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Vážené dámy a páni, vážení čitatelia!  

S radosťou do Vašej pozornosti odovzdávam Výročnú správu 

Zariadenia pre seniorov Skalica za rok 2019. Pozývam Vás nahliadnuť do 

atmosféry zariadenia a zhodnotiť, čo sme dosiahli pri plnení nášho poslania. 

Správa je vypracovaná na základe číselných ukazovateľov a faktov, 

zhodnotenia ekonomických, vecných, hospodárskych a informačných 

systémov. Prostredníctvom správy Vám chceme priblížiť naše služby a podeliť 

sa s Vami o výsledky nášho pracovného úsilia. Je tiež naším odpočtom 

nakladania s verejnými financiami. Snažili sme sa svoju prácu vykonávať 

zodpovedne, na požadovanej odbornej, profesionálnej úrovni, s ľudskou 

tvárou. Rozhodujúcim kritériom úspešnosti našej práce bola a vždy bude 

spokojnosť klientov. Naša služba je nielen o poskytovaní a prijímaní služieb. 

U nás ide o oveľa viacej... o ľudskosť, dobro, lásku a každodennú úctu. 

Dovoľte mi poďakovať všetkým tým, ktorí Zariadeniu pre seniorov Skalica 

pomáhajú, podporujú a dôverujú. Ďakujem nášmu zriaďovateľovi Mestu 

Skalica a všetkým tým, s ktorými sme mohli spolupracovať a ktorí nám boli 

nápomocní v tejto náročnej a významnej práci. Obrovské poďakovanie patrí 

všetkým zamestnancom. Práve zamestnanci sa pričinili o kvalitu, dobré meno 

a povesť nášho zariadenia a najviac prispievajú k napĺňaniu cieľov, k 

starostlivosti o klientov a vytváraniu príjemnej domácej atmosféry. V každom 

z nás drieme dobro a šľachetnosť, ktoré nás vedú k filantropii a altruizmu. Nás 

v zariadeniu o to viac, že sa cítime byť na tomto poli profesionálmi. 

Dobrosrdečnosť a nezištná pomoc seniorom robia ušľachtilejšími a lepšími 

každého z nás.  Ďakujem za dôveru našim klientom, ich rodinným príslušníkom 

a za poskytnutú pomoc všetkým spolupracovníkom  a priaznivcom. Zo srdca 

prajem nášmu zariadeniu, aby aj naďalej dokázalo pomáhať svojim klientom 

dôstojne prežiť jeseň života 

  

                                                   

                         PhDr. Martina Štepanovská, PhD. 

Riaditeľka Zariadenia pre seniorov Skalica 
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PREDMET ČINNOSTI  

Zariadenie pre seniorov Skalica je poskytovateľom sociálnej služby 

podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej 

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

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 

potrebuje z iných vážnych dôvodov.  

V zariadení sa v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov:  

1. Poskytuje:  

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

• sociálne poradenstvo, 

• sociálna rehabilitácia, 

• ubytovanie, 

• stravovanie, 

• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

• osobné vybavenie. 

2. Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

3. Zabezpečuje záujmová činnosť.  
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POSLANIE 

➢ Poslaním Zariadenia pre seniorov Skalica je poskytovať sociálne služby 

podľa zákona o sociálnych službách a podľa zriaďovateľskej listiny, ako 

súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Mesta Skalica. 

➢ Zariadenie pre seniorov Skalica poskytuje vysoko kvalitné sociálne 

služby, ktoré napĺňajú individuálne potreby prijímateľov a rešpektuje ich 

základné ľudské práva a slobody. 

➢ Zamestnanci Zariadenia pre seniorov Skalica tvoria jeden spoločný tím 

ľudí, ktorý sa považuje za učiacu sa, otvorenú a flexibilnú organizáciu. 

Sústavne sa usilujeme o zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby. 

 

VÍZIA 

Zariadenie pre seniorov Skalica... 

... je vyhľadávané zariadenie, ktorého prioritou je vytvárať podmienky pre 

uspokojovanie individuálnych bio – psycho – sociálnych a duchovných 

potrieb jej prijímateľov. 

... je miestom, kde prijímatelia sociálnej služby majú pocit bezpečia, 

dôstojnosti, domova a ochrany a zamestnanci k nim majú ľudský a odborný 

prístup. 

... je zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby hodnotené na najvyššej úrovni 

a dosahuje tak celkový stupeň plnenia podmienok kvality poskytovanej 

sociálnej služby – spĺňa výborne. 
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2  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 

 

V zariadení bolo ku dňu 31.12.2019 v pracovnom pomere 64,5 

zamestnancov, z toho jeden  na materskej dovolenke a dvaja zamestnanci 

na rodičovskej dovolenke. Počet odborných zamestnancov je 28. 

Organizácia Zariadenia pre seniorov Skalica je rozdelená na úseky, ktoré 

riadia vedúci úsekov. Jedným zo základných cieľov organizácie pre rok 2019 

bola personálna stabilizácia, čo sa nám motiváciou zamestnancov podarilo 

dosiahnuť. Vzdelanostnú štruktúru zamestnancov a organizačnú štruktúru 

uvádzame v nasledujúcom grafickom prevedení.   

Tabuľka  Vzdelanostná  štruktúra zamestnancov  

Vysvetlivky skratiek:  

 Úsek ROO (rehabilitačno-ošetrovateľsko-opatrovateľský) 

 Úsek SPaT (sociálneho poradenstva a terapie) 

 Ekonom. úsek (ekonomický) 

 Úsek THZ  (technicko-hospodárskeho zabezpečenia) 

 

 

   

Názov 

úseku 

 

Spolu 

zamestnancov 

VŠ 

III. 

stupeň 

VŠ 

II. 

stupeň 

VŠ 

I. 

stupeň 

SŠ 

maturita  

SŠ 

odborné 

ZŠ 

 

 

Riaditeľka 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Úsek  

ROO 

 

20 
 

- 
 

2 
 

3 
 

10 
 

5 
 

- 

Úsek 

SPaT 

 

8 
 

- 
 

4 
 

3 
 

1 
 

- 
 

- 

Ekonom. 

úsek 

 

3 
 

- 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 

Úsek 

THZ 

 

31,5 
 

- 
 

1 
 

1 
 

4 
 

14 
 

11,5 

 

Haloterapia 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
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Aktuálna situácia v oblasti personálnej politiky a riadenia ľudských zdrojov 

v sociálnych službách na Slovensku je veľmi zložitá, na určitých úsekoch až 

kritická. Tento problém pociťuje aj naše zariadenie. Každú zmenu a pohyb 

personálu musíme nevyhnutne skĺbiť s náročným výberom nových 

zamestnancov, ako základného úspechu fungovania zariadenia. K cieľom 

personálnej práce patrí zaistiť kvalifikovanú pracovnú silu. Pracovníkov nielen 

získať a motivovať, ale aj vzdelávať súčasných zamestnancov, využiť ich 

potenciál, najmä odborný aj ľudský. Preto sa usilujeme v rámci možností 

zlepšovať mzdovú politiku a zvyšovať atraktivitu zamestnaneckých benefitov. 

Napríklad príspevok na stravovanie, stravovanie priamo v zariadení, 

doplnkové dôchodkové sporenie, ponuka relaxačných a spoločenských 

aktivít (masáže, športový deň s rodinnými príslušníkmi, zľavy na procedúry, 

fašiangový ples, návšteva divadla, teambuildingové stretnutia, účasť na 

slávnostnom podujatí Deň sociálnych pracovníkov, vianočné poukážky, 

koncoročné spoločenské stretnutie a podobne). Za dôležitú považujeme aj 

supervíziu zamestnancov, rozvoj a udržiavanie zdravých pracovných vzťahov 

na pracovisku a dobrej priateľskej atmosféry, ktorá prospieva nielen 

zamestnancom, ale pociťujú ju aj naši klienti a príbuzní.  

Zamestnanci zariadenia si naďalej dopĺňajú svoje vzdelanie podľa plánu 

aj podľa aktuálnych potrieb, legislatívnych zmien a ponúk. Pri prijímaní 

zamestnancov organizácia postupuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o 

výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách, kde sú stanovené kvalifikačné predpoklady vzdelania a osobitné 

kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis. Novoprijatí 

zamestnanci sú oboznámení a preškolení so všetkými internými smernicami, 

potrebnými pre ich prácu.  Pravidelne vykonávame školenie zamestnancov 

BOZP, PO a rôzne odborné školenia. Prehľad vzdelávacích aktivít uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke.  
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Tabuľka Prehľad vzdelávacích aktivít za rok 2019  

Usporiadateľ Názov kurzu 
Počet 

zamestnancov 

Implementačná 

agentúra MPSVaR 
Kvalita sociálnych služieb 2 

Asociácia správcov 

registratúry 
Moderná správa registratúry 2 

Ján Haba Školenie vodičov 2 

Slovenský Červený kríž Opatrovateľský kurz 1 

SKSaPA 
Slovenská komora sestier – 

aktivizácia seniorov 
4 

CAF centrum 
Metóda 8 krokov k úspešnej 

zmene 
1 

Ľubomír Novák – revízny 

technik 

Veľkokuchynské plynové 

spotrebiče 
8 

SKSaPA 
Kontinuálne medicínske 

vzdelávanie CME, gynekológia 
2 

Centrum Memory 
Kognitívna rehabilitácia u ľudí 

s Alzheimerovou chorobou 
1 

Tabita s r.o. Inštruktor sociálnej rehabilitácie 2 

FNsP Skalica a.s. 
Kontinuálne med. vzdelávanie 

CME, diferenciálna diagnostika 
2 

FNsP Skalica a.s. 
Rezervačný systém 

ambulantných vyšetrení 
2 

Interní pracovníci HACCP 14 

Int 

erní pracovníci 

Opatrovanie, ošetrovanie, 

zdravotno sociálna starostlivosť  
22 

RVC Martin 
Aktuálne otázky v sociálnej 

oblasti 
2 

RVC Senica 

Ročné zúčtovanie preddavkov 

na daň 
1 

Ekonomika a účtovníctvo 

v r.2019 
1 

Novela postupov účtovania od 

01.01.2019 
1 

Správa Registratúry 2 

Verejné obstarávanie 1 

Adpontes, Mgr. Jiří 

Sobek 

Práca s rizikem v sociálních 

službách 
10 

Základy leadershipu v sociálních 

službách 
3 
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3  ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
 

Zariadenie pre seniorov Skalica má určenú kapacitu 168 miest.  

Ku dňu 31.12.2019 bolo obsadených 166 miest, vekový priemer prijímateľov je 

80 rokov. Do zariadenia sme prijali 26 klientov, v priebehu roka zomrelo 14 

klientov, na vlastnú žiadosť odišli zo zariadenia 6 klienti a 3 klienti boli na 

vlastnú žiadosť preradený do zariadenia JESÉNIA SKALICA  zps.  

Prioritou vedenia je maximálna obsadenosť. V evidencii žiadateľov 

o zabezpečenie sociálnej služby sa nachádza 39 žiadostí. V nasledujúcich 

tabuľkách ponúkame prehľad štruktúry prijímateľov podľa viacerých členení. 

Tabuľka  Štruktúra prijímateľov podľa veku 

Vekové rozpätie Počet 

Do 62 rokov 3 

63 - 74 37 

75 - 79 34 

80 - 84 44 

85 - 90 41 

Nad 90 rokov 7 

Spolu  166 

 

Tabuľka  Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia 

Pohlavie  Počet  

Ženy  118 

Muži  48 

Spolu  166 

 

Tabuľka  Štruktúra prijímateľov podľa trvalého pobytu 

Trvalý pobyt  Počet  

Mesto Skalica  152 

Iné  14 

Spolu  166 
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Tabuľka  Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti  

Stupeň odkázanosti  Počet  

I. 1 

IV.  82 

V.  55 

VI.  28 

Spolu  166  

 

Zariadenie pre seniorov je budova rozdelená na dve časti. Pavilón A je 

štvorposchodová budova, ktorá ponúka ubytovanie v jednoizbových bytoch 

pre klientov s nižším stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby, 

s vytvorenými podmienkami na prípravu vlastnej stravy. Pavilón B je 

trojposchodová budova, nachádzajú sa v nej bunky s jedno 

a dvojposteľovými izbami. Prijímatelia ubytovaní v tejto časti vykazujú vyšší 

stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby a odoberajú celodennú stravu.  V 

nasledujúce tabuľke je číselne premietnuté obsadenie budovy zariadenia 

podľa vyššie uvedených pavilónov – typov ubytovania. 

Tabuľka  Štruktúra prijímateľov podľa typu ubytovania 

Typ ubytovania  Počet  

Pavilón A  79 

Pavilón B 87 

Spolu  166 

 

Prijímatelia sociálnej služby sú povinní platiť úhradu za poskytované 

sociálne služby podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 

1/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej 

organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica v znení zmeny č. 1/2019. Za 

hodnotené obdobie bola priemerná výška úhrady 307,04 EUR/mesačne. 

Priemerná výška dôchodku je 479,87 EUR.  
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Tabuľka  Štruktúra prijímateľov podľa výšky dôchodku 

Výška dôchodku/EUR Počet  

Do 250  1 

Do 300 3 

Do 350  14 

Do 400 23 

Do 450 25 

Do 500  52 

Viac ako 500  48 

Spolu  166 

 

Podľa zákona o sociálnych službách majú prijímatelia sociálnej služby 

právo podieľať sa na určovaní životných podmienok prostredníctvom 

zvolených zástupcov pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí 

súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnej služby a výbere 

aktivít vykonávaných vo voľnom čase. V zmysle vyššie uvedeného pôsobí 

Výbor obyvateľov pri ZPS Skalica v 5 člennom zložení. Činnosť a spoluprácu 

s vedením hodnotíme ako prínosnú a efektívnu. Pri ZPS Skalica funguje aj 

občianske združenie „Združenie seniorov pri Domove dôchodcov Skalica“, 

ktorého hlavným cieľom je pomôcť seniorom prežiť dôstojnú starobu, 

organizovanie zmysluplných aktivít, budovanie a zveľaďovanie prostredia 

zariadenia. Výbor obyvateľov aj občianske združenie vedenie zariadenia  

vníma a považuje za poradné orgány a dôležitých partnerov.  
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4  POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 

Každý človek je osobnosť, ktorá má svoju minulosť, prítomnosť 

a budúcnosť. Má svoje potreby, očakávania, požiadavky. Cieľom 

starostlivosti je, aby seniori dosiahli čo najvyššiu možnú mieru rozvoja podľa 

ich dispozícií, ktoré sú u každého človeka iné. Pre našich seniorov 

v rezidenciálnej opatere ciele komplexnej starostlivosti formulujeme ako úsilie 

o zvyšovanie kvality života klientov, teda vytvoriť podmienky na prežitie čo 

najkvalitnejšieho bežného dňa. 

