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Vážené dámy a páni, vážení čitatelia!  

S radosťou do Vašej pozornosti odovzdávam Výročnú správu Zariadenia 

pre seniorov Skalica za rok 2018. Pozývam Vás nahliadnuť do atmosféry 

zariadenia a zhodnotiť, čo sme dosiahli pri plnení nášho poslania a čo sa nám 

podarilo. Obdobie, ktoré výročná správa pokrýva bolo pre nás v organizácii 

naplnené činorodou prácou, pozostávajúcou z každodenných činností, 

radostných aj menej radostných okamihov, úspechov, riešenia problémov, 

odpovedí na výzvy, ale i zmien, ktoré nám život priniesol a na ktoré sme museli 

reagovať a odpovedať. Snažili sme sa svoju prácu vykonávať zodpovedne, na 

požadovanej odbornej, profesionálnej úrovni, s ľudskou tvárou. Bol to tiež rok 

dôležitý z pohľadu mnohých seniorov, ktorí u nás našli bezpečný prístav, 

pomocnú ruku, opateru, láskavé slovo a pohladenie. Rozhodujúcim kritériom 

úspešnosti našej práce bola a vždy bude spokojnosť klientov. Máme nastavené 

predstavy a ciele ako našu prácu ďalej skvalitňovať a rozvíjať a vychádzať 

klientom v ústrety pri uspokojovaní ich potrieb. 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 zriaďovateľovi 

zariadenia – 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, ich ľudský 

a odborný  prístup 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. Pri výkone našej práce je úžasné mať pocit, že 

sme obklopení človečinou, altruizmom, láskou a úctou k hodnotám človeka. 

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 31.12.2018 v pracovnom pomere 64,5 

zamestnancov, z toho dvaja sú na rodičovskej dovolenke a dvaja zamestnanci 

sú zamestnaní prostredníctvom projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Senica. Počet odborných zamestnancov je 27. Organizácia Zariadenia pre 

seniorov Skalica je rozdelená na úseky, ktoré riadia vedúci úsekov. Od 1.1.2018 

sme zmenili organizačnú štruktúru, cieľom ktorej bolo zefektívniť riadenie, 

usporiadanie kompetencií, úloh a vzťahov v zariadení. Nové usporiadanie 

hodnotíme pozitívne a úspešne. Zmena splnila nastavené ciele a naštartovala 

zmeny potrebné pre personálnu stabilizáciu a motiváciu zamestnancov. 

Vzdelanostnú štruktúru zamestnancov a organizačnú štruktúru uvádzame 

v nasledujúcich grafických prevedeniach.   

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 
 

2 
 

11 
 

5 
 

- 

Úsek 

SPaT 

 

7 
 

- 
 

3 
 

2 
 

2 
 

- 
 

- 

Ekonom. 

úsek 

 

3 
 

- 
 

1 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 

Úsek 

THZ 

 

32,5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 
 

14 
 

14,5 

 

Haloterapia 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
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1 Hlavná 
účtovníčka  

1 Účtovná 
fakturantka 

Diagram Organizačná štruktúra zariadenia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky skratiek: 

* RHB rehabilitačné oddelenie 

* OŠE ošetrovateľské oddelenie 

* OPA opatrovateľské oddelenie 

* SOC sociálne oddelenie 

* TER terapeutické oddelenie 

* MD metodicko-dokumentačné oddelenie 

* PaM personálne a mzdové oddelenie 

* ÚČT účtovnícke oddelenie 

* STR oddelenie stravovania 

* HOSP hospodárske oddelenie 

* UaP oddelenie upratovania a prania 

* Ú oddelenie údržby 

* V oddelenie vrátnice 

 

 

 

        ÚSEK ROO 
  Vedúca úseku ROO 

               30% 

        ÚSEK SPaT 
  Vedúca úseku SPaT 

            30% 

EKONOMICKÝ úsek 
  Vedúca ek. úseku 
                30% 

       Riaditeľka  

       ZpS Skalica 

RHB odd. 

OŠE odd. 
1 vedúca 

OPA odd. 
1 vedúca 
70% 

1 Fyzioterapeutka 

5 Ošetrovateliek -
sestry 

10 Opatrovateliek  

SOC odd. 

TER odd. 

MD odd. 

1 Soc.pracovníčka 
70% 
2 Soc.administrat. 
pracovníčky 

3 Pracovné 
terapeutky 

1 Odborná 
metodická 
pracovníčka/ 
1 Manažérka 
kvality  

PaM odd. 

ÚČT odd. 

1 Personálna 
a mzdová prac. 
70% 

ÚSEK THZ 
Vedúca úseku THZ 

30% 

HOSP odd. 

Odd. STR 

Odd. UaP 
1 vedúca 

Odd. Ú 

Odd. V 

Haloterapia  

1 pracovníčka 

1 Hospodárka 70%  
1 Referentka     
majetku 

1 Administratívna 

pracovníčka 

2 Pomocné sily 

v kuchyni 

5 Kuchárov 

5 Pomocných 

kuchárok 

9 Upratovačiek 
2 Pracovníčky 
práčovne 
1 Pomocný 
pracovník 

1 Hlavný údržbár 
1 Údržbár 

3 Pracovníci 
vrátnice 
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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 muzikálu, 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. Pripravili sme monitorovanie spokojnosti zamestnancov, 

ktoré budeme sledovať v nasledujúcom roku.  

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 2018  

Usporiadateľ Názov kurzu 
Počet 

zamestnancov 

ABENA s.r.o 
Používanie  zdravotníckych 

pomôcok   
2 

AdPontes Mgr. Jiří Sobek 

Ako správne individuálne 

plánovať 
11 

Základy leadershipu 

v sociálnych službách 
2 

Akadémia vzdelávania  

a výskumu v sociálnych 

službách Holíč  

Maratón sociálnej rehabilitácie  1 

Interní pracovníci 

HACCP 14 

Opatrovanie, ošetrovanie, 

zdravotná starostlivosť 
17 

Ľubomír Novák – revízny 

technik plynových 

zariadení 

Veľkokuchynské plynové 

spotrebiče 
5 

MIPEL, spol. s.r.o Samostatný elektrotechnik  1 

Proeko BA s.r.o 
Nové podmienky 

v ošetrovateľskej starostlivosti   
2 

Rada pre poradenstvo 

v sociálnej práci  

Zvyšovanie kvality v službách 

dlhodobej starostlivosti pre 

seniorov v Európe 

6 

Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva 

Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti na epidemiologicky 

závažné činnosti 

3 

 

Usporiadateľ Názov kurzu 
Počet 

zamestnancov 

RVC Senica 

Kurz účtovníctva 1 

Novela zákonníka práce 1 

Novela zákona o sociálnych 

službách  
2 

Ochrana osobných údajov 3 

Ročné zúčtovanie preddavkov 

na daň  
1 

Účtovná závierka  1 
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Usporiadateľ Názov kurzu Počet 

zamestnancov 

 

RVC Senica 

 

 

Účtovníctvo  1 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 1 

Účtovníctvo a výkazníctvo  1 

Verejné obstarávanie  
 

2 

Štandardy pre e Goverment 

a zverejňovanie 

 

2 

 

RVC Martin Aktuálne otázky sociálnej oblasti  
 

2 

Tabita s.r.o Manažér kvality  
 

1 
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3  ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
 

Zariadenie pre seniorov Skalica má stanovenú kapacitu 168 miest.  

Ku dňu 31.12.2018 bolo obsadených 163 miest, vekový priemer prijímateľov je 

78 rokov. Do zariadenia sme prijali 22 klientov, v priebehu roka zomrelo 13 

klientov, na vlastnú žiadosť odišli zo zariadenia dvaja klienti a sedem klientov 

bolo na vlastnú žiadosť preradených do Jesénie.  

Prioritou vedenia je maximálna možná obsadenosť, ktorá je v súčasnosti 

165 miest. V evidencii žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby sa nachádza 

32 žiadostí. V nasledujúcich tabuľkách ponúkame prehľad štruktúry prijímateľov 

podľa viacerých členení. 

