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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 1.5. 

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 dô-

chodcov 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 základe zápisu do 

registra poskytovateľov sociálnych služieb (§ 64), ktorý bol vykonaný dňa 12.8. 2009 Brati-

slavským samosprávnym krajom. Pri poskytovaní služieb a ich úhrade sme postupovali podľa  

Všeobecného záväzného nariadenia Magistrátu hl. m. SR Bratislavy č. 2/2014 od účinné od 

1.6.2014.  

 Celoročná sociálna starostlivosť bola zabezpečovaná do 15.9.2017 pre 205 a od 

16.9.2017 pre 195 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 2017 

 

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 neskorších predpisov v súbehu so zákonom č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a zá-

kona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

T: Trvale      Zodpovedá: riaditeľka a ved. EPÚ 

 

Vyhodnotenie úlohy: 

Plnenie príjmov  a výdavkov v roku 2017 bolo v súlade  s  uloženými záväznými ukazova-

teľmi rozpočtu DSL.  

Domov seniorov Lamač v roku 2017 hospodáril v súlade so chváleným rozpočtom, ktorý bol 

celkom 5 krát upravovaný. Zmeny sa týkali hlavne záväzného ukazovateľa Kapitálové výdav-

ky, pretože v sledovanom období bol zakúpený elektrorehabilitačný prístroj a schválená vý-

mena štyroch výťahov. Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo pravidelne kontrolované a po-

užívané na plánované prevádzkové potreby t.j. predovšetkým na úhrady dodávateľských fak-

túr za dodávku tepla a teplej vody, energie, plynu, studenej vody a odkanalizovanie, na úhra-

dy 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 zabezpe-

čenia za zamestnancov a iné drobné služby. Pri všetkých výdavkoch sme sa snažili 

o efektívnosť a hospodárnosť vynaložených prostriedkov. Z pridelených rozpočtových pro-

striedkov sme uhradili všetky faktúry, ktoré prišli do 31.12.2017. 
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2.Zabezpečiť rekonštrukciu výťahov v zariadení podľa finančných možností. 

T: rok 2017    Zodpovední: vedúci EPÚ, riaditeľka 

 

Vyhodnotenie úlohy: 

V roku 2017 boli vymenené štyri osobné výťahy za nákladné, v každom vchode je funkčný 

nový výťah. 

 

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

za účelom efektívnosti vnútorného riadenie organizácie a primerané obsadenie jednotlivých 

pracovných činností  za účelom kvalitnejšieho využitia fondu pracovnej doby na všetkých 

úsekoch zariadenia DsL.. 

T: rok 2017    Zodpovední: PaM, riaditeľka 

 

Vyhodnotenie úlohy: 

V roku 2017 sme prijali 3 psychológov – terapeutov a 1 fyzioterapeuta – rehabilitačného pra-

covníka. 

 

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

tom opatrovateľského procesu v našom zariadení DSL. 

T: rok 2017    Zodpovední: hlavná sestra, riaditeľka 

 

Vyhodnotenie úlohy: 

V roku 2017 sme z radu personálu získali 4 garantky opatrovateľského modulu podľa  Moni-

ky Krohwinkel, opatrovateľský modul sme zaviedli do interdisciplinárneho tímu. Všetci za-

mestanci/ kyne ZÚ denne pracujú podľa modulu. 

 

 

5. Zriadiť a dať do prevádzky lôžkové oddelenie zdravotného úseku vo vchode C, 1. poscho-

die. 

T: rok 2017    Zodpovední: hlavná sestra, riaditeľka 

 

Vyhodnotenie úlohy: 

Úlohu sme nenaplnili, z dôvodu zníženia kapacity o 10 klientov. Nebolo potrebné vytvoriť 

lôžkové oddelenie v ďalšom vchode.  

 

6. Aktivizovať prijímateľov sociálnych služieb k posilňovaniu sebestačnosti. 

T: rok 2017    Zodpovední: vedúca SÚ, riaditeľka 

 

Vyhodnotenie úlohy: 

Prijímatelia sociálnych služieb navštevovali nové aktivity,  ktoré boli otvorené v roku 2017 na 

základe ich záujmu, prispôsobené ich možnostiam a schopnostiam.  
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7. Rozšírenie voľnočasových aktivít podľa schopností, požiadaviek prijímateľov sociálnych 

služieb. 

T: rok 2017    Zodpovední: vedúca SÚ, riaditeľka 

 

Vyhodnotenie úlohy: 

Sociálny úsek v spolupráci s interdisciplinárnym tímom  počas roka 2017 rozšíril voľno časo-

vé aktivity, ktoré boli zamerané na udržanie mentálneho zdravia a motorických funkcii. Akti-

vity boli rozšírené aj o  pohybovú činnosť s cieľom zlepšenia fyzickej kondície (petang, šíp-

ky).  Cieľom skupinových aktivít bolo vyplnenie voľného času prijímateľov, zabránenie so-

ciálnej izolácie a udržanie fyzického a mentálneho zdravia.   

 

 

8. Rozšírenie riadenia z dvojstupňového na trojstupňové riadenie na dvoch úsekoch - zdravot-

ný a ekonomicko – prevádzkový. 

T: rok 2017    Zodpovední: vedúci EPÚ, hlavná sestra, riaditeľka 

 

Vyhodnotenie úlohy: 

Trojstupňové riadenie sa nám podarilo zaviesť na zdravotnom úseku, napriek vysokej cca 

78% fluktuácii sme dokázali nájsť zodpovednú staničnú sestru a vedúcu opatrovateliek. 

Na ekonomicko – prevádzkovom úseku z dôvodu častej chorobnosti, čo nedokážeme ovplyv-

niť, sa nám trojstupňové riadenie nepodarilo. 

 

9. pravidelne písať články o podujatiach, tým zviditeľňovať zriaďovateľa a zariadenie v den-

níkoch a časopisoch. 

T: rok 2017    Zodpovední: kultúrna referentka, riaditeľka 

 

 

Vyhodnotenie úlohy: 

Domov seniorov Lamač pravidelne informoval o kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích 

aktivitách v mesačníku Lamačan. 

 

 

2. VYHODNOTENIE KONTROLNEJ ČINNOSTI V ROKU 2017 

 

V hodnotenom období roku 2017 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 2017. 

 

V roku 2017 prebiehal výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa § 98 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákon sekciou kontroly 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Kontrolované obdobie : 

01.01.2016 – 31.12.2016. 
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V dňoch 12.05.2017 a 28.06.2017 bola Hasičským a záchranným útvarom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava vykonaná komplexná protipožiarna kontrola. 

Výsledok kontroly: zistené nedostatky boli odstránené a budú kontrolované do 01.03.2018. 

 

V mesiaci december 2017 bola vykonaný posudok elektrického zariadenia skupiny VTZ 

podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. príloha 1. časť III: B. Pri výmene okien na 

schodištiach sme zistili, že blezkozvody vedú cez pôvodné kovové okná. Vykonanou 

odbornou prehliadkou a odbornou skúškou bolo konštatované, že nainštalované 

blezkozvodové zariadenie je z hľadiska bezpečnosti schopné prevádzky.  

 

 

 

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, zasadnutí sociálnej komisie a pracovných stretnutí 

interdisciplinárneho tímu. 

 

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 

dochádzku. 

 

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 na gremiálnych poradách riaditeľky. 

 

 

 

ČASŤ B 

 

I. ROZBOR A VYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2017 

 

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

ramového rozpočtu.  

 

 

1. Záväzné ukazovatele rozpočtu a jeho zmeny 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo rozpočet Hlavného 

mesta 7.-8. decembra 2016 uznesením č. 684/2016 s určením záväzných ukazovateľov, úloh, 

limitov a programov pre rozpočtovú organizáciu Domov seniorov Lamač. 
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Tabuľka č. 1 

„Z“ x Príjmy celkom 437 710,0 €

210 Príjmy z prenájmu 7 400,0 €

220 Príjmy z administr. a iných poplatkov a platieb 430 300,0 €

240 Príjmy z úrokov 10,0 €

290 Iné nedaňové príjmy 0,0 €

310 Bežné granty a transféry 0,0 €

„Z“ 6.1.5. 600 Bežné výdavky celkom, v tom: 1 516 770,0 €

„Z“ 610 Mzdy, platy a náhrady mzdy 588 000,0 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 234 350,0 €

630 Tovary a služby 683 920,0 €

640 Bežné transfery  jednotlivcom - nemocenské dávky, odchodné 10 500,0 €

„Z“ 6.1.5. 700 Kapitálové výdavky 110 000,0 €

710 Rekonštrukcia 2 ks výťahov 110 000,0 €

"Z" - Záväzný limit

Po- 

lož- 

ka

Ukazovateľ

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ

Progra- 

mový 

rozpo- 

čet

 

 

 

 

 

Zmeny bežného rozpočtu DSL boli priebežne schvaľované Mestským zastupiteľstvom hlav-

ného mesta SR Bratislavy v roku 2017 takto: 

 

 

Zmena č.1: Na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy zo dňa 

7.-8-12.2016, uznesenie č. 684/2016, rozhodol primátor hlavného mesta o vykonaní rozpočto-

vého opatrenia č.2 zo dňa 31.03. 2017 nasledovne: 
 

 

 

Tabuľka č. 2 

„Z“ x Príjmy celkom 437 710,0 € 5 000,0 € 442 710,0 €

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 7 400,0 € 7 400,0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 430 300,0 € 430 300,0 €

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 10,0 € 10,0 €

310
Granty - prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov (na zakúpenie osobného

automobilu)
0,0 € 5 000,0 € 5 000,0 €

„Z“ 6.1.5. Výdavky celkom 1 626 770,0 € 5 000,0 € 1 631 770,0 €

„Z“ 6.1.5. 600 Bežné výdavky celkom, v tom: 1 516 770,0 € 5 000,0 € 1 521 770,0 €

„Z“ 610 Mzdy, platy, súkromné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 588 000,0 € 588 000,0 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 234 350,0 € 234 350,0 €

630 Tovary a služby 683 920,0 € 5 000,0 € 688 920,0 €

640 Bežné transfery 10 500,0 € 10 500,0 €

„Z“ 6.1.5. 700 Kapitálové výdavky 110 000,0 € 0,0 € 110 000,0 €

710 Rekonštrukcia 2 ks výťahov 110 000,0 € 110 000,0 €

"Z" - Záväzný limit

Upravený 

rozpočet na rok 

2017

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ

Progra- 

mový 

rozpo- 

čet

Po- 

lož- 

ka

Ukazovateľ

Schválený 

rozpočet na rok 

2017

Zmena 

rozpočtu (+),   

(-)
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Finančný dar poskytnutý na prevádzkové potreby v Domove seniorov Lamač podľa aktuálnej 

potreby a dohody s darcom v čiastke 6 383,00 bola preradená na krytie kapitálových výdav-

kov a čiastka 600,00 € poskytnutá MČ Lamač bola použitá na zakúpenie vianočných balíčkov 

pre seniorov DSL. 