 

4.1  Ošetrovateľská, opatrovateľská a rehabilitačná starostlivosť 

 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na podporu 

psychickej, fyzickej a sociálnej pohody prijímateľa. Je poskytovaná metódou 

ošetrovateľského procesu s aplikáciou postupov a techník v rámci najnovších 

vedeckých poznatkov geriatrickej praxe. Cieľom je udržiavať a podporovať 

optimálny zdravotný stav a uspokojovať individuálne potreby seniora. 

Preventívna ošetrovateľská starostlivosť sa zameriava na zdravých 

prijímateľov. Komplexná starostlivosť o chorých seniorov spočíva v obnovení a 

upevnení zdravia, zmiernení dôsledkov ochorenia a dosiahnutí sebestačnosti. 

Je realizovaná u prijímateľov, ktorí si starostlivosť o svoje zdravie z akéhokoľvek 

dôvodu nedokážu zabezpečiť sami. Rešpektujeme právo výberu lekára 

a zdravotníckeho zariadenia, prijímatelia však vítajú a volia možnosť lekára 

priamo v zariadení,  ktorým je pán Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD. Do 

zariadenia pravidelne dochádza aj diabetológ a psychiater. Personál 

ošetrovateľského oddelenia vykonáva najmä podávanie liekov podľa 

ordinácií lekára, aplikáciu injekčnej liečby, ošetrovanie kožných defektov, 

bandáže dolných končatín, sledovanie fyziologických funkcií, zabezpečenie 

kontrol klientov na odborných ambulanciách, zabezpečenie liekov, 

kompenzačných pomôcok, zdravotných pomôcok a ich doručenie, vedie 

ošetrovateľskú  dokumentáciu.   
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Opatrovateľská starostlivosť v zariadení je kľúčovou zložkou 

v poskytovaní pomoci osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Je 

realizovaná za účelom dosahovania maximálneho stupňa sebestačnosti 

a podporuje prijímateľa v schopnosti žiť kvalitný a nezávislý život. Starostlivosť 

je komplexná, kontinuálna, aktivizujúca, preventívna, plánovaná a súčasne 

vychádza z kvantifikácie problémov v rámci ošetrovateľskej starostlivosti. 

Prioritou je dosiahnutie čo najvyššej kvality života seniora vo všetkých jeho 

fázach, udržanie funkčného stavu a sebestačnosti. Je realizovaná u klientov, 

ktorí sú odkázaní na podporu a pomoc inej fyzickej osoby. Proces 

opatrovania je praktická disciplína založená na princípoch komplexnosti, 

aktivizácie a individuálnosti. Opatrovateľská starostlivosť vychádza z modelu 

a metodiky profesorky Moniky Krohwinkel, ktorý je nazývaný ako Podporujúci 

opatrovateľský proces (Proces aktívneho opatrovania). Obsahuje určité 

oblasti, pričom každá oblasť má pridelené metódy, techniky, opatrenia a 

riziká. Tieto oblasti sú rozdelené na ďalšie časti: komunikácia, pohyb, udržanie 

vitálnych funkcií a užívania liekov, sebaopatera, stravovanie a pitný režim, 

vylučovanie moču a stolice, obliekanie a vyzliekanie, odpočinok a spánok, 

zamestnávanie, správanie v role ženy a muža, bezpečné a podporujúce 

prostredie, sociálne prostredie a vzťahy, existenčné skúsenosti života, 

zomieranie. Personál opatrovateľského oddelenia poskytuje pomoc 

prijímateľom najmä pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, stravovaní a 

pitnom režime, zmenách polôh tela, pohybe, orientácii v prostredí, 

dodržiavaní liečebného režimu a vykonáva dohľad nad uvedenými 

činnosťami, vedie opatrovateľskú dokumentáciu. 

Rehabilitačná starostlivosť je poskytovaná v rámci preventívnej 

starostlivosti, kde sú uplatňované opatrenia na udržanie stavu 

mobility, motoriky a odvrátenie funkčných porúch. Liečebná starostlivosť je 

poskytovaná formou diagnostiky s hodnotením aktuálneho stavu prijímateľa 

na základe objektívneho vyšetrenia prostriedkami rehabilitačnej 

propedeutiky. V oblasti liečebnej starostlivosti vychádza zo  zostavovania 

individuálneho rehabilitačného plánu a programu prijímateľa, s využitím 

prostriedkov rehabilitácie k liečbe porúch, spôsobených chorobou alebo 
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úrazom. Prehľad poskytnutých procedúr uvádzame v nasledujúcich 

tabuľkách. 
 

Tabuľka  Ordinovaná RHB  2019 

DRUH  RHB Spolu 

Bioptrónová lampa 765 

Diadynamické prúdy 118 

Individuálna telesná výchova 298 

Magnetoterapia 374 

Masáž 525 

Parafín 99 

Ultrazvuk 579 

Ostatné procedúry: dýchacia gymnastika, lokálna 

kryoterapia, nácvik bicyklovania na stacionárnom bicykli, 

nácvik chôdze, nácvik sedu, nácvik stoja, vírivý kúpeľ.  

106 

 

 

Tabuľka  Neordinovaná RHB  2019 

DRUH  RHB Spolu 

Elektrické masážne kreslo 336 

Individuálna TV 143 

Jemná masáž 55 

Nácvik chôdze 67 

Solac 348 

Stacionárny bicykel 363 

Vírivý kúpeľ 4 
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4.2  Obslužné činnosti a ďalšie činnosti poskytované v zariadení   
 

Tieto činnosti sú poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Prijímateľom sociálnej služby 

zabezpečujeme stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, 

úschovu cenných vecí a podobne. 

➢ Stravovanie  

Stravovanie sa zabezpečuje v Zariadení pre seniorov Skalica prípravou 

stravy v stravovacej prevádzke formou spoločného stravovania. Strava sa 

pripravuje podľa schváleného jedálneho lístka v súlade so zásadami zdravej 

výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa 

stravných jednotiek. Pričom za stravnú jednotku sa považujú náklady na 

suroviny, za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné 

náklady na prípravu stravy. Zariadenie pre seniorov poskytuje stravu 

racionálnu, šetriacu, nesolenú a diabetickú. Diétna strava sa poskytuje na 

základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Jedálny lístok sa schvaľuje na 

zasadnutí stravovacej komisie. Komisia zasadá spravidla 1x za dva týždne. 

Členmi sú riaditeľka zariadenia, zamestnanci technicko-hospodárskeho úseku, 

zamestnanci Jesénie, klienti v zastúpení za jednotlivé druhy diét a predseda 

výboru samosprávy obyvateľov. Komisia vždy zhodnotí stravovanie za 

predchádzajúce obdobie, schvaľuje nasledujúci jedálny lístok, rieši podnety 

a pripomienky v oblasti stravovania. Strava sa podáva v jedálni, 

v odôvodnených prípadoch na izbe klienta alebo do obedára. Jedálne lístky 

sú dostupné na nástenkách na všetkých poschodiach, v jedálňach a na 

webovej stránke ZpS.   

➢ Ubytovanie 

Zariadenie pre seniorov je viacposchodová budova, rozdelená na dva 

hlavné pavilóny, Pavilón A, Pavilón B. 

Pavilón A má štyri poschodia, určený je pre klientov s nižšou mierou 

odkázanosti na pomoc inej osoby. Klienti bývajú v jednoizbových bytoch, 
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ktorých súčasťou je kuchyňa a sociálne zariadenie. Každá bytová jednotka je 

vybavená štandardným nábytkom zariadenia a signalizáciou k privolaniu 

zdravotníckeho personálu. Zároveň majú klienti možnosť využiť pripojenie na 

internet. Niektoré byty disponujú balkónom. Bytové jednotky v podkroví sú 

vybavené klimatizáciou. 

Pavilón B má tri poschodia, je určený pre klientov s vyššou mierou 

odkázanosti na opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Klienti bývajú 

v bytoch, ktoré sú riešené bunkovým systémom s jedno a dvojposteľovými 

izbami bez kuchyne, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom zariadenia a 

signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Každá bytová bunka je 

vybavená spoločným sociálnym zariadením. Zároveň majú klienti možnosť 

využiť pripojenie na internet. Niektoré byty disponujú balkónom. Bytové 

jednotky v podkroví pozostávajú z dvojposteľových izieb, samostatným 

sociálnym zariadením a sú vybavené klimatizáciou. 

V spoločných priestoroch sú na jednotlivých poschodiach umiestnené 

informačné nástenky pre prijímateľov. Obsahujú jedálne lístky, pozvánky, 

dôležité upozornenia, oznamy o prevádzke, službách, aktuálne ponuky a iné 

aktuality a informácie.  

➢ Upratovanie, pranie a žehlenie  

Pranie a žehlenie osobnej bielizne zabezpečujeme klientom vo vlastnej 

práčovni, posteľná bielizeň sa perie dodávateľským spôsobom. Na značenie 

bielizne a šatstva používame nažehľovací lis. Upratovanie a dezinfekcia 

v spoločných priestoroch a v izbách klientov v pavilóne B sa vykonáva 

denne, v izbách klientov v pavilóne A jedenkrát do týždňa. V prevádzke 

dodržiavame hygienické a epidemiologické zásady, predpisy a opatrenia. 

➢ Úschova cenných vecí   

Cenné veci prijímateľov sú na požiadanie prijímateľa uschované na 

základe Zmluvy o úschove.  
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➢ Ďalšie poskytované služby a činnosti v ZPS Skalica:  

• automat na kávu a teplé nápoje, automat na nealko nápoje, 

cukrovinky a pochutiny, 

• domáce kino, DVD prehrávač a video prehrávač, 

• duchovná služba (sv. omše, vysluhovanie sviatostí), 

• fotografické objednávky pre klientov, 

• fit park, telocvičňa, 

• haloterapia – soľná jaskyňa, 

• internetové pripojenie, 

• interný časopis Domováčik s možnosťou uverejňovania príspevkov od 

klientov, 

• knižnica, 

• miesto pre úschovu bicyklov, 

• možnosť súkromných osláv v priestoroch zariadenia, 

• oddychový altánok s možnosťou grilovania a opekania, 

• osobné vybavenie, 

• parkovisko pre klientov zariadenia, 

• pedikúra, kozmetika, kadernícke služby, krajčírske služby, 

• petangové ihrisko, 

• pingpongový stôl, 

• pitný režim počas letných mesiacov, 

• poskytovanie ubytovania a stravy pre príbuzných klientov, 

• predajné trhy, sezónny predaj dušičkových a vianočných dekorácií, 

• spoločná jedáleň s obsluhou, 

• spoločenské priestory na spoločné stretávania sa klientov, 

• trekingové palice, 

• vírivka, vodná masáž, masážne kreslo, masáž klasická, 

• zabezpečenie a donáška liekov, zdravotníckych pomôcok, drobných 

nákupov, 

• zabezpečenie telefonického kontaktu s príbuznými. 
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4.3   Sociálne poradenstvo, záujmová činnosť a voľnočasové aktivity 

 

Sociálna práca, sociálne poradenstvo, pracovná činnosť a prítomnosť 

sociálnych pracovníkov predstavujú pre klientov významnú podporu a oporu. 

K rozvoju sociálnych služieb prispieva kvalitný, odborný a kompetentný tím 

sociálnych pracovníkov a terapeutov. Sociálne poradenstvo zabezpečujú 

sociálne pracovníčky a riaditeľka zariadenia. Cieľovou skupinou sú samotní 

prijímatelia, ale aj ich rodinní príslušníci a tiež záujemcovia o naše služby. 

Poradenstvo je poskytované individuálne alebo skupinovo. Informácie 

podávame najčastejšie osobne, telefonicky, e-mailom alebo písomne.   

Zariadenie pre seniorov Skalica ponúka pestrú paletu pracovnej a 

záujmovej činnosti. Rozvoj pracovných činností sa realizuje najmä v troch 

skupinách a patrí k obľúbeným a vyhľadávaným činnostiam. Naším cieľom je 

podporiť najmä tvorivú činnosť, pozitívne myslenie a dobrú náladu, rozvoj 

jemnej motoriky, precvičovanie hmatu a zraku, koncentráciu pozornosti, 

matematické operácie, rozpoznávanie farieb, estetické myslenie, logické 

myslenie, krátkodobá a dlhodobá pamäť, verbálne precvičovanie, zdravé 

a príjemné medziľudské vzťahy. Za dôležité považujeme motivovať klientov 

k účasti na mestskom spoločenskom dianí, aby naše zariadenie bolo 

súčasťou komunity Mesta Skalica. Tešíme sa fungujúcemu vlastnému 

speváckemu súboru „Rozmarín“, ktorý sa prezentuje na mnohých 

podujatiach, napríklad v Jezuitskom kostole, v Mestskej knižnici,  na prehliadke 

speváckych súborov v Gbeloch, Folklórnom festivale Plže a podobne. 

Pozitívnou spätnou väzbou je pre nás možnosť verejnej prezentácie výrobkov 

z dielne tvorivých šikovných rúk klientov. Mimoriadny úspech mala Výstava 

prác aktívnych seniorov v Mestskej knižnici v Skalici. 

• Realizované programy & aktivity:  

Rehabilitácia. Arteterapia, Biblioterapia. Ergoterapia. Reminiscenčná 

terapia. Tréning pamäti. Duchovná činnosť. Záujmová činnosť: ručné práce, 

spevácke krúžky, knižné popoludnia, pletenie košíkov, počúvanie hudby, 

hranie spoločenských hier, tanec, cvičenie, domáce kino, pečenie a varenie, 
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pestovanie byliniek, starostlivosť o zeleň v interiéri a exteriéri zariadenia,  

a podobne.  

Cieľom týchto programov a aktivít je:  

• psychická pohoda, 

• mobilizácia psychickej a fyzickej stránky osobnosti človeka,  

• zvýšenie sebavedomia,  

• vylúčenie pocitu samoty, 

• možnosť prežívať úspech,  

• pocit zmysluplnosti,  

• zvýšenie kvality života, 

• udržanie si sebestačnosti.  

Voľnočasové a aktivizačné programy sú „povinným“ zákonným 

doplnkom starostlivosti. Majú vysoko terapeutický účinok dôležitý pre fyzický 

a duševný stav. Prostredníctvom týchto aktivít podporujeme činnosť, 

primeranú duševnú stimuláciu a príležitosti k nadviazaniu vzájomných 

spoločných vzťahov. Terapeuticko-zábavné činnosti zameriavame 

predovšetkým na silné stránky klienta, ktoré podporujeme a využívame. 