Tabuľka  Štruktúra prijímateľov podľa veku 

Vekové rozpätie Počet 

Do 62 rokov 2 

63 – 74 38 

66 –  75 38 

76 – 85 48 

86 – 90 31 

Nad 90 rokov 6 

Spolu  163 

 

Tabuľka  Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia 

Pohlavie  Počet  

Ženy  116 

Muži  47 

Spolu  163  

 

Tabuľka  Štruktúra prijímateľov podľa trvalého pobytu 

Trvalý pobyt  Počet  

Mesto Skalica  152 

Iné  11 

Spolu  163  
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Tabuľka  Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti  

Stupeň odkázanosti  Počet  

IV.  101 

V.  32 

VI.  30 

Spolu  163  

 

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 84 

Spolu  163  

 

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. Za hodnotené obdobie bola 

priemerná výška úhrady 297,21 EUR/mesačne. Priemerná výška dôchodku je 

491,17 EUR.  
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Tabuľka  Štruktúra prijímateľov podľa výšky dôchodku 

Výška dôchodku/EUR Počet  

Do 250  3 

Do 300 4 

Do 350  20 

Do 400 18 

Do 450 31 

Do 500  50 

Viac ako 500  37 

Spolu  163  

 

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  2018 

DRUH  RHB Spolu 

Bioptrónová lampa 463 

Diadynamické prúdy 97 

Individuálna telesná výchova 170 

Magnetoterapia 230 

Masáž 725 

Parafín 80 

Ultrazvuk 620 

Ostatné procedúry: dýchacia gymnastika, lokálna 

kryoterapia, nácvik bicyklovania na stacionárnom bicykli, 

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

135 

 

 

Tabuľka  Neordinovaná RHB  2018 

DRUH  RHB Spolu 

Elektrické masážne kreslo 430 

Individuálna TV 286 

Jemná masáž 204 

Nácvik chôdze 59 

Solac 230 

Stacionárny bicykel 182 

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 jedenkrát do týždňa, 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 

predchádzajúci týždeň, schvaľuje jedálny lístok na nasledujúce obdobie, 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 a v jedálňach.   

➢ 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, 

ktorých súčasťou je kuchyňa a sociálne zariadenie. Každá bytová jednotka je 
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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 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 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 ART lete, 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, počúvanie hudby, hranie spoločenských 
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hier, domáce kino, pečenie a varenie, 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. 

V rámci nových aktivít sme zahájili  program zameraný na mentálnu 

stimuláciu. Na tréningoch pamäti 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. Pravidelné 

skupinové stretnutia realizujeme dvakrát do mesiaca. 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, Krásy zeme a prírody, Relax a zábava, 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.   

Nakoľko sme presvedčení o obrovskom význame dobrovoľníctva pre 

seniorov a pre naše zariadenie, oslovili sme v tomto roku verejnosť s výzvou 

„Staň sa naším dobrovoľníkom“. 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. Náš cieľ je jasný, chceme 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. 

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, 
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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 2018 podľa jednotlivých mesiacov.  

~ Január 2018 ~ 

* Začiatok nového roka. Nový rok sme zahájili ako terapiu hrou, popri hraní sme 

s klientmi plánovali, čo všetko nás v ďalšom roku čaká, aké nové zážitky a 

spoločné chvíle. Zhodli sme sa, že máme jedno hlavné želanie, nech nám 

všetkým zdravie slúži!  

 

 

 

 

 

* Novoročné želania od detí z materskej školy. Deti z Materskej školy 

Hurbanova, Skalica nás potešili milými pozdravmi a krásnymi kresbičkami s 

prianím radosti a zdravia.  
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* Turnaj v Žolíku a Človeče nehnevaj sa. V týchto spoločenských hrách sa naši 

klienti zdokonaľujú takmer denne, často si dávajú partičky medzi sebou a 

stretávajú sa tak spoločne. A v jedno milé, priateľské poobedie si aj zasúťažili. Z 

turnaja vzišli šikovní víťazi, ktorým gratulujeme.  

 

 

 

 

 

* Poobedie so spisovateľom. Prišla k nám príjemná návšteva, vzácny hosť, 

spisovateľ Jozef Špaček. Predstavil nám svoju novú knihu „Pascalov tieň“ v 

sprievode dcéry Michaely Hazlingerovej, ktorá predniesla zaujímavé pasáže 

románu. Na pamiatku nám zostane kniha s osobným venovaním autora ako 

spomienka na tieto pekne strávené chvíle. 

 

 

 

 

 

 

 

~ Február 2018 ~  

* Valentínske prekvapenie. Počas tohto zaľúbeného sviatku nás čakalo sladké 

prekvapenie. Sladké dobroty nám venovala spoločnosť Private Consulting 

Group, Martin Vajay. Všetci si veľmi pochutili a dobre padlo, že niekto na nás 

takto krásne myslí.  
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* Fašiangová zábava v Ivanke pri Dunaji. S priateľmi z Ivanky pri Dunaji 

pretrvávajú naše družobné vzťahy veľa rokov. Spája nás láska k spevu, hudbe, 

tancu, vzájomná pohostinnosť a prajnosť. Na ich pozvanie sme sa zúčastnili 

„babskej zábavy“, bolo opäť veľmi dobre, nechýbali milé rozhovory, príjemná 

spoločnosť, dobré jedlo, zábava a najmä spev.  

 

 

 

 

 

 

 

* Divadelné predstavenie v Senici. Vybavení dobrou náladou sme sa spoločne 

vybrali za kultúrou na divadelné predstavenie Svatojánske drímoty alebo Sen 

noci svätojánskej po záhorácky. Potešila nás ľubozvučná záhoráčtina a 

nezabudnuteľný Shakespeare, ktorý v tejto komédii navodil tajomnú a 

rozprávkovú atmosféru. Veľmi sme sa nasmiali a odniesli si peknú spomienku. 
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~ Marec 2018 ~ 

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

vo veľmi príjemnej atmosfére. Oslávenci si posedeli pri chutnom koláčiku a 

chlebíčkoch, ktoré s láskou pripravili šikovné klientky. K slávnostnej nálade 

prispelo vľúdne slovo a gratulácia od našej pani riaditeľky a taktiež hudobná 

produkcia od pána Blahu. 

 

 

 

 

 

 

 

* Medzinárodný deň žien.  Deň 8. marec patril v zariadení všetkým ženám. 

Tento krásny, nezabudnuteľný sviatok sme si pripomenuli voňavým kvietkom, 

ktorý potešil a vyčaril úsmev na tvárach našich milovaných žien. 
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* Ocenenie pre sociálnych pracovníkov. Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej 

práce sme prijali pozvanie primátora mesta Skalica Ing. Ľudovíta Baráta na 

slávnostné prijatie v kultúrnom dome. Zaslúžilí kolegovia Ivka Malecová a Ľuboš 

Jurkovič sa zapísali do Pamätnej knihy mesta za dlhoročný prínos a obetavú 

prácu v prospech seniorov.  

 

 

 

 

 

 

* Návšteva pražiarne kávy a pamiatok mesta. Voľné chvíle sme si spestrili 

návštevou novej pražiarne kávy Koloniál Coffee, kde sme sa od majiteľky pani 

Krištofíkovej dozvedeli množstvo informácií o celom procese, ktorým káva pri 

svojej výrobe prechádza. Posilnení čerstvo upraženou a namletou kávičkou 

sme to mali len na skok do Jezuitského kostola a Škarniclovskej tlačiarne, kde 

nás ich históriou previedol sprievodca. 
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* Beseda s hasičmi. Pri príležitosti mesiaca požiarnej ochrany sa u nás 

uskutočnila beseda s vedúcimi pracovníkmi Okresného riaditeľstva HaZZ 

Skalica. Všetci sme si pripomenuli preventívne opatrenia pred vznikom požiaru 

a taktiež bezpečnosť a ochranu pri práci s elektrickými zariadeniami vo svojich 

domácnostiach.  

