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1 Základné identifikačné údaje o organizácii
Názov organizácie: Domov dôchodcov
Sídlo organizácie: Pažítkova 2, 821 01 Bratislava
Právny štatút: Rozpočtová organizácia
Číslo registrácie: 129/2010-SOC
IČO: 226840
Dátum vzniku organizácie: 1.4.1974
Štatutárny zástupca: PhDr. Eva Samolejová, MPH, riaditeľka
Telefón: 02/43339045
E-mail: eva.samolejova@ddpazitkova.sk
Webové stránky: www.ddpazitkova.sk

2 Poslanie, vízia a ciele zariadenia
Zariadenie pre seniorov je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje občanom spĺňajúcim
zákonne kritéria celoročnú starostlivosť pobytovou formou v zmysle platnej legislatívy (§ 35 zákona
448/2008 Z. z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov).
Opatrovateľská služba poskytuje sociálnu službu občanom mestskej časti Bratislava Ružinov
v zmysle platnej legislatívy (§ 41 zákona 448/2008 Z. z.).
Zriaďovateľom Domova dôchodcov je Mestská časť Bratislava Ružinov.
Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako
súčasť sociálnej politiky MČ Bratislava Ružinov.
Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru
sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.
Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu
spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. Rešpektujeme ľudskú
dôstojnosť a sociálne práva. Rozvíjame profesionalitu a bezpečnosť práce zamestnancov pri lôžku
investovaním do techník a konceptov sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti na skvalitnenie
poskytovanej starostlivosti.
Silné stránky DD
-

Slabé stránky DD

Odborne
vzdelaní
a vyškolení
zamestnanci v zariadení
Kladený dôraz na individuálny prístup ku
klientovi
Sociálne cítenie, empatický prístup,
dôraz na jedinečnosť klienta
Spolupráca s rodinami klientov
Dobré vzťahy v zariadení medzi
jednotlivými úsekmi a zamestnancami

-
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Nedostatočný počet zamestnancov
Nedostatočné finančné ohodnotenie
zamestnancov
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Strategické ciele zariadenia na obdobie 2017-2020
Cieľ
Cieľ 1
Cieľ 2
Cieľ 3
Cieľ 4
Cieľ 5
Cieľ 6
Cieľ 7

Obsah
Rekonštrukcia zariadenia spĺňajúca podmienky bezbariérovosti
Zaviesť Opatrovateľský proces podľa prof. Moniky Krohwinkel
Zabezpečiť doškolenie zamestnancov v základnom kurze Bazálnej
stimulácie
Zaviesť a validovať systém individuálneho plánovania
s programom sociálnej rehabilitácie podľa podmienok kvality
Vytvoriť systém a zaviesť do praxe vzdelávania v rámci procesu
riadenia ľudských zdrojov podľa podmienok kvality
Zabezpečiť polohovacie pomôcky pre vykonávanie Bazálnej
stimulácie
Udržanie certifikácie zariadenia konceptu Bazálnej stimulácie

Obdobie
2017-2019
2017-2019
2018-2019
2017 - 2018
2017 -2019
2018
2020

3 História a analýza doterajšej činnosti a informácie o poskytovaných
službách.
Domov dôchodcov začal obyvateľom mestskej časti Bratislava Ružinov poskytovať svoje služby 1.
apríla 1974. Zariadenie poskytovalo starostlivosť dôchodcom v zmysle § 78 zákona 101/1964 Zb.
o sociálnom zabezpečení. Následne bola občanom poskytovaná starostlivosť z zmysle § 95 zákona
121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, v zmysle § 89 zákona 100/1988 o sociálnom zabezpečení
a v zmysle § 24 zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Od roku 2004 Domov dôchodcov rozšíril
svoje služby o poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v zmysle § 15 zákona 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci a o prepravnú službu v zmysle § 17 zákona 195/1998. 1.2.2008 na základe zmluvy
uzavretej s mestskou časťou Bratislava Ružinov rozšíril Domov dôchodcov svoje služby o rozvoz stravy
pre obyvateľov mestskej časti. Túto službu využívajú príjemcovia opatrovateľskej služby. V roku 2014
zariadenie pre seniorov znížilo kapacitu zo 133 na súčasných 126 obyvateľov.

V súčasnosti Domov dôchodcov poskytuje nasledovné služby:




Zariadenie pre seniorov - pobytová sociálna služba celoročná s kapacitou 126 obyvateľov
Opatrovateľská služba - sociálna služba pre obyvateľov mestskej časti Bratislava Ružinov
Stravovanie obyvateľov mestskej časti Bratislava Ružinov
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4 Zariadenie pre seniorov

