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1.

Návrh uznesenia
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie informáciu o výročnej správe Denného
stacionára pre seniorov na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2018
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2. Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava-Rača v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon)

v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov poskytuje od 01.10.2015 sociálnu
sluţbu v dennom stacionári pre seniorov.
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna sluţba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č 3 a je
odkázaná na sociálnu sluţbu na určitý čas počas dňa.
V dennom stacionári sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia
4. stravovanie
b) zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností
2. záujmovú činnosť
V dennom stacionári ponúkame sociálnu sluţbu kaţdý pracovný deň celodennú pomoc
pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v čase od 06:30 hod. do 17:00 hod. a poldennú
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v čase od 06:30 hod. do 13:30 hod. t.j.
končí sa obedom. Za celodennú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa platí
poplatok vo výške 7,50 € na deň a za poldennú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby sa platí poplatok vo výške 6,00 € za deň. Poplatky za pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby sú určené vo VZN MČ Bratislava-Rača č. 4/2017 zo dňa 23. mája 2017
o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne sluţby poskytované
mestskou časťou Bratislava-Rača.
Klienti denného stacionára sú povinný odoberať obed. Okrem obeda môţu poţiadať aj
o raňajky, desiatu, olovrant. Výška stravovania je určená v rozpätí vo VZN MČ BratislavaRača č. 4/2017 zo dňa 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia
úhrad za sociálne sluţby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača.
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3. Materiál

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
___________________________________________________________________________

Výročná správa o činnosti a hospodárení
Denného stacionára pre seniorov za rok 2018
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1. Základné identifikačné údaje

Názov právnickej osoby: Mestská časť Bratislava-Rača
Sídlo právnickej osoby : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO:
00304557
Názov zariadenia:
Sídlo zariadenia:
Právna forma:
Registračné číslo:

Denný stacionár pre seniorov
Plickova 18, 831 06 Bratislava
bez právnej subjektivity, zariadenie je súčasťou organizačnej
štruktúry Mestskej časti Bratislava-Rača
111/2010/1 - soc

Vedúca zariadenia:
Tel:
E-mail:
Webová stránka:

Mgr. Dagmar Hytková
02/ 49 11 24 39, 0903 541 254
dagmar.hytkova@raca.sk
www.raca.sk