 

 

 

 

 

 

 

* Zahraničná návšteva. Na jeden deň sme sa stali súčasťou zahraničného 

projektu na tému Zvyšovanie kvality v službách dlhodobej starostlivosti pre 

seniorov v Európe. S odborníkmi sme diskutovali o vážnych a neľahkých 

otázkach, o dostupnosti a kvalite, finančných a personálnych zdrojoch v 

sociálnych službách pre seniorov. Zhodli sme sa všetci na jednom, že túto ťažkú 

prácu a životné poslanie vykonávajú ľudia s veľkým srdcom.  
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* Čítajúce rozprávkové babičky. V spolupráci s Materskou školou Hurbanova, 

Skalica sme zahájili projekt o čítajúcich babičkách, kde naše klientky babičky 

chodia za deťmi do škôlky a predčítavajú im rozprávky. Táto aktivita pozitívne 

vplýva na deti, ktoré sa na babičky veľmi tešia, kreslia obrázky a vyrábajú 

darčeky, aby im ukázali aké sú šikovné a taktiež babičky si touto činnosťou 

spestria svoj voľný čas, detský úsmev ich vždy nabije množstvom energie, čím 

vzniká krásne medzigeneračné prepojenie cez svet rozprávok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Veľkonočné sviatky v novej kaplnke. Tajomstvo Veľkonočných sviatkov sme 

oslávili vo vynovených priestoroch našej kaplnky. Na svätej omši pán dekan 

Stachovič požehnal nový kríž aj krížovú cestu a spolu s pani riaditeľkou 

poďakovali všetkým tým, ktorí sa o obnovu a rekonštrukciu zaslúžili.  
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* Knižné stretnutie. Záver marca, mesiaca knihy patril zaujímavému stretnutiu o 

knihách. Pri tejto príležitosti k nám prišla riaditeľka Mestskej knižnice, pani Ľubica 

Rozborilová, ktorá so sebou priniesla množstvo zaujímavých kníh. Po odbornej 

prezentácii mali klienti možnosť individuálne sa oboznámiť s obsahom a začítať 

sa do deja knihy podľa vlastného záujmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Apríl 2018 ~ 

* Prednáška o bylinkách. Na tému bylinky nám prišla porozprávať pani Jarmila, 

ktorá sa niekoľko rokov zaujíma o alternatívnu medicínu, spolu s vyváženou 

stravou a pohybom vie veľmi napomôcť pri liečbe ochorení. Porozprávala nám 

o rôznych účinkoch bylín na naše zdravie, o ich spracovaní, uskladňovaní a 

správnom dávkovaní.  
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* Jarná brigáda. Pekné slnečné dopoludnie sme venovali skrášleniu nášho 

okolia a spravili si veľkú jarnú brigádu. Poupratovali sme areál nášho zariadenia, 

vyzbierali a pozametali posledné zvyšky a nánosy zimy. Práca s úsmevom a 

dobrou náladou nám išla od ruky. 

 

 

 

 

 

 

* Krížovkársky turnaj. Usporiadali sme tradičný krížovkársky turnaj, v ktorom naši 

klienti preukázali svoju šikovnosť v lúštení krížoviek. Súťaž prebiehala v 

pohodovej atmosfére pri šálke kávy. Víťazi boli odmenení diplomom a sladkým 

darčekom, gratulujeme im. 

 

 

 

 

 

 

* Seniori prišli zahrať seniorom. Začiatok jari nám spestrili herci Alžbetínskeho 

naivného divadla z Bratislavy, ktorí nám v zariadení sprostredkovali trpkú 

komédiu "Moje lásky" na motívy divadelnej hry Mira Gavrana. Hra poukázala 

na skutočnosť, že každá minca má dve strany a nič nie je v našich životoch 
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čierno-biele. Minimalistické podanie hry vyvážili veľmi precítené a presvedčivé 

výkony hercov. Vierohodnosť výkonov umocňoval fakt, že herci boli v 

podobnom veku ako naši klienti a o to im bolo predstavenie bližšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Máj 2018 ~ 

* Majáles. Stavanie Májky je krásna tradícia, ktorú si ctíme aj u nás. Jej 

symbolom je tajomstvo prebúdzania sa prírody, príchod jari, teplého a 

krásneho počasia. Májka zdobí nielen prekrásny park nášho zariadenia, ale 

vstúpila aj do vnútra našich priestorov, myslí a srdiečok. Po vztýčení Májky sme 

si užili veľkolepý Majáles, ktorý otvoril pán primátor Ing. Ľudovít Barát a naša 

pani riaditeľka. Nechýbala dychová hudba Čvančaranka, bohatá tombola, 

chutná večera. 
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* Deň matiek. Tento krásny deň je príležitosťou poďakovať sa za všetku tú vrelú 

lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za 

opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Aj my sme si pripomenuli 

dôležitosť matiek. Prišli k nám deti z MŠ Hurbanova, Skalica v spolupráci so ZUŠ 

Skalica, ktoré svojim pásmom básničiek, pesničiek a tanca potešili naše 

ženičky. Okrem krásneho kultúrneho zážitku, ktorý vyčaril úsmev na tvárach a v 

nejednom očku sa zaleskla aj slza dojatia, deti obdarovali všetkých, z lásky 

vyrobeným papierovým kvietkom a objatím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Petangový turnaj. Slnečné počasie vylákalo našich klientov do záhrady, kde 

si porovnali sily v petangovom turnaji. Súťažiaci sa príjemne zabávali, 

povzbudzovali v priateľskom duchu.  
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* Folklórny festival. Zúčastnili sme sa tradičného Folklórneho festivalu v Plžiach 

v Petrove, kde sa predstavili krojované seniorské súbory z Čiech, Moravy a 

Slovenska. Počasie sa nám vydarilo, výkony účinkujúcich boli vynikajúce, 

spoločnosť priateľov a kamarátov pri hudbe, tanci a dobrom jedle. Všetkým 

nám bolo spolu veselo a veľmi dobre.  

 

 

 

 

 

 

* Púť Blatnice pod Sv. Antonínkem a prehliadka zámku Strážnice. Vybrali sme 

sa pozrieť na známe pútnické miesto v malebnom prostredí moravských 

vinohradov a lesov. V barokovom kostolíku svätého Antonínka, patróna 

stratených vecí a nádeje pre nás odslúžil omšu skalický pán kaplán Dominik. 

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na zámku v Strážnici, kde nás uchvátila 

zámocká knižnica s trinástimi tisíckami zväzkami kníh a výstava historických 

krojov. 
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~ Jún 2018 ~ 

* Oslava jubilantov. V poradí druhá tohtoročná oslava jubilantov prebiehala v 

pohodovej atmosfére a dobrej nálade. Oslávenci si zaspievali a zatancovali za 

hudobného sprievodu pána Blahu a pochutili si na pripravenom občerstvení. 

Pani riaditeľka všetkým zaželala veľa zdravia, síl a optimizmu do ďalších rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

* Návšteva firmy Schaeffler. Radi navštevujeme a objavujeme nové miesta. 

Tentokrát sme sa zúčastnili exkurzie vo firme Schaeffler Skalica spol. s r.o., kde 

nás sprevádzala pani Štermenská. Videli sme naživo výrobu, ako pracujú stroje, 

ako vyzerajú hotové ložiská, ich balenie a distribúcia. Všetkých nás očarila 

čistota a poriadok, no aj menej príjemný hluk. Srdečne ďakujeme vedeniu firmy 

za umožnenie prehliadky, príjemné privítanie, pohostinnosť a venované 

darčeky.  
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* Prvý ročník Letnej seniorskej mini Univerzity. Zaznelo nám slávnostne 

Gaudeamus igitur. V nadväznosti na nové trendy v oblasti vzdelávania sa 

a bádania po nových informáciách sme pre našich klientov pripravili sériu 

zaujímavých prednášok s názvom „Letná seniorská mini Univerzita". Prvý ročník 

univerzity otvorila naša pani riaditeľka PhDr. Martina Štepanovská, PhD., ktorá 

nám priblížila kvalitu života ľudí so zdravotným postihnutím a života seniorov. V 