Zariadenie spĺňa podmienku bezbariérového prístupu. Budova zariadenia pre seniorov prechádza
postupnou rekonštrukciou. Od začiatku rekonštrukcie boli zrevitalizované priestory úseku I, vstupná
hala, jedáleň, prízemie a prvé nadzemné podlažie úseku II. Výsledkom rekonštrukcie budú
zmodernizované priestory spĺňajúce podmienky bezbariérovosti. V roku 2017 bola uskutočnená
čiastočná rekonštrukcia výťahov a rekonštrukcia druhého nadzemného podlažia úseku II.
Obyvatelia zariadenia pre seniorov sú ubytovaní v jedno, dvoj alebo trojlôžkových izbách. Izby sú
vybavené nábytkom a vybavením, ktoré spĺňa zákonný rámec. Izby sú vybavené signalizačným
zariadením na privolanie pomoci. V zariadení je nasledujúci počet izieb:
31 – 1 posteľových izieb
32 – 2 posteľových izieb
15 – 3 posteľových izieb
Obyvatelia majú k dispozícii spoločné priestory – vstupnú halu, kaplnku, jedáleň, spoločenskú
miestnosť I a II poschodie a spoločenskú miestnosť na prízemí vybavenú biliardom, stolným futbalom
a notebookom s pripojením na internet. Z externých priestorov majú obyvatelia k dispozícii átrium
a malý priľahlý park, kde sú počas väčšiny roka umiestnené lavičky pre relaxáciu a oddych.
Počet zamestnancov v zariadení pre seniorov k 31.12.2017 bol 56.
Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2017 bol 82,7 roka.
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady Domov dôchodcov za rok 2017 sú 906,43 €.
Žiadostí v evidencii doručených k 31.12.2017 bolo 169.
Úhrady za sociálne služby v DD za rok 2017
Ukazovateľ

Počet

Priemerný počet obyvateľov
z toho

125 obyvateľov

s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby
s povinnosťou platiť časť úhrady za sociálne
služby
bez povinnosti platiť úhradu za sociálne služby

Poplatky -

107 obyvateľov
18 obyvateľov
0 obyvateľov

Úhrady za sociálne služby v Domove dôchodcov za rok 2017

Poplatky - úhrady od obyvateľov DD

400.309,- €

Priemerná mesačná platba za obyvateľa

266,87 €
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Činnosť úseku odborných činností
V marci 2017 sa Domov dôchodcov stal certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie®.
V súčasnosti sú v rámci Bratislavského samosprávneho kraja len dve zariadenia sociálnych služieb
certifikovanými pracoviskami Bazálnej stimulácie®.
V roku 2015 sa zamestnanci, ktorí pracujú v priamej starostlivosti zúčastnili trojdňového
certifikovaného vzdelávania v základnom kurze Bazálnej stimulácie®. Následne po ukončení
certifikovaného vzdelávania začalo zariadenie aplikovať získané poznatky do starostlivosti o vybraných
klientov. Po zavedení do starostlivosti v rokoch 2015 - 2016 zariadenie požiadalo o vykonanie
supervízie s cieľom získať certifikáciu ako pracovisko Bazálnej stimulácie. Od začiatku roka 2017 sa
začalo zariadenie intenzívne pripravovať na supervíziu, čo vyžadovalo nahratie inštruktážnych videí
a prípravu podkladov pre supervíziu. Supervízia sa konala 24.3.2017, kde pri návšteve supervízorky
PhDr. Karolíny Friedlovej z Institutu Bazální stimulace® zamestnanci aplikovali získané
poznatky, následne bola skontrolovaná dokumentácia a inštruktážne videá. Domov dôchodcov úspešne
zvládol supervíziu a od jej ukončenia sa stal certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie ®.
Vzdelávanie zamestnancov v priamej starostlivosti pokračuje a Domov dôchodcov zabezpečil
vzdelávanie v prehlbujúcich kurzoch v prvom polroku 2017. V druhom polroku boli doškolení noví
zamestnanci v základnom kurze.
Starostlivosť SZÚ vychádza z individuálnych potrieb a požiadaviek obyvateľov. Na ich základe
poskytujeme a zabezpečujeme sociálnu, spirituálnu, zdravotnú, ošetrovateľskú, opatrovateľskú a
rehabilitačnú starostlivosť. V zariadení využívame na vedenie sociálno-zdravotnej dokumentácie
informačný program Cygnus, ktorý zamestnancom napomáha viesť komplexnú dokumentáciu o
klientoch.
Sociálna starostlivosť - rozvíja činnosti vedúce k zlepšeniu sociálnych zručností obyvateľov
zariadenia a to sociálnou rehabilitáciou, záujmovými činnosťami, ergoterapiou a prvkami iných terapií.
Obyvatelia na úseku č. I sú zapájaní 2x týždenne do terapie vedenej sociálnym terapeutom. Terapia
prebieha skupinovou formou a niekedy je zameraná na tvorivú činnosť, inokedy na tréning pamäti. Pre
všetkých obyvateľov je poskytovaná aj tvorivá činnosť a to v intervale 1-2 x mesačne, ktorá prebieha
vo vestibule zariadenia. V rámci sociálnej starostlivosti je poskytované aj sociálne poradenstvo
sociálnymi pracovníkmi zariadenia.
Spirituálna starostlivosť - obyvatelia zariadenia majú k dispozícii kaplnku, ktorá sa nachádza na
prízemí zariadenia a je prístupná všetkým obyvateľom. Taktiež naše zariadenie navštevuje 1 x týždenne
katolícky kňaz, ktorý v sobotu odslúži svätú omšu pre našich obyvateľov. V intervale 1 x týždenne majú
obyvatelia možnosť zúčastniť sa do modlitby ruženca. Svätá spoveď je zabezpečovaná pred sviatkami
návštevou viacerých kňazov.
Kultúrna a záujmová činnosť–obyvatelia majú k dispozícii dve spoločenské miestnosti na 1 a 2
poschodí objektu a jednu spoločenskú miestnosť na prízemí, v ktorej sa nachádza denná tlač, internet
pre obyvateľov, biliard, stolný futbal a množstvo literatúry. Obyvatelia využívajú možnosti poskytované
spoločenskými miestnosťami na individuálne a aj skupinové činnosti ako napr. na posedenia pri
káve/čaji, hranie kariet/spoločenských hier, oslavy narodenín obyvateľov, sledovanie športových
prenosov, sledovanie TV a pri iných záujmových činnostiach.
Vestibul zariadenia slúži pre pohodlné posedenie obyvateľov a taktiež pri kultúrnych podujatiach
organizovaných v zariadení. Vďaka dobrovoľníkom a okolitým školským a predškolským zariadeniam
organizujeme rôzne podujatia napr. jubilantské slávnosti, slávnostné posedenie k sviatkom,
karneval, koncerty, tanečné vystúpenia, dobrovoľnícke projekty, tvorivé dielne a pod. Miestnosť
je vybavená klavírom a zvukovou technikou.
5
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V rámci zariadenia môžu obyvatelia využívať átrium, ktoré je vybavené stolmi a lavičkami.
V átriu organizujeme jedenkrát ročne spoločnú grilovačku. Taktiež je obyvateľom k dispozícii priľahlý
areál-park, v ktorom sa nachádzajú lavičky. Ďalej sa v zariadení nachádza fitness miestnosť s bežiacim
pásom, stacionárnym bicyklom a rôznymi cvičebnými pomôckami.
Ošetrovateľská starostlivosť – je zabezpečovaná prostredníctvom Agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti s pomocou ošetrovateľského personálu Domova dôchodcov. Je
komplexnou celoročnou starostlivosťou o obyvateľa, ktorá zohľadňuje potreby klienta v rámci jeho
diagnóz. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu plánovaná starostlivosť zameraná na uspokojovanie bio – psycho – sociálno – spirituálnych potrieb
obyvateľov s prihliadnutím k aktuálnemu zdravotnému stavu a stupňu odkázanosti. Ošetrovateľská
starostlivosť je poskytovaná tímom zdravotných sestier a zdravotných asistentov príslušným vzdelaním.
Personál oddelenia odborných činností úseku vedie dokumentáciu o starostlivosti a ošetrovateľskom
procese.
V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sme zabezpečili aj
Úkon
Ošetrenie rán a dekubitov
Privolanie rýchlej zdravotnej pomoci

