 

Ján Malinovský, Bratislava 

2. 12.150,00 

Macerátor – likvidácia 

jednorázových inkonti-

nenčných plienok 

 

 

Artspect s.r.o., Bratislava 

3. 4.893,10 

 

Rekonštrukcia kúpeľní ZÚ 

 

 

BAN KOD MAL, Bratislava 
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ČASŤ C 
 

Správa o činnosti a vyhodnotenie poskytovaných služieb za rok 2016 

 

1. Zdravotnícka starostlivosť a rehabilitácia 

 

 Zdravotnícku starostlivosť v DsL zabezpečuje 37  pracovníkov ZÚ, ktorí pracujú                     

v nepretržitej prevádzke, z toho rehabilitáciu vykonávajú 2 rehabilitačné pracovníčky. 

V roku 2016 bola zriadená nepretržitá prevádzka ZU II pre klientov vo vchode C,D, kde 

sestra navštevuje čiastočne mobilných klientov v obytných jednotkách, chodiaci klienti v 

prípade zdravotných ťažkostí majú možnosť prísť osobne na ZU II. 

Lekársku službu poskytuje obvodná lekárka v zdravotnom stredisku na Malokarpatskom  

námestí v Lamači. Upratovanie na ZÚ vykonáva 1 upratovačka na 8 hodín 5x v týždni. 

Ťažisko práce zdravotného úseku predstavuje 24-hodinová komplexná starostlivosť 

o klientov  DsL.  

Celodenná opatrovateľská a zdravotnícka starostlivosť sa sústreďuje predovšetkým na 

poskytovanie služieb nevyhnutných na zabezpečenie potrieb klientov, DsL ktoré prispievajú k 

ich fyzickej a psychickej pohode.  

K prioritám týchto služieb, patrí zlepšenie kvality života klientov.  

Každodenné úkony osobnej hygieny u imobilných a menej mobilných klientov, polohovanie 

ležiacich klientov, ošetrovanie na lôžku, chystanie a podávanie liekov a stravy, ktorá je vyda-

ná z kuchyne v ohrievacích termoboxoch, pravidelná výmena posteľnej bielizne, starostlivosť 

o čistotu osobnej bielizne klientov a zaobstarávanie drobných nákupov, najmä osamelým 

klientom. 

V roku 2016 boli zakúpené evakuačné podložky pre imobilných klientov. Na ekologické lik-

vidovanie použitých inkontinenčných pomôcok bol zakúpený Macerátor – drtič plienok, ktorý 

je doteraz jediný na Slovensku. 

Pracovníčky ZÚ zabezpečujú pomoc pri predpísaných rehabilitačných úkonoch a aktivizujú 

klientov v oblasti spoločenskej i kultúrnej. Udržujú úzky kontakt s príbuznými klientov.  

Zdravotníci zabezpečujú sprevádzanie chorých na odborné vyšetrenia k lekárom mimo DsL. 

Zdravotné sestry pripravujú rozpisy liekov, podávajú liečivá, ktoré sú v ich kompetencii. 

V prípade zhoršeného zdravotného stavu klienta privolajú RZP, LSP. 

Poskytujú prvú pomoc, v prípade potreby zabezpečujú odvoz do zdravotníckeho zariadenia, 

oznamujú a informujú príbuzných o hospitalizácií, či umiestnení klienta na zotavovaciu izbu,  

kde je  poskytovaná komplexná starostlivosť. 

Pravidelne sa informujeme o stave chorých klientov, umiestnených v zdravotníckych zariade-

niach . 

V osobných kartách klientov zaznamenávajú ich klinický obraz, zmeny správania, aktuálne 

zdravotné ťažkosti a pravideľne vykonávajú kontroly zdravotného stavu. 

S prácou ZÚ súvisí aj administratívna činnosť, ktorú  vykonáva zdravotný personál priebežne 

počas služieb formou denných a nočných hlásení. Hlavná sestra spracúva lekárske  poukazy 

na zdravotné pomôcky a vedie o tom príslušnú evidenciu. Zabezpečuje a organizuje plynulý  

chod ZÚ.  Venuje zvýšenú pozornosť dôležitosti výživy v starobe, dekubitov a imobi-

lizačného syndrómu, zameriava sa na kvalitu poskytovanej starostlivosti v DsL. V našom 

zariadení sa decubiti nevyskitujú, iba keď sa klient vráti z hospitalizácie. 

K povinnostiam službukonajúcich pracovníčok dennej zmeny patrí kontrola všetkých klientov 

DsL v bytoch, ktorá je zameraná na ich prítomnosť, či dôvody neprítomnosti. 

O tejto každodennej kontrole  vedieme  presnú  evidenciu. 

Taktiež   vykonávame  denné,  večerné a nočné kontroly klientov  oddelenia s komplexnou 

starostlivosťou 
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V DsL sa raz v týždni vykonávajú odbery biochemického materiálu a EKG podľa ordinácií 

lekára. 

Podávanie injekcií, meranie krvného tlaku a preväzy  vykonáva službukonajúca zdravotná 

sestra. 

Zvýšenú starostlivosť venujeme klientom s dispenzarizovanými ochoreniami, kardiovas-

kulárnymi, onkologickými, psychiatrickými, diabetologickými a obyvateľom s invalidným 

postihnutím. Pravidelne sú odosielaní klienti na kontrolné vyšetrenia k odborným lekárom.  

 

Zdravotný personál sa raz v mesiaci zúčastňuje na porade ZÚ, kde  pripomienkujeme 

a rozoberáme pracovnú činnosť úseku, riešime aktuálne situácie a hľadáme najlepšie 

riešenia na ich odstránenie. Zdravotné sestry si pripravujú na každú pracovnú poradu  

odborno vzdelávací seminár a taktiež  sa zúčastňujú na akreditovaných seminároch aj v iných 

zariadeniach. 

 

   V centre záujmu celého kolektívu je snaha o čo najkvalitnejšie pracovné prostredie 

a zlepšenie kvality života klientov DsL. 

V záujme zvyšovania odbornej úrovne zdravotného personálu a získavania nových poznatkov, 

zabezpečujeme semináre na vybranú tému .  

ZÚ úzko spolupracuje so socialnými pracovníčkami, kultúrnou referentkou  a ostatnými 

pracovníkmi  DsL, čo prispieva k väčšej pohode všetkých našich klientov. 

Možnosť priameho spojenia kientov na oddelení s komplexnou starostlivosťou s pracovníkmi 

ZÚ v prípade potreby,  využívajú prostredníctvom moderného signalizačného zariadenia a má 

značné výhody, ktoré sa potvrdzujú v každodennej praxi. 

Veľmi sa nám osvečili signalizačné náramky prvej pomoci, ktoré veľa krát zachránili život 

klientom. Ale ešte aj napriek tomu stále musíme na klientov apelovať aby náramky využívali 

a nosili pri sebe. 

  V rámci lepšej manipulácie s imobilnými a menej mobilnými klientmi postupne zabezpeču-

jeme výmenu starých postelí za nové polohovateľné s antidekubitnými matracami. 