 

Zmena č. 2: Mestské zastupiteľstvo hl.m. SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 25.05. 2017 

schválilo uznesením č. 846/2017 zmenu rozpočtu hl.m. SR Bratislavy na rok 2017 nasledov-

ne: 
 

 

Tabuľka č. 3 

„Z“ x Príjmy celkom 442 710,0 € 845,0 € 443 555,0 €

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 7 400,0 € 7 400,0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 430 300,0 € 430 300,0 €

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 10,0 € 10,0 €

310
Granty - prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov (na zakúpenie osobného

automobilu)
5 000,0 € 845,0 € 5 845,0 €

„Z“ 6.1.5. Výdavky celkom 1 631 770,0 € 110 845,0 € 1 742 615,0 €

„Z“ 6.1.5. 600 Bežné výdavky celkom, v tom: 1 521 770,0 € 845,0 € 1 522 615,0 €

„Z“ 610 Mzdy, platy, súkromné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 588 000,0 € 588 000,0 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 234 350,0 € 234 350,0 €

630 Tovary a služby 688 920,0 € 845,0 € 689 765,0 €

640 Bežné transfery 10 500,0 € 10 500,0 €

„Z“ 6.1.5. 700 Kapitálové výdavky 110 000,0 € 110 000,0 € 220 000,0 €

710 Rekonštrukcia 2 + 2 ks výťahov 110 000,0 € 110 000,0 € 220 000,0 €

"Z" - Záväzný limit

Upravený 

rozpočet na rok 

2017

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ

Progra- 

mový 

rozpo- 

čet

Po- 

lož- 

ka

Ukazovateľ

Schválený 

rozpočet na rok 

2017

Zmena 

rozpočtu (+),   

(-)

 
 

K zmene došlo z titulu obdržania príjmu z dedičstva v výške 845,40€ a jeho použitia na bežné 

výdavky na tovary a služby a na zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu 2 ks výťa-

hov v čiastke 110 000 € 

  

Zmena č. 3: Mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 29.06. 

2017 schválilo uznesením č. 885/2017 zmenu rozpočtu hl.m. SR Bratislavy na rok 2017 na-

sledovne:  
 

Tabuľka č. 4 

„Z“ x Príjmy celkom 443 555,0 € 0,0 € 443 555,0 €

200 Bežné príjmy, v tom: 443 555,0 € 0,0 € 443 555,0 €

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 7 400,0 € 7 400,0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 430 300,0 € 430 300,0 €

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 10,0 € 10,0 €

310
Granty - prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov (na zakúpenie osobného

automobilu)
5 845,0 € 5 845,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Výdavky celkom 1 742 615,0 € 0,0 € 1 742 615,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Bežné výdavky celkom, v tom: 1 522 615,0 € -4 800,0 € 1 517 815,0 €

„Z“ 610 Mzdy, platy, súkromné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 588 000,0 € 588 000,0 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 234 350,0 € 234 350,0 €

630 Tovary a služby 689 765,0 € -4 800,0 € 684 965,0 €

640 Bežné transfery 10 500,0 € 10 500,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Kapitálové výdavky 220 000,0 € 4 800,0 € 224 800,0 €

710 46 Rekonštrukcia 2 + 2 ks výťahov 220 000,0 € 220 000,0 €

710 41 zakúpenie elektroterapeutického prístroja 0,0 € 4 800,0 € 4 800,0 €

"Z" - Záväzný limit

Upravený 

rozpočet na rok 

2017

KZ

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ

Progra- 

mový 

rozpo- 

čet

FK/  

EK
Ukazovateľ

Schválený 

rozpočet na rok 

2017

Zmena 

rozpočtu (+),   

(-)
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Zmena na základe žiadosti EPÚ 222/2017/Úr z 19.05. 2017 na zakúpenie elektroterapeutické-

ho prístroja na všetky druhy liečiv – ultrazvuk, elektroterapia, kombinovaná a paralelná tera-

pia. 

 

Zmena č. 4: Mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 28.09. 

2017 schválilo uznesením č. 939/2017 zmenu rozpočtu hl. m. SR Bratislavy na rok 2017 na-

sledovne:  
 

 

Tabuľka. č. 5 

„Z“ x Príjmy celkom 443 555,0 € 0,0 € 443 555,0 €

200 Bežné príjmy, v tom: 443 555,0 € 0,0 € 443 555,0 €

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 7 400,0 € 7 400,0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 430 300,0 € 430 300,0 €

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 10,0 € 10,0 €

310
Granty - prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov (na zakúpenie osobného

automobilu)
5 845,0 € 5 845,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Výdavky celkom 1 742 615,0 € 28 400,0 € 1 771 015,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Bežné výdavky celkom, v tom: 1 517 815,0 € 28 400,0 € 1 546 215,0 €

„Z“ 610 Mzdy, platy, súkromné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 588 000,0 € 21 000,0 € 609 000,0 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 234 350,0 € 7 400,0 € 241 750,0 €

630 Tovary a služby 684 965,0 € 684 965,0 €

640 Bežné transfery 10 500,0 € 10 500,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Kapitálové výdavky 224 800,0 € 0,0 € 224 800,0 €

710 46 Rekonštrukcia 2 + 2 ks výťahov 220 000,0 € 220 000,0 €

710 41 zakúpenie elektroterapeutického prístroja 4 800,0 € 4 800,0 €

"Z" - Záväzný limit

Zmena 

rozpočtu (+),   

(-)

Upravený 

rozpočet na rok 

2017

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ

Progra- 

mový 

rozpo- 

čet

FK/  

EK
KZ Ukazovateľ

Schválený 

rozpočet na rok 

2017

 
 

 

Zvýšenie výdavkov z rozpočtu mesta na rok 2017 na platy a valorizáciu odmien, ako aj na 

súvisiace a zdravotné poistenie z dôvodu valorizácie platov v súlade s Nariadením vlády č. 

366/2016. 

 

Zmena č. 5: Mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 20.11. 

2017 schválilo uznesením č. 988/2017 zmenu rozpočtu hl. m. SR Bratislavy na rok 2017 na-

sledovne:   
 

Tabuľka. č. 6 

„Z“ x Príjmy celkom 443 555,0 € 600,0 € 444 155,0 €

200 Bežné príjmy, v tom: 443 555,0 € 600,0 € 444 155,0 €

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 7 400,0 € 7 400,0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 430 300,0 € 430 300,0 €

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 10,0 € 10,0 €

310
Granty - prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov (na zakúpenie osobného

automobilu)
5 845,0 € 600,0 € 6 445,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Výdavky celkom 1 771 015,0 € -2 280,0 € 1 768 735,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Bežné výdavky celkom, v tom: 1 546 215,0 € -4 060,0 € 1 542 155,0 €

„Z“ 610 Mzdy, platy, súkromné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 609 000,0 € 609 000,0 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 241 750,0 € 241 750,0 €

630 Tovary a služby 684 965,0 € -2 280,0 € 682 685,0 €

640 Bežné transfery 10 500,0 € -1 780,0 € 8 720,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Kapitálové výdavky 224 800,0 € 1 780,0 € 226 580,0 €

710 46 Rekonštrukcia 2 + 2 ks výťahov 220 000,0 € 220 000,0 €

710 41 Rekonštrukcia 2 + 2 ks výťahov - dofinancovanie 0,0 € 1 780,0 € 1 780,0 €

710 41 zakúpenie elektroterapeutického prístroja 4 800,0 € 4 800,0 €

"Z" - Záväzný limit

Zmena 

rozpočtu (+),   

(-)

Upravený 

rozpočet na rok 

2017

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ

Progra- 

mový 

rozpo- 

čet

FK/  

EK
KZ Ukazovateľ

Schválený 

rozpočet na rok 

2017
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Uvedená zmena rozpočtu predstavuje zvýšenie bežných príjmov aj výdavkov o dotáciu z roz-

počtu mestskej časti Bratislava Lamač v sume 600,-€ na Vianočné balíčky pre klientov DSL, 

zníženie bežných výdavkov za neobsadenosť za 3. Štvrťrok 2017 v sume 2.880,-€ a presun 

1.780,-€ z bežných na kapitálové výdavky na dofinancovanie rekonštrukcie výťahov. 

 

Zmena č. 6: Mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 07.12. 

2017 schválilo uznesením č. 1008/2017 zmenu rozpočtu hl. m. SR Bratislavy na rok 2017 

nasledovne:   

 
Tabuľka. č. 7 

„Z“ x Príjmy celkom 444 155,0 € 538,0 € 444 693,0 €

200 Bežné príjmy, v tom: 444 155,0 € 538,0 € 444 693,0 €

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 7 400,0 € 7 400,0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 430 300,0 € 430 300,0 €

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 10,0 € 10,0 €

310
Granty - prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov (na zakúpenie osobného

automobilu)
6 445,0 € 538,0 € 6 983,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Výdavky celkom 1 768 735,0 € -12 700,0 € 1 756 035,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Bežné výdavky celkom, v tom: 1 542 155,0 € -12 700,0 € 1 529 455,0 €

„Z“ 610 Mzdy, platy, súkromné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 609 000,0 € 609 000,0 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 241 750,0 € 241 750,0 €

630 Tovary a služby 682 685,0 € -12 700,0 € 669 985,0 €

640 Bežné transfery 8 720,0 € 8 720,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Kapitálové výdavky 226 580,0 € 0,0 € 226 580,0 €

710 46 Rekonštrukcia 2 + 2 ks výťahov 220 000,0 € 220 000,0 €

710 41 Rekonštrukcia 2 + 2 ks výťahov - dofinancovanie 1 780,0 € 1 780,0 €

710 41 zakúpenie elektroterapeutického prístroja 4 800,0 € 4 800,0 €

"Z" - Záväzný limit

Zmena 

rozpočtu (+),   

(-)

Upravený 

rozpočet na rok 

2017

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ

Progra- 

mový 

rozpo- 

čet

FK/  

EK
KZ Ukazovateľ

Schválený 

rozpočet na rok 

2017

 
 

Uvedená zmena rozpočtu predstavuje zvýšenie bežných príjmov aj výdavkov o uznané dedič-

stvo v sume 538,-€, zníženie bežných výdavkov za zníženie kapacity zariadenia. 