ďalších prednáškach sa nám predstavil PhDr. Michal Sedláček, PhD., podelil sa 

s nami o svoje pracovné skúsenosti pri poskytovaní služieb krízovej intervencie v 

azylovom dome. Pani PhDr. Jana Sobotová rozprávala o vplyve životného 

prostredia na zdravie človeka. Medzi ďalšie zaujímavé prednášky patrila 

komunikácia a riešenie problémov od PhDr. Miriam Madunickej, tiež vlastné 

skúsenosti s charitatívnou a misijnou prácou v Afrike v podaní MUDr. Jany 

Blahovej, kde pôsobila ako lekárka. Svoje rozprávanie o živote ľudí v Afrike 

spestrila premietaním fotografií z tohto kontinentu. Mini Univerzitu uzavrel témou 

Vybrané problémy starostlivosti o seniorov doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.  

mimoriadny profesor. Jeho prednáška bola nasýtená informáciami o 

biologickom, psychickom aj sociálnom aspekte starnutia človeka. Je úžasné a 

chvályhodné, že naši seniori chcú, majú záujem učiť sa, vzdelávať, a aj v tom 

nachádzajú zmysel života, spokojnosti, šťastia. A čím je človek šťastnejší, tým je 

zdravší. Sú nositeľmi hodnôt, tradícií, majú množstvo skúseností, sú večnými 

študentmi, ktorí môžu byť príkladom svojim deťom, vnúčatám a ďalším 

generáciám. Všetkým im preto srdečne gratulujeme s odkazom, že 

pokračujeme aj nabudúce. 
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* Domáce kino s Vlastom Burianom. Kráľ komikov Vlasta Burian, známy snáď 

každej generácii,  a my sme sa s ním opäť „stretli“. Pošteklil naše bránice vo 

filme Ducháček to zařídí, pri ktorom sme si zaspomínali ako sme chodievali do 

kina a mali sme tak jedno pekné a veselé letné dopoludnie. Tešíme sa na viac 

takých úsmevných filmových stretnutí. 

* Detské divadelné predstavenie. Divadlo prišlo za nami a spolu s ním detičky z 

divadelného krúžku ETC centra v Skalici, ktoré sa predstavili v divadelnej hre 

Zámena. Veľmi sme sa nasmiali, predstavenie nás všetkých zaujalo, pobavilo a 

mladí herci nám ukázali, že herectvo im vôbec nie je vzdialené.  
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~ Júl 2018 ~ 

* Športové dopoludnie. V krásnom letnom počasí sme vyšli von. Zahrali sme si 

petang a kolky v príjemnom športovom duchu. Popri športe sme dodržali aj 

pitný režim a nechýbal nám ani humor, zábava, no aj trocha súťaživosti. Na 

konci malé občerstvenie, a tak si každý pochutil na osviežujúcom nanuku. 

Víťazi boli odmenení medailami a potravinovými balíčkami. Gratulujeme a 

tešíme sa na ďalšie športové dopoludnie. 

 

 

 

 

 

 

* Letné kino. Naše domáce letné kino nás pekne naladilo. Premietli sme si sériu 

pohodových, prázdninových filmov: dovolenkoví Účastníci zájazdu a závan 

slniečka, Léto s kovbojem a spomienky na naše prvé lásky, Eva tropí hlouposti 

pre pamätníkov, pri Mamma Mia sme sa dokonca zdvihli zo stoličiek 

a roztancovali. Atmosféra bola dokonalá, tak dovidenia pri ďalších filmových 

trhákoch.  
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~ August 2018 ~ 

* Letné vystúpenie Rozmarínu. Spevácka dvojica Eva a Vašek zavítali počas 

svojho turné aj do nášho mesta. Vystúpili vo františkánskej záhrade, kde im náš 

spevácky súbor spolu s ďalšími robil predskokanov. Rozmarín zo Zariadenia pre 

seniorov pod vedením pána Špírka sa prezentoval známymi skalickými 

piesňami a taktiež piesňami z vlastnej tvorby. Všetkým našim spevákom 

ďakujeme za krásny hudobný zážitok, želáme veľa zdravia, síl a dobrej nálady. 

Nech naďalej radi spievajú, veď s pesničkou je život krajší.  

 

 

 

 

 

 

 

* Cestománia a Spoznaj svet. Na tému Spoznaj svet – Kuba Havana nám prišla 

porozprávať pani Ing. Denisa Hrušecká, PhD., lektorka UTB v Zlíne. Predstavila 

nám svoju cestu do ikonickej krajiny cigár, rumu, chytľavých melódií a 

trabantov. Pomocou krásnych fotografií a videí sme sa stali súčasťou pútavého 

cestopisu. Krásna cestománia a milé pozornosti privezené priamo z Kuby. 

Tešíme sa na takéto ďalšie cesty prstom po mape. 
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* Letná opekačka v altánku. V príjemnom počasí sme sa všetci vrátili do čias 

praskajúceho ohňa a dymovej vône leta. Grilovali sme klobásy a špekáčiky, 

zapíjali chutným chladeným nealko pivkom. Mali sme aj živý hudobný sprievod, 

svoju šikovnosť v hre na gitaru a speve predviedla slečna Radka Caletková. 

Veľká vďaka patrí aj našim dvom zručným heligonkárom pánovi Františkovi 

Horváthovi a pánovi Serafínovi Kucharičovi. 

 

 

 

 

 

 

 

* Púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Pri príležitosti sviatku 

Sedembolestnej Panny Márie sme sa v sprievode nášho pána kaplána 

Dominika vybrali na púť do Šaštína. V Bazilike sme boli účastní slávnostnej svätej 

omše. Medzi veľkým množstvom pútnikov sme stretli aj priateľov zo Zariadenia 

pre seniorov v Mokrom Háji. Svojimi modlitbami sme prosili o zdravie nás a 

našich blížnych.  
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* Zmrzlinové rande. Vyšli sme si na jedno malé zmrzlinové rande. Autobusom 

sme sa prepravili na námestie do cukrárne, kde si každý vybral podľa vlastnej 

chuti. Usadili sme sa v príjemnom chládku na terase pod slnečníkmi a popri 

kávičke, zmrzline alebo zákusku sme si vychutnali rušný život mesta. Klienti 

navštívili kostol, múzeum, poprechádzali sa po námestí, zaspomínali si. Bol to 

ďalší príjemný výlet do centra nášho kráľovského mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Letné kino pokračuje. Tentokrát patrilo kino premietanie filmu Melódia môjho 

srdca (August Rush) a dojatie až k slzám. Aj takto na nás dokážu zapôsobiť filmy, 

najmä ak ide o silnú tému akou je rodina. Tiež veľmi silná hudba, ktorou je 

pretkaný celý príbeh mladej rodiny a geniálne nadaného chlapca, ktorý sa 

držal hesla: „Hudba je všade okolo nás, stačí počúvať.“ Na záver diváci aj 

šťastne zatlieskali a tým tento film len odporučili ďalej. 
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* Posedenie na skalických rybníkoch. V sprievode slniečka sme sa v jeden letný 

deň vybrali na výlet. Posedeli sme si v miestnom bufete na čerstvej rybičke a 

pookriali pohľadom na skalické rybníky. Pekné prostredie, super spoločnosť a 

chutné jedlo. Máme za sebou ďalšie príjemné poobedie. Tradícia rybníkov 

tento rok bola znova dodržaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ September 2018 ~ 

* Športovo-zábavný deň. V jeden krásny deň sme sa vybrali do Zlatníckej doliny, 

s jasným cieľom zašportovať si a zabaviť sa. Pani riaditeľka na úvod všetkých 

srdečne privítala a po malom občerstvení sa klienti pustili do zdolávania 

deviatich súťažných disciplín. Podporiť a povzbudiť klientov prišiel aj pán 

primátor Ing. Ľudovít Barát s manželkou, ktorý sa taktiež zapojil do súťaženia. 

Krásne prežitý deň s trochou aktivity v príjemnom prostredí prírody.  
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* Oslávenci. Jubilantom v treťom štvrťroku zablahoželala pani riaditeľka na ich 

oslave a ako sa na poriadnu oslavu patrí, nechýbal veselý spev, tanec a 

výborné pohostenie. Všetkým oslávencom želáme veľa zdravia, síl a 

spokojnosti do ďalších rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

* Školský rok a naše seniorky sprevádzajúce deti. Vždy s úsmevom a dobrou 

náladou sa naša pani Majka a pani Gitka starajú o bezpečnosť detí. Každé 

ráno na nich dohliadajú a sprevádzajú cez cestu. Tešíme sa tejto záslužnej 

činnosti v prospech detí a je nám cťou byť súčasťou mestskej komunity.   