 

. 

 

Prehľad poskytnutých zdravotníckych úkonov za rok 2016 

 

Ambulancia: 
                    tab. č. 16 

Počet vyšetrení klientov v ambulancii DsL 3 100                  

Noví klienti                                                                                                    13 

Úbytok úmrtie                                                                          14                     

Odsťahovaný klient                                                                      0 

Kardiostimulátory                                                                         10 

DM závislý na inzulíne                                                                 5 

DM  nezávislý na inzulíne                                                          88 

ICHS                                                                                         146 

Hypertenzia                                                                               142 

Psychiatrické diagnózy                                                                           76 

Onkologické diagnózy                                                                         16 

Počet očkovaní proti chrípke                                                      70 

Počet očkovaní proti zápalu pľúc                                               0 

Návštevy lekára na byte klienta od 1.08.2016       20 

Hospitalizácie           832 
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Objednávanie sanitky                                224 

Laboratórne vyšetrenia                               203 

EKG                                                                                                           15 

Odborné vyšetrenia                                  235 

Kúpeľná liečba 95 

                                                                            

 

Zdravotný úsek 

              

 

Podávanie injekcií, inzulínu                                                       4 004          

Kontroly TK, P, TT                                                                    1 932        

Odbery glykemie                                                                           307        

Ošetrovanie rán, preväzy                                                            1 244          

Objednávanie sanitiek, RZP                                                          224        

Spolupráca s lekárom                                                                    184      

Príprava chorého na vyšetrenie a  hospitalizáciu                          287    

Príprava liekov                                                                      21 717     

Podávanie liekov                                                                   72 681          

Počet dní na izolačke                                                                     559         

Počet klientov na zotavovacej izbe                                                  22               

Evidencia receptov                                                                      1 910   

Účty - evidencia platieb za recepty na ZÚ )                            14 903,30€ 

 

 

Súčasťou zdravotného úseku je rehabilitácia. Práca rehabilitačnej sestry pozostáva z dennej 

rehabilitácie – liečebnej telesnej výchovy, elektroliečby, jogoterapie, muzikoterapie 

a psychoterapie.  

Z elektroliečebných procedúr sa podáva DIADYNAMIK, MAGNET, BIOPTRON, INFRA-

PODLOŽKA.  

Liečebná telesná výchova – individuálne cvičenie je prevádzané denne v telocvični,  na zota-

vovacích izbách, bytových jednotkách ležiacich klientov a na oddelení s komplexnou starost-

livosťou. 

Skupinová LTV denne, je spojená s jogoterapiou a muzikoterapiou, ktorú absolvovalo 1 364 

klientov. 

Za priaznivého počasia majú možnosť menej mobilní klienti v sprievode  opatrovateľov a 

rehabilitačnej sestry, absolvovať prechádzku v okolí DsL alebo posedenie pri hudbe v záhra-

de.  

Každý nový pacient je podrobený vstupnému vyšetreniu, spojenému s meraním tlaku, gonio-

metrickým vyšetrením, svalovým testom a kontrolnému vyšetreniu podľa ordinácie lekára. 

Pri niektorých poúrazových stavoch, je ordinovaná masáž pred cvičením, alebo elektroliečba. 
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PREHĽAD REHABILITAČNÝCH VÝKONOV ZA ROK 2016  REHABILTAČNÉHO  

ODDELENIA    PRI  DS LAMAČ 
                      tab. č. 17 
 

VÝKONY PACIENTI 

Mesiac  ET LTV LP Test Iné PS 

Lôžko-

vý Ambul Lôžk. NE 

Január:         199 312 68 13 233 226 209 253 135 13 

Február:       197 378 121 6 241 256 372 267 167 6 

Marec:           133 342 113 8 156 262 262 205 186 8 

Apríl:           180 490 88 8 401 274 267 374 130 8 

Máj:             184 635 171 9 435 386 434 392 245 9 

Jún:             239 653 180 4 468 394 275 251 197 4 

Júl:               125 389 113 2 262 228 151 262 127 2 

August:        105 363 163 3 205 247 174 205 158 3 

Septem.:     139 _481 213 6 282 338 213 338 199 6 

Oktober:      64 481 223 4 309 287 182 324 172 4 

Novem.:      42 385 192 7 266 245 308 248 151 7 

Decem.:         41 280 137 1 176 170 104 195 96 1 

SPOLU :     1648 5189 1782 71 3434 3313 2951 3314 1965 71 

 

Za rok 2016 bolo vykonaných na rehabilitačnom oddelení a  oddelení s komplexnou starostli-

vosťou  spolu  15 437 výkonov, z toho 2 951 výkonov pri lôžku. Novo evidovaných klientov 

bolo 71. Za rok 2016 bolo rehabilitovaných 5279 klientov, z toho 3314 ambulantných a 1965 

lôžkových klientov. Klienti využívali elektroliečebné procedúry bioptron, magnet, diadyna-

mik, infrapodložka, taktiež liečebný telocvik skupinový, kondičný a individuálny liečebný 

telocvik po úrazoch, zlomeninách, IM, NCMP, nácvik chôdze s barlami aj bez nich, reeduká-

cia chôdze . Individuálne LTV bolo prevádzané aj  na zotavovacích izbách  a na oddelení s 

komplexnou starostlivosťou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

____________ 
Legenda: ET-elektroterapia, LTV-liečebná telesná výchova individuálna a skupinová, LP-liečebné prechádzky, nácvik chô-

dze, Test-goniometrické testy, vyšetrenie sval.sily, meranie TK, Iné-cvičenie na náradí a s náčiním, bicyklovania, PS-

psychoterapia, Ne-novoevidovaný klient.. 
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2. Stravovanie 

 

V ponuke dodávateľa stravy je denne racionálna strava, raňajky, desiata, olovrant,  polievka, 

dve hlavné jedlá,  večera , diétna strava: diabetická,  žlčníková  a šetriaca. 

So stravou aj kultúrou stolovania, sú klienti aj zamestnanci  spokojní. Spokojnosť so stravou 

sme preverili v spolupráci s dodávateľom stravy dotazníkovou metódou. Zúčastnilo sa jej 96 

obyvateľov, z toho na stravu chodí 72 obyvateľov, menej spokojných je 10 obyvateľov. 

Stravníci pri stoloch v jedálni DsL sú obsluhovaní personálom kuchyne.  

Klienti majú možnosť  zobrať si stravu aj do obedára a vyniesť na byt.  

 

- celodenná strava RACIO   9 368 

  

- celodenná strava ŽLČNÍK   3 799         

 

- celodenná strava DIABETICKÁ              3 689 

                                                 

Bufet, ktorý je súčasťou prevádzkových priestorov kuchyne, prevádzkuje dodávateľ stravy.  

Bufet je dobre zásobený a s vyhovujúcou otváracou dobou, uspokojí aj náročnejších klientov 

DSL.  

Ponúka základné potraviny, polotovary, hotové jedlá, lahôdky, studené i teplé predjedlá  

i široký sortiment múčnikov, zeleniny, ovocia a nápojov.  