Snažíme sa týmto spôsobom znižovať depresiu a možnú nespokojnosť so 

životnou situáciou. Každý program preto obsahuje trochu zábavy a trochu 

terapeutického účinku. Takto sa aktivity stávajú obľúbené a klientmi 

vyhľadávané. Nenútenou formou vysvetľujeme a presviedčame klientov 

o prospešnosti zapájania sa do aktivít, o spomaľovaní procesov starnutia. Na 

druhej strane rešpektujeme právo na odpočinok a právo výberu. Preferujeme 

preto individuálny prístup, edukáciu a pestrú paletu ponuky pre všetkých. 

Obľube klientov sa tešia programy na mentálnu stimuláciu. Takzvané tréningy 

pamäti, na ktorých klienti posilňujú poznávacie funkcie nad rámec bežných 

každodenných činností. Ide o špeciálne zacielené cvičenia a iné aktivity, 

ktoré podporujú udržiavanie alebo rozvoj pamäťových a iných kognitívnych 

funkcií, ako je pozornosť, myslenie alebo reč. Pozitívna spätná väzba 

potvrdila záujem klientov a uisťuje nás o význame pokračovať aj naďalej. 
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Prijímatelia majú právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách 

a právo výberu z ich ponuky. Aktivity a podujatia vychádzajú aj 

z požiadaviek samotných prijímateľov. O všetkých podujatiach, významných 

návštevách vedieme Kroniku zariadenia spolu s fotodokumentáciou. 

Zariadenie vydáva svoj „vlastný občasník“ Domováčik, časopis s obľúbenými 

rubrikami, napríklad Úvodné slovo riaditeľky, Vlastná tvorba klientov, 

Predstavenie zamestnancov, Rozhovory so zaujímavými ľuďmi, Citáty, Poézia 

a próza, Zamyslenie, Zaujalo nás pre Vás, Zaujímavosti, Svätí, Kráľovské rody, 

História, Cestománia a zdravie, Relax a zábava, Kalendárium, Udialo sa u nás, 

Pripravujeme, Jubilanti, a podobne. O dianí v zariadení sú prijímatelia 

informovaní prostredníctvom násteniek, rozhlasu, určenými zamestnancami, 

alebo prostredníctvom zvolených zástupcov samosprávy obyvateľov. 

Zariadenie má svoju vlastnú webovú stránku a taktiež profil na sociálnej sieti 

Facebook.   

Výzva verejnosti „Staň sa naším dobrovoľníkom“ mala pozitívnu odozvu. 

Naďalej podporujeme a vytvárame podmienky pre rozvoj dobrovoľníckej 

činnosti v prospech našich služieb. S propagáciou sme začali v septembri 

2018. Hľadali sme ľudí, ktorí sú ochotní dať kúsok zo seba, zo svojho času 

a zároveň dostať niečo naviac, čo sa nám s úspechom začína dariť. Našim 

cieľom je zvyšovať ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, 

posilňovať ľudskú solidaritu, poskytovať odpovede na dôležité výzvy našej 

súčasnosti, snažiť sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta, 

prispieť k životaschopnosti ekonomického života a tvorbe nových 

pracovných miest. Zapojili sa jednotlivci aj kolektívy. Vznikli nové kontakty a 

vzťahy, ktoré rozvíjame v rovine voľnočasových aktivít – vychádzky, 

spoločenské hry, rozhovory, hudba, oživenie tradícií počas významných 

sviatkov a podobne. Príjemné zážitky, radostné emócie, obojstranný úprimný 

záujem a priaznivý vplyv na život našich seniorov napĺňa ciele programu. 

Preto je pre nás dobrovoľníctvo veľkou výzvou a  dlhodobým cieľom. 

 Do projektu sa zapojilo 58 dobrovoľníkov, z toho 45 dobrovoľníkov bolo 

organizovaných v skupinách a 13 dobrovoľníkov sa angažovalo individuálne.  
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Prehľad zapojenia dobrovoľníkov: 

- ZŠ Vajanského  

- Animátori skalickej farnosti  

- Študenti Gymnázia a Strednej zdravotníckej školy  

- Spevácka skupina Mužáci z Prietržky  

- SZŠ Štvorlístok  

- Skupina Freďáci  

Predmetom dobrovoľníckej činnosti boli najmä kultúrno spoločenské 

podujatia, vychádzky, športové podujatia a medzigeneračné stretnutia.  

Naše zariadenie sme otvorili okolitej komunite smerom navonok. Nielen 

v rámci internetu a sociálnych sietí, ale predovšetkým prostredníctvom ľudí, 

ľudských príbehov o vzájomnej úcte a pomoci, životnej múdrosti a skúsenosti, 

o sile prepájania generácií. Naštartovali sme programy ako je vyššie uvedené 

dobrovoľníctvo a medzigeneračné aktivity. Napomáhame nahlas hovoriť 

o starnutí, o treťom veku ako o prirodzenej súčasti života, poukazujeme na 

obetavých a pracovitých ľudí, ktorí sa angažujú v prospech seniorov. Viac sa 

dočítate na ďalších stránkach tejto výročnej správy, v našom kalendáriu 

podujatí a v časti zlepšovateľských projektov.  

4.4   Kalendárium podujatí  

 

Ponúkame prehľad zrealizovaných podujatí, ktoré sa v zariadení 

uskutočnili v kalendárnom roku 2019 podľa jednotlivých mesiacov.  

~ Január 2019 ~ 

* Vitaj Nový rok 2019 v terapiách. Rok 2019 pre nás predstavuje nové 

spoločné chvíle a nové zážitky našej “rodiny“. Ani na začiatku nového roka 

sme nezaháľali, zahájili sme ho tvorivo a hravo v pracovných terapiách pri 

našich obľúbených dielničkách s vlastnými výrobkami. Plní novej energie a 

optimizmu sa púšťame do nového roka, s jedným želaním, nech nám všetkým 

zdravie slúži. 
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* Novoročný turnaj v Žolíku a Človeče, nehnevaj sa. Tradičné podujatie, 

zábavný a napínavý turnaj, tentokrát v zložení sedem tímov. Súťažili sme a 

porovnávali si naše hráčske schopnosti a sily, samozrejme v priateľskej 

atmosfére. Okrem príjemného pocitu z hry nám deň spríjemnila aj kávička so 

sladkým koláčom. Podujatie sa nám veľmi páčilo a tešíme sa na takýto 

budúci zraz tých, ktorí sa nezabudli hrať a zabávať. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

* Popoludnie s knihou. Všetci tí, čo máme radi svety v stránkach kníh sme sa 

opäť zišli na našom Popoludní s knihou. Najskôr sme si zhrnuli, kto čo v 

súčasnosti číta, poprípade dočítal a čo nás zaujalo. Nasledovalo spoločné 

čítanie z knihy Roberta Fulghuma. Jeho filozofia obyčajného života nás vždy 

rozosmeje a prinúti sa zamyslieť nad čarom každodenného dňa. Po každom 

prečítaní príbehu nasledovala malá diskusia o jeho obsahu. Počúvanie sme si 

spríjemnili voňavou kávičkou.  
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~ Február 2019 ~ 

* Valentínske posedenie. Dňa 14. februára 2019 sme sa zišli pri príležitosti 

drobného sviatku svätého Valentína. Je to sviatok venovaný láske a 

priateľstvu. Tento deň patrí všetkým ľuďom, ktorí majú niekoho radi. Každý z 

nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva. Preto si aj my v našej širokej 

a veľkej rodine uctievame tento sviatok. Posedeli sme si spolu pri kávičke a 

sladkom dezerte, aby sme zaspomínali medzi svojimi blízkymi a priateľmi na 

svoje lásky a priateľov, s ktorými je náš život krajší a bohatší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Premietanie filmu „Anna Karenina“. Mesiac február pokračoval v duchu 

priateľstva a lásky, preto nám pri kávičke a sladkej čokoláde dobre padol 

film, tentoraz sme vyberali ten z klasiky s názvom "Anna Karenina", hrdinka, 

ktorá sa nebála ísť za hlasom svojho srdca.  



25 
 

 * Fašiangová zábava. Tanečné kolečká super zábavy v podaní energickej 

skupiny ViacMenej, tanečnú hudbu kapely dopĺňal náš domáci spevokol 

Rozmarín. Zábava nám vyšla na jednotku, veď sme sa na veselicu starostlivo 

pripravovali. Medzi hosťami nechýbala pani primátorka, Ing. Anna Mierna, 

ktorú privítala naša pani riaditeľka a zároveň otvorila zábavu. Po otvorení 

Fašiangovej zábavy nasledovala promenáda originálnych masiek. Ako sa na 

riadnu fašiangovú veselicu patrí, podávala sa výborná večera, deci dobrého 

vínka a sladký dezert s kávou. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali a 

rozlúčili príjemne unavení a plní veselých zážitkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jarná brigáda. Pekné slnečné dopoludnie sme venovali skrášleniu nášho 

okolia a spravili si veľkú jarnú brigádu. S odhodlaním skrášliť si svoje okolie sa 

obyvatelia zariadenia pre seniorov pustili do strihania ruží, kríkov, stromov, 
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hrabania aj zametania. Keďže nám počasie prialo, po spoločne vykonanej 

práci sme si všetci oddýchli na lavičkách pri varenom vínku. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Marec 2019 ~ 

* Pozvanie na „Babskú zábavu“ v Ivanke pri Dunaji. Dňa 5.3.2019 boli naši 

klienti pozvaní na výlet za spevom a priateľmi. Ako u nás býva dobrým 

zvykom, každoročne sa navštevujeme a upevňujeme niekoľkoročné 

družobné vzťahy s Denným stacionárom v Ivanke pri Dunaji. Rozmarín zo 

Zariadenia pre seniorov pod vedením pána Špírka sa prezentoval známymi 

skalickými piesňami. Túto krásnu družbu spája láska k spevu, hudbe, tancu, 

vzájomná pohostinnosť a prajnosť. Lúčili sme sa s pozvaním pre Ivančanov 

prísť v októbri k nám do Skalice.  
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* Posedenie pri príležitosti MDŽ s Rozmarínom. Deň 8. marec patrí ženám. Pred 

obedom boli všetky žienky obdarované kvetinkou a hand-made srdiečkom. 

Po obede oslava pokračovala príhovorom pani riaditeľky a slávnostným 

programom, o ktorý sa k tomuto dňu postaral domáci spevokol Rozmarín. 

Nechýbal prípitok na zdravie všetkých žien a občerstvenie s kávičkou a 

koláčom. Naši speváci zo zariadenia zaspievali niekoľko ľudových piesní, ku 

ktorým sa pridali aj ostatní. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Životné jubileum 95 rokov sme oslávili s oslávencom, vždy dobre naladeným 

a vysmiatym pánom Markom. Večný optimista prijal od nášho personálu 

gratulácie k jeho požehnaným, krásnym rokom. Zo srdca prajeme všetko 

najlepšie, hlavne zdravíčko nech slúži. 
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*Beseda o knihách. Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, 

ale aj s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi 

neodmysliteľných spoločníkov a preto sa v našom zariadení konala knižná 

beseda. Prítomná bola riaditeľka skalickej knižnice, pani Ľubica Rozborilová, 

ktorá nás sprevádzala veľmi pekne pripravenou prezentáciou. Knižnú 

atmosféru nám všetkým obohatila čítaním úryvkov od známych autorov. 

Klienti taktiež prejavili záujem o zapožičanie prezentovaných kníh na čítanie 

vo svojom voľnom čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Oslava jubilantov. Oslava jubilantov narodených v prvom štvrťroku sa niesla 

v príjemnej atmosfére. Slávnostné poobedie otvorila vľúdnym slovom, 

gratuláciou a prípitkom pani riaditeľka. Nasledovalo hudobné vystúpenie 

talentovanej Magdalénky Pavlíkovej, ktorá oslávencom zahrala na harfe.  
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O veselú náladu sa nám spevom aj hudbou postaral náš dlhoročný priateľ 

pán Marián Mikuš.  Zazneli naše obľúbenú ľudové piesne, a hralo sa ja na 

želanie jubilantov.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

* Vyčistime si Skalicu. Aj naši seniori sa zapojili do aktivity "Vyčistime si Skalicu" 

Každý mesiac sa takto staráme a skrášľujeme si priestory našich domov. 

Tentoraz sme si zrenovovali lavičky, vyhrabali trávniky a upratali altánky. Jarná 

brigáda ako sa patrí. Aj my sa cítime byť súčasťou mestskej komunity Skalice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Ocenenie pre sociálnych pracovníkov. Pri príležitosti Svetového dňa 

sociálnej práce sme prijali pozvanie primátorky mesta Skalica Ing. Anny 

Miernej na slávnostné prijatie v kultúrnom dome. S hrdosťou a potešením sme 

sledovali ocenenie našich kolegýň, za naše Zariadenie pre seniorov 

blahoželáme pani PhDr. Jane Sobotovej. 
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~ Apríl 2019 ~ 

* Veľkonočné medzigeneračné tvorivé dielničky s deťmi zo ZŠ štvorlístok.  

V období blížiaceho sa sviatku Veľkej noci sme pre klientov zorganizovali v 

jedálni nášho zariadenia ukážku maľovania kraslíc pod vedením pani Marty 

Kovalčíkovej. Pozvaní boli aj žiaci zo Súkromnej základnej školy Štvorlístok, ktorí 

sa spoločne s našimi klientmi podieľali na tvorbe kraslíc a iných pekných 

veľkonočných dekorácií.  
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* Krížovkársky turnaj. Milovníci lúštenia si prišli v tento deň na svoje. Riešenie 

krížoviek predstavuje pre našich klientov jedinečnú formu súťaže, počas ktorej 

musia za krátky čas skĺbiť svoje vedomosti, tvorivosť, predstavivosť, trpezlivosť, 

vynaliezavosť s koordináciou pera v ruke. Každý turnaj má v niečom svoju 

špecifickú črtu, v čom sa líši od ostatných turnajov. Spoločnú však majú vždy 

priateľskú atmosféru a spolupatričnosť všetkých riešiteľov. V tomto turnaji sa 

po uplynutí vyhradeného času stal absolútnym víťazom pán František. Náš 

víťaz bol odmenený diplomom a malou pozornosťou.  