* Jesenná brigáda. Zapojili sme sa do upratovania nášho okolia a spoločne 

sme pozametali opadané jesenné lístie, vyčistili kríky, pohrabali kvetinové 

záhony. Aj v trocha sychravejšom počasí sme radi priložili ruku k dielu a mali 

výborný pocit z dobre vykonanej práce. 
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* Výstava prác aktívnych seniorov. V spolupráci s Mestskou knižnicou Skalica 

sa uskutočnilo otvorenie prvého ročníka Výstavy prác aktívnych seniorov zo 

Zariadenia pre seniorov a Jesénie Skalica. O kultúrny program sa postaral 

spevácky súbor Rozmarín, ktorý so svojimi piesňami vystúpil v Jezuitskom 

kostole. Všetci boli milo prekvapení z prác, ktoré dokážu vo svojom voľnom 

čase seniori vytvoriť. 

 

 

 

 

 

 

 

* Európsky týždeň mobility. Európsky týždeň mobility opäť s našou účasťou a s 

veľkou radosťou. Všetkým zúčastneným posielame posolstvo o tom, aké je 

dôležité mať na blízku niekoho, kto vám ochotne pomôže, keď vaša mobilita 

vypovie službu, a práve takto nám pomohli študenti Gymnázia a Strednej 

zdravotníckej školy. Krásny a slnečný deň sme využili na prechádzku smerom 

na golfové ihrisko. 
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* Pozvanie do Materskej školy Sedmokráska. Prijali sme pozvanie na 

medzigeneračné tanečné doobedie v podaní Materskej školy Hurbanova, 

Skalica. Deti predviedli babičkám čo všetko sa naučili, ukázali, aké sú šikovné, 

čo všetko dokážu. Cieľom stretnutia bolo zabaviť sa, zatancovať si a vzájomne 

sa takto potešiť a obohatiť. Spoločne sme si nielen zaspievali, ale na záver aj 

zatancovali mazúrku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Výlet po stopách Márie Terézie. Využili sme slnečné, jesenné počasie a užili si 

príjemné dopoludnie návštevou cisárskeho a kráľovského žrebčína v 

Kopčanoch, kde nás čakal sprievodca pán Matulík, ktorý nás oboznámil s 

históriou tejto významnej pamiatky. Mali sme možnosť nahliadnuť do 

zrekonštruovaného kaštieľa, múzea a taktiež konských stajní. Naša cesta ďalej 

pokračovala do mesta Holíč, kde sme si prezreli priestory a okolie zámku Márie 

Terézie a bylinkovej záhrady. 
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~ Október 2018 ~ 

* Mesiac úcty k starším s Gizkou Oňovou. So svojím kultúrnym programom nás 

prišla navštíviť, potešiť a zabaviť pani Gizka Oňová, šarmantná, energická 

speváčka a herečka. Jej sólové vystúpenie nás všetkých milo prekvapilo a 

nesmierne potešilo. Pri známych piesňach pani Gizky sme si zaspomínali na 

svoje mladé časy, spievali sme, tlieskali v rytme nestarnúcich šlágrov. Vo 

výbornej nálade a vynikajúcej atmosfére sme dostali takýto milý, kultúrny 

darček ako prejav úcty a lásky. Skvelé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* To najlepšie od susedov. Počas jedného týždňa sme spoznávali chute, vône 

a zaujímavosti susedov našej krásnej krajiny. Maratón sme odštartovali českými 

susedmi, so vzácnymi hosťami, spoločný obed, kulajda, vepřo-knedlo-zelo, 

chladená desiatka, pán primátor čapoval, dychovky, slová od pána dekana. 
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Bolo nám spolu „hezky česky“. Pokračovali sme ďalej za hranice do Poľska. Ich 

chutné poľské zrazy k obedu, kávička, krowky, domáce kino a životopisný film 

Pápež Ján Pavol II. o poľskom rodákovi, jednej z najvýznamnejších svetových 

osobností. Spoločne sme strávili ďalší „piękny dzień.“ Zavítali sme aj do Rakúska. 

Chutná viedenská roštenka, viedenská kávička a k tomu veľmi pekné ukážky 

tvorby rakúskych hudobných velikánov, Mozart alebo Beethoven. 

Predposledný deň patril maďarským susedom. Naši kuchári nesklamali, pripravili 

výborný maďarský guláš, zaujímavé čítanie, prezentácia maďarskej poézie, 

ukážky, úryvky pasáže z kníh v podaní milej pani Ľubky Rozborilovej, riaditeľky 

mestskej knižnice. Ďalší super deň, súhlas?! Igen. Záverečný deň toho 

najlepšieho od susedov sme uzavreli na Ukrajine. Mali sme dobrotky na obed, 

výborný boršč a pirohy. Kinofilm „Čiara“ o hraniciach, nielen tých na mape ale 

aj ľudských a morálnych. Bol to veľmi zaujímavý a pútavý, netradičný týždeň, 

ktorý sme si všetci naplno užili.  
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* Tekvicový deň a opekačka v materskej škole. Ďalšou našou spoločnou 

aktivitou, v rámci podpory a rozvoja medzigeneračných vzťahov, bolo 

pozvanie našich babičiek do Materskej školy Hurbanova, Skalica na Tekvicový 

deň spojený s opekačkou. Rodičia sa s deťmi zabávali pri vyrezávaní tekvíc, 

ktoré niekoľko dní budú zdobiť okolie škôlky a  babičky si zaspomínali na časy, 

keď do škôlky chodili so svojimi deťmi alebo vnúčatami. Poobedie bolo veľmi 

príjemné, ochutnali sme tekvicové koláče, ku ktorým nechýbal teplý čaj. 

Detičky nás svojou radosťou a  smiechom pozitívne naladili.  
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* Podujatie „Veselo s pesničkou, veselo s priateľmi.“ Hudba spája, lieči, 

pohladí dušu, dodá energiu, skrátka hudbou povieš všetko. Tieto krásne slová 

sa naplnili a všetci sme si odniesli pekné zážitky a spomienky z podujatia, na 

ktorom sme privítali našich vzácnych hostí a priateľov. V programe sa 

predstavili speváci zo súboru Dunájek z Ivanky pri Dunaji, Bukovčané, zo 

Skalického klubu seniorov v Štíbori, a samozrejme nemol chýbať náš domáci 

Rozmarín. Do tanca aj na počúvanie nám hrali skvelí Záhorácki heligonkári.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ November 2018 ~ 

* Vtipnejší vyhráva. Konala sa u nás humorná súťaž plná vtipov, v rámci ktorej 

piati klienti zabojovali o víťazstvo v piatich súťažných kolách. Medzi jednotlivými 

kolami nám spieval náš spevácky súbor Rozmarín. Po každom kole diváci 

hlasovali za vtip, ktorý sa im najviac páčil. Svojimi anekdotami prispeli aj diváci 
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z publika a všetkým dobre známy pán Milan Špírek. Na záver sme sa pobavili 

na vtipných „hláškach z filmov“ v zostrihanom videu. Akcia mala veľký úspech 

a už teraz sa tešíme na pokračovanie, lebo ako sa vraví „smiech lieči.“  

 

 

 

 

 

 

 

* Slovenské národné divadlo a operné predstavenie. Klienti a zamestnanci 

zariadenia sa spoločne vybrali do Slovenského národného divadla v Bratislave 

na Pucciniho operné predstavenie Tosca. Toto predstavenie vychádza z 

tradičnej talianskej opery s romantickým námetom. Dramatický príbeh o láske 

a spaľujúcej vášni speváčky Toscy a maliara Cavaradosiho bol presiaknutý 

napätím, nepokojom a ohrozením, ktoré stelesňoval zloduch Scarpia. Autor 

Puccini v tomto diele upriamil pozornosť na pominuteľnosť ľudského šťastia. Bol 

to pre nás pekný kultúrny zážitok a milé vycestovanie za kvalitným, úžasným 

umením. 
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* Vystúpenie Mikáda. So svojou návštevou a energickou náladou nás prišli 

potešiť a obdarovať svojim vystúpením mladí ľudia, priatelia z chránenej dielne 

Mikádo. Predstavili sa nám s piesňou „Ve Skalici na rínečku“ a zábava 

pokračovala tancami na ľudovú nôtu. Atmosféra bola presiaknutá láskou a 

radosťou zo spoločne stráveného doobedia.  