Klienti si v bufete môžu zakúpiť aj základný drogistický tovar. 

 

3. Hygiena 

 

Hygiena je dôležitou súčasťou prevádzky DSL. 

Hygienu bytov a prevádzkových priestorov, priebežne kontroluje zdravotný personál. 

Sleduje čistotu a hygienu bytových jednotiek v DsL.  Zvýšená pozornosť sa venuje pri výdaji 

stravy na všetkých úsekoch zariadenia   DsL. Hygienu bytov a prevádzky zabezpečujeme do-

dávateľským spôsobom. Hygienu práčovne a sušiarne zabezpečujú 2 pracovníčky. Klienti  

majú možnosť oprania osobnej a akejkoľvek bielizne. Okrem toho majú možnosť oprania aj 

osobnej a akejkoľvek bielizne. Na ZÚ sa stará o hygienu bielizne aj drobné úpravy bielizne 

jedna pracovníčka. Priebežne maľujeme bytové jednotky, raz ročne tepujeme koberce podľa 

požiadaviek klientov a zabezpečujeme umývanie chodbových okien dodávateľským spôso-

bom. 

Pravidelne sa vykonáva v prevádzkových priestoroch dezinsekcia a deratizácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
Legenda: DSL – domov seniorov Lamač,  

ZÚ – zdravotný úsek, PK- permanentný katéter, RZP – rýchla zdravotná pomoc, ET – elektroterapia, LTV – liečebná tele-

sná výchova individuálna a skupinová.LP – liečebné prechádzky, nácviky chôdze, Testy – goniometrické, vyšetrenie svalo-

vej sily, meranie TK, Iné – cvičenie na náradí,, s náčiním, bicyklovanie, PS – psychoterapia, NE – novoevidovaní pacienti. 
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4.  SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ROKU 2016 

 

V roku 2016 poskytovali celoročnú pobytovú sociálnu službu  prijímateľom sociálnej 

služby (ďalej len prijímateľ) zariadenia štyri kvalifikované sociálne pracovníčky a jedna psy-

chologička na polovičný úväzok.  

Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov (ďalej v texte len pri-

jímateľ) v priebehu celého roka bol 204,42 prijímateľov, pričom k 31.12.2016 bola poskyto-

vaná celoročná pobytová forma sociálnej služby 204 klientom, z toho bolo 166 žien a 38 mu-

žov. 

 

 

 

 

Veková štruktúra obyvateľov domova v roku 2016 
                      

     tab. č. 18 
vek 

 prijímateľov 

počet  

prijímateľov 

do 62 rokov 0 

63 - 74 rokov 43 

75 - 79 rokov 54 

80 - 84 rokov 39 

85 - 89 rokov 39 

nad 90 rokov 29 

celkom 204 

 

Pohyb obyvateľov, kapacita a obložnosť celkom v roku 2016 
                tab. č. 19 

Ukazovateľ 

 

merná jednotka 

 

počet 

 

počet obyvateľov k      

31.12.2016 osoba 204 

priemerný počet obyvateľov osoba 204,42 

novoprijatí obyvatelia osoba 13 

prepustení obyvatelia osoba 0  

zomrelí celkom osoba 14  

      z toho zomrelí muži osoba 4 

      z toho zomrelé ženy osoba 10 

priemerný vek obyvateľov rok 81,1 

počet dní prevádzky  

zariadenia deň 366 

počet miest k 31.12.2015  lôžko 205 

súčet denných počtov miest lôžko 75030 

ubytovacie dni deň         74817 

dočasná neprítomnosť celkom deň 3162 

   - dovolenka na 1 obyvateľa deň 15,5 

   - hospitalizácia celkom deň 832 

   - kúpeľná liečba celkom deň    95 

   - ostatné neobývané dni (úmrtie,  

      príprava bytu, premiestnenia) 
      deň 464 
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  Jubilanti v roku 2016 
 

           tab. č. 20 

Počet  jubi-

lantov 

I. štvrť-

rok 

II. štvrť-

rok 

III. štvrť-

rok 

IV. štvrť-

rok 

57 23 9 13 12 

 

Priemerný dôchodok v roku 2016:  449,88 EUR  

Počet rozhodnutí o zaradení do poradovníka čakateľov:  46 

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov:  13 

Počet „Dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby“:  76 

V zariadení je poskytovaná možnosť na prenocovanie rodinných príslišníkov a zná-

mych so súhlasom. Túto možnosť v roku 2016 využilo 345 osob.  

Domov seniorov Lamač (ďalej v texte len DSL) v roku 2016 poskytoval sociálne služby  

v priemere 204,42 prijímateľom. 

K 31.12.2016 bolo v DSL zaradených do evidencie 104 žiadateľov.  

     Pomoc a sociálne poradenstvo v rámci komplexných poradenských služieb súčasným, ako 

aj potenciálnym prijímateľom  zabezpečovali štyri sociálne pracovníčky v zmysle  zákona       

č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Sociálne pracovníčky majú agendu 

rozdelenú podľa jednotlivých blokov a každý  prijímateľ má svoju osobnú sociálnu pracov-

níčku, čím vzniká užší vzťah medzi prijímateľom a pracovníkom.  

 

 V rámci sociálnej starostlivosti sociálne pracovníčky poskytovali nasledovné sociálne  

  služby : 

      -     viedli písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby,   

      -     viedli mesačnú evidenciu a výpočet neprítomnosti prijímateľov sociálnych služieb  

            počas  pobytu v zdravotníckych zariadeniach, návštevách u príbuzných,  dovolenkách,     

- poskytovali pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov podľa potreby 

a želania prijímateľov, 

- poskytovali pohovory, konzultácie, sociálne poradenstvo s prijímateľmi, 

- viedli osobnú, písomnú, telefonickú, mailovú komunikácia s rodinnými príslušníkmi 

prijímateľov, 

- poskytovali sociálne poradenstvo pre  budúcich možných  žiadateľov a žiadateľov 

o poskytovanie sociálnej služby,  

- plnili administratívne úlohy vyplývajúce z procesu podania žiadosti, 

- vypracovávali a vydávali nové oznámenia o zaradení do evidencie žiadateľov                 

o  poskytovanie sociálnej služby, 

- viedli evidenciu a aktualizáciu evidencie  žiadateľov o umiestnenie, 

- vypracovali  a vydávali nové zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb pri prijímaní 

nových prijímateľov sociálnych služieb, 

- vypracovávali  a vydávali dodatky k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb          

na základe dohody s prijímateľom pri zmene rozsahu poskytovaných sociálnych 

služieb alebo zmene stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, alebo pri 

zmene spôsobu stravovania, zmene obytnej jednotky,  resp. iných zmenách, 

- poskytovali pomoc pri adaptačnom procese pri prijímaní nových prijímateľov 

sociálnych služieb, sledovanie priebehu adaptácie, vyhodnotenie adaptačného procesu, 

- viedli evidenciu a spravovali depozity (úschova cenností a spravovanie osobného 

majetku), 
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- uskutočňovali nákupy hygienických potrieb pre prijímateľov sociálnych služieb na 

časti s komplexnou starostlivosťou, 

- zabezpečovali pravidelné služby – manikúra, pedikúra a kaderníčka, 

- spoluprácovali s inými organizáciami ( notársky úrad, Okresný súd, sociálna 

poisťovňa, zdravotné poisťovne, MPSVaR, miestne úrady, nemocnice, matriky, 

banky, pohrebné služby, polícia, miestny úrad Lamač, pošta a iné), 

- vybavovali pohreby a účasť na nich,  

- pomáhali  pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych podujatí, 

- podľa potrieb prijímateľov poskytovali pomoc pri písaní osobnej alebo úradnej 

korešpondencie, 

- poskytovali pomoc pri presťahovaní sa z obytných jednotiek,  

- u osamelých prijímateľov bolo realizovali  vypratávanie obytných jednotiek.  