 

*Sladký výlet do mesta. Naše milé dámy si troška osladili svoj deň návštevou 

cukrárne. Pochutili si na domácich zákuskoch podľa vlastného výberu spolu s 

kávičkou a spoločne si užili toto príjemné poobedie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

~ Máj 2019 ~ 

* Majáles. "Máj, máj, máj zelený pod oblôčikom sadený...“ Stavanie Májky je 

krásna tradícia, ktorú si ctíme aj v našom zariadení. Májka zdobí nielen krásny 

park zariadenia, no vstúpila aj do vnútra našich priestorov, myslí a srdiečok. 

Podujatie zahájila srdečným privítaním všetkých prítomných pani riaditeľka a 

po vztýčení májky sme si všetci spoločne a naplno užili veľkolepý Majáles v 

sprievode úžasnej hudobnej skupiny Popuďané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Divadelné predstavenie „Pytačky“.  Začiatkom  mája zavítali do nášho 

zariadenia herci Alžbetínskeho naivného divadla z Bratislavy, aby svojím 

vystúpením, divadelnou hrou "PYTAČKY" spríjemnili poobedné chvíle 
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obyvateľom nášho Zariadenia pre seniorov aj Jesénie. Alžbetínske naivné 

divadlo združuje seniorov ochotníkov, ktorí majú chuť dobrovoľne robiť niečo 

pekné pre rovesníkov, a to nielen na pevných, stabilných javiskách, ale 

najmä u nich doma, v sociálnych zariadeniach.  

  

* Deň matiek a vystúpenie detí z MŠ Sedmokráska. Deň Matiek sme si v 

našom zariadení pripomenuli vo štvrtok 9. mája 2019. Našim mamičkám a 

babičkám sa na úvod prihovorila pani riaditeľka zariadenia. Pri tejto 

slávnostnej príležitosti nám vystúpili deti z Materskej školy Skalica, Sedmokrásky 

so svojimi krásnymi pripravenými pesničkami a básničkami. Našim klientom sa 

veľmi páčilo predstavenie v podaní malých škôlkarov. Deti na záver 

obdarovali všetky žienky vlastnoručne vyrobeným papierovým kvetom. 

 

* Hokovce. V jednom peknom týždni, v dňoch od 12. mája do 18. mája 2019 

sme zahájili liečebný kúpeľný pobyt v Parkhoteli Hokovce. V očakávaní 

nových zážitkov a príjemného relaxu sme v sobotu v dobrej nálade nastúpili 

do autobusu spoločnosti Píri trans, smer cieľová trasa Skalica – Hokovce, do 

malej útulnej dedinky vzdialenej tri kilometre od známych kúpeľov Dudince. 

Z bohatej ponuky sme využili najmä: liečebné procedúry, výbornú stravu, 

plavecký bazén, bowling, výlet Dudince, Banská Štiavnica, návšteva vínnej 
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pivnice u Grófa. Po nádhernom spoločnom týždni máme super nové zážitky, 

užili sme si skvelé prostredie s výbornými službami v príjemnej spoločnosti tých 

najlepších. 
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* Májová brigáda. Obyvatelia nášho zariadenia sa spoločne s terapeutkami 

zapojili do čistenia a skrášľovania areálu zaradenia. Klienti sú so svojou 

odvedenou prácou spokojní a radi, že mohli pomôcť a prispieť k „pocitu 

domova“ všetkým, ktorí v našom zariadení žijú a pracujú. Po dobre vykonanej 

práci sme strávili chvíľu oddychu a pohody v upratanom altánku pri malom 

poháriku dobrého, bieleho vínka. 

 

 

* Športové podujatie – Petang. Dňa 31.5.2019 sa naši seniori zúčastnili športovej 

súťaže v petangu. Po úvodnej registrácii sme začali s plnením jednotlivých 

súťažných disciplín. Zamieriť, hodiť guľu a je to ... body pekne pribúdali. V 

každom sa prebudila tá zdravá rivalita – získať najvyšší počet bodov. Užili sme 

si naozaj kopec zábavy, najmä pri nepresných, vedľajších hodoch. Počasie 

nám prialo, zábava bola výborná. Zahrať si s nami prišli aj žiaci zo Základnej 

školy Vajanského. Táto športová novinka si u seniorov získava čoraz viac 

priaznivcov. Pohyb pre starších ľudí znamená jeden z najdôležitejších faktorov, 

ktoré prospievajú ich zdraviu. Pohyb je hra a hra je činnosť, ktorá zamestnáva 
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telo aj ducha. Jan Amos Komenský pripísal dobrej hre sedem vlastností: 

“spontánnosť, pohyb, spoločnosť, zápas, poriadok, ľahkosť a príjemný cieľ. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pozvanie do ZŠ Vajanského a medzigeneračné podujatie. Dňa 31. mája  

2019 sme veľmi radi prijali pozvanie zo Základnej školy Vajanského na ich 

podujatie k Medzinárodnému dňu detí s názvom „Rodičia, starí rodičia 

deťom.“ Kreatívna tvorba našich klientov pod vedením odborných 

terapeutiek zdobí naše zariadenie počas celého roka. Naši klienti prezentovali 

ukážky rôznych prác žiakom, ktorí prejavovali záujem vyskúšať si rôzne 

techniky pre nich pripravené. Našou snahou je motivovať nielen obyvateľov 

zariadenia, ale aj deti k pozitívnemu vypĺňaniu voľného času a vzájomnému 

predávaniu poznatkov a informácií medzi týmito generáciami. 
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~ Jún 2019 ~ 

* Pozvanie na športový deň do Zeleného domu. Dňa 5.6.2019 sme sa zúčastnili 

športovo-zábavného dňa v Zelenom dome, kde sme si spoločne pomerali sily 

s ostatnými klientmi iných zariadení: Domova sociálnych služieb a Zariadenia 

pre seniorov Senica, Denného stacionára Svetluška, a tiež klientov zo 

zariadenia v Hodoníne. Tiež sme sa zúčastnili prehliadky priestorov Zeleného 

domu, kde sa poskytuje sociálna služba ľuďom so zdravotným postihnutím. Po 

absolvovaní súťažných disciplín sme boli pozvaní na výborný guláš, ktorý s 

láskou uvaril pán Maroš a spoločne sme relaxovali pri hudbe skupiny 

WoodPack Brothers z Bratislavy. Srdečne ďakujeme riaditeľke Zeleného domu 

pani Beatke Minďašovej za pozvanie a krásny deň plný úžasných zážitkov. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

* Výlet do SND v Bratislave na činohru „Apartmán v hoteli Bristol“. Sľúbili sme si, 

že aspoň jedenkrát ročne navštívime „národné" divadlo. Preto sme si v júni 

vyšli za kultúrou a užili skvelé predstavenie, britskú komédiu „Apartmán v hoteli 

Bristol.“ Bolo to príjemné osvieženie našich dní v prítomnosti skvelých hercov.  
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* II. ročník Letnej seniorskej mini univerzity. Slávnostná hymna študentov 

Gaudeamus ukončila náš milý projekt vzdelávania a štúdia. Boli sme nadšení, 

svedomití a pozorní študenti. Absolvovali sme päť skvelých stretnutí, päť 

zaujímavých a inšpirujúcich tém. Niektoré pasáže prednášok doslova brali 

dych, niektoré otvorili trináste komnaty starnutia... Odzneli nám tieto témy: 

Praktické skúsenosti so sociálnou prácou v Spojených štátoch amerických, 

Zmysel života a aktivizácia seniorov, Prijatie staroby, Sila prítomného okamihu, 

Sila odpustenia, Psychické poruchy u seniorov, Ako riešiť geriatrické problémy. 

Ďakujeme skvelým pedagógom a odborníkom, ktorí nezištne a dobrovoľne 

prišli medzi nás: Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Prof. PhDr. Jana Levická, 

PhD., Mgr. Katarína Levická, PhD., PhDr. Anna Janičkovičová, Doc. MUDr. 

Ivan Bartošovič a MUDr. Peter Radó. Sme vďační a spokojní, že sme niečo 

pozitívne urobili pre svoje zdravie a osobný rozvoj, tešíme sa opäť o rok!  
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* Oslava Jubilantov v II. štvrťroku 2019. Dňa 26.6.2019 sa uskutočnila oslava 

jubilantov, ktorí mali svoje narodeniny v druhom štvrťroku. Srdečné prianie je 

to najmenej, čo môžeme našim obyvateľom dať. Na úvod sa prítomným 

prihovorila naša pani riaditeľka a vedúca úseku sociálneho poradenstva a 

terapie. Oslavu sme zahájili ako zvyčajne slávnostným prípitkom. O spev a 

dobrú náladu sa nám postaral pán Marián Mikuš. Všetkým oslávencom 

prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

 

*Životné jubileum 96 rokov sme oslávili s pani Máriou a jej rodinou. Zaznelo 

slávnostné "živijó živijó“ a úprimné vinše a srdečné gratulácie. S úctou sa 

skláňame pred požehnanými rokmi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Knižné dopoludnie. Kniha je neodmysliteľným spoločníkom človeka. Jedno 

letné doobedie sme si vyplnili spoločným čítaním príbehov o ženách, ktoré 

zmenili svet. Spomenuli sme významné osobnosti ako napríklad Johanka z 

Arku, Kleopatra, Mária Terézia, princezná Diana, Matka Tereza. Pri spoločnom 
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predčítavaní príbehov a vzájomnej komunikácii sme sa obohatili o nové 

zaujímavé poznatky a na záver sme si v dobrej nálade aj spoločne zaspievali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Júl 2019 ~ 

* Súťaž „Vtipnejší vyhráva“. Mesiac júl priniesol klientom nášho zariadenia kôš 

plný humoru. Aj seniori sa potrebujú smiať a na chvíľku zabudnúť na chorobu 

či starosti. Nasmerovať myšlienky na pozitívnu vlnu, to zlepší náladu a dodá 

novú energiu. A preto sme si zorganizovali druhý ročník súťaže „Vtipnejší 

vyhráva“. Naši klienti túto hru poznajú preto s radosťou prijali možnosť sa jej 

zúčastniť. Smiech aj dobrá nálada priniesla všetkým novú radosť zo života a 

ľudskú blízkosť. Všetkým zabávačom, ktorí nás vedia pobaviť a rozosmiať veľmi 

pekne ďakujeme a víťazke pani Hermíne Olgyayovej srdečne blahoželáme. 

 
 * Langoše na pracovnej terapii. Pracovná terapia, tentokrát smerovaná do našej 

kuchyne. V pamäti sme zalovili v receptároch a spomenuli si na langoše. Podarili sa 

dobré domáce. Veľmi pekne voňali a ešte lepšie chutili.  
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* Výlet na Skalické rybníky. K letu patrí určite aj posedenie v prírode a tak 

sme vyrazili za príjemným prostredím na Skalické rybníky s posedením v Bufete 

u Kapra. O tento výlet, na ktorý sa všetci tešíme je každoročne veľký záujem. 

K rybníkom neodmysliteľne patria rybie špeciality ako vyprážaný kapor, pstruh, 

sumec. Vôňa pečenej rybky, čapované pivko, osviežujúci vánok od vody, 

zeleň naokolo, kačky a slniečko urobili svoje. Prostredie prírody sa postaralo o 

dobrú náladu. Spoločne sme prežili krásny letný deň. 
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* Životná záľuba a udržiavanie tradícií v podaní pani Musilovej. Milé a vzácne 

stretnutie sa uskutočnilo počas návštevy primátorky mesta pani Anny Miernej.  

Pani Terézia jej porozprávala o svojom živote a najmä o celoživotnej záľube 

vo vyšívaní. Krásne chvíle, v ktorých sa snúbi úcta k šedinám, láska k tradíciám 

a odkaz budúcim generáciám, koľkej múdrosti skrýva výšivka a jej príbeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trnky – brnky. Zber úrody a pečenie slivkových koláčov. Príroda nám 

dopriala bohatú úrodu vlastných sliviek a tak sme odštartovali kolektívne 

trnkobranie. Všetkým chutili rovnako, aj čerstvé aj v sladkých koláčoch. Palec 

hore klientom, sami slivky nazbierali, načistili a upiekli klasický kysnutý liaty 

koláč, ktorý s čerstvými slivkami chutil úžasne.  
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* Rozhovory v knižnici o krásach Slovenska. Knižné doobedie sa nieslo troška 

nezvyčajne v duchu besedy a vzájomných rozhovorov o krásnych miestach 

vo svete aj u nás doma na Slovensku. Okrem siedmich divov sveta sme si 

pripomenuli významné slovenské mestá, hrady, zámky, jaskyne a iné kultúrne, 

prírodné pamiatky zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

Obdivovali sme ich krásu, rozprávali o historickej hodnote a výnimočnosti, 

ktorou sa môžeme pýšiť. V spomienkach našli klienti vlastné zážitky z výletov 

na týchto aj iných miestach.  

 * Rozlúčka s pánom dekanom Romanom Stachovičom. Každá farnosť či 

miesto, ktoré má svojho kňaza, má aj veľké požehnanie. Nám sa takéhoto 

požehnania dostalo počas desaťročného pôsobenia výnimočnej a vzácnej 

osobnosti pána dekana. My všetci, klienti a zamestnanci sme vyslovili úprimné 

Pán Boh zaplať za jeho kňazskú službu v našom zariadení. Za povzbudenie, 

vysluhovanie sviatostí, za odslúžené sväté omše, spovede alebo návštevy 

chorých. Srdečne ďakujeme a s láskou budeme spomínať na Vašu vľúdnosť, 

láskavosť, porozumenie a pochopenie k potrebám seniorov a chorých.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Do novej služby Vám z úprimného srdca vyprosujeme veľa Božích milostí, 

pevné zdravie a dary Ducha Svätého. Nech Vás naďalej ochraňuje naša 

nebeská Matka Panna Mária, kráľovná kňazov. Bude nám smutno drahý pán 
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dekan, budete nám chýbať. Za Vaše svetlo a za všetko, čo ste pre nás urobili 

zostanete zapísaný v našich srdciach a spomienkach. 

* Privítanie nového duchovného otca, mons. Róberta Urlanda. Keďže viera a 

láska k Bohu je pre našich obyvateľov nesmierne dôležitá, je útechou aj 

povzbudením v jeseni života, preto vytváranie podmienok pre duchovnú 

činnosť je našou prioritou, odbornou aj ľudskou povinnosťou. Pred začiatkom 

svätej omše sme v kaplnke zariadenia pre seniorov srdečne privítali nášho 

nového pána farára a z úprimného srdca mu zaželali veľa zdravia, Božieho 

požehnania, trpezlivosti a veľa úspechov v duchovnom aj osobnom živote. 