2. Vznik a história organizácie
Denný stacionár pre seniorov na Plickovej ulici č. 18 v Bratislave píše zatiaľ veľmi krátku
históriu. Vznikol v roku 2015, rekonštrukciou zo starej nevyuţitej budovy bývalých detských
jaslí.
Mestská časť Bratislava-Rača získala nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie
v rámci projektu ISRMO a v septembri 2014 sa začali rekonštrukčné práce na budove pre
denný stacionár pre seniorov. Celý objekt prešiel kompletnou rekonštrukciou vonkajších aj
vnútorných priestorov. Rozsiahla rekonštrukcia stála 345 630,- €, a z toho bolo z fondu EÚ
a zo štátneho rozpočtu uhradených 307 671,- €. Okrem interiéru boli realizované zmeny aj
v exteriéri, ktoré sa týkali predovšetkým terénnych úprav a sadovej výsadby.
Denný stacionár pre seniorov po prvýkrát otvoril svoje brány a začal svoju činnosť, ktorou je
poskytovanie sociálnych sluţieb seniorom 01. októbra 2015. V tomto roku klienti denného
stacionára oslávili tretie výročie otvorenia stacionára, ktorého cieľom je poskytovať odborné
a kvalitné sluţby.
Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie v mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré sú spojené
s predlţujúcim sa vekom doţitia, počet seniorov odkázaných na sociálne sluţby neustále
narastá. Bolo preto záujmom mestskej časti aj v roku 2018 vytvárať podmienky na dostupnosť
a udrţanie tejto sociálnej sluţby.
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3. Poslanie, vízia, hodnoty a ciele organizácie
Poslanie Denného stacionára pre seniorov na Plickovej 18 v Bratislave vymedzuje Štatút
Denného stacionára pre seniorov, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Rača uznesením č. 399/01/04/14/P zo dňa 01.04.2014 v súlade so zákonom NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych sluţbách“). Poslaním zariadenia je
poskytovanie sociálnych sluţieb seniorom fyzicky odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.
Našim cieľom bolo aj v tomto roku poskytovanie kvalitných sociálnych sluţieb, ktoré budú
seniori vyhľadávať pre zaujímavé a podnetné aktivity, aby preţili starobu aktívne, a byť tak
navštevovaným sociálnym zariadením, v ktorom sa prijímatelia sociálnej sluţby (ďalej len
klienti) budú cítiť spokojní a šťastní.
Naša vízia: Starobu je si treba užiť a nie ju iba prežiť !
Našu činnosť sme zameriavali predovšetkým na hodnoty ako sú spokojnosť klientov,
sloboda a vzájomná úcta. Našim klientom sme ponúkali pestrú paletu rôznych aktivít a
činností, v ktorých majú moţnosť rozvíjať svoje schopnosti a majú právo rozhodovať sa
o sebe samých.
Ciele, ktoré sme si stanovili boli nasledovné:
a) poskytovanie kvalitných sociálnych sluţieb klientom,
b) rešpektovanie ľudských práv a právom chránených záujmov klientov, ich príbuzných,
ale aj zamestnancov,
c) individuálny prístup v poskytovaní sociálnych sluţieb klientom, rešpektovanie ich
individuálnych potrieb, schopností, cieľov a zdravotného stavu,
d) rozvíjanie a upevňovanie schopností a cieľov klientov podľa ich individuálnych
plánov,
e) spokojnosť klientov, ale aj ich príbuzných s poskytovanými sociálnymi sluţbami,
f) poskytovanie flexibilnej sociálnej sluţby v maximálne moţnej miere orientovanej na
potreby klientov,
g) poskytovanie pestrej ponuky činnostnej terapie a záujmovej činnosti smerujúcej
k preţitiu zmysluplného ţivota,
h) vytváranie príjemného a podnetného prostredia v zariadení.

V rámci napĺňania cieľov sme pouţili SWOT analýzu, ako základný nástroj, ktorý
vyuţívame na vyhodnotenie súčasného stavu z rôznych hľadísk. Týmto nástrojom je
zároveň našou snahou načrtávať alternatívy budúceho vývoja činnosti denného stacionára,
moţnosti jeho vyuţitia, prípadne riešenia nových moţností.
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SWOT analýza Denného stacionára pre seniorov
SILNÉ STRÁNKY
S – Strengths
- spokojnosť prijímateľov s poskytovanými
sociálnymi sluţbami v dennom stacionári,

SLABÉ STRÁNKY
W - Weaknesses
- chýbajúca ponuka rôznych druhov
doplnkových sluţieb (masér, manikúra,
pedikúra...),

- podpora a záujem skvalitňovať
poskytované sociálne sluţby v dennom
stacionári,

- chýbajúca sluţba poskytujúca moţnosť
vypoţičiavania si kompenzačných
pomôcok,

- poskytovanie sociálnej sluţby v dennom
stacionári na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie seniorov,

- klienti nemajú moţnosť cvičiť v exteriéri
denného stacionára, chýbajúce ihrisko
s posilňovacími prvkami pre cvičenie
seniorov,

- cenová dostupnosť poskytovaných
sociálnych sluţieb,

- klienti nemajú moţnosť vyuţívať na prácu
s internetom počítač

- poskytovanie zaujímavých voľnočasových aktivít pre klientov v dennom
stacionári,
- veľmi dobrá spolupráca s rodinnými
príslušníkmi klientov dennom stacionári,
- moţnosť medializácie a prezentácie
poskytovaných sluţieb v mesačníku
Račiansky výber