 

 

     Sociálne pracovníčky   sa aktívne  zúčastňovali na  koordinácii  medzi prijímateľmi a 

stavebnými firmami pri realizácii stavebných úprav, ktoré prebiehali v zariadení v prie-

behu roka, ( výmena okien, bezbariérovosť, výmena bezpečnostných protipožiarnych 

pások, hromadné zavedenie UPC). Ďalej  sa  zúčastňovali na organizácii a realizácii pravi-

delných kultúrno-spoločenských akcii. Organizovali pravidelné aktivity zamerané na činnosť 

a vzdelávanie prijímateľov sociálnych služieb.  V rámci voľnočasových aktivít prijímatelia 

využívali spoločné priestory pre spevácky krúžok, maliarsky krúžok, navštevovali  hodiny 

anglického jazyka, využívali zriadené priestory pre pohybovú aktivitu - tanečný krúžok, kar-

társky krúžok, krúžok šikovných rúk, premietanie filmov, tréning pamäte.     

     Snahou sociálnych pracovníčok bolo vplývať na prijímateľa sociálnej služby pozitívne, 

profesionálne s príslušnou empatiou. Pre skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb  so 

zámerom napĺňať štandardy kvality poskytovaných služieb, bol zriadený interdisciplinárny 

tím, ktorý sa stretával 1 x mesačne. Prvoradým cieľom sociálnych pracovníčok bolo dosiah-

nuť spokojnosť prijímateľov  v  zariadení a ich rodinných príslušníkov, budovanie atmosféry 

dôvery a spoľahlivosti v rámci celého zariadenia.  

V priebehu roka pravidelne 1x mesačne zasadala sociálna komisia na ktorej  vyhodnotili čin-

nosť a udalosti z posledného mesiaca, prejednali  momentálnu situáciu a dohodli postupy pre 

ďalšiu činnosť.    

V pravidelnom intervale 1x mesačne sa sociálne pracovníčky zúčastňujú  spoločného stretnu-

tia vedenia zariadenia  a zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby za účelom  umož-

niť im podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení a pri riešení vecí súvisiacich 

s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo 

voľnom čase. 

 

Pri svojej práci využívali sociálnu diagnostiku, ktorá sa začínala pred prijatím žiadateľa                

o poskytovanie sociálnej služby, kedy vychádzali predovšetkým zo samotnej žiadosti a po-

sudku o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. Následne  diagnostiku rozširovali pri 

prijímaní klienta a v období adaptačného procesu. Sociálny pracovník  v spolupráci s interdis-

ciplinárnym  tímom zisťoval sociálne prostredie, z ktorého prijímateľ  pochádza, ako je jeho 

minulosť, momentálna situácia zdravotná, odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

pomery v rodine prípadne inom sociálnom prostredí z ktorého pochádza. Sociálna diagnostika 

smerovala k stanoveniu príčin vzniku potreby využívania sociálnej služby v zariadení, určenie 

postupov a metód následnej pomoci. Zisťovali možnosti svojpomoci, pomoci zo strany rodiny 

a priateľov a potreby intervencie zariadením. Na stanovenie sociálnej diagnózy využívali pre-

dovšetkým písomné materiály prinesené prijímateľom, ich analýzu, viedli poradenské rozho-

vory, pozorovanie,  prípadne využívali interdisciplinárny tím.  Vo svojej práci zvolili indivi-
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duálny prístup a pre zlepšenie kvality poskytovania sociálnej služby oslovili prijímateľov s 

možnosťou a tvorbou individuálneho plánu a prijímatelia mali možnosť vyjadriť sa  k vypra-

covaniu individuálnych plánov.   

Prijímatelia sa zúčastnili  na športových podujatiach. Zúčastnili sa  župnej olympiády, kde 

súťažili v rôznych disciplínach. Za zariadenie získali ocenenie za najkrajší koláč.   

 

Sociálna starostlivosť na komplexnej starostlivosti bola zameraná predovšetkým na pravidel-

ný kontakt s prijímateľmi ale aj rodinnými príslušníkmi.  

Skupinová práca bola zameraná na overenie si funkčnosti pamäti, zvládanie techník a straté-

gie pre lepšie zapamätávanie, získanie presvedčenia, že úbytok pamäťových schopnosti je 

možné obmedziť ak je pamäť primerane využívaná. Doplnené  

Boli iniciované letné posedenia v záhrade, kde klienti spievali, podelili sa o svoje skúsenosti a 

zážitky nadobudnuté počas života, spomienky na detstvo, bydlisko, školu -  reminiscenčná 

terapia. 

Prebiehalo premietanie filmov podľa želania prijímateľov. Po premietaní prebiehal rozhovor v 

skupine na danú tému.   

Prijímatelia môžu pravidelne sledovať v spoločenskej miestnosti na televíznej obrazovke kul-

túrne podujatia, ktoré sa konali v zariadení počas roka ale aj v minulosti. 

Pre skvalitnenie sociálnych služieb bola požiadaná  z Miestneho úradu Lamač dotácia na Via-

nočné balíčky pre prijímateľov sociálnych služieb  zariadenia.  

  Cieľom sociálnej práce bolo tvorivé a aktívne vypĺňanie voľného času, dosahovať pozitívne 

zmeny a zvýšenie kvality života.  

 Sociálne pracovníčky pracovali aj na zvyšovaní si svojej odbornosti a  kompetencií prostred-

níctvom  štúdia nových zákonov, smerníc, školení  a vyhlášok.  