 

 

 

 

 

 

 

* Katarínska zábava. Katarínska zábava mala aj tento rok veľký úspech. 

Zúčastnilo sa jej až 80 klientov, ktorí pri hudbe pána Blatnického nezostali sedieť. 

Spievali sa moderné aj ľudové, repertoár bol ozaj veľmi pestrý, hralo sa na 

želanie. Každý si našiel tú svoju obľúbenú pesničku a parket bol stále plný. 

Všetci sa zabávali, spievali, tancovali, nálada bola výborná, tak ako aj 

občerstvenie a večera od našich kuchárok, ktoré za odmenu páni vyzvŕtali v 

kole. 
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~ December 2018 ~ 

* Oslava Jubilantov v IV. štvrťroku. Na začiatku decembra sme sa stretli s našimi 

milými jubilantmi. Oslávencom sme zavinšovali, spoločne si pripili, aby všetkým 

zdravie slúžilo a ako sa na oslavu patrí nechýbalo ani občerstvenie a zábava. 

Do tanca a dobrej nálady nám spievali mladé speváčky, ktorých piesne nás 

vytiahli aj na parket si zatancovať. Oslávencom želáme ešte raz všetko len to 

najlepšie a tešíme sa nabudúce. 

 

 

 

 

 

 

 

* Zdobenie medovníčkov so žiakmi. Advent sme zahájili spolu s deťmi 

spoločným poobedím. Svojou návštevou nás potešili šiestaci zo ZŠ Vajanského 

Skalica, ktorí nám svojim vystúpením priniesli vianočnú atmosféru. Predstavili sa 

s piesňami v sprievode harmoniky, koledami, taktiež hrou na gitare a flaute. 

Svojimi šikovnými rúčkami nám tiež pomáhali pri zdobení medovníkov. Detská 

radosť nám vždy pofúka naše šediny a boliestky.  
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* Návšteva svätého Mikuláša. Aj tento rok k nám zavítal svätý Mikuláš v 

sprievode čerta a anjela. Z ich návštevy a sladkých prekvapení sa tešíme v 

každom veku. Niektorí si dokonca spomenuli na básne či riekanky, ktoré sme sa 

kedysi k sviatku svätého Mikuláša učili. Za odmenu, že sme boli poslušní, 

všetkých obdaroval svojou sladkou nádielkou. 

 

 

 

 

 

 

* Privítanie primátorky mesta. Mali sme vzácnu a príjemnú návštevu. S radosťou 

sme medzi nami privítali novozvolenú primátorku, pani Ing. Annu Miernu. Pani 

primátorke srdečne gratulujeme a želáme jej veľa pracovných a osobných 

úspechov. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a na ďalšie spoločné stretnutia, 

radi ju v našich zariadeniach privítame. 
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* Vianočné želania od žiakov. Krásna myšlienka od detí zo súkromnej základnej 

školy Štvorlístok, ktorí nám prišli podarovať vlastnoručne vyrobené pohľadnice s 

osobne napísaným menom pre každého z nás. Veľmi šikovní žiaci nám prišli 

zaspievať, zahrať a rozveseliť nás. Tieto srdečné prejavy detí si zožali veľký 

potlesk a milé úsmevy.  

 

 

 

 

 

 

 

* Vianočné predajné trhy. K predvianočnému obdobiu neodmysliteľne patrí 

atmosféra vianočných trhov, ktorú sme si vytvorili priamo u nás doma 

v zariadení a pripravili ich s vôňou pečených klobás, vareného bieleho, 

červeného vínka, čaju a lineckého pečiva. Svojou návštevou nás prišli 

pozdraviť priatelia zo Zeleného domu so svojou pani riaditeľkou. Darček si pre 

nás pripravili aj Záhorácki Heligonkári, ktorí nám cez svoje piesne a sviatočné 

slová popriali krásne sviatočky. Všetci z tohto podujatia odchádzali s pocitom 

tepla Vianoc na duši. 

 

* Vianočný koncert. Adventné obdobie býva plné rôznych kultúrnych 

vystúpení, ktoré nám spestria obdobie vianočného očakávania. Krásnym 

darčekom nás obdaroval pán Roman Janík s deťmi a mládežou, ktorí nám 

zaspievali a vyrozprávali príbeh o narodení Ježiška. Na ich koncerte zazneli 

vianočné piesne v modernom prevedení a taktiež známe kresťanské koledy.  
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* Vianočné kúzlo. V hudobno-dramatickom pásme inscenovanom na podklad 

poézie Daniela Heviera s názvom Vianočné kúzlo sa predstavila mládež 

skalickej farnosti pod vedením Katky Caletkovej. V príbehu sme si pripomenuli, 

že Vianoce sú predovšetkým o láske, rodine, blízkych a spoločne strávenom 

čase. Na záver nám zahral a zaspieval klavirista a organista Šimon Kotvas 

známe vianočné koledy, ku ktorému sa pridali všetci prítomní. 

* Slávnostná Štedrá večera. V pokoji, vzájomnej úcte, tolerancii, súdržnosti a 

láske sme u nás v zariadení prežili Štedrý večer, jeden z najkrajších a 

najvzácnejších dní v roku. Po príhovore pani riaditeľky a modlitbe, ktorú viedol 

vážený pán dekan, nám vianočnú atmosféru svojimi koledami spríjemnil 

chrámový zbor Cantamus Domino. Všetci klienti si pochutili na tradičnom 

štedrovečernom menu a pod stromčekom si našli svoj vianočný darček. 
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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 2018 sa pre zariadenie niesol v znamení prác a aktivít charakteru 

bežnej prevádzky a údržby a tiež v znamení dôležitých investícií a zlepšení: 

Zásadným spôsobom sa nám podarilo zrekonštruovať „kaplnku“ zariadenia, 

ktorá slúži na duchovnú službu a terapeutickú činnosť pre klientov a 

vzdelávacie aktivity pre zamestnancov. Rekonštrukcia kaplnky bola 

realizovaná ako dar. Zakúpením  zosilňovača TV signálu sme eliminovali  

problémy s televíznym signálom a zjednodušili ovládanie televízií klientom 

(prechod len na digitálny signál). Rozšírením siete signalizácie privolania 

pomoci na ošetrovateľské oddelenie sme sa zamerali na zvýšenie efektivity a 
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pružnosti poskytovanej pomoci našim klientom. V prípade potreby poskytnutia 

pomoci klientom a v časovej zaneprázdnenosti opatrovateľky, tak okamžite vie 

reagovať na požiadavku o pomoc i službu konajúca ošetrovateľka. Pozornosť 

sme upriamili na klimatizáciu v podkroví časti A pre časté a opakované 

výpadky v minulých obdobiach. V rámci hĺbkovej kontroly boli zistené závažné 

nedostatky, ktoré si vyžiadali rozsiahlu rekonštrukciu klimatizácie v podkroví 

zariadenia. V priebehu roka prebehlo v zariadení čistenie pozdĺžneho potrubia 

teplej vody v oboch častiach, zamerané na odstránenie veľkého nánosu 

vodného kameňa v potrubí. Týmto sme však len z časti dosiahli želaného stavu 

cirkulácie a tlaku teplej vody v zariadení. V budúcom roku budeme nútení 

opäť venovať pozornosť zabezpečovaniu teplej vody v zariadení. V rámci 

exteriéru zariadenia sme obnovili a vybudovali nové miesta pre oddych a 

stretávanie sa vo vonkajšom areáli zariadenia. Vymenili sme 3 nevyhovujúce 

lavičky za nové a vytvorili novú oddychovú časť s 8 lavičkami a krásnym 

výhľadom na prírodu. Kúpu lavičiek sme realizovali z finančných prostriedkov, 

ktoré sme získali darom z projektu „Futbalisti srdcom“ ešte v predchádzajúcom 

roku. 