početnosť
1.151
153

Opatrovateľská starostlivosť – je celoročná pomoc klientom, ktorí sú na ňu odkázaní.
Opatrovateľská starostlivosť je poskytovaná opatrovateľkami, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na výkon povolania. Cieľom starostlivosti je pomoc fyzickej osobe pri všetkých úkonoch sebaobsluhy
na ktoré je odkázaná. V rámci opatrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme aj sprevádzanie na
vyšetrenie k odborným lekárom, podávanie stravy v dvoch malých jedálňach na úseku 1, roznášame
obedy na izby klientom na to odkázaným a taktiež zabezpečujeme drobné nákupy pre klientov.
Opatrovateľská činnosť je dokumentovaná v informačnom programe Cygnus. U niektorých klientov
pracujeme s konceptom bazálnej stimulácie®. Pri bazálnej stimulácii využívame najmä somatickú
a vestibulárnu stimuláciu. Vhodnosť stimulácie určujeme z biografickej anamnézy obyvateľa.
Zamestnanci, ktorí majú ukončený nadstavbový kurz konceptu bazálnej stimulácie ® dohliadajú na
výkon a zaraďujú nadstavbové prvky do starostlivosti o obyvateľov.
V rámci opatrovateľskej starostlivosti sme zabezpečili aj
Úkon
Doprovod klientov k odborným lekárom
Donesenie stravy klientom na izbu

početnosť
745
71.012

Zdravotná starostlivosť – zahŕňa preventívnu, dispenzárnu, diagnostickú a liečebnú
starostlivosť. Obyvateľom nášho zariadenia sa táto starostlivosť zabezpečuje všeobecným
lekárom. Všeobecný lekár dochádza do zariadenia 1 x týždenne a mal v dispenzarizácii k 31.12.2017
99 klientov. Do nášho zariadenia prichádza aj chirurg 1 x mesačne a podľa potreby. Klienti však majú
možnosť voľby a môžu si ponechať aj vlastného lekára. K odborným lekárom sú obyvatelia sprevádzaní
opatrovateľkami zariadenia podľa stupňa odkázanosti.
V rámci skvalitňovania služieb je pre klientov zariadenia zabezpečená pravidelná donáška
liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok, zabezpečenie odborných a predoperačných vyšetrení;
kontakt s obyvateľmi umiestnenými v nemocničných zariadeniach a kontakt s rodinnými príslušníkmi
našich klientov.