  

      Psychologička zariadenia – bola prijatá v roku 2016. Najväčšiu časť jej  práce v roku 

2016  tvorili individuálne rozhovory v počte 350. Pri nich bola realizovaná psychologická 

poradenská činnosť a edukácia    prijímateľov pri riešení bežných denných starostí ako aj ná-

ročnejších záťažových situácii. Významnou mierou sa angažovali pri poskytovaní psycholo-

gickej starostlivosti  o prijímateľov, ktorí sa vrátili z  hospitalizácie a stratili značnú mieru 

samostatnosti. Časť individuálnych rozhovorov bola realizovaná s rodinnými príslušníkmi, s 

cieľom získania informácii o živote prijímateľa a nadviazanie spolupráce pri terapii a násled-

ne vedenie rozhovoru  podľa momentálneho psychického stavu. Skupinové rozhovory boli 

realizované v počte 56. Cieľom skupinových aktivít bola predovšetkým aktivizácia prijímate-

ľov, vyplnenie voľného času, budovanie komunity, na individuálnej úrovni udržiavanie a 

podpora psychického zdravia. Zvláštna pozornosť bola venovaná novým prijímateľom pri 

sociálnej a emocionálnej adaptácii v zariadení. Poskytovala poradenstvo a v rámci svojich 

kompetencií aj praktickú pomoc pri prispôsobovaní sa novej situácii a prostrediu. Podľa po-

treby psychologička konzultovala  požiadavky prijímateľov s ostatnými odbornými zamest-

nancami a dávala návrhy týkajúce sa vhodného prístupu a komunikácie s prijímateľmi. Na 

požiadanie prijímateľov poskytovala pomoc pri riešení osobných aj rodinných problémov.  

Rozhovory s prijímateľmi  boli empatické a zamerané na zvládanie záťažových stavov pri 

osobných problémoch, vyplývajúcich zo vzťahu s rodinou, s vlastnými osobnostnými stavmi, 

zo vzťahov s inými prijímateľmi v zariadení. Vyskytujúce sa problémy s jednotlivými prijí-

mateľmi riešila so sociálnymi pracovníčkami  ako aj so zdravotným úsekom zariadenia.   

Snahou  a cieľom bolo pomáhať, hľadať vhodné riešenia pomoci a vedieť iniciovať prijímate-

ľov a ich rodinu  k spolupráci. Cieľom bolo predchádzať sociálnej izolácii, pomoc pri vyrov-

návaní sa s chorobou, starobou, povzbudenie.  
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.  ŠPECIFICKÉ UKAZOVATELE ZARIADENIA 

 

 

Priemerná dotácia na 1 ubytovací deň na 1 klienta, vypočítaná z rozdielu bežných výdavkov  

a celkových príjmov bola v roku 2016 – 11,15 €.  

Podiel príjmov od klientov na bežných výdavkoch je 34,18 %.  

Podiel ostatných príjmov (vr. sponzorských) na bežných výdavkoch je  1,87 %. 

Podiel dotácie magistrátu na bežných výdavkoch je cca  5,86% . 

Podiel finančných bežných sponzorských darov na bežných výdavkoch je 0,82 %. 

Podiel finančných kapitálových sponzorských darov na kapitál. výdavkoch je 0 %. 

 

 

Prehľad zdrojov financovania pobytu PSS           tab. č.21 

Ukazovateľ v € Rok 2015 
Mesačný 

priemer 

Priemerný 

počet klien-

tov 

Priemer na 

klienta 

Bežné výdavky 1 312 864,51 109 405,58 206,29 530,35 

Príjmy od klientov 448 686,50 37 390,54 206,29 181,25 

Príjmy ostatné bez  

sponzor. 
22 525,65 1 877,14 206,29 9,10 

Príjmy sponzorské 2037,82 169,82 206,29 0,82 

Dotácia hl. m. SR  

na bežné výdavky 
76 978,01 6 414,83 206,29 31,10 

Dotácia MPSVaR  

SR 
787 200,00 65 600,00 206,29 318,00 

 

 

 

 

Prehľad skutočných priemerných mesačných príjmov od klientov za rok 2016 
tab. č.22 

Ukazovateľ v € - 

príjmy za služby 
Rok 2015 

Mesačný 

priemer 

Prie-

merný po-

čet klientov 

Priemer na 

klienta 

Príjmy za ubytovanie 317 100,40 26 425,03 206,29 128,10 

Príjmy za opatrovanie 36 048,44 3 004,04 206,29 14,56 

Príjmy za stravu 95 537,60 7 961,47 206,29 31,10 

Príjmy za služby cel-

kom 
448 686,44 37 390,54 206,29 181,25 
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6.  KULTÚRNO-ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V DOMOVE SENIOROV  

LAMAČ v roku  2016 

 

 

         Vedenie  a pracovníci Domova seniorov Lamač pravidelne zabezpečujú kultúrnu a zá-

ujmovú činnosť klientom zariadenia. Klienti radi navštevujú podujatia, krúžky, kurzy, besedy, 

prednášky  a iné podujatia , ktoré im vedenie Domova mesačne zabezpečuje aj preto, lebo 

mnohým klientom už neumožňuje vek vychádzať za  kultúrou a poznaním mimo zariadenia. 

        V prvom polroku 2016 sa v našom zariadení  uskutočnili kultúrne a spoločenské poduja-

tia, na ktorých sme privítali hercov,spevákov, ľudové umelecké kolektívy, tanečne kapely, 

spevokoly a iné osobnosti spoločenského a politického života. 

         Konštatujeme, že radosť z týchto stretnutí je obojstranná, nakoľko z nej majú radosť 

klienti, ale aj herci, speváci, a iné osobnosti,  ktorí k nám radi opätovne zavítajú. 

      JANUÁR 2016 
V januári prijal do nášho zariadenia pozvanie, nevidiaci spevák s úžasným srdcom,  pán Ma-

roš Bango, ktorý nenechal žiadneho diváka bez emócie dokonalého hudobného zážitku. 

         V januári sme pripravili sme výlet pre našich klientov na zaujímavé predstavenie „Diva-

delná tvár Ľudovíta Štúra“,  v spolupráci so Slovenským národným múzeom a Slovenskou 

televíziou vrámci relácie „Zlatá generácia života“/RTVS II/. 

        O zdravom spôsobe života a význame masáží nám prišiel porozprávať masér pán Peter 

Šurda. 

     FEBRUÁR 2016 
 Februárovým hlavným programom bol Fašiangový ples, ktorý každoročne  pripravujú 

klienti spolu so zamestnancami a prežívajú nefalšovanú radosť s tanečnou kapelou Fortuna.  

Radosť prežívajú  nielen z masiek ,ale aj zo zábavy ktorá sa  každý rok vydarí. 

V zastúpení šéfredaktorky časopisu Metropola Mgr. Ľubici Bošanskej nás prišli pozdraviť 

členovia OZ Lamačania. Kultúrny program sa niesol v znamení repeťáckych pesničiek v 

podaní speváka Jana Greguša.   

       Vo februári sme  privítali na spoločnom stretnutí  predsedu Združenia kresťanských se-

niorov Slovenska Jozefa Mikloška v rámci podujatia „Seniori seniorom“ .   
       Vo februári k nám zavítala PhDr. Ľubica Gálisová, prezidentka „Fórumu pre pomoc 

starším v Previdzi „Niektorí naši obyvatelia sa právom hrdia titulom “ Senior roka" ktorý zís-

kali ako ocenenie na významnom spoločenskom podujatí, ktoré pani PhDr. Ľubica Gálisová 

pravidelne organizuje v predvianočnej atmosfére v Zlatej sále na zámku v Bojniciach. 