 

Zmena č. 7: Na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy zo dňa 

7.-8-12.2017, uznesenie č. 684/2016, rozhodol primátor hlavného mesta o vykonaní rozpočto-

vého opatrenia č. 4 zo dňa 11.12. 2017 nasledovne: 

 
Tabuľka. č. 8 

„Z“ x Príjmy celkom 444 693,0 € 0,0 € 444 693,0 €

200 Bežné príjmy, v tom: 444 693,0 € 0,0 € 444 693,0 €

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 7 400,0 € 7 400,0 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 430 300,0 € 430 300,0 €

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 10,0 € 10,0 €

310
Granty - prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov (na zakúpenie osobného

automobilu)
6 983,0 € 6 983,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Výdavky celkom 1 756 035,0 € 0,0 € 1 756 035,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Bežné výdavky celkom, v tom: 1 529 455,0 € 0,0 € 1 529 455,0 €

„Z“ 610 Mzdy, platy, súkromné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 609 000,0 € 609 000,0 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 241 750,0 € -26 529,0 € 215 221,0 €

630 Tovary a služby 669 985,0 € 26 529,0 € 696 514,0 €

640 Bežné transfery 8 720,0 € 8 720,0 €

„Z“ 6.1.5. 10.2.0 Kapitálové výdavky 226 580,0 € 0,0 € 226 580,0 €

710 46 Rekonštrukcia 2 + 2 ks výťahov 220 000,0 € 220 000,0 €

710 41 Rekonštrukcia 2 + 2 ks výťahov - dofinancovanie 1 780,0 € 1 780,0 €

710 41 zakúpenie elektroterapeutického prístroja 4 800,0 € 4 800,0 €

"Z" - Záväzný limit

Zmena 

rozpočtu (+),   

(-)

Upravený 

rozpočet na rok 

2017

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ

Progra- 

mový 

rozpo- 

čet

FK/  

EK
KZ Ukazovateľ

Schválený 

rozpočet na rok 

2017
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2.  Príjmy rozpočtu 2017 

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

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

ti na sociálnu pomoc, stravovanie ). Platby za poskytnuté služby sú pravidelné a prichádzajú 

na účet zariadenia v priebehu mesiaca, pretože sú naviazané na výplatné termíny starobných 

dôchodkov.  K 31.12. 2017 bol evidovaný nedoplatok od dvoch klientiek, ktoré majú nízky 

dôchodok a vyžaduje vyšší stupeň odkázanosti. Jeden nedoplatok bude krytý po ukončení 

dedičského konania z prostriedkov uloženého depozitu. Druhý nedoplatok bude uplatnený 

v dedičskom konaní. 

 

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. 

 

     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 2017 
           

                      tab. č. 9. 

Položka 

Ukazovateľ Rozpočet 2017 v € 

príjmy rozpočet 
Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť % plnenia 

212003 Nájomné za kuchyňu 7400 7400 2550,00 34,46 

    

  

212 Nájomné spolu  7 400 7400 2550,00 34,46 

223001 za služby od klientov 430 300 430 300 526013,35 120,17 

243 Úroky finanč. hospodárenia 10 10 2,85 28,50 

311 Sponzorské dary, granty 6983 6983 6983,00 100,00 

  Spolu príjmy 451676 451676 535549,20 118,56 

 

 

Finančné sponzorské príspevky - celkový príjem 6983,00 € - boli použité na zabezpečenie 

výdavkov, tak ako boli darcami a poskytovateľom dotácie určené ich použitie. 
                     tab. č. 10 

Ekonomická klasif. Popis         € 

633003 72c Sponzorský dar od klienta 6983,00 

633006 72c  Spoločenská akcia pre klientov Vianoce 2017 od  MČ Lamač  600,00 

  Celkom 7583,00 
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3. Výdavky  

 
Prehľad skutočných bežných výdavkov podľa položiek za rok 2017 v €   
             tab. 11 

Ekon. 

klas. 
Ukazovateľ 

Rozpočet výdavkov 2017 

Schválený 
Upravený 

Skutočnosť 
% 

  Plnenia 

610 Mzdové prostriedky 588 000,00 609 000,00 609 000,00  100,00 

620 Odvody do poistných fondov 243 350,00 215 221,00 215 221,00 100,00 

631 Cestovné náhrady 300,00 3 542,00 3 542,00 100,00 

632 Energie, voda, komunikácie 250 099,00 213 163,00 213 163,00 100,00 

633 Tovary 50 300,00 67558,00 67563,00 100,01 

      
634 Doprava 2 000,00 2135,00 2133,00 99,95 

635 Opravy a údržba 140 499,00 184126,00 184126,00 100,00 

636 Nájomné za prenájom  120 120 120,00 100,00 

637 Služby 240602,00 225990,00 225990,00 100,00 

630 Tovary a služby 683 920,00 696514,00 696514,00 100,00 

642013 Odchodné do dôchodku 10 000,00 8720,00 8720,00 100,00 

642015 Nemocenské dávky  4671,00 6407,00 6407,00 100,00 

640 Transfer jednotlivcovi spolu 14671,00 15127,00 15127,00 100,00 

600 Bežné výdavky spolu 1 516 770,00 1 529 455,00 1 529 455,00 100,00 

700 Kapitálové výdavky 100 000,00 226580,00 226580,00 100,00 

  Výdavky celkom 1 626 770,00 1 076 035,00 1 076 035,00 100,00 

 

  

.  

 

Kapitálový rozpočet  výdavky – 226 580,00 € 
           tab. č.12 

713 Kapitálové výdavky 110 000,00 226 580,00 226 580,00  100% 

 

713002 Obstaranie strojov – na základe súhlasu Operatívnych porád primátora a ná-

sledne schválenou zmenou rozpočtu Mestským zastupiteľstvom (viď.tabuľka.č.1-8 ) : 

 

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 1.1.2017         0,00 €    

      tvorba roku 2017 (1,05%  z vyplatených miezd)          2 965,47 € 

      použiteľný SF v 2017 celkom                                   2 965,47 € 

zostatok k 31.12.2017               2 965,47 €       
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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 ekonomicko –prevádzkový úsek. Na 

základe príkazu riaditeľky DSL bola vykonaná inventarizácia hospodárskych prostriedkov 

k 31. 12. 2017. Inventarizačná komisia nezistila rozdiely v hospodárení so zvereným 

majetkom a nenavrhla žiadne nápravné opatrenia. Riaditeľka DSL s priebehom a výsledkami 

inventarizácie súhlasila. 

 
    tab. č. 13     

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

Budovy a stavby tr. 021 1 558 809,66 588 717,37 970 092,29 

Stroje prístroje a zar.tr.022 130 140,01 105 851,46   24 288,55 

Dopravné prostriedky tr.023 20 741,71 14 768,03 5 973,68 

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

Dlhodobý hmotný majetok - celkom 1 751 914,04 709 336,86 1 042 577,18 

    

PODSÚVAHOVÉ   ÚČTY    

Drobný hmotný majetok ( DHIM) 316 875,99 0,00 316 875,99 

Operatívna evidencia ( OTE ) 39 850,94 0,00 39 850,94 

Podsúvahové účty spolu  356 726,93 0,00 356 726,93 

    

Hmotný majetok – spolu 2 108 640,97 709 336,86 1 399 304,11 

     

 Vyradenie majetku bolo odsúhlasené škodovou a vyraďovacou komisiou DSL.  

 

 

Skladové zásoby:       19 751,53 € 

 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 31.12.2017  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  1 501,20€ čo predstavuje  556 ks stravných lístkov v predajnej cene ako 

predzásobenie na január 2017  pre  zamestnancov DSL. 

 

 

Zásoby pohonných hmôt:  
 

Zásoby pohonných hmôt v nádržiach motorových vozidiel  súhlasia s účtovným stavom  k 

31.12.2017  v celkovej sume  133,70  €.  
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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. 

 

Pohľadávky z nedaňových príjmov – účet 318 

Pohľadávka za neuhradené energie nájomcu kuchyne vo výške  539,77 eura.  

 

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 29.330,09 € tvorí odvod do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za mesiac 

12/2017, ktoré boli prevedené na depozitný účet v ČSOB, a boli odvedené v januári 2018. 

 

Ostatné priame dane – účet   342     

Zostatok 8 288,07 € tvoria neodvedené dane zo závislej činnosti za 12/2017 uložené  na de-

pozitnom účte v ČSOB,  a boli odvedené Finančnej správe v januári 2018. 

 

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtovej organizácie − účet  351   

zostatok 0,00 € zostatok na bežnom účte k 31.12.2017 

 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce − Účet 355  

zostatok 652 561,60€ tvorí zostatková cena majetku a v miere odpisovania je zostatok  

umorovaný.  

 

Iné záväzky -  Účet 379  

zostatok 1 798,54 € 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 50 543,50 € predstavuje odpisy majetku zo štátnych a cudzích zdrojov, ktorých  

podiel sa v  roku 2018 a nasledujúcich prejavia ako výnos.     

 

6.  Personálna práca a čerpanie mzdových prostriedkov 

 

6. l.  Personálna práca  

 

a/ Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2017  57 osôb 

    z toho:          17mužov

           40 žien 

THP zamestnanci:         14,5 osôb 

Zdravotnícke profesie:        31,0 

 osôb 

Robotnícke profesie:                                                                 11,5 osôb 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný :                         58 osôb 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách:           59,6 osôb 
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b/ Do pracovného pomeru počas roka 2017 nastúpilo 24 zamestnancov na riadny pracovný 

pomer, z toho 2dôchodcovia.Z počtu 24 zamestnancov, pracovalo 15 na zdravotnom úseku 

ako zdravotné sestry a opatrovatelia, TH pracovníkov bolo prijatých 7 a 2 pracovníkov sme 

prijali do robotníckych profesií. Na Dohodu o vykonaní práce v roku 2017 pracovalo 7 za-

mestnancov. Zo zamestnania vystúpilo celkom 23 zamestnancov, z toho 17 zo zdravotného 

úseku, 5 TH pracovníkov a 1 pracovník z robotníckej profesie. 

 

 Z uvedených profesií v zmysle § 60 ZP dohodou ukončili 8 zamestnanci, z toho 2 ženy, 

v zmysle § 72 ZP v skúšobnej dobe ukončili 9 zamestnanci, z toho 7žien a v zmysle § 71, 

odst.1 – uplynutie dohodnutej doby - ukončili 2 zamestnanci, z toho 2ženy. Riadnu výpoveď 

dali 4 zamestnanci v zmysle § 67, z toho 4 ženy. Dohodu o vykonaní práce ukončilo 7 za-

mestnancov. Fluktuácia celkom  tvorí 95,8 %,( z toho na zdravotnom úseku bola fluktuá-

cia 78,2 %).Dôvodom vysokej fluktuácie sú nízke tarifné mzdy zamestnancov. 

c/ K 31.12.2017 sme zamestnávali 10 starobných  dôchodcov, z toho majú uzavreté pracovné 

zmluvy na dobu neurčitú 8 dôchodcovia a 2 na dobu určitú. 

d/  Práceneschopnosť v roku  2017 bola čerpaná 41 zamestnancami (z toho 30 žien) v počte  

 1 614  kalendárnych  dní a z toho ženy čerpali 843  kalendárnych dní, čo predstavuje 52 % 

z celkového počtu neodpracovaných dní z dôvodu PN, ženami. 

e/  Počas roka  2017 bol uzatvorených7dohôd  o vykonaní práce. 

f/V priebehu  roku 2017nebolo vyplatené v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy žiadneod-

chodné, k životnému jubileu bolo vyplatených  701 € jednému zamestnancovi. 