V priebehu roku 2018 sme sa na prevádzku tiež zamerali z pohľadu 

modernizácie a efektivity, kde sa nám ju podarilo na jednotlivých úsekoch 

posilniť. Údržba: traktorová kosačka. Kuchyňa: plynová panvica, trojpodlažná 

elektrická rúra, kotol na miesenie. Práčovňa: 2ks práčka, sušička, 2ks generátor 

pary, vozík na bielizeň. Upratovanie: 2ks parný čistič. 
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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 14. novembra 2018 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 (dobrovoľníctvo), objektívnejšieho zisťovania 

spätnej väzby zainteresovaných subjektov, dopracovaní revízie elektrických 

spotrebičov, sprehľadnení a doplnení informovanosti verejnosti o činností 

zariadenia prostredníctvom svojej webovej stránky a cez profil na Facebooku. 

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. 

 

➢ Nástroje zlepšovania sociálnych služieb:  

• distribúcia a vyhodnocovanie dotazníkov spokojnosti, 

• evidencia požiadaviek a sťažností, 

• interné audity, 

• riadená dokumentácia, 

• schránka na podnety, pripomienky a návrhy k poskytovaným službám, 

• vzdelávanie zamestnancov,  

• zlepšovateľské projekty. 

 

 

 

 

 

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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➢ Vyhodnotenie cieľov stanovených pre rok 2018 

➢ Dobudovanie oddychových zón v exteriéri zariadenia: zrealizované ✓. 

➢ Doplnenie rehabilitačných pomôcok: zrealizované ✓.  

➢ Modernizácia a estetizácia spoločných priestorov a priestorov izieb 

klientov: zrealizované ✓. 

➢ Postupné odstraňovanie porúch zistených z predchádzajúcich elektro-

revízií: zrealizované ✓. 

➢ Rozvoj dobrovoľníckej činnosti: zrealizované ✓. 

➢ Rozvoj medzigeneračných vzťahov a aktivít: zrealizované ✓. 

➢ Vybudovanie striešky nad vchodom – vstup vonku pri kuchyni: čiastočne 

realizované.  

➢ Zefektívnenie prevádzky zariadenia s cieľom energetickej hospodárnosti: 

čiastočne realizované.   

➢ Zlepšenie uplatňovania metódy individuálneho plánovania: čiastočne 

realizované.   

➢ Zmena organizačnej štruktúry zariadenia: zrealizované ✓.   

 

Tabuľka   Zlepšovateľské projekty rok 2018 

Názov projektu Zameranie 

Bezzápachový kôš na použité 

zdravotnícke pomôcky 
 

✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie úrovne poskytovania sociálnych 

služieb. 

Čítajúce babičky 
 
 

✓ zrealizované ✓ 
Podpora medzigeneračných stretnutí. 

„DOMOVÁČIK“ 

občasník obyvateľov 

a zamestnancov 
 

✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie dostupnosti a zrozumiteľnosti 

poskytovania relevantných informácií 

o aktuálnom dianí v zariadení, zdrojov 

z rôznych oblastí života seniorov, zmena 

vizuálu, nové rubriky, prehlbuje komunikáciu  

klient ↔ zariadenie. 

Elektrické polohovacie lôžka 
 

✓ zrealizované ✓ 
Zvyšovanie kvality života imobilných 

prijímateľov sociálnej služby. 
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Názov projektu Zameranie 

Gumené umývadlo 
 

✓ zrealizované ✓ 
Zefektívnenie a spríjemnenie hygienickej 

starostlivosti o imobilného klienta. 

Kaplnka 
 

✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie úrovne a prostredia v oblasti 

poskytovania duchovných služieb 

a osobného rozvoja klientov aj 

zamestnancov.  

Kognitívna rehabilitácia 
 

✓ zrealizované ✓ 

Mentálne stimulujúca aktivita, tréningy, 

podpora pamäťových funkcií a sociálnych 

kontaktov.   

Nepremokavé, prateľné, 

posteľné podložky 
 

✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie úrovne poskytovania sociálnych 

služieb, so zachovaním kvality života. 

Nové receptúry  

(šaláty a vlastné múčniky)  
 

* priebežne realizované * 
Spestrenie jedálnička klientom. 

Nové TV prijímače  

(kaplnka a podkrovie časť B) 
 

✓ zrealizované ✓ 

Socializácia klientov, vytváranie príležitostí za 

účelom motivácie k spoločnému tráveniu 

voľného času.  

Obnova tradície pamätníčkov 
 

✓ zrealizované ✓ 

Spomienková terapia, rozvoj a udržiavanie 

pozitívnych medziľudských vzťahov.  

Parný čistič 
 

✓ zrealizované ✓ 

Modernizácia postupov upratovania – 

upratovanie parou, bez použitia chemických 

prostriedkov. 

Pojazdný nástrojový vozík,  

pojazdný vozík na rozvoz stravy 
 

✓ zrealizované ✓ 

Zefektívnenie poskytovania ošetrovateľskej 

a opatrovateľskej starostlivosti pri priamej 

činnosti s klientom. 

Svetelná terapia – bioptronová 

lampa 
 

✓ zrealizované ✓ 

Zvyšovanie kvality poskytovania 

ošetrovateľskej starostlivosti. 

Traktorová kosačka 
 

✓ zrealizované ✓ 

Modernizácia a efektivita práce vzhľadom 

na úsporu časového fondu.  

Veselo s pesničkou, veselo 

s priateľmi 
 

✓ zrealizované ✓ 

Motivácia k stretnutiam prostredníctvom 

hudby, s klientmi iných zariadení a podpora 

vzájomne stráveného času.  
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Názov projektu Zameranie 

Vymaľovanie jedálne 
 

✓ zrealizované ✓ 

Zveľadenie a zútulnenie spoločných 

priestorov zariadenia. 

Výmena umelej zelene za živú v 

priestoroch zariadenia 
 

* priebežne realizované * 
Estetizácia prostredia pre klientov. 

 

 

Ciele pre rok 2019:  

✓ Aktívne uplatňovať metódu individuálneho plánovania.   

✓ Personálna stabilizácia organizácie.   

✓ Obstarať nákup elektrických polohovacích postelí.  

✓ Vytvoriť dvojlôžkovú izbu pre klientov s ťažkými poruchami mobility.  

✓ Zabezpečiť objektívne hodnotenie spokojnosti zainteresovaných strán 

s kvalitou poskytovaných služieb. 
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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 2018 bola zostavená dňa 8. marca 

2019. 

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

 

➢ P R Í J M Y  

      Celkové príjmy za rok 2018 predstavujú 1 336 369,60 €, z toho: 

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

603 954,00 €. 

• Príjem z Mesta Skalica  vo výške 25 000 €. 

• Vlastné príjmy vo výške 707 415,60 €, z toho príjmy za služby ako je 

stravovanie 280 534,00 €, bývanie, odkázanosť a ostatné služby od 

klientov 407 269,36 €, ďalej ostatné príjmy z preplatkov zo zdravotných 

poisťovní 1 815,69 €, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica 

6 841,98 €, dary vo výške 8 925,72 €, z grantov 1 864,00 € a z úrokov vo 

výške 164,85 €. Nevyčerpaný dar bol odvedený na účet mesta v sume 

2 613,72 €, ktorý bude použitý v roku 2019 na výdavkové položky. 

V nasledujúcej tabuľke sú graficky premietnuté uvedené príjmy. 

Tabuľka Príjmy 

PRÍJMY CELKOM 1 336 369,60 € 

• Príjmy z dotácie MPSVaR SR 603 954,00 € 

• Príjem z Mesta Skalica  25 000,00 € 

• Vlastné príjmy, z toho: 707 415,60 € 

Príjmy za služby 687 803,36 € 

Ostatné príjmy   19 612,24 € 
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➢ V Ý D A V K Y 

Celkové čerpanie výdavkov za rok 2018 bolo vo výške 1 333 755,88 €, z toho:  

• Bežné výdavky – čerpanie bežných výdavkov je 1 323 928,68         €. 