 

 

 

 

 

~ 

August 2019 ~ 

* Nová predzahrádka. Prostredie a ľudia tvoria domov, domov je láska,  

krásny domov je dom plný dobrých ľudí a krásnych vecí. Novou zelenou 

predzáhradkou sme si vydláždili cestičku, popri ktorej vkráčate medzi nás. 

Zelene na čerstvom vzduchu nikdy nie je dosť, čerpáme z nej silu a energiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

* Jedáleň v novom šate. Naša jedáleň je miestom nielen pre spoločné 

stravovanie, ale predstavuje pre nás aj centrum kultúrno-spoločenského 

života.  Po rokoch si zaslúžila estetický zásah, novú úpravu stien, tapety a nové 

textílie. Nám sa veľmi páči, cítime sa v nej veľmi útulne a príjemne, skoro ako 

kedysi doma. Sme veľmi vďační a spokojní za tak krásne a vkusné prostredie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Púť do baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Šaštín Stráže je starobylým 

pútnickým miestom, ktoré pravidelne s obyvateľmi nášho zariadenia 

navštevujeme 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Na 

tohtoročnej púti nás sprevádzal náš kňaz Peter Krajčík, ktorý taktiež celebroval 

na slávnostnej sv. omši.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

* Prechádzka s posedením pri kávičke. Bez šálky kávy si mnohí z nás nevedia 

predstaviť deň či posedenie s blízkymi a platí to aj pre nás. Vybrali sme si preto 

prechádzku smerom k hotelu sv. Ľudmila v Skalici, kde sme si v krásnom 
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prostredí záhradnej reštaurácie vychutnali šálok dobrej kávičky spolu so 

zmrzlinou ako pozornosťou podniku. Káva chutí najlepšie v príjemnej 

spoločnosti priateľov. 

 

* Výlet k manželom Osičkovým do Lanžhota. V jedno augustové popoludnie 

sme sa s našimi seniormi vybrali na výlet do Lanžhota k manželom Osičkovým, 

ktorí sa venujú ľudovej hudbe, spevu a gastronómii. Po výbornej večeri nás 

potešili pásmom piesní a veselých príbehov zo svojho života. Taktiež sme sa 

veľa dozvedeli o tradíciách, ktoré sa dodnes uchovávajú medzi obyvateľmi 

tejto moravskej dedinky. V príjemnej atmosfére pri moravských koláčoch, víne 

a speve sme sa všetci cítili výborne. Pozitívne naladení spievajúc si známe 

piesne nám cesta domov rýchlo ubiehala. Spoločne sme prežili krásny deň 

plný smiechu, dobrej nálady a vzájomnej blízkosti. 
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~ September 2019 ~ 

* Letná grilovačka v altánku. Pre chladné a upršané počasie sme presunuli 

miesto konania grilovačky do našej jedálne. Príjemným prekvapením pre 

klientov bol príchod nášho harmonikára, pána Tibora Kutálka. Vyhrávalo sa a 

spievalo na želanie, o vtipy v podaní pani Marty Malíkovej zo súboru Rozmarín 

taktiež nebola núdza. Známe ľudové piesne, grilovaná klobása a k tomu 

chladené pivko bolo všetko, čo sme potrebovali k výbornej nálade. 

 

  

 

 

 

 

 

 

* Účasť na oslavách 450. výročia obce Mokrý Háj. Náš spevácky súbor 

Rozmarín, ktorý funguje už dlhé roky pod vedením pána Milana Špírka, dostal 

príležitosť vystúpiť na oslavách 450. výročia založenia obce Mokrý Háj. Teší 

nás, že sme mohli prispieť do kultúrnemu programu a veselými pesničkami 

zabaviť hostí v susednej dedinke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Športovo-zábavný deň v Zlatníckej doline. Zmena prostredia nám vždy 

príjemne prospeje a osvieži telo aj dušu. Každoročne vítame možnosť stráviť 

deň v Zlatníckej doline na chate Amor a zažiť spolu Športovo-zábavný deň. 
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Všetky naše aktivity a športové hry prispôsobujeme tak, aby sa mohli zapojiť aj 

čiastočne mobilní seniori. Odmenou pre nás je, keď vidíme ich záujem, hojnú 

účasť a radosť z takto strávených, spoločných chvíľ. Na úvod tohto podujatia 

zúčastnených klientov privítala naša pani riaditeľka spolu s pani 

viceprimátorkou mesta, ktoré športovcov povzbudili v ich úsilí. Nadšenie a 

dobrá nálada všetkých sprevádzala počas celého dňa či už pri súťažení, 

oddychu, piesňach s gitarou, spoločenských hrách, alebo prechádzke na 

Salaš, kam sme sa na záver vybrali. Všetci si tento krásny slnečný deň užili a 

tešíme sa o rok.  

  
 

* Oslava Jubilantov v III. štvrťroku. Čas nezabudol pripísať ďalší rok, zastavil sa 

v kalendári a vpísal sa do spomienok... Všetko najlepšie k životnému jubileu, 

šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia sme popriali našim narodeninovým 

oslávencom. Po srdečných príhovoroch a prípitku si klienti pochutili na 

zákusku a kávičke. Na správnej oslave taktiež nemôže chýbať klasika, šunkové 
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chlebíčky, ktoré oslávencom pripravili dievčatá na pracovnej terapii. Dobrá 

nálada neutíchala, pretože sa hralo, spievalo a tancovalo za hudobného 

sprievodu skvelého muzikanta pána Mariána Mikuša. 

 
 

* Spoločná prechádzka v rámci Európskeho týždňa mobility. V rámci tohto 

projektu, do ktorého sa pravidelne zapájame, posielame všetkým 

zúčastneným posolstvo o tom, aké je v živote dôležité mať nablízku niekoho, 

kto Vám ochotne pomôže, keď vlastná mobilita vypovie službu. Vďaka 

študentom skalického Gymnázia a Strednej zdravotníckej školy sme si mohli 

vyjsť na prechádzku v hojnom počte. Ďakujeme za pomoc a príjemnú 

spoločnosť a za úspešný príklad dobrovoľníctva.    

 

* Pozvanie do MŠ Sedmokráska "Dám Ti rúčku". Dňa 19.9.2019 boli naše staré 

mamky pozvané do MŠ Sedmokráska na ďalší ich deň v rámci Európskeho 

týždňa mobility, pod názvom "Dám Ti rúčku, Ty daj mne, rozhýbme sa 

spoločne." Babičky spolu s detičkami hľadali ukryté srdiečka na školskom 

dvore. Prečo srdiečka? Pretože tie sú symbolom nie len lásky, ale aj dobrého 
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zdravia. Odkazy, ktoré boli na srdiečkach si spoločne prečítali pri teplom 

čajíku a skalickom trdelníku. Ďakujeme vedeniu škôlky za pozvanie a srdečné 

prijatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Prednáška "Ako sa nestať obeťou trestného činu". Dňa 20. septembra 2019 

sa v našom zariadení uskutočnila prednáška pre našich klientov "Ako sa nestať 

obeťou trestného činu."  Osveta a prevencia pre našu cieľovú skupinu je 

nevyhnutnosťou  pre ich osobitnú zraniteľnosť, osamelosť, dôverčivosť a tiež 

preto, že sú často odkázaní na starostlivosť niekoho iného. So seniormi 

diskutovali odborníci z Ministerstva vnútra SR o hlavných zásadách prevencie, 

ako sa nestať obeťou trestných činov, ktoré páchajú podvodníci a zlodeji na 

senioroch. Súčasťou tejto prednášky boli veľmi poučné a zaujímavé videá a 

ukážky situácií, ktoré sa v skutočnosti odohrali. V závere sa diskutovalo o tom, 

ako nepodľahnúť a ubrániť sa podvodníkom.  
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* Knižné doobedie "Tradície našich predkov". Život nie je len o tom, že sa 

snažíme napredovať, myslieť na každodenné veci, ktoré často súvisia s 

materiálnym nastavením, ale je to aj citlivé vnímanie našej bohatej minulosti. 

Zamýšľanie sa nad vzácnymi hodnotami predchádzajúcich generácií a 

uctenie si významných osobností našej histórie. Do kultúrneho dedičstva však 

patria aj rituály, tradície, spev, umenie, zvyklosti, vedomosti či zručnosti, ktoré 

si naši predkovia odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Preto sme sa dňa 

25.9.2019 spoločne stretli v našej knižnici, kde sme si pripomenuli tieto naše 

tradície, zaspomínali sme spoločne na mladosť, prácu a rodinu. 

 

 

  

* Jesenná brigáda. Aj na jeseň je potrebné poriadne upraviť a poupratať si 

okolie nášho zariadenia pre seniorov. Pozametali a  poumývali sme lavičky v 

altánkoch, vyčistili športové aj petangové ihrisko, ostrihali stromčeky aj kríky, 

pozametali chodníky, pohrabali lístie. Taktiež sme si vysadili krásne jesenné 
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vresy, z ktorých sa veľmi tešíme. Po úspešnom ukončení a skrášlení okolia sme 

si pochutili na voňavej kávičke. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Medzigeneračný deň. Novinka v našom kalendáriu podujatí sa stala skvelou 

príležitosťou, kedy naše zariadenie pre seniorov organizovane otvorilo svoje 

brány rodinným príslušníkom s deťmi. Tí prišli pozdraviť svojich starkých a 

nakuknúť ako si v zariadení nažívajú. Súbor Rozmarím svojimi piesňami potešil 

srdcia nielen našich starkých, ale priniesol pozitívnu atmosféru do celého 

zariadenia. Nasledovali prehliadky priestorov zariadenia, pracovných terapií, 

kaplnky, soľnej jaskyne, rehabilitácie. Počas celého podujatia bolo pripravené 

občerstvenie. Prebiehala tiež výstava výrobkov, ktoré s láskou vyrobili tvoriví 

klienti v krúžkoch. Na zachovanie vzácnych chvíľ sme pripravili fotokútik, 

obratom urobené fotky potešili a budú krásnou pamiatkou pre všetkých 
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zúčastnených. Najmenšie deti si v sprievode maskotov užili tvorivé dielničky, 

maľovanie na tvár, animačný program v podaní Kataríny Caletkovej. 

Spoločne strávené chvíle s deťmi, vnukmi, pravnúčatmi si treba užívať,  

pretože sú také neopakovateľné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
~ Október 2019 ~ 

* Skalické SPJEVULE - zahájenie Mesiaca úcty k starším. Október odštartovali 

veľké šikulky - Spjevule ze Skalice. Obyvatelia Zariadenia pre seniorov a 

Jesénie dostali vzácny darček, kyticu prekrásneho spevu, hudby, pozitívnej 

energie a milej spoločnosti. Skvelé „Spjevule ze Skalice“ pod vedením pána 

Miroslava Buzrlu zo ZUŠ Skalica Dr. Janka Blahu svojim vystúpením potešili a 

príjemne osviežili našich klientov. Bol to krásny a mimoriadny kultúrny zážitok.  
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 * Výstava prác aktívnych seniorov. V Jezuitskom kostole a v  priestoroch 

Mestskej knižnice v Skalici sa opäť konala Výstava prác aktívnych seniorov 

Zariadenia pre seniorov a JESÉNIE SKALICA. Slávnostné zahájenie vernisáže 

otvoril náš spevácky súbor Rozmarín. Zúčastneným sa prihovorili pani 

primátorka Anna Mierna, naša pani riaditeľka, riaditeľka Mestskej knižnice a 

kurátorka výstavy Elena Macháčková. Po oficiálnom otvorení sme sa 

presunuli do Mestskej knižnice, kde bolo naozaj na čo pozerať. Krásne až 

neuveriteľné ručné práce seniorov oboch zariadení, ktoré vyrábajú vo svojom 

voľnom čase zdobili steny interiéru knižnice.  
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* Týždeň Českej kultúry. Čo všetko nám priniesol Český týždeň? Bohatú  

paletu chutí, vôní, farieb a zážitkov. Najviac nás potešilo výborné vepřo, 

knedlo, zelo, zaliate chladeným čapovaným pivkom, české buchty, 

olomoucké syrečky, smažák či znojemská roštenka. Nasledovala rozprávka 

„Princezná se zlatou hvězdou na čele“, ktorá nás inšpirovala k nápadu oceniť 

náš skvelý kolektív kuchyne udelením „Rádu zlatej varešky“ za všetky tie jedlá 

s láskou varené pre nás. Ďalej sme pokračovali spomienkovým hudobným 

popoludním s božským spevákom Karlom Gottom. Putovali sme mapou Čiech 

a spoznávali najkrajšie skvosty a pamiatky krajiny. Vo vlastnej ankete sme si 

vybrali našu najlepšiu českú komédiu, vyhrala „Na samote u lesa“. Krásny 

októbrový deň plný slnka a pohody sme prežili v hodonínskej ZOO. Spomienky 

na staré dobré časy sme zdieľali v príjemnej vzájomnej spoločnosti. Bolo nám 

skrátka „hezky-česky“ a preto je nielen jeseň v našom zariadení krásna a 

pestrofarebná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

https://www.facebook.com/1893582967560590/photos/pcb.2363498580569024/2363494530569429/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARApymDH6YlqtkXLZbjc2qEfDUIkHJVFsIE9yABFY1s1e9ELh4ttvU4q-4rFcwCzU9CwpVPulXWK1s05&__xts__%5B0%5D=68.ARAOznqv5bHgov8gyr6wZUnJTfkAulSlm4DUodpJ3DREHZcPD_mVPu6FWOK4ALvMXiVRP3DPKdRp_EpXsNuLi_P8eUHW_g1mTitpye5s92NVGNTyjiIOKJR8uNB_X4NXZ_h_u1CTQWi-WmdOq40XUld41IhMIlqOkfuXF3LnItr4xcCljhqSUDfg2oj-TBn5ypXd11FRJkZ6s37nHGKfVw_ONyFXXQKnkawY3jCqR9D6DBFVl0wyvO1Sx7oyHms2dVkBADWqxz2pypCYSOVfSJhdN9ROwBGX9SQb_pVFQX9Xk3W7rey0u1pSin6J-CvLyN-Q_70fSWfabGAb92g5KzZ4l_az
https://www.facebook.com/1893582967560590/photos/pcb.2363498580569024/2363494530569429/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARApymDH6YlqtkXLZbjc2qEfDUIkHJVFsIE9yABFY1s1e9ELh4ttvU4q-4rFcwCzU9CwpVPulXWK1s05&__xts__%5B0%5D=68.ARAOznqv5bHgov8gyr6wZUnJTfkAulSlm4DUodpJ3DREHZcPD_mVPu6FWOK4ALvMXiVRP3DPKdRp_EpXsNuLi_P8eUHW_g1mTitpye5s92NVGNTyjiIOKJR8uNB_X4NXZ_h_u1CTQWi-WmdOq40XUld41IhMIlqOkfuXF3LnItr4xcCljhqSUDfg2oj-TBn5ypXd11FRJkZ6s37nHGKfVw_ONyFXXQKnkawY3jCqR9D6DBFVl0wyvO1Sx7oyHms2dVkBADWqxz2pypCYSOVfSJhdN9ROwBGX9SQb_pVFQX9Xk3W7rey0u1pSin6J-CvLyN-Q_70fSWfabGAb92g5KzZ4l_az
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* Kurz spoločenských tancov. V októbri sme zahájili kurzy spoločenských 

tancov pod vedením tanečného lektora Milana Veselého. Na programe sú 

jednoduché rytmy a radosť z pohybu. Cieľom tanečného kurzu je osvojenie si 

základných krokov a figúr v jednotlivých latinsko-amerických a štandardných 

tancoch a samozrejme zlepšenie kondície. Tanečné tréningy zlepšujú celkové 

držanie tela, koordináciu pohybov, podporujú pohyblivosť kĺbov. Pozitívne 

pôsobia na obehovú a dýchaciu sústavu aj na svalový aparát. Majú taktiež 

pozitívny účinok na kognitívne schopnosti, no predovšetkým sú liekom na 

dobrú náladu a radosť zo života, čo je pre nás najdôležitejšie. 