Vo februári  sme privítali v našom zariadení pani PhDr.Nadeždu Hrabkovú, PhD, ktorá spolu 

s pani riaditeľkou zariadenia PaedDr. Miroslavou Floriansovou ,MPH otvorili Univezitu III 

Veku.  Sedem prednášok, ktoré boli realizované v prvom polroku 2016 otvárala pani 

 Phdr. Nadežda Hrabková, PhD s témou „Význam vzdelávania ľudí vo vyššom veku“. 

V tomto mesiaci sme privítali aj Doc. MUDr. E.Thurzovú, CSc, ktorá prednášala naším 

klientom na tému“ Chrbtica a starnutie“ 
 

     MAREC 2016 
  V marci medzi nás s karafiátom v ruke zavítal milý srdečný, charizmatický slovenský herec, 

básnik profesor a scenárista pán Juraj Sarvaš. Srdečný a spontánny dialóg medzi ním a na-

šimi klientmi bol obohatený poéziou. Na toto krásne podujatie klienti určite nezabudnú.  Na 

záver vystúpenia pán Juraj Sarvaš pozval našich klientov na jeho pravidelné „Posedenie pri 

sviečkach“,  ktoré so svojimi hosťami a žiakmi poriada raz za dva mesiace v Domove kultúry 

na bratislavských Kramároch. Naši klienti využívajú túto ponuku a sú pravidelnými návštev-

níkmi jeho predstavení. 
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        V  marci pre našich klientov pripravili prednášku na tému „Príslovia a porekadlá“ 

s lektorkami  Univerzity III. Veku  Ing. Pavla Lutonská  a PhDr. Katarína Grunwaldová 

APRÍL 2016 
        V apríli  prijala pozvanie známa a populárna herečka,  dlhoročná členka Novej scény 

v Bratislave,  pani Ida Rapaičová, ktorú naši klienti poznajú nielen ako televíznu, filmovú a 

divadelnú herečku, ale aj ako vynikajúcu poetku, a milovníčku staroslovenskej a latinskej 

poézie. Stretnutie ukončila dlhou básňou v staroslovenčine. Pre všetkých prítomných to bolo 

krásne emotívne stretnutie s jedinečnou osobnosťou, akou bezpochyby je pani Rapaičová je. 

       V apríli medzi nás prišiel Mgr. Stanislav Vančo,  lektor UTV a zaujímavo a pútavo po-

rozprával  na tému „Dejiny Bratislavy“. Koncom mesiaca zavítal medzi nás aj  pán 

 Dr. Pavol Zeleňák. Jeho prednáška o význame Eura  a vývoji  peňazí v bankovníctve našich 

klientov veľmi zaujala.  
      V apríli medzi nás  prišla Lamačanka huslistka a profesorka pani Viera Podhradská a 

spolu s  našou klientkou klaviristkou pani  Alžbetou Hrehovou  pripravili pre našich klientov 

pekné koncertné posedenie.         

         Pre  klientov na oddelení s komplexnou starostlivosťou vlastnú tvorbu komiksov pre-

zentovala Mgr. Jaroslava Sedláková pod názvom „Oskar v tábore“. 

       Moderátorka a herečka Oľga Belešová zavítala medzi nás v rámci relácie Zlatá generácia 

STV na tému „Zoznamka“. Porozprávala o význame priateľstva a zoznamovania sa ľudí aj  

vo vyššom veku.  Moderátorka relácie zároveň urobila rozhovor s našimi klientmi na uvedenú 

tému. Táto relácia bola vysielaná  v rámci vzdelávacích programov STV 2. 

    Pri príležitosti „ Dňa učiteľov“, ktorý sa uskutočňuje každý rok sa stretli klienti – bývalí 

pedagógovia, aby si zaspomínali na svojich žiakov a učiteľskú minulosť. V kultúrnom  prog-

rame sa predstavil  žiak 8. triedy ZŠ z Lamača, ktorý vyhral mestské kolo v recitovaní a pred-

nese recitačnej súťaže „O cenu Andreja Sládkoviča“. 

     MÁJ 2016 
     V máji sme medzi nami privítali členov folklórneho súboru „Bezanka“, ktorí klientom 

predstavili májové tradície a povery prostredníctvom slova, ľudových piesní a tan-

cov.Chlapčenská časť tohto súboru bavila vyše hodiny  publikum a moderátorka Bezanky 

milo a pútavo vysvetľovala stavanie „Mája“, ako tradíciu na dedinách. Bolo to zábavne ale 

zároveň i poučné popoludnie. 

       Koncom mája pani MUDr. Eva Tokoly s Univerzity III. veku prišla medzi našich klien-

tov s prednáškou „Zdravie a choroba“.  

      JÚN 2016. 
      Na našom Juniálese pravidelne posledné roky vystupuje  tanečná a stále populárna skupi-

na SENZUS. Vystúpenie  spestrili a otvorili aj dvaja sólisti  DFS  Klnka.   Na záver   svojho 

vystúpenia roztancovali všetkých zúčastnených a zatancovali si s nimi.. Chutné klobásky len 

doladili  slnečný júnový deň. Speváci skupiny Senzus spievali, a my sme tančili a bavili sa. 

Dokonalé slnečné a tanečné popoludnie.  

      O využívaní počítača v bežnom živote prišla porozprávať PhDr. Nadežda Hrabková 

PhD.Touto prednáškou  ukončila sériu vzdelávacích  prednášok UTV pre nás v tomto roku. 

     JÚL a AUGUST 2016 
   Počas dovolenkových mesiacov sme realizovali denne hudobné, spoločenské a motivačné 

hry, vzdelávacie podujatia  (spev, prednášky, kreslenie a pod.) v záhrade nášho zariadenia. 

Uvítali ich všetci naši klienti , nielen klienti na úseku s komplexnou starostlivosťou,  pre kto-

rých boli hlavne určené. Na hudobné klavírne predpoludnia s našou  pani Betkou Hrehovou 

sa tešili všetci naši klienti. Nechýbali na nich buchty a čaj, ktorý  klientov osviežil.  

     V júli sme privítali dvoch hudobníkov zo Záhoria, ktorí prišli spríjemniť slnečné leto na-

šim klientom s ľudovými pesničkami s harmonikou a bubnom. 

     V rámci prednášok sme realizovali  v lete na terase prednášku s hovorkyňou polície 
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 MV SR pani kpt. Mgr. MartinouKočišovou na tému „Seniori pozor“ a boj proti „Šmej-

dom“. 
      V letnom období sa naši klienti pripravovali Župnú olympiádu, ktorá sa pravidelne koná 

v lete  v priestoroch DSS Rosa a jej usporiadateľom je Bratislavský samosprávny kraj. 

Súčasťou Župnej olympiády sú disciplíny: hod šípkami, štafetový beh, kop loptou do bránky, 

hod loptičkami na cieľ, petang, pexeso a prvá pomoc a iné. 