 

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 2017 bolo preškolených cca 

213  zamestnancov zariadenia. Z toho 72 zamestnancov sa zúčastnilodesiatich odborných 

školení a seminárov, ktoré sa týkali rôznych legislatívnych a špeciálnych zmien pri pracov-

ných činnostiach zamestnancov, pri získavaní kreditov u zdravotných sestier a skupinovej 

supervízie, individuálnych plánov, Školení o Bazálnej stimulácii, Odborné školenia pri zdra-

votnej ošetrovateľskej činnosti, Odborné školenia k Novele zákona o sociálnych službách 

a iné. V priemere vychádza 3,7 odborných vzdelávacích aktivít na jedného zamestnanca. Po-

drobný rozbor je uvedený vo Vyhodnotení vzdelávacích akcií za rok 2017. 

V súčasnej dobe študuje 1 zamestnane , odbor ošetrovateľstvo  v Nových Zámkoch na VŠ 

zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Ladislava.  

 

7.  Prevádzka 

 

 7.1 Autoprevádzka 

DSL v roku 2017 prevádzkoval 2 osobné motorové vozidlá: 

Dácia Logan  ŠPZ  BL-535 MU obstarané v roku 2016. 

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.  
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Technické ukazovatele používania motorových vozidiel: 
          tab. č. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 2. Údržba budovy 

 Nevyhnutnou nosnou úlohou prevádzkového úseku je pravidelná kontrola 

a zabezpečovanie dobrého technického stavu budovy. V roku 2017 bola vykonaná výmena 

schodiskového presklenia- energetickej náročnosti v objekte ,výmena 4ks nákladných 

výťahov, oprava systémových porúch balkónov na budove DSL, vo vlastnej réžii organizácia 

vykonala hygienické maľovanie 45 ks bytových jednotiek. V priebehu roku sa pracovníci 

údržby snažili čo najrýchlejšie odstraňovať poruchy v budove.    

 

 

7.3.  Informátori 

Počas hodnoteného roka 2017 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 2017 dve 

zamestnankyne.  

 

8.Prehľad verejného obstarávania za rok 2017 
 

Obstarávanie zákaziek s cenami vyššími ako 1.000 € podľa § 117 zákona 354/2015 Z.z. v znení ne-

skorších predpisov za rok 2017 

   

tab.č.15 

Por.čís. 
Hodnota zákazky v 

Eur s DPH 
Predmet zákazky 

Identifikácia úspešného uchádza-

ča 

1 1 200,00 € 

servis staničných akumulátoro-

vých batérii 

TECHALL SLOVENSKO, Brati-

slava 

 Š-Fábia Dácia 

Stav tachometra k 1.1.2017 v  km 109065 1787 

Stav tachometra k 31.12.2017 v km 111000 7656 

Najazdené km v roku 2017 1935 5869 

Opravy a údržba v € 1293,82 194,76 

Spotreba benzínu v € 286,53 530,89 

Spotreba benzínu v litroch 233,83 417,54 

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

Výdavky na 1km v € 0,868 0,136 
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2 7 500,00 € vodoinštalačný materiál Železiarstvo BIZAM, Stupava 

3 8 500,00 € pracie,čistiace,hygienické potreby ROSALE, Most pri Bratislave 

4 3 500,00 € revízia elektr.zariadení RK MONT sr.o.Stupava 

5 1 320,00 € Odboné poradenstvo VÝŤAHY ZEVA , Bratislava 

6 5 000,00 € Elektr.ovlád. polohovať.postele VitizonCrowell , Bratislava 

7 8 880,00 € vedenie učtovnej agendy BILANX Consult,Bratislava 

8 1 530,00 € výkon koordinátora bezpečnosti HYBEPO,Bratislava 

9 1 542,00 € Sterilizátor BMT,s.r.o., Piešťany 

10 2 196,00 € šatníkové skrine Školáčik Majo 

11 1 065,00 € správa registratúry ARCHIDATA ,Bratislava 

12 114 916,67 obnova zdvíhacích zariadení VÝŤAHY ZEVA,Bratislava 

13 4 800,00 € elektroterapeutický prístroj DON LEON,Vysoké Tatry 

14 10 561,00 € pracie,čistiace,hygienické potreby FALADRO , Stupava 

15 1 528,00 € rokovacie stoličky A-PEMA , Martin 

16 106 104,63 € 

zníženie energ.náročnosti-výmena 

okien ELENIT , Zvolen 

17 23 332,00 € 

oprava systémových porúch bal-

kónov vchod B,C ELENIT , Zvolen 

18 4 260,00 € Výkon BOZP a PO HYBEPOBratislava 

19 3 782,00 € 

oprava havárijného stavu strechy 

po víchrici RETRIX ,Bratislava 

20 10 250,00 € oprava kúpelní  Holek František 

21 4 750,00 € servis a správa IT AWAX ,Bratislava  

22 2 260,00 € pracovné nohavice,obuv EKOFAN s.r.o.,Bratislava 

23 6 000,00 € 

Konverzia príručky kvality a pre-

chod na Model CAF Tabita , Štefanov 

24 5 472,00 € oprava a údržba výťahov VÝŤAHY ZEVA , Bratislava 

 

 

ČASŤ C 
 

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2017- zdravotný úsek. 

 

1. Zdravotnícka starostlivosť a rehabilitácia  

 

Zdravotnícku starostlivosť v DsL zabezpečuje 30  pracovníkov ZÚ, ktorí pracujú                     

v nepretržitej prevádzke, z toho rehabilitáciu vykonávajú 3 rehabilitační pracovníci. 

Bola zriadená nepretržitá prevádzka ZU II pre PSS vo vchode C,D, kde sestra 

navštevuje čiastočne mobilných PSS v obytných jednotkách, chodiaci PSS v prípade zdra-

votných ťažkostí majú možnosť prísť osobne na ZU II. 
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Lekársku službu poskytuje obvodná lekárka v zdravotnom stredisku na Malokar-

patskom  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 PSS   DsL.  

Celodenná opatrovateľská a zdravotnícka starostlivosť sa sústreďuje predovšetkým na 

poskytovanie služieb nevyhnutných na zabezpečenie potrieb PSS DsL ktoré prispievajú k ich 

fyzickej a psychickej pohode.  

 K prioritám týchto služieb, patrí zlepšenie kvality života PSS.  

Každodenné úkony osobnej hygieny u imobilných a menej mobilných PSS, polohovanie leži-

acich klientov, ošetrovanie na lôžku, chystanie a podávanie liekov a stravy, ktorá je vydaná z 

kuchyne v ohrievacích termoboxoch, pravidelná výmena posteľnej bielizne, starostlivosť o 

čistotu osobnej bielizne PSS a zaobstarávanie drobných nákupov, najmä osamelým PSS. 

    V roku 2017 boli zakúpené a doplnené evakuačné podložky pre imobilných PSS.  

Pracovníčky ZÚ zabezpečujú pomoc pri predpísaných rehabilitačných úkonoch a aktivizujú 

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

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 PSS privolajú RZP, LSPP. 

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

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

kde je  poskytovaná komplexná starostlivosť. 

Pravidelne zisťujú zdravotný stav chorých PSS, umiestnených v zdravotníckych 

zariadeniach. V osobných kartách PSS 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 imobilizačného syndrómu, zameriava sa na kvalitu 

poskytovanej starostlivosti v DsL. V našom zariadení sa decubiti nevyskitujú, iba keď sa PSS 

vráti z hospitalizácie. 

K povinnostiam službukonajúcich pracovníčok dennej zmeny patrí kontrola všetkých 

PSS 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 PSS  oddelenia s komplexnou 

starostlivosť.  

Meranie krvného tlaku a preväzy  vykonáva službukonajúca zdravotná sestra. 

Zvýšenú starostlivosť venujeme PSS s dispenzarizovanými ochoreniami, kardiovaskulárnymi, 

onkologickými, psychiatrickými, diabetologickými a PSS s invalidným postihnutím. Pravi-

delne sú odosielaní PSS 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 PSS DsL. 

 V záujme zvyšovania odbornej úrovne zdravotného personálu a získavania nových 

poznatkov, zabezpečujeme semináre na vybranú tému .  
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 ZÚ úzko spolupracuje so socialnými pracovníčkami, psychologičkami, kultúrnou ref-

erentkou  a ostatnými pracovníkmi  DsL, čo prispieva k väčšej pohode všetkých našich PSS. 

Možnosť priameho spojenia PSS 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 

PSS. Ale ešte aj napriek tomu stále musíme na PSS apelovať aby náramky využívali a nosili 

pri sebe. 

   V rámci lepšej manipulácie s imobilnými a menej mobilnými PSS postupne zab-

ezpečujeme výmenu starých postelí za nové polohovateľné s antidekubitnými matracami. 

 

Prehľad poskytnutých zdravotníckych úkonov za rok 2017 

 

Očkovaní proti chrípke                                                              56 

 

Objednávanie sanitky                               215               

 

Odborné vyšetrenia                               231                                                                                                 

 

Podávanie , inzulínu                                                               2190 

 

Kontroly TK, P, TT                                                                3766     

 

Odbery glykemie                                                                      999                                                                                                                                                                

 

Ošetrovanie rán, preväzy                                                        1947 

 

Spolupráca s lekárom                                                               294   

 

Príprava chorého na hospitalizáciu                                          108 

 

Príprava liekov                                                                     22266 

 

Podávanie liekov                                                                  77379        

                                                             

Evidencia receptov                                                                 2012 

 

Účty - evidencia platieb za recepty na ZÚ )                     15 166 34€ 

 

Úmrtie                                                                                       15 

 

Súčasťou zdravotného úseku je rebabilitácia. Práca rehabilitačných pracovníkov 

pozostáva z dennej rehabilitácie – liečebnej telesnej výchovy, elektroliečby, jogoterapie, 

muzikoterapie a psychoterapie.  

Z elektroliečebných procedúr PSS využívajú , nový prístroj kombinovanej terapie  el-

ektro- ultrazvuková jednotka, bioptron, magnet, infrapodložka .  