 

 * Separovanie odpadu so žiakmi zo SZŠ Štvorlístok. Aj takto môže vyzerať 

medzigeneračný dialóg so žiakmi zo Súkromnej základnej školy Štvorlístok = 

o význame ochrany životného prostredia, otázky ohľadom správnej likvidácie 

odpadu. Je skvelé, že práve mladá generácia vyrastá s takýmto postojom k 

životnému prostrediu. Prezentácia žiakov sa nám veľmi páčila. Za veselé 

stretnutie a darčeky ďakujeme. S deťmi sme si spoločne sľúbili, že v triedení 

odpadu nepoľavíme, mladí aj tí skôr narodení. Ďakujeme a tešíme sa na 

ďalšiu spoluprácu pri organizovaní spoločných medzigeneračných podujatí. 
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* „Veselo s pesničkou, Veselo s priateľmi“. Družba nášho zariadenia s 

Denným penziónom Ivanka pri Dunaji trvá už neuveriteľných 26 rokov. 

Priateľstvo je vzácny dar a my si priateľstvo s Ivančanmi veľmi vážime a vždy 

sa tešíme na spoločné chvíle pri pesničkách a harmonike. Bolo nám cťou ich 

privítať dňa 23. októbra 2019 u nás v Skalici. Krásne počasie sme využili aj na 

prehliadku mesta a Kostola Milosrdných bratov. Potom sa tradične spievalo, 

tancovalo, k tomu nechýbalo dobré jedlo, tombola, ale najmä dobrá 

nálada, srdečné rozhovory, dojímavé zvítania aj rozlúčky. Ďakujeme všetkým 

za milú spoločnosť, úžasné piesne v podaní hosťujúceho Dunájka a 

domáceho Rozmarínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hudobný pozdrav „Mužákov“ z Prietržky. K októbrovým gratulantom sa 

pridali aj „Mužáci" z Prietržky, ktorí prišli potešiť krásnou pesničkou. Pesnička 

spievaná od srdca, nie je len potešením pre uši, ale aj pohladením pre dušu. 
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Originálne piesne od autorky pani Rajčákovej z Prietržky, ale aj známe 

pesničky si spolu s vystupujúcimi zaspievali aj naši seniori. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

* Úcta k starším - vystúpenie detí z MŠ Hurbanova. Najkrajšie a najmilšie 

stretnutia v spoločnosti detí. Máme veľkú radosť zo spolupráce s MŠ Skalica 

Sedmokráska, pracovisko Hurbanova ulica. Spájanie generácií, príjemné 

osvieženie a povzbudenie do našich dní. V utorok 29. októbra detičky vystúpili 

s vydareným kultúrnym programom v obidvoch našich zariadeniach a vyčarili 

nám radosť aj dojatie. Prekvapili darčekom, úžasnou fotogalériou množstva 

spoločných akcií, na ktoré máme len milé a veselé spomienky. V mysliach a 

srdciach nosíme nádherný odkaz od detí zo Sedmokrásky. „Nech Vám úsmev 

zdobí tvár a srdiečko hreje, naša láska, úcta k Vám, tá na predaj nie je.“ Zo 

srdca ďakujeme SEDMOKRÁSKY. 
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~ November 2019 ~ 

* Katarínska zábava. V deň sviatku svätej Kataríny sme mali v našom zariadení 

tanečnú zábavu. Podujatie zahájila pani riaditeľka, zagratulovala všetkým 

Katarínam a odovzdala kytičku. Privítala vzácnych hostí, ktorí boli pozvaní a to 

primátorku mesta Skalica Annu Miernu, viceprimátorku Veroniku Hanzalíkovú 

a poslankyňu Katarínu Chovancovú. Po milých príhovoroch všetkých hostí 

začala hrať hudba do tanca aj spevu.  Zábava končila veselou náladou a 

plánmi prípravy na adventné obdobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ December 2019 ~ 

*  Výlet na adventné trhy v Skalici. Dňa 2. decembra sme sa so seniormi 

vybrali pozrieť adventnú atmosféru v našom meste. Zazvonili sme si na 

zvonček šťastia, ochutnali vianočný puč, nakúpili darčeky pre blízkych a 

započúvali sa do kolied, s ktorými sa na námestí prezentovali mladí, 
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talentovaní speváci. A keďže bola riadna zima zašli sme aj na kávičku a 

zákusok do blízkej cukrárne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Oslava Jubilantov. Všetko najlepšie k narodeninám, šťastie, spokojnosť a 

pevné zdravie sme popriali našim narodeninovým oslávencom v poslednom 

štvrťroku v roku 2019. Pri tejto príležitosti sa seniori zišli a spoločne oslávili svoj 

krásny sviatok. Nechýbal prípitok ani občerstvenie. Pri šálke kávy, výbornom 

zákusku a chlebíčkoch sa dobre diskutovalo a slávnostnú atmosféru dotvárali 

piesne pána Mikuša, ktorý nám hral do tanca. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

* Pozvanie do Zeleného domu na adventné dielničky.  Dňa 6.12.2019 sme sa 

potešili pozvaniu do Zeleného domu na adventné dielničky. Pred spoločným 

tvorením sme si mali možnosť prezrieť krásne zrekonštruované priestory 

zariadenia a taktiež sme sa inšpirovali aké krásne predmety vo voľnom čase 

ich obyvatelia vyrábajú. Spoločne sme sa pustili do aranžovania vianočných 

dekorácií, zdobenia medovníkov, výroby svietnikov a iných predmetov. Tento 



61 
 

deň sme ukončili slávnostným obedom, na ktorý nás pozvala pani riaditeľka 

Zeleného domu Beatka Minďašová. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

* Návšteva svätého Mikuláša. Posledný mesiac v roku sa už tradične nesie v 

znamení malých aj veľkých prekvapení. Mikulášskej nádielke sa tešili aj naši 

seniori, ktorým svätý Mikuláš so svojím sprievodom urobil veľkú radosť. Najviac 

ich rozosmial Mikulášov pomocník – čert, ktorý zanechal na všetkých svoje 

čierne stopy. Vzácna návšteva sa odohrávala v jedálni nášho zariadenia. 

Jedáleň bola obsadená do posledného miesta. Spomínali sme na chvíle, ako 

sa Mikulášovi rozprávali básničky a veru niektorí si aj spomenuli a potešili ho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prezentačné trhy v zariadení. Vianoce – čas pokoja, radosti, ale aj čas 

spojený s nákupmi darčekov. Naše zariadenie pre seniorov, ich príbuzných a 

známych usporiadalo v priestoroch zariadenia v dňoch 6. decembra až  

7. decembra 2019 „Vianočné prezentačné trhy“. Klienti, príbuzní, zamestnanci 
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a hostia mali možnosť prísť a poobzerať si rôzne výrobky zhotovené našimi 

klientmi na pracovných terapiách. Počas celých trhov sa podávalo aj malé 

občerstvenie a samozrejme vládla veselá predvianočná nálada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Adventné posedenie s priateľmi zo Zeleného domu. Dňa 16.12.2019 sme pre 

obyvateľov nášho zariadenia usporiadali v jedálni vianočné trhy, počas 

ktorých si všetci mohli zakúpiť vianočné pečivo, varené vínko, klobásu a 

výrobky z terapií. Na podujatie už tradične pozývame priateľov zo Zeleného 

domu, ktorí naše pozvanie opäť prijali a prišli nás potešiť krásnym tanečným 

vystúpením a vzácnym darčekom „Putovným vianočným stromčekom“ s 

prekvapením. Príjemnú vianočnú atmosféru sme upevnili piesňami v podaní 

Mariána Mikuša a rozhovormi o prichádzajúcich sviatkoch. Veľké ĎAKUJEME 

patrí aj žiakom zo ZŠ Mallého v Skalici, ktorí nás príjemne prekvapili a priniesli 

nám krásne vianočné koledy, tak ako sa chodilo v minulosti. 
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* Pozdravy a vystúpenie SZŠ Štvorlístok. Dňa 18. 12.2019 prišli medzi nás žiaci 

zo Súkromnej Základnej školy Štvorlístok. Okrem bohatého programu priniesli 

všetkým vlastnoručne vyrobené vianočné pozdravy s venovaním, ktoré 

osobne odovzdali. Z celého srdca ďakujeme deťom aj ich pedagógom za to, 

že nezabúdajú na našich starkých a pravidelne ich navštevujú počas celého 

roka, nielen na Vianoce. 
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* Štedrý večer. Vianoce – najkrajšie sviatky v roku. Klienti Zariadenia pre 

seniorov našli v našom zariadení svoju druhú rodinu. Štedrú večeru sme prežili 

v pokojnej atmosfére pri vianočných koledách chrámového zboru Cantamus 

Domino, pri dojímavom príhovore pani riaditeľky aj s požehnaním od 

duchovného otca pána farára mon. Roberta Urlanda. S vďakou a vzájomnou 

úctou budeme spomínať na tieto slávnostné chvíle strávené spolu počas 

najkrajšieho večera v roku. 
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5  TECHNICKO – HOSPODÁRSKY ÚSEK  

 

Prevádzku technicko-hospodárskeho úseku zabezpečuje 32,5  

zamestnancov, úsek je rozdelený na jednotlivé oddelenia:  

• Oddelenie stravovania  zabezpečuje celodenné stravovanie, zostavuje 

jedálne lístky, objednáva, preberá a skladuje potraviny, zabezpečuje 

prevádzku jedální. 

• Oddelenie hospodárske vedie evidenciu majetku a skladov, 

dodávateľov, zabezpečuje chod prevádzky zariadenia, nákupy, 

verejné obstarávanie, vedie pokladňu, vykonáva inventarizáciu.  

• Oddelenie upratovania a prania upratuje byty klientov, izby a spoločné 

priestory, zabezpečuje čistotu osobného a bytového šatstva klientov, 

pracovných odevov zamestnancov.  

• Oddelenie údržby opravuje a odstraňuje poruchy v bytoch, izbách 

a vo všetkých priestoroch prevádzky zariadenia, zabezpečuje dohľad 

kotolne, vykonáva drobné stavebné a rekonštrukčné práce, 

zabezpečuje kontroly a revízie strojov a zariadení, autodopravu, 

vykonáva údržbu interiéru a exteriéru zariadenia, zásobovanie.  

• Oddelenie vrátnice  zabezpečuje prvotný kontakt osobný a telefonický, 

obsluhuje telefónnu ústredňu, vedie evidenciu pohybu všetkých osôb 

smerom do a zo zariadenia.  

 

Rok 2019 sa pre zariadenie niesol v znamení prác a aktivít charakteru 

bežnej prevádzky a údržby a tiež v znamení dôležitých rozvojových investícií 

a rekonštrukcií. Zásadným spôsobom sa nám podarilo zrekonštruovať 

a dovybaviť priestory rehabilitácie, kde je klientom poskytovaná 

rehabilitačná starostlivosť. Pre skvalitnenie služieb bolo zakúpené masážne 

kreslo, ktoré klienti s obľubou využívali. Zakúpenie kresla sme realizovali 

z príspevkov 2% z daní. S cieľom dosiahnutia ľahko udržateľného hygienického 

štandardu sme zrekonštruovali priestor čakárne. Miestnosť ošetrovateľského 

personálu sme dovybavili AED - defibrilátorom. Ošetrovateľky tak môžu rýchle 
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a účinne poskytnúť pomoc v prípade akútnej potreby. Pri rekonštrukcii 

spoločnej jedálne sme sa sústredili na dosiahnutie vysokých hygienických 

štandardov v súlade s estetizáciou prostredia. Vytvorili sme tak účelné 

i príjemné miesto pre spoločné stravovanie. Pre vytvorenie čo najväčšieho 

komfortu pre imobilných a ťažko pohyblivých klientov sme dokúpili 13 ks 

elektricky polohovateľných lôžok. Nákup lôžok sme realizovali kombináciou 

vlastných finančných prostriedkov, príspevkov 2% z daní a finančných 

prostriedkov z TTSK. Pozornosť sme upriamili aj na spoločné priestory 

v zariadení s najväčšou koncentráciu klientov a rozhodli sme sa tu umiestniť 

profesionálne čističky a dezinfikátory vzduchu. Tieto sú navrhnuté tak, aby 

kontinuálne vytvárali hydroxyl radikály, ktoré môžu výrazne znížiť koncentráciu 

mnohých vzduchom šírených bakteriálnych, plesňových patogénov a vírusov, 

s cieľom minimalizovať riziko infekcií hlavne vo vysoko rizikových priestoroch. 

Pre splnenie prevádzkových podmienok sme vykonali sťahovanie miestnosti 

určenej na pracovnú terapiu a šatne zamestnancov ROO úseku. Pri tejto 

príležitosti, sme vymenili staré, poškodené šatňové skrine a doplnili šatňu 

o nové lavice a vešiaky. V hodnotenom období sme svoju pozornosť venovali 

ekológii aj  z pohľadu prevádzky. Do spoločných priestorov zariadenia sme 

umiestnili označené, odpadové koše na plast a papier a k správnej separácii 

tak  prispievajú i samotní klienti. V exteriéri zariadenia sme vykonali 

revitalizáciu zeleného pásu, ktorý lemoval vstup do zariadenia. Týmto 

zásahom sme vytvorili efektnú, okrasnú záhradku, ktorá podnecuje zmyslové 

vnímanie a umožňuje klientom vizuálny a hmatový kontakt s prírodou. 