       SEPTEMBER 2016 
      Na   septembrové posedenie pri čaji  sme medzi nás pozvali vedúceho tanečnej skupiny 

SENZUS Pavla Peschla, aby nám zaspieval. Hodinový koncert sympatického speváka a 

lídra skupiny Senzus  rozospieval všetkých prítomných. Dlhotrvajúci potlesk prítomných  bol 

ocenením za jeho vystúpenie plné vtipu, veselého slova,spevu a profesionality. 
      Koniec septembra uzavrel koncert  sólistu NS v Bratislave pána Jozefa Benedika, ktorý  

 v rytme hitov 70 rokov vyše hodiny zabával a rozspievaval  svoje vďačné  publikum. 

    V septembri sme navštívili s klientmi   výstavu „Tradícia a súčastnosť v drotárskej 

tvorbe“, ktorú poriadal Magistrát hlavného. mesta Bratislavy. Slniečko prialo a výstavu si 

klienti  spolu s prechádzkou po centre starej Bratislavy užili. 

 

     OKTÓBER 2016 
 

      V októbri  sme mohli medzi nami privítať scenáristu, novinára a spisovateľa Pavla Hu-

díka, autora knihy „Rozhlas, láska moja“ a jeho rozhlasových hostí. 

       V októbrovom posedení pri čaji sme mali pocit, že sa k nám na chvíľku nasťahoval Roz-

hlas. Hovorilo sa  o Slovenskom  rozhlase o rozhlasových  hercoch,  redaktoroch, reportéroch, 

proste všetkých, ktorí budovali rozhlas a pre jeho rozvoj a pozitívny vplyv urobili maximum. 

A hlavne zasvätili Slovenskému rozhlasu svoj život. V neuveriteľne pozitívnej atmosfére sa o 

zážitky v rozhlase podelil bývalý hlavný ekonóm rozhlasu a bývalý člen súboru Lučnica pán 

Alexander Špaček. Moderátor, herec a scenárista Vlado Dobrík dopĺňal myšlienky autora 

knihy Pavla Hudíka o minulosti a prítomnosti rozhlasu  a jeho vysielania  a  nezabudol ani na 

vtipné príhody. Na záver programu  pán  Ing. Alexander Špaček spolu s pani Mgr. Naďou 

Čermákovou, vedúcou DFS DOLINA  zatancovali jedinečný  "Goralský tanec". Na konci 

podujatia pán Ing Špaček pozdravil nečakanú návštevu tohto podujatia, bývalú kolegyňu a 

prvú hlásateľku  rozhlasu pani Máriu Úradničkovú. 

      Úprimné slová vďaky, spojené so slzami a vrúcnym objatím urobilo toto podujatie veľmi 

emotívne a presvedčilo všetkých prítomných, že Slovenský rozhlas bol,  je a bude nenahradi-

teľný. Ďakujeme. 

    V októbri sme v našom zariadení privítali  poslancov zastupiteľstva Hlavného mesta SR 

Bratislavy pána Ing. Mgr. Radoslava Olekšáka,  PhDr. Ľudmilu Farkašovskú, námes-

tníčka primátora a poslancov  Mestskej časti Lamača MVDr. Pavla Čecha a Mgr. Martu 

Janyškovú Ing. Jána Mihálika,  na besede s našimi obyvateľmi  v rámci  „Mesiaca  úcty k 

starším“.V kultúrnom  programe sa predstavil spevák a huslista Peter Kuštár. 

         Našich klientom prišiel navštíviť hovorca polície MV SR pán  PhDr. Peter Pleva.  

Upozorňoval na nebezpečenstvá a situácie, ktorých by sa mali  naši seniori vyvarovať. Jeho 

hodinová beseda bola plná zaujímavých otázok aj odpovedí. 

     Záujemci o známy „Vláčik prešporáčik“ mali možnosť sa prihlásiť na výlet, ktorý sa 

stretol s veľkým  záujmom. Počasie bolo síce sychravé, ale aj napriek tomu bola nálada vý-

borná. 

     V októbri  sa klienti  zúčastnili na“ Výstave jesenných ikebán a tekvičiek“, ktorú organi-

zuje  MÚ Lamač  v priestoroch kina Lamač.. Aj tento rok naši klienti získali za svoju kreatív-

nu tvorbu ocenenie. 
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  NOVEMBER 2016 
V novembri  sme párali perie. Veselý hudobno- slovno- tanečný program „ Páračky“ pripra-

vil pre našich obyvateľov  "Petržalský spevokol". Bol plný prekáračiek, hudobného slova, 

pesničiek, vtipov, tanca a hlavne dobrej nálady. Smialo sa, páralo perie a tancovalo. Petržal-

ský spevokol sa ukázal  v celej svojej profesionalite.  Ďakujeme za Váš prísľub, že prídete 

opäť. 

       Medzi nás zavítali naši starí známi z Karlovky. Hudobné a spevácke vystúpenie spevoko-

lu „Senioranka“ bolo plné elánu, úprimnosti a dobrej nálady. 

       Redaktori kastingov relácie „Google“ televízie Markíza prišli do nášho zariadenia hľa-

dať adeptov do televíznej relácie. Do uvedenej relácie vybrali dvoch našich klien-

tov.Gratulujeme. 

       V novembri sme a zúčastnili na výstave“ Poklady mora“, ktoré  na jeseň organizoval 

MÚ Lamač. Naše klientky získali za svoje nápady (mušlí, obrázkov a kreatívnej fantázie) 

ocenenie. 

      DECEMBER 2016 
     V mesiaci december v období  blížiacich sa sviatkov a slávnostných chvíľ sme pripravili 

pre klientov sviatočný koncert flautistiek Britskej medzinárodnej školy z Dúbravky, ktoré 

sa predstavili vianočnými koledami  zo starého Anglicka. 

Prišiel aj Mikuláš.  Folklórny súbor Čečina sa predstavil vo svojej kráse, a profesionalite. 

Vynikajúci hodinový program najstarších tanečníkov tohto súboru pod vedením pani Mgr. 

Beáty Čečkovej bol ukončený neutíchajúcim potleskom. Ďakujeme za vynikajúcu bodku  

nášho Mikuláša 2016. 

     VIANOCE2016 
     V spolupráci s BKIS sme pre klientov pripravili slávnostný program,  v ktorom sa predsta-

vila Ľudová hudba Petra Kuštára a dvaja sólisti FS Gymnik so svojimi terchovskými a 

goralskými tancami. Program plný elánu, veselej i vianočnej nálady skončil slávnostným prí-

hovor pani riaditeľky PaedDr. Miroslavy Floriansovej MPH, ktorá popriala obyvateľom 

Domova hlavne veľa  zdravia a krásne prežitie vianočných sviatkov. Pieseň „Tichá noc“, kto-

rú sme na záver spievali, zavŕšila kúzlo vianočného okamihu. Hosťom nášho programu bola 

Mgr. Vlasta Miškaninová , vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny  
z Magistrátu Hlavného mesta Bratislava a pracovníčka z BKIS, ktorá zabezpečovala kul-

túrny program. 

 

 

Súčasťou  spoločenského života v Domove seniorov Lamač je záujmová a umelecká čin-

nosť, ktorej hlavným organizátorom sú obyvatelia resp. Rada seniorov – samospráva obyvate-

ľov, kým vedenie Domova vytvára pre ňu podmienky. 