PRÍLEŢITOSTI
O – Opportunities
- podpora vzdelávania a samo vzdelávania
zamestnancov,

OHROZENIA
T - Threaths
- nízka profesionalita odborného personálu,
- hrozba syndrómu vyhorenia
zamestnancov,

- poskytovanie individuálnej supervízie, ako
prevenciu pred vyhorením zamestnancov,

- neisté legislatívne prostredie v zákone
o sociálnych sluţbách,

- moţnosť vykonávania absolventskej praxe
opatrovateliek,

- právna nestabilita a časté zmeny
v zákonoch, zmeny v poskytovaní
finančných príspevkov

- záujem o dobrovoľnícku činnosť
v dennom stacionári,
- spokojnosť prijímateľov sociálnych
sluţieb
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4. Profil poskytovateľa sociálnych sluţieb a prehľad ponúkanej činnosti a terapií
V Dennom stacionári pre seniorov na Plickovej 18, v Bratislave (ďalej len „denný stacionár“)
bola poskytovaná sociálna sluţba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a boli
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluţbách
a boli odkázané na sociálnu sluţbu v zariadení - v dennom stacionári len na určitý čas počas
dňa.
V dennom stacionári bola poskytovaná sociálna sluţba ambulantnou formou iba počas
pracovných dní, a to v čase: od 6:30 hod. - do 17:00 hod. (t.j. 10,50 hod.)
Zabezpečované odborné sluţby v dennom stacionári zodpovedali potrebám seniorov a tieţ
zohľadňovali ich individuálne potreby, ktoré slúţili k zvyšovaniu kvality ţivota seniorov a
predchádzali moţnosti vzniku sociálnej izolácie z dôvodu ich veku a odkázanosti.
V zmysle zákona denný stacionár poskytoval:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálnu rehabilitáciu
4. stravovanie: raňajky, desiata, obed (moţnosť výberu z dvoch druhov jedál), olovrant
V zmysle zákona denný stacionár zabezpečoval:
1. rozvoj pracovných zručností (činnostnú terapiu)
2. záujmovú činnosť
Okrem toho denný stacionár utváral podmienky na udrţiavanie fyzickej a psychickej aktivity
seniorov, zabezpečoval kontakt so spoločenským prostredím a kultúrnu činnosť.
V Dennom stacionári pre seniorov sme v priebehu roka poskytovali tieto sluţby:
a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby patrí medzi odborné
činnosti podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách. Klientom sa
poskytovala kvalitná denná starostlivosť pri všetkých činnostiach, ktoré si vyţadovali pomoc
pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Pomoc pri odkázanosti sa poskytovala pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stravovania a
pitného reţimu, pri úkonoch osobnej hygieny, úkonoch obliekania a vyzliekania, úkonoch
zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine,
úkonoch orientácie v prostredí a úkonoch dohľadu.
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby vykonával odborne vzdelaný personál, ktorý
zabezpečoval nepretrţitý dohľad a pomoc, podľa potrieb prijímateľov sociálnej sluţby (ďalej
len klientov).
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b) Sociálne poradenstvo
V rámci poskytovania sociálneho poradenstva sme poskytovali v priebehu celého roka
sociálne poradenstvo klientom nášho sociálneho zariadenia a ich rodinným príslušníkom,
ktoré sa týkalo predovšetkým poskytovania základných informácií o moţnostiach riešenia ich
rôznych problémov alebo prípadne sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
Tieţ sme poskytovali sociálne poradenstvo aj občanom mestskej časti Bratislava-Rača. Bolo
to predovšetkým poskytovanie konkrétnych informácií o moţnostiach poskytovania sociálnej
sluţby v dennom stacionári pre seniorov, o postupe podania ţiadosti, o platbách za túto sluţbu
a podobne.
Súčasťou sociálnoporadenskej činnosti bola aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi našich
klientov, čo viedlo ku skvalitneniu poskytovaných sluţieb. V knihe „Evidencia
poskytovaného sociálneho poradenstva“ sme v roku 2018 zaevidovali počet 37 ţiadateľov
o poradenstvo, čo je vyšší počet oproti minulému roku o 4 ţiadateľov. Sociálne poradenstvo
bolo poskytnuté v počte 35,5 hodín .
c) Sociálna rehabilitácia
V dennom stacionári bola klientom poskytovaná sociálna rehabilitácia, ktorá ako odborná
činnosť je zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti klientov. Našim
cieľom bolo podporovať samostatnosť klientov pri všetkých činnostiach a aktivitách, ktoré sú
ešte schopní samostatne zvládnuť.
Tréning pamäti – bol realizovaný ako preventívny program, zameraný na posilňovanie pamäti
a aktivizáciu kognitívnych (rozumových) schopností seniorov – pamäť, reč, myslenie, úsudok. Jeho
cieľom bolo predovšetkým posilňovanie jednotlivých druhov pamäti (krátkodobá a dlhodobá pamäť),
a stimulovanie činnosti mozgu, ako aj osvojenie si jednotlivých techník trénovania pamäti a ich
vyuţitia v kaţdodennom ţivote a tieţ slúţil ako prevencia depresií a osamelosti seniorov.
Cvičenia v rámci tréningu pamäti a kognitívneho tréningu boli realizované vţdy podľa individuálnych
schopností jednotlivých seniorov.