Od mája 2017 môžu PSS zariadenia chodiť aj na liečebné masáže, ktoré sú vykonávané v 

rámci rehabilitácie. V telocvični pribudli nové kardiostroje – stepper, bežiaci pás, recumbent, 

ktoré sú k dispozícii všetkým PSS a sú hojne využívané.              

Liečebná telesná výchova – individuálne cvičenie je prevádzané denne v telocvični , 
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na zotavovacích izbách, bytových jednotkách ležiacich PSS a na oddelení s komplexnou 

starostlivosťou. 

Skupinová LTV denne, je spojená  s jogoterapiou a muzikoterapiou. 

  Za priaznivého počasia majú možnosť menej mobilní PSS v doprovode  opatrovateľov 

a rehabilitačnej pracovníčky a psychologičky absolvovať prechádzku v okolí DsL alebo 

posedenie pri hudbe v záhrade.  

Každý nový PSS 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. 

 

 

 

PREHĽAD REHABILITAČNÝCH VÝKONOV ZA ROK 2017  REHABILT. ODD.    

PRI  DsL 

 

 Rehab. Výkony:       ET      LTV      LP     Test     Iné     PS     Lôžk.    M  

 

 Spolu:                   2083     6005     3359    127    4900   4125   9803    315 

 

Počet PSS:             Ambul.     Lôžk.    Ne 

  

Spolu:                    3973        2746     127  

    

 

  Za rok 2017 bolo vykonaných na rehabilitačnom oddelení a  oddelení s komplexnou 

starostlivosťou  spolu 20 914 rehab. Výkonov,  z toho 9 803  pri lôžku. Novoevidovaných 

PSS bolo 127. Za rok 2017 bolo rehabilitovaných spolu 6 719 PSS, z toho 3 973 ambulant-

ných a  2 746 lôžkových PSS.  

 

Stravovanie 

 

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

lievka, dve hlavné jedlá,  večera , diétna strava: diabetická,  žlčníková – šetriaca a mletá. So 

stravou aj kultúrou stolovania, sú PSS aj zamestnanci  spokojní.  

Stravníci pri stoloch v jedálni DsL sú obsluhovaní personálom kuchyne.  

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

 

 

- celodenná strava RACIO   10 053 

  

- celodenná strava ŽLČNÍK   4 224  

 

- celodenná strava DIABETICKÁ              5 209 

                                          

 

Bufet, ktorý je súčasťou prevádzkových priestorov kuchyne, prevádzkuje dodávateľ 

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

PSS DsL.  

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

i široký sortiment múčnikov, zeleniny, ovocia a nápojov. 
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PSS si v bufete môžu zakúpiť aj základný drogistický tovar. 

 

           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 dodávateľským spôsobom. 

Hygienu práčovne a sušiarne zabezpečujú 2 pracovníčky. PSS  majú možnosť oprania  osob-

nej a akejkoľvek bielizne.  

Priebežne maľujeme obytné jednotky, raz ročne tepujeme koberce podľa požiadavok PSS a 

zabezpečujeme umývanie chodbových okien dodávateľským spôsobom. 

Pravidelne sa vykonáva v prevádzkových priestoroch dezinsekcia a deratizácia. 

 

 

2. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ROKU 2017 

 

V roku 2017 zabezpečovali celoročnú pobytovú sociálnu službu  prijímateľom sociálnej služ-

by (ďalej len prijímateľ) zariadenia štyri kvalifikované sociálne pracovníčky.  

V sledovanom roku DSL  prevádzkovalo celkom 181 obytných jednotiek.   

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

teľ) v priebehu celého roka bol 200,78 prijímateľov, pričom k 31.12.2017 bola poskytovaná 

celoročná pobytová sociálna služba 196 prijímateľom, z toho bolo 158 žien a 38 mužov. 

 

Veková štruktúra prijímateľov  sociálnej služby domova v roku 2017   

 

vek klientov počet klientov 

  63 - 74 rokov 37 

75 - 79 rokov 53 

80 - 84 rokov 40 

85 - 89 rokov 39 

nad 90 rokov 32 

celkom 201 

 

 

Pohyb prijímateľov sociálnej služby, kapacita a obložnosť celkom v roku 2017 

 

Ukazovateľ 

 

merná jednotka 

 

počet 

 

počet prijímateľov k      

31.12.2017 osoba       196 

priemerný počet prijímateľov osoba 200,78 

novoprijatí prijímatelia osoba   8 

 ukončenie poskytovania SS osoba 1     

 zomrelí celkom osoba     15     

      z toho zomrelí muži osoba   2 

      z toho zomrelé ženy osoba 13 

priemerný vek prijímateľov rok    81,7 

počet dní prevádzky  

zariadenia         365 
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počet miest k 31.12.2017  lôžko  195 

súčet počtov miest lôžko    73905 

ubytovacie dni     73282 

dočasná neprítomnosť celkom       3442 

      dovolenka        2344 

      hospitalizácia celkom   913 

      kúpeľná liečba celkom         185 

      ostatné neobývané dni (úmrtie, 

      príprava bytu,) 
  623 

 

 

  Jubilanti v roku 2017: 

Počet  jubilan-

tov - spolu 

I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok 

60 22 15 12 11 

 

Priemerný dôchodok v roku 2017: 464,33 EUR  

Počet oznámení o zaradení do evidencie čakateľov:  52 

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov:  8 

Počet „Dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby“:  65 

Domov seniorov Lamač  poskytuje možnosť  prenocovania rodinným príslušníkom a známym 

so súhlasom  riaditeľky zariadenia. Možnosť prenocovania v roku 2017 využilo 443 rodin-

ných príslušníkov. 

Domov seniorov Lamač (ďalej v texte DSL) v roku 2017 poskytoval sociálne služby  

v priemere 201 klientom. 

Ku dňu 31.12.2017 požiadalo  o zaradenie  do evidencie žiadateľov na poskytovanie sociálnej  

služby  v zariadení celkom  144 osôb.  

     Sociálnu službu a sociálne poradenstvo v rámci komplexných poradenských služieb súčas-

ným, ako aj potenciálnym prijímateľom  poskytovali alebo zabezpečovali štyri sociálne pra-

covníčky 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 

sociálnu kľúčovú pracovníčku, čím vzniká užší vzťah medzi prijímateľom a pracovníkom.  

 V rámci sociálnej služby  sociálne pracovníčky poskytovali nasledovné sociálne  

  služby : 

      -     mesačná evidencia a výpočet neprítomnosti prijímateľov sociálnych služieb počas             

      pobytu v zdravotníckych zariadeniach, návštevách u príbuzných, dovolenkách, 

3. pomoc a asistencia pri vybavovaní úradných záležitostí podľa potreby obyvateľov, 

4. pohovory, konzultácie, sociálne poradenstvo s prijímateľmi, 

5. osobná, písomná, telefonická, mailová komunikácia s rodinnými príslušníkmi 

prijímateľov, 

6. poskytovanie sociálneho poradenstva pre  verejnosť a žiadateľov o poskytovanie 

sociálnej služby,  

7. administratívne plnenie úloh vyplývajúce z procesu podania žiadosti, 

8. vypracovanie a vydanie nových oznámení o zaradení do evidencie žiadateľov                 

o umiestnenie,  

9. evidencia a aktualizácia evidencie  žiadateľov o umiestnenie, 

10. vypracovanie a vydanie nových Zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb pri prijímaní 

nových prijímateľov sociálnych služieb, 
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11. vypracovanie a vydanie Dodatkov 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, resp. iných zmenách, 

12. činnosť a pomoc pri adaptačnom procese pri prijímaní nových prijímateľov sociálnych 

služieb, sledovanie priebehu adaptácie, vyhodnotenie adaptačného procesu, 

13. evidencia a spravovanie depozitu (úschova cenností a spravovanie osobného majetku), 

14. nákupy hygienických potrieb pre prijímateľov sociálnych služieb na časti 

s komplexnou starostlivosťou, 

15. pravidelné zabezpečenie služieb – manikúra, pedikúra a kaderníčka, 

16. krúžková činnosť, 

17. úprava Web stránky zariadenia, 

18. účasť na Rade seniorov, 

19. zápis z Rady seniorov, 

20. spolupráca počas výmeny okien, opravy balkónov v DSL, upratovanie, 

21. spracovávanie IP prijímateľov sociálnej služby,  

22. spracovávanie predpisov úhrad pre EÚ,  

23. príprava podkladov ku kontrole na MPSVaR, 

24. spolupráca s inými organizáciami ( notársky úrad, Okresný súd, sociálna poisťovňa, 

zdravotné poisťovne, MPSVaR, miestne úrady, nemocnice, matriky, banky, pohrebné 

služby, polícia, miestny úrad Lamač, pošta), 

25. vybavovanie pohrebov a účasť na nich,  

26. pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych podujatí, 

27. podľa potrieb prijímateľov bola zabezpečovaná pomoc pri písaní osobnej alebo 

úradnej korešpondencie, 

28. poskytovaná pomoc pri presťahovaní sa z obytných jednotiek,  

29. u osamelých prijímateľov bolo realizované  vypratávanie obytných jednotiek, 

30. prijímatelia spoločne so soc. pracovníčkami sa zapojili do súťaže o mobilnú záhradku, 

v ktorej úspešne reprezentovali zariadenie.  

 

 

     Sociálne pracovníčky sa aktívne zúčastňovali na organizácii a realizácii pravidelných 

kultúrno-spoločenských akcií. Organizovali pravidelné aktivity zamerané na činnosť 

a vzdelávanie prijímateľov sociálnych služieb.  V rámci voľno časových aktivít prijímatelia 

využívali spoločné priestory pre spevácky, maliarsky krúžok, petang, šípky, kartársky krúžok, 

krúžok šikovných rúk, človeče nehnevaj sa, premietanie filmov, tréning pamäti.    

     Snahou sociálnych pracovníčok bolo vplývať na prijímateľa sociálnej služby pozitívne, 

profesionálne a empaticky. Cieľom sociálneho úseku je poskytovanie  a zabezpečovanie so-

ciálnych služieb podľa individuálnych potrieb prijímateľov v zariadení, ich rodinných prísluš-

níkov ako aj žiadateľov.  