6

Výročná správa Domov dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava, za rok 2017

Rehabilitačná starostlivosť je poskytovaná
prostredníctvom rehabilitačného pracovníka.

individuálnou

a skupinovou

formou

V rámci rehabilitačnej starostlivosti sme zabezpečili
Úkon
Individuálna rehabilitácia
Skupinová rehabilitácia

početnosť
1.062
154

Aktivity s obyvateľmi v roku 2017
Prehľad aktivít v roku 2017
Názov aktivity

mesiac

organizované v spolupráci

Skupinové posedenie pri káve, téma: Ako sme strávili
Silvester
Skupinové posedenie pri káve, téma: Traja králi

Január

DD

Január

DD

Skupinová aktivita: Ukončenie vianočnej výzdoby
(skladanie stromčekov, girlánd a ozdôb)

Január

DD

Hudobný program + hudobná súťaž so zaujímavými
cenami a medailami

Január

Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánované aktivity
v najbližšom období

Január

DD

Tvorivá
činnosť:
Maľovanie
fašiangových
a valentínskych obrázkov
Program + tvorivá činnosť s deťmi z materskej škôly
Maternelle
Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánovaná
rekonštrukcia výťahov v zariadení

Január

DD

Tvorivá činnosť: Maľovanie valentínskych obrázkov +
lepenie trblietavých ozdôb

Január

DD

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90rokov

Január

DD

Muzikoterapia

Február

DD

Tvorivá dielnička: Vyfarbovanie zvieratiek + prednáška

Február

Hudobný program – študenti

Február

Skupinové posedenie pri káve, téma: zimné dovolenky

Február

Skupinové posedenie pri káve, téma: Valentín

Február

DD

Tvorivá činnosť: Výroba masiek na maškarný ples

Február

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Fašiangy

Február

DD

Február

DD

Tvorivá činnosť: Pokračovanie
a klobúkov na maškarný ples

výroby

Január
Január

masiek
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DD
a dobrovoľníčky
z vysokej školy

DD a deti z materskej škôlky
Maternelle
DD

DD a prednášateľ Martin
Strýček
DD a študenti z vysokej
školy
DD
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Fašiangová zábava v maskách – Hudobná skupina
MIMI
Skupinové posedenie pri káve, téma: Prichádzajúca jar

Február

DD

Február

DD

Tvorivá činnosť: Maľovanie veľkonočných obrázkov +
lepenie trblietavých ozdôb

Február

DD

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Február

DD

Muzikoterapia

Marec

DD

Maľovanie veľkonočných obrázkov

Marec

DD a Martin Strýček

Jubilantská slávnosť I. štvrťrok

Marec

Skupinové posedenie pri káve, téma: Trávenie Veľkej
noci
Tvorivá činnosť: Maľovanie + triedenie plastových
vrchnáčikov od fliaš na výrobu mozaiky

Marec
Marec

DD

Ergoterapia – veľkonočná výzdoba

Marec

DD

Tvorivá dielnička – servítková technika

Marec

Skupinové posedenie pri káve, téma: Amerika

Marec

Biblioterapia – úsek I

Marec

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánované
podujatia
Prednáška o televíznych hlásateľoch

Marec

DD

Marec

DD a dobrovoľníčka

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Marec

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Bazálna
stimulácia
Skupinové posedenie pri káve, téma: aprílové žarty

Marec

DD

Apríl

DD

Cvičenie vo Fitness miestnosti

Apríl

DD

Skupinová práca v záhradke

Apríl

DD

Ergoterapia: spoločné hrabanie listov

Apríl

DD

Starostlivosť o kvety

Apríl

DD

Jarný program + divadielko

Apríl

DD a Medzilaborecká

Spoločenské hry

Apríl

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: práca v záhradke

Apríl

DD

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Apríl

DD

Spoločné prechádzky po parku

Apríl

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Ako sme trávili
veľkonočné sviatky
Ergoterapia: Práca s drevom

Apríl

DD

Apríl
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DD a ZŠ Medzilaborecká
a zástupca starostu Mgr. Pener
DD

DD a Martin
dobrovoľníčka
DD

Strýček

a

DD
a Martin
Strýček
a dobrovoľníčka Ruženka
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Ergoterapia: Vyfarbovanie obrázkov s motívmi
hokejistov
Skupinové posedenie pri káve, téma: nakupovanie
v obchodných centrách
Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánované aktivity
na mesiac Máj
Antistresové vymaľovánky

Apríl

DD

Apríl

DD

Máj

DD

Máj

DD

Cvičenie vo Fitness miestnosti

Máj

DD

Tvorivá činnosť – mozaika z plastových vrchnákov –
letný motív - more
Skupinové posedenie pri káve, téma: MS v hokeji

Máj

DD

Máj

DD

Tvorivá činnosť: výroba vtáčikov z papiera

Máj

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: pozeranie si fotiek
z kroniky
Program + divadielko ku Dňu matiek

Máj

DD

Máj

DD a Medzilaborecká

Divadlo ku dňu matiek DK Ružinov

Máj

Výlet – Trenčianske Teplice + Ekofarma pri
Sládkovičove
Majáles v RDS

Máj

Hudobný program s gitarou a spevom

Máj

Muzikoterapia

Máj

Májový program

Máj

DD a ZŠ Nevädzová

Hudobný koncert Martina Jakubca

Máj

DD a Martin Jakubec

Skupinové posedenie pri káve, téma: Koncert Martina
Jakubca
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Máj

DD

Máj

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánované aktivity
na mesiac jún
Prechádzka okolo jazera + posedenie na zmrzline a káve