• Kapitálové výdavky – čerpanie v roku 2018 je 9 827,20 €. Z vlastných 

príjmov sme nakúpili pec elektrickú, trojpodlažnú v hodnote 3 579,60 €, 

záhradný traktor v hodnote 2 860,00 € a z finančných prostriedkov od 

sponzorov sme obstarali panvicu smažiacu v hodnote 3 387,60 €. 

V tabuľke ponúkame prehľad v oblasti výdavkov.  

Tabuľka Výdavky 

VÝDAVKY CELKOM 1 333 755,88 € 

• Bežné výdavky, z toho: 1 323 928,68 € 

   610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania    618 576,64 € 

   620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní    224 047,52 € 

   630 Tovary a služby    477 631,29 € 

   640 Bežné transfery      3 673,23 € 

• Kapitálové výdavky       9 827,20  € 

 

 

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. 
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►610 Mzdy: Čerpanie k 31.12.2018 je vo výške 618 576,64 €. Patria sem 

mzdové prostriedky na zamestnancov zariadenia. V súlade so Zákonníkom 

práce zamestnávame potrebný počet pracovníkov so zníženou pracovnou 

schopnosťou.  

Tabuľka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 

Položka  Čerpanie 

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

náhrad 

378 048,56 € 

612 Osobné a ostatné príplatky  240 038,08 € 

614 Odmeny             490 € 

SPOLU 618 576,64 € 

 
 

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

doplnkové dôchodkové poistenie bolo odvedených 224 047,52 €. Záväzky 

voči poisťovniam nemáme. 

Tabuľka  620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 

Položka  Čerpanie 

621 Poistné do VšZP 22 544,64 € 

623 Poistné do ostatných poisťovní 37 943,13 € 

625001 Na nemocenské poistenie   9 311,73  € 

625002 Na starobné poistenie   88 547,91 € 

625003 Na úrazové poistenie   5 074,71  € 

625004 Na invalidné poistenie 18 409,10 € 

625005 Na poistenie v nezamestnanosti    6 078,36 € 

625007 Na poistenie do rezervného fondu   30 085,21 € 

627 Na príspevok do DDP     6 052,73 € 

Spolu 224 047,52 € 
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►630 Tovary a služby: čerpanie vo výške 477 631,29 €,  z toho na: 

• Cestovné náhrady: čerpané vo výške 433,86 €. 

• Energie, voda a komunikácie: čerpané vo výške 88 720,77 €, z toho za el. 

energiu a plyn 65 007,72 €,  vodné a stočné 20 909,41 €, poštové a 

telekomunikačné služby 1 843,88 € a poplatky za internet vo výške 

959,76  €. 

• Materiál: čerpané vo výške 290 664,26 €, z  tejto položky boli uhradené 

výdavky na:  

- aktualizácia používaného softvéru 1 829,20 €, 

- interiérové vybavenie 4 304,51 € , 

- knihy, časopisy a noviny 402,42 € (odborná  literatúra, finančný 

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

- nákup potravín 240 036,66 €, 

- nákup všeobecného materiálu 36 865,35 €, 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 1 307,40 €,  

- ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov 2 630,72 €, 

- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 3 288,00 € (pračka, sušička, 

žehlička, vysávače, fotoaparát). 

• Dopravné: čerpané vo výške 1 676,26 € (PHM, servis a údržba dvoch 

vozidiel, poistenie vozidiel, prepravné). 

• Rutinná a štandardná údržba: čerpané vo výške 11 972,76 € (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 987,96 € za prenájom 

priestorov a inventáru, osviežovačov na chodby a sociálne zariadenia. 
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• Služby: čerpanie 83 175,42 €, z toho vyberáme nasledujúce položky:  

- Bankové poplatky 1 410,42 €, inzercia 520,08 €. 

- Na stravovanie zamestnancov vo výške 55% hodnoty stravnej jednotky 

bolo čerpané 15 281,15 €. 

- Na základe dohody o vykonaní práce bolo vyplatená suma 13 457,45 €  

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 28 398,89 €. 

- Poistné za poistenie budovy Zariadenia pre seniorov a pracovníkov 

v sume 1 416,38 €, preventívne lekárske  prehliadky 206,00 €. 

- Ročný prídel do sociálneho fondu bol odvedený vo výške 6 762,45 €. 

- Školenia a semináre 4 010,00 €. 

- Vratka z nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie ŠR za 

neobsadené miesta bola vo výške 11 712,60 €. 

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 € 
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►642  Bežné transfery jednotlivcom: čerpanie 3 673,23 € na náhradu 

pracovníkom za nemocenské dávky. 

Tabuľka  640  Bežné transfery 

Položka  Čerpanie 

642015 Na nemocenské dávky  3 673,23 € 

Spolu 3 673,23 € 

 

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 1 336 369,60 € 

• Príjmy z dotácie MPSVaR SR 603 954,00 € 

• Príjmy Mesto Skalica  25 000,00 € 

• Vlastné príjmy spolu, z toho: 

Príjmy za služby 

Ostatné príjmy 

707 415,60€ 

687 803,36 € 

19 612,24 € 

Ostatné príjmy, z toho: 

Z ÚPSVaR Senica 6 841,98€ 

Z účtov fin. hospodárenia    164,85  € 

Z grantov VÚC  1 864,00 € 

Preplatky zdravotných poisťovní 1 815,69 € 

Granty/Dary 8 925,72 € 
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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 4 096 834,92 € 

Dlhodobý nehmotný majetok 

 

Softvér       3 689,66 € 

Dlhodobý hmotný majetok 

 

Pozemky     12 656,84 € 

Stavby 3 792 284,07 € 

Samostatné hnuteľné veci    256 506,58  € 

Dopravné prostriedky   31 697,77   € 
 

 

 

Tabuľka Záväzky 

Záväzky Zostatok 31.12.2018 v € 

Dlhodobé záväzky, z toho:    685,02 € 

• záväzky zo sociálneho fondu 685,02 € 

Krátkodobé záväzky, z toho: 104 433,69 € 

• záväzky voči zamestnancom 54 834,81 € 

• záväzky voči poisťovniam 36 459,58 € 

• záväzky voči daňovému úradu 8 579,85 

• ostatné záväzky 4 559,45 € 
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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. 2018 

§72 ods.5 PREDMET POLOŽKA v € 

a) Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 611 734,66 € 

b) Poistné na sociálne poistenie 224 047,52 € 

c) Cestovné náhrady 433,86 € 

d) Energie, voda a komunikácie 88 720,77 € 

e) Materiál 157 943,82 € 

f) Dopravné 1 676,26 € 

g) Rutinná údržba 11 972,76 € 

h) Nájomné za prenájom 0,00 € 

i) Služby 64  700,37 € 

j) Bežné transfery 3 673,23 € 

k) 
Odpisy hmotného a nehmotného 

majetku 
127 930,00 € 

SPOLU 1 292 833,25 € 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta 641 € 
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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    

☺ Jednota dôchodcov   

☺ 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  

☺ RVC Senica  

☺ Tabita s.r.o.   
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POĎAKOVANIE 

Za finančnú a morálnu pomoc nášmu zariadeniu 

♥ úprimne a zo srdca ďakujeme ♥ 

všetkým menovaným aj nemenovaným darcom,  

priateľom, sympatizantom a dobrovoľníkom. 

 

 

V roku 2018 nás podporili všetci títo úžasní, inšpiratívni, srdeční ľudia a 

organizácie: 

♥ Animátori a mládež z Farskej charity pod vedením Katky Caletkovej 

♥ COOP Jednota Senica, Spotrebné družstvo 

♥ DANEX Slovakia s.r.o. 

♥ Essity Slovakia s.r.o. 

♥ Farmedix s.r.o. 

♥ Mesto Skalica 

♥ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

♥ Protherm Production s.r.o. 

♥ SANIMAT SK 

♥ Schaeffler spol. s r.o.  

♥ Trnavský samosprávny kraj 

♥ UNTRACO SR 
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♥ Dinková Mária, Hýlková Ivona, Iršová Eva, Janík Roman a Freďáci, 

ThLic. Stachovič Roman, Šurín Serafín.  

 

Vy všetci uvedení, ale aj tí anonymní, nám pomáhate 

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

nášho zariadenia. Patrí vám srdečná vďaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