2 x týždenne  - kurz angličtiny 

1 x týždenne – kurz modelovania 

l x týždenne – kurz kreslenia 

K pravidelným záujmovým činnostiam patrí aj spevácky krúžok. Takisto tento rok vznikol aj 

tanečný krúžok . 

      Rada seniorov usporadúva  v spoločenskej miestnosti „Burzy šatstva a obuvi“. 

     Rada seniorov a zamestnanci zariadenia sa snažia vyčistiť a skrášliť okolie zariadenia a 

preto dvakrát do roka na jar a v jeseni organizujú spoločnú brigádu.  

     Klienti majú k dispozícii aj počítač v našej počítačovej miestnosti. 
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ČASŤ D 

 

Plán úloh na rok 2017 

 

1. Rozpočet a finančná disciplína – pri čerpaní rozpočtových prostriedkov uplatňovať 

maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynakladaných finančných pro-

striedkov pri dodržaní zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy, zákona č. 431/2004 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súbeh so 

zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kon-

trole a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom, prístupe k informáciám. 

            Zodpovední: vedúci EPÚ, riaditeľka 

 

2. Zabezpečiť rekonštrukciu výťahov v zariadení podľa finančných možností. 

            Zodpovední: vedúci EPÚ, riaditeľka 

 

 

3. V zmysle  úloh vyplývajúcich z personálneho auditu zrealizovať personálne opatrenia 

za         účelom efektívnosti vnútorného riadenia organizácie  a primerané obsadenie 

jednotlivých pracovných činností za účelom   kvalitnejšieho využitia fondu pracovnej  

doby na všetkých úsekoch zariadenia DsL. V roku 2017 plánujeme skvalitniť sociálnu 

činnosť v zariadení prijatím 2 psychológov, 2  terapeutov a 1 fyzioterapeuta – rehabili-

tačného pracovníka. 

           Zodpovední: referentka PaM, riaditeľka 

 

 

4. Dôsledne realizovať opatrovateľský cieľ modelu podľa Moniky Krohwinkel a byť ga-

rantom opatrovateľského procesu v našom zariadení DSL. 

            Zodpovední: hlavná sestra, riaditeľka 

 

 

5. Zriadiť a dať do prevádzky lôžkové oddelenie zdravotného úseku vo vchode  C I. pos-

chodie. 

            Zodpovední: hlavná sestra, vedúci EPÚ riaditeľka 

 

 

6. Aktivizovať prijímateľov sociálnych služieb k posilňovaniu sebestačnosti.  

Zodpovední: vedúca SÚ, riaditeľka 

 

7. Rozšírenie voľnočasových aktivít podľa schopností požiadaviek prijímateľov 

sociálnych služieb.                                                                                                                                  

Zodpovedný: interdisciplinárny tím 

 

8. Rozšírenie riadenia z dvojstupňovéha na trojstupňové na dvoch úsekoch – zdravotný 

a ekonomicko - prevádzkový.                                                                                 

Zodpovední: vedúci EPÚ, hlavná sestra,  riaditeľka 

 

9. Pravidelne písať články o podujatiach, tým zviditeľňovať zriaďovateľa a zariadenie v 
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denníkoch a časopisoch  Metropola, Lamačan .... 

            Zodpovední: kultúrna referentka,  riaditeľka 

 

 

 

Zvyšovanie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb  za  rok  2016 

 

 

Materiálno-technické vybavenie 
 

Výmena okien v 73 obytných jednotkách. 

Odstránenie prahov v 153 obytných jednotkách – zabezpečenie bezbariérovosti. 

Zakúpenie nového motorového vozidla zo sponzorských financií. 

Zakúpenie transportných vozíkov a tabletov na prevoz stravy pre imobilných, ťažko mobil-

ných klientov. 

Zakúpenie macerátora plienok –  prvé zariadenie na Slovensku, ktoré ekologicky spra-

cováva použité inkontinenčné  pomôcky. 

Oprava dvoch kúpeľní na zotavovacích miestnostiach. 

Oprava a zveľadenie priestoru pre informátorov. 

Zabezpečenie 15 ks stolíkov k lôžku pre imobilných klientov. 

Nákup 10 ks invalidných vozíkov pre klientov s náhlym zhoršeným zdravotným stavom. 

Kúpa toaletných kresiel 5 ks pre imobilných a málo mobilných klientov. 

Imobilným a málo mobilným klientom sme zakúpili nové deky v počte 50ks. 

Podľa potreby sme vymenili klientom pri zhoršenom zdravotnom stave váľandy za  elektrické 

postele. 

Všetkých imobilných klientov sme vybavili evakuačnými protipožiarnymi podložkami pod 

matrac na posteli. 

Získali sme spoluprácu s psychiatrom priamo v zariadení. 

Zabezpečili sme rovnošaty pracovníkov vrátnice. 

 

Vzdelávanie 
 

Zamestnancom sme umožnili ďalšie vzdelávanie priamo v zariadení, alebo mimo zariadenia 

na nasledujúcich vzdelávacích aktivitách: 

  

Kurz prvej pomoci pre pracovníkov zdravotného úseku – priamo v zariadení. 

Vedenie rozhovoru s klientmi  so psychózami – priamo v zariadení. 

Psychologické a psychiatrické minimum. 

Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách. 

Projektový manažment. 

Tvorba individuálnych plánov. 

Rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií poskytovateľov sociálnych služieb. 

Školenie zamerané na zverejňovanie dokumentov na stránke DSL. 

Školenie o VO v znení zákona 343/2015 a o protischránkovom zákone. 

Školenie o usmernení inventarizácie v roku 2016. 

Školenia týkajúce sa zmien v mzdovej oblasti. 
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Zamestnanci majú zvýšený počet dní na štúdijné voľno odsúhlasené v Kolektívnej zmlu-

ve. 

 

 

Služby 

 
Nechali sme vykonať personálny audit pre zlepšenie poskytovania sociálnych služieb, zefek-

tívnenie pracovného času zamestnancov. 

Požiadali sme auditorskú spoločnosť o finančný audit. 

Zaviedli sme opatrovateľský plán podľa modelu Moniky Krohwinkel do praxe. 

Zaviedli sme nepretržitú prevádzku zdravotného úseku II vo vchode D.  

Vzrástla obsadenosť odbornými zamestnancami. 

Vzdelávaním sme zvýšili odborný rast zamestnancov. 

V zariadení pribudli nové vzdelávacie, voľno - časové a kultúrne aktivity. 

Zakúpili sme umývadlo pre kadernícke služby našim klientom. 

Ako jediné zariadenie máme vysunuté pracovisko Univerzity tretieho veku. 

Vytvorili sme priestor pre prácu interdisciplinárneho tímu.  

 

 

 

 

1. Ing. Peter Úradníček   ..................................................v.r........ 

 

2. Mgr. Alena Nyplová   ..................................................v.r........ 

 

3. PhDr. Mária Baňasová, MPH ..................................................v.r........ 

 

4. Dagmar Perhalová   ..................................................v.r........ 

 

5. Jana Chudíková   ..................................................v.r........ 