Máj

DD

Jún

DD

Kreslenie rýb + morských tvorov

Jún

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Letné prázdniny

Jún

DD

Prechádzka s imobilnými obyvateľmi

Jún

DD a Martin Strýček

Dnes mám rande s našim mestom

Jún

DD a dobrovoľníci

Športová olympiáda pri Štrkoveckom jazere

Jún

DD

Informačná prednáška o lekárovi

Jún

DD

Muzikoterapia

Jún

DD

Jubilantská slávnosť II. štvrťrok

Jún

Prechádzky na kávu a zmrzlinu

Jún

Máj

9

DD a Peter Kočiš, Zuzana
Tlučková
DD
DD a RDS
DD a gitarista
Strýček
DD

DD a Martin
hudobníci
DD

+

Martin

Paulíny

+
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Lúštenie krížoviek

Jún

DD

Ergoterapia – mozaika z plastových vrchnákov

Jún

DD

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Jún

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Prechádzky na
zmrzlinu
Prechádzka spojená s kávou a zmrzlinou

Jún

DD

Jún

DD

Skupinové posedenie + darovanie kvetov obyvateľov v
zariadení

Jún

Skupinové hry: Hmatové pexeso

Jún

Skupinové posedenie pri káve, téma: Predstavenie
novej sociálnej pracovníčky
Práca v parku zariadenia + posedenie

Jún

DD

Jún

DD

Canisterapia – terapia so psom

Jún

Skupinové posedenie pri káve, téma: Predstavenie
nového sociálneho pracovníka
Skupinové posedenie pri káve, téma: Mesiac júl

Júl
Júl

DD

Tvorivé posedenie

Júl

DD

Oslava našej obyvateľky

Júl

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: plánovanie
grilovačky
Triedenie vrchnáčikov

Júl

DD

Júl

DD

Skupinové posedenie: Súťaže

Júl

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Predstavenie
novej sociálnej pracovníčky
Tréning pamäte + posedenie pri nanukoch

Júl

DD

August

DD

Kreslenie zmrzlín + posedenie pri nanukoch

August

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Občerstvenie
syrmi z Terchovej
Tvorivá činnosť + posedenie pri nanukoch

August

DD

August

DD

Strihanie obrázkov + posedenie pri nanukoch

August

DD

Divadelné predstavenie: Ženy Georga Washingtona

August

Skupinové posedenie pri káve, téma: Augustové
aktivity
Ergoterapia: sadenie kvetín v átriu

August
August

DD

Grilovačka so živou hudbou

August

DD + hudobná skupina MIMI

Skupinové posedenie pri káve, téma: Chorvátsko

August

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Výlet

September

DD

Prednáška o prvej pomoci

September

DD + Červený Kríž

10

DD a Kristina Šubjaková
z organizácie
Druhá
Šanca
kvetom
DD a Martin Strýček

DD a Martin
canisterapeutka
DD

Strýček

DD a Alžbetínske
divadlo
DD

+

naivné
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Skupinové posedenie pri káve

September

DD

Tvorivá činnosť: Kreslenie

September

DD

Výlet Oponice, ranč Bojná

September

DD

Prechádzka na zmrzlinu a kávu

September

DD + 18 dobrovoľníkov

Tvorivá činnosť

September

DD + 18 dobrovoľníkov

Skupinové posedenie pri káve, téma: Zbieranie hríbov

September

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Športová
olympiáda
Športová olympiáda – seniori a žiaci

September

DD

September

DD + ZŠ Medzilaborecká

Jubilantská slávnosť za 3. štvrťrok 2017

September

Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánované aktivity
na mesiac október
Tvorivá činnosť: lepenie krepového papiera

Október

DD + Ing. Dušan Pekár, Mgr.
Martin
Pener
+
ZŠ
Medzilaborecká
DD

Október

DD

Skupinové posedenie: Výstava v DK Ružinov

Október

DD

Deň seniorov – prednášky + kultúrny program

Október

MČ Bratislava Ružinov

Skupinové posedenie pri káve, téma: Jesenné aktivity –
zbieranie hríbov, údenie klobás
Predvolebné posedenie s kandidátom

Október

DD

Október

DD a Rudolf Kusý

Program Úcta k starším

Október

DD a ZŠ Bachova

Skupinové posedenie pri káve, téma: Príprava na jeseň

Október

DD

Októbrové vystúpenie

Október

Októbrový program

Október

Skupinové posedenie pri káve, oslava narodenín a
menín
Predvolebné posedenie s kandidátom

Október

Prehliadka blízkeho okolia na rikši

November

Voľby do VÚC

November

Skupinové posedenie pri káve, téma: Voľby

November

DD

Tvorivé dielne

November

DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: November

November

DD

Skupinové posedenie pri káve, oslava narodenín a
menín
Skupinové posedenie pri káve: Plánovanie Mikuláša
a vianočnej výzdoby
Tvorivá činnosť – výroba vianočných vencov
a Mikulášov s pomocou vaty

November

DD

November

DD

November

DD

Október

11

DD
a Materská
Astrička
DD
a Materská
Štvorlístok
DD

škola
škola

DD a Juraj Droba
DD a dobrovoľníci z projektu
Bicyklovanie
neobmedzené
vekom
DD, MČ Ružinov
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Skupinová práca – vianočná výzdoba zariadenia

November

DD a praktikantky

Skupinové posedenie pri káve: Kúpele

November

DD

Mikuláš

December

DD

Skupinové posedenie: Vianočné ozdoby

December

DD

Jubilantská slávnosť

December

Predvianočný program

December

Výroba vianočných pohľadníc

December

Decembrový program

December

Posedenie pri káve: Vianočné zvyky

December

Zdobenie medovníčkov k Vianociam + program

December

Zapálenie betlehemského svetla

December

Spoveď

December

Štedrovečerný program

December

Koledníci

Skupinové posedenie – Ako sme trávili Vianočné
sviatky
Silvestrovský program + ohňostroj