Pri svojej práci využívali sociálnu diagnostiku, ktorá sa začínala prijatím žiadosti prijímateľa 

o poskytovanie sociálnej služby. Vychádzali predovšetkým zo samotnej Žiadosti a Posudku o 

odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. Následne sa diagnostika rozširovala pri prijí-

maní klienta a v období adaptačného procesu. Sociálny pracovník  v spolupráci s interdiscip-

linárnym  tímom zisťoval sociálne prostredie, z ktorého klient pochádza, ako je jeho minu-

losť, momentálna situácia zdravotná, odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne po-

mery 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 služby. Sociálne pracovníčky zisťovali  možnosti svojpomoci, 

pomoci zo strany rodiny a priateľov a potreby intervencie zariadením. Na stanovenie sociálnej 
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diagnózy využívali predovšetkým písomné materiály prinesené prijímateľom, ich analýzu, 

viedli poradenské rozhovory, pozorovanie,  prípadne využívali interdisciplinárny tím.  Vo 

svojej práci zvolili individuálny prístup a pre zlepšenie kvality poskytovania sociálnej služby 

oslovili prijímateľov s možnosťou a tvorbou individuálneho plánu.  

Skupinová práca bola zameraná na tréning pamäti s cieľom stimulovať mozgové funkcie, udr-

žiavanie úrovne pamäte a myslenia. Sociálne pracovníčky realizovali letné posedenia pre pri-

jímateľov soc. služieb v záhrade zariadenia, V rámci posedenia prijímatelia  spievali, podelili 

sa o svoje skúsenosti a zážitky nadobudnuté počas života, spomienky na detstvo, bydlisko, 

školu. 

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

skupine na danú tému.   

  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.  

 

3. Psychologicko – terapeutický úsek v roku 2017  

 

Plychologičky boli počas roka v každodennom kontakte s prijímateľmi sociálnych slu-

žieb (PSS) zariadenia. Realizovali psychologickú poradenskú činnosť, poskytovali sociálnu 

oporu, pomáhali PSS zvládať bežné, ale aj výnimočné životné udalosti. Viedli mesačnú evi-

denciu PSS, ktorým bolo dobrovoľne poskytované psychologické poradenstvo individuálne, 

alebo prostredníctvom skupinových aktivít. Pri svojej činnosti spolupracovali s inými odbor-

níkmi zariadenia, predovšetkým s pracovníkmi sociálneho a zdravotného úseku. Pomáhali pri 

príprave a realizácií kultúrno – spoločenských udalostí.  

Prvoradým cieľom psychologicko - terapeutickej činnosti bola aktivizácia PSS.  

V rámci aktivizačnej činnosti sa pravidelne uskutočňovali skupinové  aktivity.   Počas roka  

2017 bolo zrealizovaných 136 skupinových stretnutí, ktorých celková účasť predstavovala  

817 PSS.  

Skupinové aktivity v roku 2017: 

 Herbár  - stretnutia organizované v exteriéri alebo v okolí zariadenia so zameraním na 

vzájomnú spoluprácu pri získavaní nových poznatkov.  

 Kaviarnička – tematické posedenia v otvorenej atmosfére, ktoré vytvárajú priestor pre 

vyjadrenie svojich názorov, získanie spätnej väzby, náhľadu a v  neposlednom rade 

pre vzájomné spoznávanie sa a upevňovanie sociálnych vzťahov medzi prijímateľmi.  

 Slovenské kino –interaktívna činnosť, pri ktorej sa strieda sledovanie slovenského fil-

mu s tematickými otázkami, diskusiou a reminiscenčnými zážitkami na podporu po-

zornosti, pamäti a vnímania.   

 Spoločenské hry – aktivita zameraná  na tréning jemnej motoriky a kognitívnych 

schopností, predovšetkým nácvik pozornosti, myslenia, rozhodovania.  

 Šachový krúžok  - stretnutia pri šachovej partii s cieľom rozvíjať schopnosť riešiť 

problémy, plánovanie, predvídavosť, koncentráciu pozornosti a pamäť. 

 Španielsky jazyk – hodina cudzieho jazyka zameraná na trénovanie krátkodobej pamä-

te, koncentrácie, logické a kombinačné myslenie. 

 Športové popoludnie – pohybová aktivita, pri ktorej sa prijímatelia stretávali  

v exteriéri zariadenia pri hraní rôznych športov. Upevňovali vzájomné vzťahy 

a rozvíjali si hrubú motoriku.  

 Tvorivé dielne – tvorivá činnosť spojená s nácvikom jemnej motoriky, rozvíjaním kre-

ativity a podporou predstavivosti.  
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 Zábava pri hudbe – posedenie pri počúvaní slovenskej hudby za účelom sociálnej in-

tegrácie (kontakt s okolím, začlenenie sa do skupiny), zlepšenia kognitívnych funkcií 

(vnímanie, pozornosť, pamäť) a komunikácie (schopnosť vybaviť si texty piesní, lep-

šia výslovnosť a slovná zásoba).  

 Aktivity zamerané na rozvoj sociálnej klímy ( Bingo, Kvíz) – stretnutia, ktorých  hlav-

ným cieľom je vzájomné spoznávanie  a vytváranie komunity prijímateľov sociálnych 

služieb DSL.  

Tabuľka 1 zobrazuje účasť PSS na jednotlivých skupinových aktivitách organizovaných psy-

chologicko-terapeutickým úsekom. 

 

 

 

Tabuľka 16: 

Názov aktivity Počet 

stretnutí 

Počet klien-

tov 

Herbár 16 34 

Kaviarnička 25 264 

Slovenské kino 13 143 

Spoločenské hry 28 135 

Šachový krúžok 12 51 

Španielsky jazyk 8 14 

Športové popolud-

nie 

17 44 

Tvorivé dielne 8 23 

Zábava pri hudbe 7 75 

Aktivity zamerané 

na rozvoj sociálnej klí-

my 

2 34 

Spolu 136 817 

 

Dôležitú súčasť  práce  psychologičiek tvorili  individuálne stretnutia s PSS v počte 223. Za-

meriavali sa najmä na imobilných a sociálne izolovaných PSS, úzkostné stavy, konflikty. 

Väčšina individuálnych rozhovorov prebiehala  s PSS, ktorým je poskytovaná komplexná 

starostlivosť. Na  požiadanie PSS poskytovali pomoc pri riešení osobných a rodinných prob-

lémov. Individuálnu prácu s PSS dopĺňali rozhovory s rodinnými príslušníkmi v počte 35. 

Špeciálna pozornosť bola venovaná PSS po hospitalizácií  s cieľom sociálnej 

a psychologickej reintegrácie. Empatickým prístupom a v rámci svojich kompetencií uľahčo-

vali novým PSS  priebeh adaptácie. Pomáhali novým PSS prispôsobovať sa  zmeneným ži-

votným podmienkam, nadväzovať  nové sociálne kontakty.  Sledovali ich záujem o okolie 

a činnosť v zariadení.  

Pri psychologicko - poradenskej činnosti bol zvolený individuálny prístup, ktorý reflektoval 

vysokú mieru heterogenity medzi PSS v zariadení DSL. Pri rozhovoroch bol kladený dôraz na 

empatický prístup, prispôsobený verbálny prejav ako aj na aktuálny fyzický a psychický stav. 

Medzi často sa vyskytujúce negatívne reakcie na životné udalosti patrilo sklamanie, nepocho-

penie, pocit krivdy , rozčarovanie a osobná nespokojnosť. Pri rozhovoroch sa zohľadňoval 

systém sociálnych vzťahov, postoj k starnutiu, miera sebakontroly a schopnosť starostlivosti 

o seba. 

Cieľom psychologicko – terapeutickej činnosti  bolo predovšetkým pomáhať PSS spoločne 

nachádzať adekvátne riešenia ich problémov, udržiavať alebo zlepšovať kognitívne funkcie, 
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ktoré sa v starobe zhoršujú a tým prehlbujú pocit osamelosti a beznádeje. Ku každému PSS sa 

snažili pristupovať empaticky a individuálne. Usilovali o vytvorenie príjemného a otvoreného 

prostredia poskytujúceho  kvalitnejší život pre PSS žijúcich v zariadení DSL.  
 

 
4.  KULTÚRNO-ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V DOMOVE SENIOROV  

 LAMAČ v roku  2017  

 

Vedenie  a pracovníci Domova seniorov Lamač pravidelne zabezpečujú a starajú sa o kultúr-

nu a záujmovú činnosť svojich klientov. Klienti radi navštevujú podujatia, krúžky, kurzy, be-

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

lebo mnohým klientom už neumožňuje zdravotný stav vychádzať za kultúrou a poznaním 

mimo zariadenia. 

        V prvom polroku 2017 sme uskutočnili podujatia, na ktorých sme privítali hercov, spe-

vákov,  ľudové umelecké kolektívy, tanečné kapely, spevokoly a iné osobnosti spoločenského 

a politického života. 

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

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

 

         JANUÁR 2017 
         V januári prijala pozvanie pani  Ing. Mária Reháková, z Občianskeho združenia 

Lamačania so spevákom Janom Gegušom, ktorý zaspieval pesničky 80-tych rokov.  

         Firma Optika Ampek prišla bezplatne vyšetriť zrak našich klientov.         

         

        FEBRUÁR 2017 
        Februárovým  hlavným programom bol Fašiangový ples, ktorý každoročne  klienti, so 

zamestnanci pripravujú a prežívajú radosť s Jozefom Pjačekom a tanečnou kapelou Fortuna. 

Dvojnásobná radosť vzniká nielen z prípravy masiek, ktoré každý rok vedia svojou nápaditos-

ťou a kreativitou prekvapiť, ale aj zo zábavy, ktorú si takto dvojnásobne užijú klienti i za-

mestnanci Domova. Vôňa čaju a šišiek len dopĺňala vydarené popoludnie. 

Prednášky Univerzity III. veku začali s témou  „Bol Svätopluk kráľom?“ , ktorú prednášala  

Mgr Eva Benková, PhD. 
     Pre klientov sme pripravili organizované predstavenie “Poetický večer pri sviečkach“ s 

Jurajom Sarvašom a jeho hosťami v Dome kultúry Kramáre.  

 

       MAREC 2017 
       V marci medzi nás s karafiátom v ruke zavítali traja známi muži. Kúzelník  Jozef Talos-

tan, huslista Peter Kuštár a vedúci skupiny Senzus Pavol Peschl. Srdečné a milé posedenie 

plné smiechu i zábavy,  spevu aj kúzlenia s  balónikmi bolo ukončené rozdávaním karafiátov 

našich hostí  pre všetky ženy v jedálni. Vydarené MDŽ.  

       V rámci Univerzity III. veku nám lektorka z UK Ing. Eva Benková  v marci pre na-

šich klientov pripravila, prednášku na tému „Osudy hradu Krásna Hôrka.“ 

       O domácom násilí a o problémoch násilia na senioroch  nám prišla porozprávať z pora-

denského centra Nádej  pani  Mgr. Lucia Šalátová. 