V rozľahlých vonkajších priestoroch zariadenia sme umiestnili 7 ks  

betónových lavičiek. Výrazne sme tak posilnili počet miest, ktoré môžu klienti 

využívať na oddych a stretávanie sa v zelenom parku zariadenia. Lavičky sme 

dostali darom z firmy Protherm Production Skalica.  V priebehu roku 2019 sme 

sa zamerali na prevádzku  z pohľadu modernizácie a vymenili viacero 

významných nefunkčných spotrebičov za nové. Kuchyňa: kotol na polievku, 

trojkomorová pec, chladiaca skriňa. Práčovňa: veľkokapacitná profesionálna 

práčka. Za významnejšie investície považujeme aj sponzorské zabezpečenie  

strešného prekrytia zásobovacej rampy, sponzorská oprava havarijnej 
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závady na vykurovacom systéme, svojpomocné rozšírenie cyklo stojiska 

v areály budovy pre klientov aj zamestnancov, zakúpenie záhradných 

nožníc, výmena zastaralej PC techniky.     

 

V hodnotenom období bola v januári 2019 vykonaná kontrola našej 

stravovacej  prevádzky, výkonom štátneho zdravotného dozoru zo strany 

Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva so sídlom v Senici. Kontrolou 

neboli zistené žiadne nedostatky.   

S cieľom efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými 

prostriedkami a s akcentom na transparentnosť sme obstarávali tovary 

a služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internou smernicou organizácie 

o verejnom obstarávaní. 

V hodnotenom období sme realizovali 11 verejných obstarávaní 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO –  Výzvou na predkladanie 

cenových ponúk, ostatné zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky malého 

rozsahu sme obstarávali prieskumom trhu alebo priamym zadaním.  

Výzvou na predkladanie ponúk sme v roku 2019 obstarávali dodávanie 

elektrickej energie a jednotlivé druhy potravín: 

- Elektrická energia, 

- Mäsové výrobky a údeniny z čerstvého mäsa, 

- Čerstvé hovädzie a bravčové mäso v kuchynskej úprave,  

- Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky,  

- Chlieb a pekárenské výrobky , 

- Mrazené mäso, ryby, zelenina, ovocie, hlbokomrazené polotovary 

a chladené lahôdky.  

Ostatné tovary a služby boli zákazkami malého rozsahu a boli obstarávané 

priamym zadaním.    
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6  ZLEPŠOVANIE KVALITY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

 

Implementácia kvality do poskytovania sociálnych služieb spôsobom, 

ktorý napĺňa individuálne potreby prijímateľov a v maximálnej miere 

zohľadňuje ich požiadavky je hlavným poslaním Zariadenia pre seniorov. 

Vychádza z cieľov, ktoré umožňujú prijímateľovi žiť spokojný život 

(komplexnosť služieb), prihliada na potreby jednotlivca (individuálne 

plánovanie, ktoré aktivizuje k sebestačnosti, nezávislosti) a chráni jeho práva 

a záujmy (bezpečnosť služieb).  

Systémom manažérstva kvality zariadenie preukazuje svoju schopnosť 

trvalo poskytovať službu, ktorá spĺňa požiadavky klienta, zvyšuje spokojnosť 

klientov, zamestnancov, zriaďovateľa a ostatných zainteresovaných 

partnerov prostredníctvom trvalého zlepšovania systému a zabezpečovania 

zhody s požiadavkami klientov a platnej legislatívy. Zároveň zaisťuje 

systémovú aplikáciu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov.  

Dňa 28. novembra 2019 bol vykonaný dozorný externý audit 

certifikačným orgánom TŰV SUD Slovakia s.r.o, ktorý potvrdil plnenie 

požiadaviek normy EN ISO 9001 v aktuálnom znení a potvrdil trvanie platnosti 

certifikátu kvality. V rámci auditu bol zaznamenaný pokrok a zlepšovanie v 

oblastiach činností projektov a rozvoja. 

Manažment organizácie zaisťuje, že politika kvality: 

• je dostupná, zverejnená, pochopená a aplikovaná zamestnancami,  

• je pravidelne preskúmaná s ohľadom na jej trvalú vhodnosť, 

• je primeraná účelu organizácie,  

• je udržiavaná ako zdokumentované informácie, 

• obsahuje záväzok plnenia požiadaviek zainteresovaných strán a trvalo 

zlepšuje efektívnosť systému manažérstva kvality.  
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➢ Dlhodobé ciele: 

➢ Podporovať rozvoj medzigeneračných vzťahov. 

➢ Podporovať dobrovoľnícku činnosť. 

➢ Rozširovať možnosti pre rozvoj spomienkovej terapie. 

 

Zariadenie pre seniorov Skalica sa snaží sústavne zlepšovať dôveru a 

spokojnosť zainteresovaných strán profesionálnym prístupom, kvalitou svojej 

práce a plnením požiadaviek a očakávaní. Výsledky zistení pravidelne 

analyzuje.  

 

➢ Nástroje zlepšovania:  

• cielená kontrola so zameraním na zlepšenie kvality poskytovaných 

služieb 

• schránky na podnety, pripomienky a návrhy k poskytovaným službám  

• evidencia požiadaviek a sťažností 

• zlepšovateľské projekty  

• záznamy odborných postupov z poskytovanej sociálnej služby  

• distribúcia a vyhodnocovanie dotazníkov spokojnosti 

Strategické ciele kvality:

Podporovať prirodzenú väzbu na rodinu, priateľov a miestnu komunitu.

Poskytovať individualizované sociálne služby vzdelaným a motivovaným
personálom, s odborným a ľudským prístupom.

Priebežne zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Snažiť sa zachovať čo najväčšiu sebestačnosť klientov, čo najdlhšiu
dobu.

Špecifickými metódami a prostriedkami podporovať poznávacie
schopnosti a zručnosti klientov.

Zabezpečiť dôstojný život klientov v prostredí, ktoré považujú za svoj
skutočný domov.
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• identifikácia rizík a príležitostí ovplyvňujúca zhodu a schopnosť zlepšovať 

spokojnosť zainteresovaných strán  

• interné audity, 

• riadená dokumentácia, 

• vzdelávanie zamestnancov. 

 

Vyhodnotenie spätnej väzby a spokojnosti zainteresovaných strán: 

 

Zariadenie pre seniorov realizuje zisťovanie spokojnosti klienta 

a rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnych služieb formou „Dotazníka 

spokojnosti“. V roku 2019 bola ponúknutá možnosť vyjadriť sa všetkým 

klientom zariadenia, v porovnaní s  predchádzajúcim období, kedy sa 

oslovovali len vybrané skupiny obyvateľov. Oslovením všetkých sme získali  

výsledky v objektívnejšej podobe s výpovednou hodnotu. Zároveň sme v roku 

2019 zahájili zisťovanie spokojnosti aj zamestnancov zariadenia. Zisťovanie 

spokojnosti bolo anonymné, realizované priebežne a pre zainteresované 

strany dobrovoľné. Dotazník slúži zároveň aj na zisťovanie nevyslovených 

požiadaviek k naplneniu individuálnych potrieb a očakávaní. Odporúčania 

vyplývajúce z dotazníkov sú predmetom riešenia na pracovných poradách. 

Zvolená forma spätnej väzby umožňuje odhaliť potenciál, slabšie miesta a 

zamerať sa na ich zlepšenie.  

 

Výsledky dotazníkové prieskumu, hodnotenie klientov:  

➢ Poskytovanie zdravotnej starostlivosti  je na úrovni 99,7% spokojnosti 

klientov. 

➢ Zabezpečovanie starostlivosti pracovníkmi sociálno-terapeutického 

úseku je na úrovni 98,4% spokojnosti klientov.  

➢ Kvalita prevádzky hospodárskeho zabezpečenia je na úrovni 98,5% 

spokojnosti klientov. 
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Výsledky dotazníkového prieskumu, hodnotenie rodinných príslušníkov:  

Poskytovanie komplexnej starostlivosti v našom zariadení prijímateľom 

sociálnych služieb je na úrovni 99,3% spokojnosti z pohľadu rodinných 

príslušníkov.  

 

Výsledky dotazníkového prieskumu, hodnotenie zamestnancov: 

Vyjadrenie spokojnosti zamestnancov pri výkone pracovných činností 

v prevádzke zariadenia je na úrovni 98,8%.  Z výsledkov dotazníka môžeme 

konštatovať, že najvýznamnejším motivačným prvkom výkonu povolania pre 

zamestnancov, je dobrá atmosféra na pracovisku, druhým významným 

motivačným prvkom pre zamestnancov je stálosť a istota práce. Finančné 

hodnotenie vychádza ako podporný prvok, za  menej významné motivačné 

prvky sa ukázal rešpekt a uznanie od nadriadených. Nevýznamným 

motivačným prvkom pre zamestnancov je možnosť kariérneho rastu. 

 

➢ Vyhodnotenie cieľov stanovených pre rok 2019 

➢ Zabezpečenie personálnej stability: zrealizované ✓. 

➢ Zabezpečiť objektívne hodnotenie spokojnosti zainteresovaných strán 

s kvalitou poskytovania sociálnych služieb: zrealizované ✓.  

➢ Vytvoriť dvojlôžkovú izbu pre imobilných klientov: zrealizované ✓. 

➢ Zvyšovať kvalitu života klientov s ťažkými poruchami mobility 

dovybavením izieb elektrickými polohovateľnými lôžkami:  

zrealizované ✓. 

➢ Aktívne uplatňovať metódu  individuálneho plánovania:  

zrealizované ✓. 

 

Tabuľka   Zlepšovateľské projekty rok 2019 

Názov projektu Zameranie 

Reparácia záhradných 

altánkov 
✓ čiastočne zrealizované ✓ 

Estetizácia prostredia pre klientov. 
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Vymaľovanie chodbičiek 

bytových jednotiek 
 
 

✓ zrealizované ✓ 

Zveľadenie vnútorných priestorov 

zariadenia, zlepšenie hygienických 

štandardov. 

Parkovisko osobných vozidiel 

pre klientov zariadenia 
 

✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych 

služieb, správne osadenie dopravných 

značiek. 

Jarná brigáda v Remi záhrade – 

JESÉNIA zps  

✓ zrealizované ✓ 

Socializácia klientov, vytváranie príležitostí 

za účelom motivácie k spoločnému 

tráveniu voľného času klientov oboch 

zariadení. 

Parkovacia plocha bicyklov 

pre klientov zariadenia 
✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych 

služieb, svojpomocné rozšírenie cyklostojiska 

pre klientov a zamestnancov.  

Prekrytie zásobovacej rampy, 

vybudovanie striešky 
✓ zrealizované ✓ 

Zlepšenie kvality technických podmienok pri 

manipulácii s potravinami. 

Zefektívniť triedenie odpadu 

klientmi zariadenia, doplnenie 

odpadových košov, osveta 

a edukácia  
✓ zrealizované ✓ 

Motivácia klientov k podpore 

environmentálnej stratégie obce. 

Vybudovanie oddychovej zóny 

v átriu zariadenia 

a bylinkového zákutia  
✓ zrealizované ✓ 

Socializácia klientov, vytvorenie miesta na 

aktívny oddych a príležitosti k spoločne 

trávenému času. 

Rekonštrukcia a vymaľovanie 

jedálne  
✓ zrealizované ✓ 

Zveľadenie a zútulnenie spoločných 

priestorov zariadenia. 

„Aj prostredie lieči“ – staráme 

sa moderne a efektívne 
✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie kvality,  nákup elektrických  

polohovateľných lôžok, vyšetrovacie 

polohovateľné lôžko, vozík na osobnú 

hygienu) 

Projekt s podporou TTSK. 

Modernizácia zdravotníckeho 

vybavenia  
✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie kvality života imobilných a ťažko 

mobilných PSS na zdravotnom úseku. 

„V novom šate – nové výzvy 

pre telo aj dušu.“ skvalitnenie 

rehabilitačnej starostlivosti  
✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie kvality poskytovania 

rehabilitačnej starostlivosti za účelom 

dosiahnutia maximálnej funkčnej zdatnosti 

klientov. 

Predzáhradka pri vstupe do 

zariadenia  
✓ zrealizované ✓ 

Revitalizácia predzáhradky pre podporu 

zmyslového vnímania a kontakt s prírodou. 

Medzigeneračný dialóg  
✓ zrealizované ✓ 

Podpora vo vytváraní vzťahov medzi 

generáciami v spoločných aktivitách, 

spolupatričnosť,  vzájomné pochopenie. 
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Názov projektu Zameranie 

Revitalizácia čakárne v ZpS  
✓ zrealizované ✓ 

Budovanie prostredia za účelom zútulnenia 

a modernizácie spoločných priestorov pre 

klientov i návštevníkov. 

Bezpečný a komfortný domov  
✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych 

služieb, za účelom ochrany zdravia 

a majetku klientov i zariadenia. 

Ekonomické a ekologické 

vykurovanie  
✓ čiastočne zrealizované ✓ 

Zníženie spotreby zemného plynu, nákladov 

na energie, zvýšenie efektivity vykurovania 

a zabezpečenie klientom vyšší tepelný 

komfort. 

Využitie šijacieho stroja na 

pracovnej terapii  
✓ zrealizované ✓ 

Rozširovanie možností voľnočasových 

aktivít. 

Dezinfikátor a čistič vzduchu 
✓ zrealizované ✓ 

Eliminácia šírenia infekčných ochorení 

v uzatvorených priestoroch, určených pre 

trávenie voľného času klientov. 

Zmyslová stimulácia aj pre 

seniorov 
✓ zrealizované ✓ 

Rozširovanie možností voľnočasových 

aktivít. 

Skvalitnenie web stránky www. 

zpssi.sk - 

„ Hovorí o nás viac... ako si 

mnohí myslia“. 
✓ zrealizované ✓ 

Skvalitňovanie a modernizácia poskytovania 

informácií verejnosti v rámci informačnej 

stratégie. 

„ Modernizácia pracovného 

prostredia  – kvalitnejší výkon 

práce“ - materiálne vybavenie 

pre personál 
✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie kvality pracovného prostredia 

pre zamestnancov. 

 

Ciele pre rok 2020:  

✓ Rozvoj kompetencií zamestnancov za účelom prípravy kvalitnej 

dokumentácie a prípravy všetkých zamestnancov, byť zainteresovaným 

a podieľať sa na procese preukazovania pripravenosti na hodnotení 

plnenia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych 

službách, s akcentom na holistický prístup ku klientovi. 