December

DD

December

DD

DD a hra na klavír – Júlia
Novosedlíková, spev – Andrej
Marek Vaňa
DD a ZŠ Nevädzová
DD
DD
a
Tomášikova
DD

Gymnázium

DD a Ľubica Noščáková
s triedou
DD a skauti, Ing. Dušan
Pekár
DD a fara

Pravidelné aktivity:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

rehabilitácia, skupinové posedenia, individuálna
práca
tvorivé dielne/skupinová pracovná terapia, tréning
pamäte
rehabilitácia, cvičenie vo fitness miestnosti,
duchovná služba - ruženec
skupinová pracovná terapia
rehabilitácia, cvičenie vo fitness
individuálna práca
duchovná služba - svätá omša
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Činnosť na prevádzkovom úseku
Prevádzkový úsek zabezpečuje nákup, bežné a hygienické skladovanie potravín; zabezpečuje
spracovanie časového a vecného harmonogramu spotreby potravín v nadväznosti na skladbu jedál pre
obyvateľov a zamestnancov zariadenia v súlade so stravnou jednotkou a so zásadami racionálnej výživy
a diétami nariadenými lekárom a vedie o tom písomnú dokumentáciu; zostavuje jedálne lístky a zavádza
nové stravovacie prvky; zabezpečuje výdaj stravy pre chodiacich a ležiacich klientov; zabezpečuje
dodržiavanie hygieny a čistoty pri príprave jedál a jedálenských priestorov v súlade s HCCP; realizuje
objednávky tovaru pre stravovací úsek; vykonáva údržbu osobnej a posteľnej bielizne; zabezpečuje
upratovanie a dezinfekciu zariadenia; vykonáva bežnú údržbu budovy; vykonáva údržbu a opravy
predmetov postupnej spotreby; zabezpečuje údržbu a úpravu okolia zariadenia; zabezpečuje
starostlivosť o majetok; technické zariadenia; zabezpečuje starostlivosť o zeleň, stromy, záhradu.

5 Opatrovateľská služba
ponúka klientom nasledovné služby:
Sebaobslužné úkony:
Hygiena - osobná hygiena; hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty
/holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a nohách, aplikácia
krémov, masti, prípadne medikamentov/; celkový kúpeľ - hygienická starostlivosť o celé telo vo vani,
prípadne v sprche s umytím vlasov /celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte.
Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu - porciovanie stravy; obsluha (prinesenie stravy a nápoja
na dosah klienta); kŕmenie a pomoc pri pití.
Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva - sprievod na toaletu; pomoc pri vyzliekaní
a obliekaní; účelná očista po toalete; sprievod z toalety; podanie podložnej misy, močovej fľaše
s následným očistením podložnej misy (fľaše); ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením
(nasadenie a výmena inkontinenčnej pomôcky).
Obliekanie, vyzliekanie - výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb); obliekanie,
obúvanie; vyzliekanie, vyzúvanie.
Mobilita, motorika - sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch); pomoc pri vstávaní z lôžka,
pomoc pri líhaní na lôžko; polohovanie; pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení
lyžičky, zapínaní gombíkov); obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť- nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru;
príprava jedla, varenie; donáška jedla do domu; umytie riadu; bežné upratovanie v domácnosti; obsluha
bežných domácich spotrebičov; starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie); starostlivosť o lôžko;
vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby; donáška uhlia, dreva, vody, vynesenie popola,
donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie; ďalšie jednoduché úkony spojené
s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr.
zabezpečenie úhrady platieb).
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Stravovanie – ponúka služby spojené s prípravou a donáškou obeda do domácnosti klienta. Výber je
z troch druhov diét. Stravovanie je zabezpečené v pracovných dňoch. V súčasnosti zabezpečujeme
rozvoz viac ako 100 obedov denne.
Počet zamestnancov v opatrovateľskej službe k 31.12.2017 bol 29.
Priemerný vek klientov opatrovateľskej služby k 31.12.2017 bol 84,3.
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za rok 2017 sú 7,53 € na 1 hodinu.
Žiadostí v evidencii doručených k 31.12.2017 bolo 91.
Úhrady za sociálne služby – Opatrovateľská služba za rok 2017
Počet

Ukazovateľ

6

Počet opatrovaných

168

Počet s povinnosťou platiť plnú úhradu za OS

166

Počet s povinnosťou platiť časť úhrady za OS
Počet bez povinnosti platiť za OS
Poplatky – Úhrady za OS za rok 2017
Poplatky za – úhrady za OS