 

APRÍL 2017 
      V apríli  prijala pozvanie známa, milá, populárna herečka a moderátorka Iveta Mala-

chovská. Porozprávala nielen o svojom hereckom detstve, ale aj o živote s jej populárnym 

manželom operným spevákom  Martinom Malachovským. Jej relácia Dámsky klub sa teší 
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veľkej popularite medzi klientkami zariadenia. Milé stretnutie sa skončilo prísľubom, že príde 

znova. 

      Univerzita III veku s Mgr. Evou Benkovou sa tentoraz zaoberala „Malokarpatskými 

vínami v minulosti“. 
     S úspechom sa streto aj prednáškové popoludnie s odborníkmi Homeopatie na tému lie-

čenia sa týmto životným štýlom  a  významom liekov  pre zdravie človeka. 

     Aj v apríli sme pripravili pre klientov organizované predstavenie „Poetický večer pri 

sviečkach“ 

s Jurajom Sarvašom a jeho hosťami v Dome kultúry Stromová. 

 
       Máj 2017 
        Na pozvanie pani riaditeľky navštívila náš Domov seniorov charizmatická, populárna, 

energická a bezprostredná herečka, pedagogička pani Zuzana Kronerová. Bezprostrednosť, 

úcta a pokora a neuveriteľne človečenstvo spájalo toto stretnutie. Keď sa čas besedy krátil, 

pani Kronerová sľúbila, že príde znova a pozvala nás na predstavenie  do divadla  Korzo 80 , 

v ktorom pôsobí. 

         V rámci Univerzity III. veku prišla medzi nás pani Mgr. Eva Benková porozprávať na 

tému „ Kriminalita v mestách v storočiach ranného novoveku.“ 

         V máji sme pripravili pre klientov  besedu spojenú s prednáškou  s Mgr. D. Vatuliko-

vou 

 z Červeného kríža na tému „Ako podať prvú pomoc.“ 

         Zaujímavá bola aj dopoludňajšia  prednáška s pani MUDr. Blaženou Brozmanovou na 

tému „Ako predísť ortopedickým problémom.“ 

 

      JÚN 2017 

      Prvý polrok 2017 sa niesol v znamení Juniálesu, podujatia na ktoré sa tešíme každý rok.  

Už pravidelne štyri roky ukončuje prvý polrok našich podujatí  tanečná a stále populárna sku-

pina SENZUS, ktorej program roztancoval všetkých zúčastnených. Speváci skupiny  spievali 

a naši klienti  tancovali a bavili sa. Slnečné a tanečné popoludnie sa opäť, ako každý rok vy-

darilo. 

      V rámci  Univerzity III veku s pani Mgr. Evou Benkovou sme sa  na júnovom stretnutí 

rozprávali na  tému  „Zdravotníckej starostlivosti v osvietenskom storočí“. 

      V júni medzi nás zavítala kpt. MV SR  Mgr. Martina Kočišová, ktorá upozorňovala na-

šich klientov s témou „Seniori pozor“ proti „šmejdom“ , ale i nevšímavosti starších ľudí voči 

zlodejom. 

     Koncom júla k nás navštívil  aj pracovník a ošetrovateľ ZOO Devín so svojim zveren-

com Myšiakom červenochvostým . Slnečné predpoludnie na terase Domova sa vydarilo. 

 

     JÚL a AUGUST 2017 

     Počas dovolenkových mesiacov sme realizovali denne hudobné, spoločenské a motivačné 

hry     vzdelávacie podujatia/spev, prednášky ,kreslenie a iné/ v záhrade nášho zariadenia. 

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

rých boli určené. Hudobné klavírne predpoludnia s našou  pani Betkou Hrehovou sa tešili  

návštevnosti našich klientov na našej terase. Nechýbali buchty,  napolitánky  ani osviežujúci 

čaj. 

     V júli a auguste sme zrealizovali pravidelne stretnutia opatrovateľov ZOO Devín spolu ich 

zverencami. 

Počas letných mesiacov k nám zavítali zvieratá „biela koza, sokoliarsky stavač, sova sivá,  

kuvik malý, sokol skalný  a iné spolu s opatrovateľmi a zamestnancami  Sokoliarskeho  

dvora ZOO Devín. Veľmi ďakujeme za zaujímavé a poučné dopoludnia. 
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           Neskoré raňajky s rádiom Európa 2 si prišli vychutnať a zabaviť klientov Domova 

seniorov Lamač  DJ Milan Lieskovský so svojimi kolegami z rádia. Ďakujeme za populárne 

rozhlasové letné  predpoludnie. 

       Herci Alžbetínskeho naivného divadla zavítali  medzi nás jednoaktovkou „Moje lásky“ 

 juhoslovanského autora Mira Gavrana. Predstavenie , ktoré skončilo prekvapujúcim roz-

uzlením, ktorým bola výpoveď dvoch žien, ktoré sa zamýšľajú o svojom vzťahu Georgovi 

Washingtonovi .       

      Naši klienti sa pripravovali na  V. ročník Župnej olympiády, ktorá sa  koná 

 pravidelne  v priestoroch DSS Rosa a jej usporiadateľom je Bratislavsky samosprávny kraj.  

Stolný tenis, hod šípkami, hod loptičkami na ciel,  pexeso a prvá pomoc  to sú disciplíny Žup-

nej olympiády,  ktoré nacvičovali pravidelne  nielen  súťažiaci klientmi, ale aj ostatní klientmi 

zariadenia počas dovolenkových dní. 

 

        SEPTEMBER 2017 
       Na   septembrové posedenie pri čaji  sme medzi nás pozvali speváka s výnimočným hla-

som pána Miroslava Švaba. Excelentné vystúpenie  piesne a šlágre 90 rokov  sa stretli 

s búrlivým ohlasom našich klientov. Hodinový koncert sympatického Miroslava Švaba  ro-

zospieval všetkých prítomných. Dlhotrvajúci potlesk bol oceneným za jeho bravúrny výkon. 

     Kapitánka Mgr. Martina Kočišová z MV BA zavítala k nám i na septembrovú prednášku 

na tému „Seniori pozor“ o nepozornosti starších ľudí  v nákupných centrách, alebo na odľah-

lých miestach. 

    Prednáška s názvom „Zdravie a sila je v prírode“ s pani Jankou Hruškovou 

odborníčkou na liečivé byliny a ich využitie v praxi sa bola pre našich seniorov prínosom, 

lebo mnohí z nich, si bylinky ešte pestujú vo svojich záhradkách. 

     Letná príprava na Župnú olympiádu vyvrcholila 23. septembra v priestoroch DSS Rosa.  

Naši klienti si odniesli prvé miesto v súťaži o „Najchutnejší župný koláčik“. 

     Pre klientov sme i v tomto mesiaci pripravili organizované predstavenie „Poetický večer 

pri sviečkach“ s hercom a  profesorom  Jurajom Sarvašom v priestoroch DK Dramáre. 

 

     OKTÓBER 2017 

      V októbri  sme privítali žiakov ZUŠ Ľ. Rajtera z Ružinova  so svojou cimbalovou hud-

bou. Milé srdečné hodinové profesionálne vystúpenie  tanečníkov a spevákov - štrnásťroč-

ných žiakov vedúcej súboru  Herty Urgovej skončilo búrlivým potleskom. 

       Medzi nás v októbri zavítali aj iní návštevníci. Mgr. Peter Plevza  hovorca polície 

z MV SR priniesol medzi klientov policajných psovodov a ich zverencov, /cvičené zvieratá/.  

Ukážky  práce na pokyn policajta a jeho cvičeného psa zaujali a stretli s veľkým záujmom. 

      V tomto mesiaci sme medzi sebou privítali aj známeho divadelného dabingového 

a filmového herca Mira Nogu a dabingového herca a predstaviteľa seriálového kapitána Jura-

ja Tatarku z jojkárskeho seriálu „ Policajti v akcii“ Juraja Predmerského. Vtipne, humorne 

zabávali títo sympatický  herci vďačné publikum, ktorým klienti Domova bezpochybne boli.. 

    V októbri sme medzi sebou privítali pána Ing. Mgr. Radoslava Olekšáka,  a poslancov  

Lamača MVDr. Pavla Čecha , Mgr. Martu Janyškovú  a Ing. Jána Mihálika na besede s naši-

mi obyvateľmi  

 v rámci  „Mesiaca Úcty k starším“.  V kultúrnom  programe sa predstavil spevák Zdeno 

Sychra. 
     Čajovňa na Zámockej ulici sa predstavila u nás ochutnávkou dvoch druhov exotických 

čajov a ukážkou varenia pravého čínskeho čaju. Vedúci čajovne si priniesol  zo sebou aj ori-

ginálne šálky, z ktorých mohli naši klienti ochutnať tento výnimočný sypaný  čaj. Ďakujeme 

za  odborný výklad i príjemné čajové odpoludnie s vedúcim čajovne Mariánom Mózom. 
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     V októbri sme sa zúčastnili na“ Výstave jesenných ikebán“, ktoré organizuje  v priesto-

roch kina Miestny úrad Lamač. Aj tento rok naši klienti získali za svoje ikebany ocenenie. 

 

      NOVEMBER 2017 
      V novembri  sme privítali divadlo . Veselá, vtipná a situačná hra divadla VADIDLO 

z Lozorna  pripravilo pre našich obyvateľov zážitok,  na ktorý sa len tak nezabúda. Komédia 

plná nedorozumení  „O hluchej babke“ bola plná smiechu, hudobného slova, vtipov a  hlav-

ne dobrej nálady. Smialo sa a tlieskalo. Divadlo z Lozorna sa ukázalo v  celej svojej profesio-

nalite.  Ďakujeme za prísľub, že prídu opäť. 

       O úlohe spotrebiteľa -  seniora nám prišla prednášať pani Ing. Soňa Ďurčová. 

       So záujmom sa stretla beseda s pani Zdenkou Illíkovou – liečiteľkou, ktorá prednášala 

besedovala na tému lymfatických uzlín a pohybového aparátu. 

      Takisto v tomto mesiaci sme organizovali pre našich klientov „Posedenie pri sviečkach“ 

Poetický večer s Jurajom Sarvašom /Dom kultúry Stromová/.   

     

      DECEMBER 2017 
      Prišiel aj Mikuláš. Detský folklórny súbor Dolina sa predstavil vo svojej kráse nádhere 

a profesionalite. Vynikajúci hodinový program najmladších tanečníkov DFS Dolina pod ve-

dením pani Mgr. Nadeždy  Čermákovej bol ukončený veľkým potleskom..Ďakujeme za vyni-

kajúcu bodku osláv nášho Mikuláša 2017. 