✓ Zvýšenie dostupnosti služieb a starostlivosti v rámci ROO úseku 

(rekonštrukcia kúpeľne na opatrovateľskom oddelení, rozšíriť rozsah 

rehabilitačných služieb).  

✓ Rozšíriť kvalitatívny a kvantitatívny fond záujmovej činnosti a terapie.  
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7  FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

Rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov Skalica viedla svoje 

účtovníctvo v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. Ročná účtovná závierka za rok 2019 bola zostavená dňa 9. marca 

2020. 

7.1 Prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch) 

 

➢ P R Í J M Y  

      Celkové príjmy za rok 2019 predstavujú 1 453 600,25  €, z toho: 

• Príjmy z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo 

výške 702 867,82 €. 

• Vlastné príjmy vo výške 748 118,71 €, z toho príjmy za služby ako je 

stravovanie 310 666,59 €, bývanie, odkázanosť a ostatné služby od 

klientov 421 902,20 €, ďalej ostatné príjmy z Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Senica 7 965,13 €, dary vo výške 4 550,00 €, z grantov 

2 615,00 € a z úrokov a dobropisov vo výške 419,79 €. Z nevyčerpaných 

darov z roku 2018 vo výške 2 613,72 €.  

V nasledujúcej tabuľke sú graficky premietnuté uvedené príjmy. 

 

Tabuľka Príjmy 

PRÍJMY CELKOM 1 453 600,25 € 

• Príjmy z dotácie MPSVaR SR 702 867,82 € 

• Vlastné príjmy, z toho: 748 118,71 € 

Príjmy za služby 732 568,79 € 

Ostatné príjmy   15 549,92 € 

Nevyčerpané dary z roku 2018 2 613,72 € 
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➢ V Ý D A V K Y 

Celkové čerpanie výdavkov za rok 2019 bolo vo výške 1 453 600,25 €:   

• Bežné výdavky – čerpanie bežných výdavkov je 1 441 125,05 €. 

• Kapitálové výdavky – čerpanie v roku 2019 je 12 475,20 €. Z vlastných 

príjmov sme nakúpili kotol v hodnote 3 726,00 €, práčku v hodnote 

5 026,80 € a 3-komorovú pec v hodnote 3 722,40 €. 

V tabuľke ponúkame prehľad v oblasti výdavkov.  

Tabuľka Výdavky 

VÝDAVKY CELKOM 1 453 600,25 € 

• Bežné výdavky, z toho: 1 441 125,05 € 

   610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 

   688 825,96 € 

   620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní    246 924,47 € 

   630 Tovary a služby    502 504,23 € 

   640 Bežné transfery      2 870,39 € 

• Kapitálové výdavky       12 475,20 € 

 

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo kontrolované a použité na 

plánované prevádzkové potreby, predovšetkým na úhradu dodávateľských 

faktúr, nákup materiálu na údržbu obytných jednotiek a celej prevádzky, za 

opravy a revízie prevádzkových strojov a zariadení, výplatu miezd a odvodov 

do sociálneho a zdravotného zabezpečenia a ďalšie služby. Pri výdavkových 

položkách sme dodržiavali zásady efektívnosti a hospodárnosti vynaložených 

výdavkov. 

 

►610 Mzdy: Čerpanie k 31.12.2019 je vo výške 688 825,96 €. Patria sem 

mzdové prostriedky na zamestnancov zariadenia. V súlade so Zákonníkom 

práce zamestnávame potrebný počet pracovníkov so zníženou 

pracovnou schopnosťou.  
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Tabuľka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 

Položka  Čerpanie 

611 Tarifný plat, osobný, základný a funkčný plat vrátane ich 

náhrad 

542 611,79 € 

612 Osobné a ostatné príplatky  146 214,17 € 

SPOLU 688 825,96 € 

 
 

►620 Poistné: Do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na 

doplnkové dôchodkové poistenie bolo odvedených 246 924,47 €. Záväzky 

voči poisťovniam nemáme. 

Tabuľka  620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 

Položka  Čerpanie 

621 Poistné do VšZP 27 054,96 € 

623 Poistné do ostatných poisťovní   39 765,40 € 

625001 Na nemocenské poistenie     9 708,68 € 

625002 Na starobné poistenie   97 647,65 € 

625003 Na úrazové poistenie     5 588,53 € 

625004 Na invalidné poistenie   20 282,95 € 

625005 Na poistenie v nezamestnanosti     6 759,39 € 

625007 Na poistenie do rezervného fondu   33 127,71 € 

627 Na príspevok do DDP     6 989,20 € 

Spolu 246 924,47 € 

 

 

►630 Tovary a služby: čerpanie vo výške 502 504,23 €,  z toho na: 

• Cestovné náhrady: čerpané vo výške 269,62 €. 

• Energie, voda a komunikácie: čerpané vo výške 96 307,28 €, z toho za 

el. energiu a plyn 71 337,47 €,  vodné a stočné 21 484,08 €, poštové a 
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telekomunikačné služby 1 865,97 € a poplatky za internet vo výške 

1 619,76 €. 

• Materiál: čerpané vo výške 323 197,08 €, z  tejto položky boli uhradené 

výdavky na:  

- aktualizácia používaného softvéru, licencia 1 537,95 €, 

- telekomunikačná technika 3 296,37 €,  

- prevádzkové stroje a prístroje 16 081,76 € (napr. nákup práčky, 

rehabilitačného prístroja, šijacieho stroja, chladničky, defibrilátora) 

- interiérové vybavenie 21 635,12 € , 

- knihy, časopisy a noviny 318,06 € (odborná  literatúra, finančný 

spravodajca, verejná správa, zbierka zákonov a denná tlač), 

- nákup potravín 215 485,45 €, 

- nákup všeobecného materiálu 55 731,02 €, sú to pracie, čistiace, 

hygienické a dezinfekčné prostriedky, zdravotnícky materiál, materiál 

na údržbu, kancelárske potreby, papier, tlačivá, jednorazové žinky a 

rukavice, kuchynské riady, biolampa, tapety,  

- nákup výpočtovej techniky 4 606,60 €,  

- ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov 4 127,21 €, 

- palivá ako zdroj energie 377,54 € (palivo do kosačky, náhradného 

zdroja). 

• Dopravné: čerpané vo výške 2 705,47 € (PHM, servis a údržba dvoch 

vozidiel, poistenie vozidiel, prepravné). 

• Rutinná a štandardná údržba: čerpané vo výške 15 423,58 € (kuchynské 

zariadenie, mrazničky, pračky, sušičky, oprava hasiacich prístrojov), 

údržba budovy a údržbu softvéru. Všetky tieto práce boli vyvolané 

potrebou odstránenia porúch alebo z dôvodu zlého stavu. 

• Nájomné za prenájom: čerpané vo výške 2 227,96 € za prenájom 

priestorov a inventáru, osviežovačov na chodby a sociálne zariadenia. 

 

• Služby: čerpanie 62 373,24 €, z toho vyberáme nasledujúce položky:  

- Bankové poplatky 1 508,98 €, inzercia 204,00 €. 
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- Na stravovanie zamestnancov vo výške 55% hodnoty stravnej jednotky 

bolo čerpané 15 964,97 €. 

- Na základe dohody o vykonaní práce bolo vyplatená suma 5 099,00 €  

za brigádnické práce na ošetrovateľskom a opatrovateľskom 

oddelení, za hudobné produkcie pri kultúrnych podujatiach. 

- Pranie posteľnej bielizne dodávateľsky, deratizácia, odvoz odpadu, 

kominárske práce, za pravidelné revízie a kontroly zariadení, 

zhotovovanie kľúčov a pečiatok, mesačný servis na úseku PO a BOZP, 

za pracovnú zdravotnú službu, účtovný audit, dozorný audit ISO a 

odborné služby 22 686,76 €. 

- Poistné za poistenie budovy Zariadenia pre seniorov a pracovníkov 

v sume 1 407,88 €, preventívne lekárske  prehliadky 84 €. 

- Ročný prídel do sociálneho fondu bol odvedený vo výške 8 189,65 €. 

- Školenia a semináre 7 228,00 €. 

- Vratka z nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie ŠR za 

neobsadené miesta bola vo výške 0 €. 

Tabuľka  630  Tovary a služby 

Položka  Čerpanie 

631 Cestovné náhrady        433,86 € 

632 Energie, voda a komunikácie   88 720,77 € 

633 Materiál 290 664,26 € 

634 Dopravné     1 676,26 € 

635 Rutinná a štandardná údržba   11 972,76 € 

636 Nájomné za prenájom        987,96 € 

637 Služby   83 175,42 € 

Spolu 477 631,29 € 

 

►640  Bežné transfery jednotlivcom: čerpanie 2 870,39 € na náhradu 

pracovníkom za nemocenské dávky. 
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Tabuľka  640  Bežné transfery 

Položka  Čerpanie 

642015 Na nemocenské dávky  2 870,39 € 

Spolu 2 870,39 € 

 

7.2 Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

 

 V nasledujúcej časti ponúkame v grafickom prevedení tabuliek 

prehľad, ktorý člení príjmy podľa ich jednotlivých zdrojov.  

Tabuľka Zdroje príjmov  

PRÍJMY CELKOM 1 453 600,25 € 

• Príjmy z dotácie MPSVaR SR 702 867,82 € 

• Vlastné príjmy spolu, z toho: 

Príjmy za služby 

Z účtov fin. hospodárenia  

• Ostatné príjmy 

732 988,58 € 

732 568,79 € 

419,79 €  

17 743,85 € 

Ostatné príjmy, z toho: 

Z ÚPSVaR Senica     7 965,13 € 

Z grantov VÚC  2 615,00 € 

Granty/Dary 4 550,00 € 

Nevyčerpané dary z roku 2018 2 613,72 € 
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7.3 Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 Zameriavame sa na vymedzenie pohybu a stavu majetku z hľadiska 

dlhodobých hmotných a nehmotných zložiek, definujeme aj stávajúce, 

vyplývajúce dlhodobé a krátkodobé záväzky. 

 Tabuľka  Majetok 

Spolu majetok 4 108 667,85 € 

Dlhodobý nehmotný majetok 

 

Softvér       3 689,66 € 

Dlhodobý hmotný majetok 

 

Pozemky     12 656,84 € 

Stavby 3 792 284,07 € 

Samostatné hnuteľné veci    268 339,51 € 

Dopravné prostriedky   31 697,77 € 
 

 

 

Tabuľka Záväzky 

Záväzky Zostatok 31.12.2019 v € 

Dlhodobé záväzky, z toho:    978,37 € 

• záväzky zo sociálneho fondu 978,37€ 

Krátkodobé záväzky, z toho: 100 708,76 € 

• záväzky voči zamestnancom 48 403,61 € 

• záväzky voči poisťovniam 34 059,74 € 

• záväzky voči daňovému úradu 7 522,80 €  

• ostatné záväzky 7 369,09 € 

• z neuhradených faktúr 2 175,54 

• iné záväzky 1 177,98 
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7.4 Ekonomicky oprávnené náklady  

 

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje štruktúru ekonomicky oprávnených 

nákladov, ktoré sú podľa zákona o sociálnych službách definované ako 

náklady na zákonom uvedené činnosti. Uvádzame všetky tieto činnosti 

premietnuté na úrovni nášho zariadenia.  

Tabuľka Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov k 31.12. 2019 

§72 ods.5 PREDMET POLOŽKA v € 

a) Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 682 922,88 € 

b) Poistné na sociálne poistenie 244 862,42 € 

c) Cestovné náhrady 269,62 € 

d) Energie, voda a komunikácie 94 441,31 € 

e) Materiál 188 863,52 € 

f) Dopravné 2 705,97 € 

g) Rutinná údržba 12 668,66 €  

h) Nájomné za prenájom 1 000,00 € 

i) Služby 48 948,83 € 

j) Bežné transfery 2 870,39 € 

k) 
Odpisy hmotného a nehmotného 

majetku 
128 045,30 € 

SPOLU 1 407 598,90 € 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta 698 € 

 

Hlavný kontrolór mesta Skalica Ing. Gejza Liska vykonal kontrolu plnenia 

rozpočtu za I. polrok 2009. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.    

 



82 
 

8 SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY, INŠTITÚCIE A PARTNERI 

ZARIADENIA PRE SENIOROV SKALICA  

 

☺ Mesto Skalica  

☺ Obvodný lekár a geriater Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mimoriadny 

profesor  

☺ Odborní lekári: MUDr. Gabriela Švrčková, MUDr. Peter Radó 

☺ Fakultná nemocnica s poliklinikou a.s. Skalica  

☺ Lekáreň Farmedix 

☺ Rímsko – katolícky farský úrad Skalica  

☺ Evanjelický farský úrad  

☺ Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica    

☺ Denný penzión Ivanka pri Dunaji  

☺ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica  

☺ Občianske združenie a DSS Mikádo Skalica  

☺ Stredná zdravotnícka škola Skalica  

☺ Materská škola Skalica 

☺ Mestská knižnica Skalica  

☺ Základné školy v Skalici  

☺ Súkromná základná škola Štvorlístok 

☺ ETC Skalica 

☺ Vysoká škola zdravotníctva, sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav Dr. Pavla 

Blahu  

☺ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica  

☺ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica   

☺ Sociálna poisťovňa 

☺ Okresný súd 

☺ Notársky úrad  

☺ Exekútorské úrady  

☺ TÜV SÜD Slovakia s.r.o 

☺ RVC Senica  

☺ Tabita s.r.o.   
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Tabita s.r.o.   

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

Za finančnú a morálnu pomoc nášmu zariadeniu 

♥ úprimne a zo srdca ďakujeme ♥ 

všetkým menovaným aj nemenovaným darcom,  

priateľom, sympatizantom a dobrovoľníkom. 

 

 

V roku 2019 nás podporili všetci títo úžasní, inšpiratívni, srdeční ľudia a 

organizácie: 

♥ Animátori a mládež z Farskej charity pod vedením Katky Caletkovej 

♥ Essity Slovakia s.r.o. 

♥ Farmedix s.r.o. 

♥ Mesto Skalica 

♥ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

♥ Mont-Alu s.r.o. Vrádište  

♥ Protherm Production s.r.o. 

♥ SANIMAT SK 

♥ Trnavský samosprávny kraj 

♥ UNTRACO SR 

♥ Vaillant Group Slovakia, s.r.o 

♥ Brumerčíková Margita, Flajžíková Jozefa, Kuklišová Kvetoslava. 
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Vy všetci uvedení, ale aj tí anonymní, nám pomáhate 

uskutočňovať sny, priania, túžby, plány a potreby v prospech 

nášho zariadenia. Patrí vám srdečná vďaka. 

 

 