0
2
73.443,- €

Rozbor hospodárenia za rok 2017

Príjmy
Na plnenie príjmov má vplyv:
-obsadenosť miest – počet obyvateľov
-platby – úhrady za poskytnuté sociálne služby obyvateľom DD:
stravovanie
ubytovanie
zaopatrenie – podľa stupňa odkázanosti
ďalšie činnosti
-poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti
-úhrady za stravovanie /obedy/ a rozvoz obedov obyvateľom MČ Bratislava – Ružinov do domácností
-nájomné za ubytovňu
-úhrady za stravovanie zamestnancov
-úroky z účtov finančného hospodárenia a vkladov
-príjmy z mimorozpočtových zdrojov DD – granty
Výdavky
Bežné výdavky – položka 600 – čerpanie 1.788.705,91 €
v tom: Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD 30.418,34 €
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Rozbor výdavkov podľa zoskupení položiek
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - položka 610
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2016 boli vo výške 743.066,60 €.
Počet zamestnancov k 31.12.2017 bol 85, priemerná mzda bola 728,49 €. Pri priemernom počte
zamestnancov 83 za rok 2017 bola priemerná mzda 746,06 €.
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620
Čerpanie 259.115,41 €. Finančné prostriedky boli použité na odvody v zmysle platných zákonov
a vyhlášok.
Tovary a služby - položka 630
Čerpanie 780.289,75 €.
Finančné prostriedky boli použité na:
energia,

voda a komunikácie – 132.233,29 € - úhrada faktúr za dodávky elektrickej a tepelnej
energie, plynu, vodného a stočného, za poskytnuté poštové a telekomunikačné služby, služby
internetovej komunikácie.

materiál

– 391.149,27 € - úhrada za nákup a dodávky interiérového vybavenia, telekomunikačnej
techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia, všeobecného materiálu, kníh,
časopisov, novín, pracovných odevov, obuvi a pomôcok, potravín, nehmotného majetku,
reprezentačné a ostatné.



V tom:
Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 28.085,58 €
Elektrické polohovacie postele 20ks

27.890,- €

Občerstvenie pre klientov- posedenia pri káve

95,58 €

Nadácia Pontis – príslušenstvo pre dobrovoľníkov

100,- €

dopravné

– 4.790,95 € - nákup paliva, servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, povinné
zmluvné a havarijné poistenie, karty, poplatky pre zabezpečenie prevádzky 2 osobných
dopravných prostriedkov.
-V tom:
Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 883,44 €
Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD
479,84 €
Bratislava, Trenčianske Teplice, Sládkovičovo, Bratislava
Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD
Bratislava, Bojná, Oponice, Bratislava

403,60 €

rutinná a štandardná údržba – 99.528,36 € – výdavky za práce a služby, údržba a opravy výpočtovej
a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia, údržba budov
a priestorov DD a ostatné.

15

Výročná správa Domov dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava, za rok 2017

služby - 135.471,93 € – školenia, všeobecné služby, odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadu, revízie
a kontroly zariadení, OBP a PO, zhotovovanie kľúčov, špeciálne služby, príspevok na stravovanie
zamestnancov, rôzne poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu /1,0,5 % z vyplateného objemu
miezd/ a ostatné.
-V tom:
Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD:
Hudobná produkcia v DD – fašiangové posedenie
Hudobná produkcia v DD – grilovačka
Hudobná produkcia – vianočný koncert
Masky na fašiangové posedenie
Občerstvenie obyvateľov DD na 1. celodennom výlete
Občerstvenie obyvateľov DD na 2. celodennom výlete

1.449,32,- €
336,- €
336,- €
305,- €
161,- €
87,62 €
223,70 €

Bežné transfery - položka 640
Čerpanie 6.234,15 € na odchodné a na nemocenské dávky – prvých 10 dní práceneschopnosti
zamestnanca.
Obstaranie kapitálových aktív – položka 710
Kapitálové výdavky – položka 700 – čerpanie 137.599,54 € - výdavky na obstaranie kapitálových
aktív, t.j. hmotného a nehmotného majetku.
Finančné prostriedky boli použité na:
rekonštrukcia a modernizácia 1. polovice II poschodia úseku II
rekonštrukcia osobného výťahu
osobný automobil


100.502,14 €
18.590,40 €
15.825,- €

V tom
Financovanie z mimorozpočtových zdrojov DD
nákup sprchovacieho lôžka

2.682,- €
2.682,- €

Stav a pohyb záväzkov a pohľadávok
Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti
 Konečné zostatky účtov odvedené dňa 31.1.2018 na MÚ – MČ Bratislava Ružinov
Vkladový výdavkový rozpočtový účet
15,38 €
Príjmový účet
695,19 €




Mzdy zo zúčtovania miezd za 12/2017 vyplatené dňa 08.01.2018 vo výške 81.119,06 €
Záväzky voči dodávateľom za rok 2017 boli v lehote splatnosti uhradené v 01/2018
K sledovanému obdobiu Domov dôchodcov neevidoval žiadne záväzky po lehote splatnosti.
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Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti
Domov dôchodcov k 31.12.2017 vykazuje stav pohľadávok v celkovej výške 28.545,58 €.
Z toho pohľadávky voči obyvateľom DD vo výške 20.234,74 € pohľadávky voči OS 8.299,04 €
a pohľadávky voči OS strava 11,80 €.
Účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov





Nevyfakturované dodávky za rok 2016
Rezervy
Náklady budúcich období
Výnosy budúcich období

0,00 €
0,00 €
4.640,91 €
108.795,14 €

Zúčtovacie vzťahy so zriaďovateľom


Zúčtovanie z financovania rozpočtu obce – bežný transfer 15,38 €



Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce – kapitálový transfer 659.908,82 €
(zostatková cena majetku zvereného od zriaďovateľa)



Zúčtovania odvodu príjmov rozpočtových organizácií

695,19 €

Vyčíslenie neproduktívnych nákladov
V sledovanom období nevznikli DD žiadne neproduktívne náklady.
Využívanie hmotného a nehmotného majetku a materiálových zásob


Využívanie hmotného a nehmotného majetku a materiálových zásob

-

Všetok hmotný a nehmotný majetok nachádzajúci sa v DD sa využíva podľa potrieb
k svojmu účelu.
Materiálové zásoby sa účelne a hospodárne vydávajú zo skladov do spotreby a používania
pre zamestnancov a obyvateľov DD.