     VIANOCE 2017 .  
     V spolupráci s BKIS sme pripravili  pre klientov slávnostný program, v ktorom sa predsta-

vila hudobná skupina  Mgr. Mariana Grigoričku pod názvom Koledníci idú...  Plný elánu, 

veselej i vianočnej nálady skončil slávnostným príhovor pani riaditeľky pani PaedDr. Miro-

slavy Floriansovej MPH, obyvateľom Domova s prianím zdravia a krásnych vianočných 

chvíľ. Pieseň „Tichá noc“, ktorú sme na záver spievali, doplnila  kúzlo vianočného okamihu. 

Hosťom nášho programu bol Ing. Peter Šramko, starosta MÚ Lamač. 

      V piatok podvečer  22.12.2017 sme medzi nami privítali osem skautov oddielu zo Slo-

venského skautingu, ktorý priniesol našim klientom betlehemské svetlo. Odpálením plamien-

ka na sviečku, pieseň Tichá noc ukončila toto milé stretnutie dvoch generácií.  Ďakujeme 

a veríme, že sa o rok stretneme opäť. Svetlo z Betlehema bolo súčasťou nášho zariadenia po-

čas celých vianočných sviatkov. 

 

      S účasťou  spoločenského života v Domove seniorov Lamač je záujmová a umelecká 

činnosť, ktorej hlavným organizátorom sú obyvatelia resp. Rada seniorov – samospráva oby-

vateľov, kým vedenie Domova vytvára pre ňu podmienky 

K pravidelným záujmovým činnostiam patrí aj spevácky krúžok. 

 

VIDEOPROJEKCIA 
       Obľúbeným sa stali pravidelné utorkové filmové popoludnia. Každý utorok o 14.00 h sa 

premietajú filmy na rôzne témy /zdravotníctvo, história ,geografia, literatúra a iné/ 

Klienti sa vďaka videoprojekcii /spolupráca s nadáciou Volkswagen /môžu pozrieť do 

celého sveta a pozrieť si  filmy  a reportáže na najrozmanitejšie témy. 

 

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

V spolupráci s Radou seniorov usporadúvame k všeobecnej užitočnej činnosti jarné a jesenné 

brigády skrášľovania nášho Domova. 
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      Šachy, karty, háčkovanie, štrikovanie, športové hry  tiež patria ku krúžkom, ktoré navšte-

vujú naši klienti, ktoré im vypĺňajú voľný čas a prispievajú k ich príjemnému oddychu a zá-

bave. Klienti majú k dispozícii aj počítač v našej počítačovej miestnosti. 

 

     JUBILEÁ 
      Pani riaditeľka navštevuje klientov zariadenia, ktorí majú v danom mesiaci okrúhle naro-

deniny, aby im spolu s predsedkyňa rady Seniorov a kultúrnom referentkou osobne pogratu-

lovala k životnému jubileu. 

        

 

KNIŽNICA 

     K pravidelnej náplni života obyvateľov Domova patrí aj návšteva knižnice. Klienti majú k 

dispozícii aj tlač ako napr./ Život, Čas pre ženy, Slovenka, Metropola/a iné. 

Pravidelné bohoslužby klientov katolíckeho alebo evanjelického vierovyznania sú realizované 

vo veľkej spoločenskej miestnosti Domova.  

 

 

 

ČASŤ D 

 

Plán úloh na rok 2018 

 

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. Pre skvalitnenie riadiacich procesov na jednotlivých úsekoch, obsadiť funkciu mana-

žéra kvality. 

Zodpovední:  vedúca personálneho odd., riaditeľka 

 

3. Využiť všetky možnosti k obsadeniu voľných miest na Zdravotnom úseku – funkcie 

opatrovateľ, zdravotná sestra a zdravotný asistent. Znížiť fluktuáciu na ZÚ, ktorá je 

v súčasnej dobe 78,2 %. Stabilizovať týchto zamestnancov možnosťou poskytnutia 

ubytovania v magistrátnych ubytovniach. 

Zodpovední:  vedúca personálneho odd., zdravotného úseku, riaditeľka 

 

4.  Výmena nábytku na komplexnej starostlivosti a vymaľovanie izieb pestrými farbami. 

 Zodpovední:  vedúci EPU, hlavná sestra, riaditeľka 

 

 

5. Zabezpečiť konverziu príručky kvality s prechod na Model CAF        

Zodpovední: vedúci jednotlivých oddelení,  manažérka kvality. riaditeľka 
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6. Aktivizácia prijímateľov k účasti na skupinových stretnutiach v zariadení. Motivácia 

PSS k zapájaniu sa do záujmových aktivít na podporu budovania priaznivej sociálnej 

klímy, začlenenia sa do skupiny, poskytovanie vzájomnej sociálnej opory PSS pri 

zvládaní bežných aj krízových situácií.  

Zodpovední:  PTÚ, riaditeľka 

 

7. Nadviazanie spolupráce s vedeckými inštitúciami pre podporu vzdelávania a výskumu 

v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti o znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

vrátane seniorov v domovoch sociálnych služieb. 

Zodpovední:  PTÚ, riaditeľka 
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ZOZNAM  SKRATIEK 

 

 

DsL, DSL – Domov seniorov Lamač,  

ZÚ – zdravotný úsek,  

SÚ -   sociálny úsek 

EPÚ- ekonomicko – prevádzkový úsek 

PTÚ -  psychologicko – terapeutický úsek 

PaM – personálny a mzdový úsek 

EÚ – ekonomický úsek 

PÚ – prevádzkový úsek 

PK- permanentný katéter, RZP – rýchla zdravotná pomoc,  

ET – elektroterapia, LTV – liečebná telesná výchova individuálna a skupinová. 

LP – liečebné prechádzky, nácviky chôdze, Testy – goniometrické, vyšetrenie svalovej sily, 

meranie TK, Iné – cvičenie na náradí,, s náčiním, bicyklovanie, PS – psychoterapia,  

NE – novoevidovaní pacienti.  

M – masáže 

PSS- prijímateľ sociálnej služby 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovední za jednotlivé úseky: 

 

 

1. Fridrich Polák – EÚ                       ..................................................v.r. 

 

2. Mgr. Alena Nyplová  - PaM  ..................................................v.r. 

 

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

 

4. Dagmar Perhalová  -  ZÚ  ..................................................v.r. 

 

5. Jana Chudíková - kultúrny úsek ..................................................v.r. 

 

6. Mgr. Ivana Ochabová - PTÚ            .................................................v.r. 

 

7. Ing. Anton Havlík – PÚ                    .................................................v.r. 
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Kultúrna a záujmová činnosť 2017 

Január 2017 

Posedenie pri čaji s p. Máriou Rehákovou,  

OZ Lamačania a spevákom Jánom Gregušom 

 
Február 2017 

Fašiangový ples 2017 

 zábavný program  s Jožkom Pjačekom 
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Otvorenie Univerzity tretieho veku pre rok 2017 

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. 

vedúca UTV pri Univerzite Komenského v Bratislave 

 
Bol Svätopluk kráľom? 

Univerzita tretieho veku 

prednáška s Mgr. Evou Benkovou, PhD. 
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Marec 2017 

Beseda s Mgr.Luciou Šalátovou z poradenského centra „Nádej“  

o problémoch násilia páchaného na senioroch 

 
 

Habsburgovci v našich dejinách 

Univerzita tretieho veku 

prednáška s Mgr. Evou Benkovou, PhD. 
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Medzinárodný deň žien 

hudobný a spoločenský program s kúzelníkom Jozefom Talostanom,  

huslistom Petrom Kuštárom a Pavlom Peschlom zo skupiny Senzus 
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Piatkové hudobné predpoludnia s Betkou Hrehovou 

 
Apríl 2017 

Malokarpatské vína 

Univerzita tretieho veku 

prednáška s Mgr. Evou Benkovou, PhD. 
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Posedenie pri čaji s moderátorkou Ivetou Malachovskou 

 
Ručné práce klientov z krúžku šikovných rúk 
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Máj 2017 

Ako podať prvú pomoc 

beseda s Mgr. D. Vatulíkovou z červeného kríža 

 
 

Tvorba náramkov BARIŇÁČIKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita tretieho veku 

prednáška s Mgr. Evou Benkovou, PhD. 
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Kriminalita v mestách v storočiach raného novoveku 

 

 

 

 

Jún 2017 

Juniáles so skupinou Senzus 
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Návšteva z MiniZoo Devín 

Myšiak červenochvostý 

 
 

 

Zdravotnícka starostlivosť v období Osvietenstva 

Univerzita tretieho veku 

prednáška s Mgr. Evou Benkovou, PhD. 
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Seniori pozor! 

beseda s Kpt. Martinou Kočišovou 

 

 

 

Júl/August 2017 

Ukončenie Univerzity tretieho veku s PhDr. Nadeždou Hrabkovou, PhD. 

 

 

 

 

 



42 

 

Návšteva z MiniZoo Devín 

Kuvik Plačlivý a Plamienka Driemavá 
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Návšteva z MiniZoo Devín 

Slovenská biela koza 

 

Návšteva z MiniZoo Devín 

pes Fatima a sokolica Shelby 
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Návšteva z MiniZoo Devín 

Quessantské ovce 

 

Predstavenie Alžbetínskeho naivného divadla 

Moje lásky 

 

 



45 

 

 

 

September 2017 

“Župná olympiáda 2017” a naša víťazná torta 

 

 

 

Posedenie pri čaji so spevákom Miroslavom Švábom 
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Bezpečná jeseň života 

beseda s Kpt. Martinou Kočišovou 

 

 

 

Sila a zdravie v prírode 

posedenie s odborníčkou na byline čaje Ing. Jankou Hruškovou 
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Október 2017 

Predstavenie žiakov Základnej umeleckej školy 

Ľudovíta Rajtera v Ružinove 

 

 

Návšteva Petra Plevzu z Mestskej polície 

 a psovodov zo stanice jazdeckej polície a kynológie 
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Posedenie pri čaji s hercami Mirom Nogom a Jurajom Predmerským 

 

 

Posedenie pri čaji s hosťom Zdenom Sychrom 
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Súťaž o najkrajšiu mobilnú záhradku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava keramiky a výtvarných prác klientov 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťažná výstava vyrezávaných tekvíc a ikebán v kine Lamač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Návšteva zo Zámockej čajovne v Domove seniorov Lamač 

Ochutnávka čajov spojená s odbornou prezentáciou pána Mariána Mózu 

 

 

 

Novomber 2017 

Pohybový aparát a lymfatické uzliny 

beseda s liečiteľkou Zdenkou Illíkovou 
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Divadlo VADIDLO z Lozorna 

O hluchej babke 

 

 

December 2017 

 

 

Mikuláš 2017 

Detský folklórny súbor DOLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koledníci idú… 

Vianoce 2017 
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Skauti a skautky Slovenského skautingu prinášajú betlehémske svetlo 

 

 