Ochrana a údržba spravovaného majetku a cenín

V roku 2017 boli vykonané 4 mimoriadne inventarizácie skladových zásob a 4 mimoriadne a 4
náhodné inventarizácie pokladní.
Dňa 31.12.2017 bola vykonaná riadna inventarizácia hmotného a nehmotného majetku, cenín,
skladových zásob, fondov a účtov, záväzkov a pohľadávok, cudzieho majetku organizácie, cudzieho
majetku v úschove DD, pokladne obyvateľov, finančných prostriedkov na účtoch, depozitoch
a vkladných knižiek obyvateľov.
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Por.
Čís.

Typ

Účet

Popis

DNM

13

2.

DHM

21

3.

DHM

Stavby
Samost.hnuteľné veci a
22 súb.

4.

DHM

23

5.

DDNM

6.

DDHM

Dopravné prostriedky
Drobný
18 dlhod.nehm.majetok
Drobný
28 dlhod.hmot.majetok

7.

DHM

31
112

Úbytok +
preúčt. 01.01. 31.12.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

668.777,68

161.649,34

0,00

830.427,02

174.022,24

1.998,00

4.844,02

171.176,22

30 219,54

0,00

0,00

30 219,54

0,00

0,00

0,00

0,00

53 942,85

0,00

5.626,82

48.316,03

219 047,41

0,00

0,00

219 047,41

24.486,87

306.595,27

306.226,86

24.855,28

Softvér

1.

8.

Prírast +
preúčt. 01.01..31.12.2017

Stav k
01.01.2017

Pozemky
Materiál na sklade

Zostatková
cena k
31.12.2017

Fondy a účty organizácie
Príjmový vkladový rozpočtový účet
Počiatočný stav účtu k 1.1.2017
Konečný stav účtu k 31.12.2017

374,86 €
695,19 €

Zostatok 374,86 € odvedený na MÚ-MČ Bratislava Ružinov 31.01.2017
Zostatok 695,19 € odvedený na MÚ-MČ Bratislava Ružinov 31.01.2018
Zúčtovanie príjmov v €
Tabuľka č. 1
Ukazovateľ

Rozpočet na rok
2017

Skutočnosť k 31.12.2017

Odvedené
do
rozpočtu MU MČ
Bratislava - Ružinov

Domov dôchodcov

400.000,00

427.408,01

427.408,01

Opatrovateľská služba

150 000,00

136.003,14

136.003,14

50 000,00

33.100,34

0,00

600 000,00

596.511,49

563.411,15

Mimorozpočtové
prostriedky
SPOLU

Vkladový výdavkový rozpočtový účet
Počiatočný stav účtu k 1.1.2017
70,45 €
( odvod na účet MÚ-MČ Bratislava Ružinov 31.01.2017)
Konečný stav účtu k 31.12.2017
15,38 €
(odvod na účet MÚ-MČ Bratislava Ružinov 31.01.2018)
Ostatné účty – mimorozpočtový účet DD
Počiatočný stav účtu k 1.1.2017

117.748,76 €
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Konečný stav účtu k 31.12.2017
Prijaté dary v roku 2017

92.317,65 €
7.802,83 €

Fondový účet – dotácie
Počiatočný stav účtu k 1.1.2017
Konečný stav účtu k 31.12.2017
- Prijatá dotácia
- Čerpanie dotácie
- Vrátenie dotácie za neobsadené miesta 0,00 €

7

0€
0€
483.840,- €
483.840,- €

Záver
-

V roku 2017 bol kladený dôraz na dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny.
Prihliadalo sa na využívanie jestvujúcich zdrojov.
Výdavkové časti rozpočtu boli zabezpečované hospodárne pri zabezpečení všestranných
potrieb, starostlivosti a pomoci o obyvateľov, ako aj zamestnancov DD.
Zamestnanci DD zabezpečovali počas celého hodnoteného obdobia komplexnú sociálnu
starostlivosť a pomoc obyvateľom, ktorí sú na to odkázaní.
Cieľom všetkých zamestnancov DD bolo a je aj naďalej umožniť prijímateľovi sociálnej
služby bez výraznejšieho dopadu na doterajší spôsob života vhodne voliť nástroje a formy
sociálnej pomoci, bez porušenia ľudských práv a slobôd s vysokou mierou tolerantnosti a
s veľkou dávkou trpezlivosti.

V Bratislave 11.10.2018
Za vypracovanie výročnej správy sú zodpovední:
Úsek odborných činností: Mgr. Simona Lehocká, Mgr. Monika Hodáková, Bc. Lucia Kadlubiaková,
Henrieta Kafara.
Úsek ekonomicko-prevádzkový: Mgr. Michaela Nemečková, Silvia Rajcsáyiová
Úsek opatrovateľskej služby: Mgr. Sandra Deáková
Schválila: PhDr. Eva Samolejová, MPH
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