Činnosť zameraná na tréning pozornosti a motoriky
Tréning jemnej motoriky – prstové cvičenia, navliekanie, skladanie, ručné práce.
Tréning pozornosti, koncentrácie – hranie slovných hier, spoločenských hier.
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Tréning a udrţiavanie komunikačných zručností – bol zameraný na rozhovory s klientmi
o témach, ktoré boli pre nich zaujímavé (rozhovory o rodine, deťoch, vnúčatách, spomienkach,
záujmoch, spoločenskej situácii, iné), spoločné diskusie, individuálne rozhovory s klientmi v rámci
zostavovania ich individuálnych plánov a vzájomného spoznávania sa.
Pohybové aktivity a vychádzky – boli zamerané na ranné rozcvičky, strečingové cvičenia,
posilňovanie s váhou vlastného tela, cvičenie na stacionárnom bicykli, cvičenia s pomocou fit lopty,
hry s loptou a pravidelné vychádzky do okolia stacionára a do mesta.

d) Stravovanie
Stravovanie klientov denného stacionára bolo zabezpečované prostredníctvom vlastnej
stravovacej prevádzky – jedálne Mestskej časti Bratislava-Rača na Plickovej ulici. Strava bola
pripravovaná s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov. Klienti mali moţnosť výberu
a mohli si vybrať z celodenného odberu stravy to, o čo mali záujem (raňajky, desiata, obed
a olovrant). Klienti mali záujem predovšetkým o obed, kedy si mohli vyberať z dvoch druhov
jedál, čo sa im veľmi páčilo. Odber stravy je predmetom dohody medzi poskytovateľom
(mestskou časťou) a prijímateľom (klientom) uzatvorenej v zmluve o poskytovaní sociálnej
sluţby v dennom stacionári.
e) Rozvoj pracovných zručností
Aj v tomto roku bolo snahou odborných zamestnancov zapájať klientov denného stacionára
do zmysluplných tvorivých a rehabilitačných činností, ktoré rozvíjali ich motorické,
kognitívne, komunikačné a sociálne zručnosti, ktoré napomáhali klientom k preţívaniu
zmysluplného ţivota.
Rozvoj pracovných zručností (činnostnú terapiu) sme realizovali rôznymi technikami
a prostredníctvom rôznych materiálov ako sú textil, papier, keramická hlina a rôznymi inými.
Rozvoj pracovných zručností v našich podmienkach bol vykonávaný prostredníctvom
nasledovných činností:
Práca s papierom – výroba rôznych tematických dekorácií a ozdôb z papiera, pletené košíky
z papiera, výroba blahoţelaní, darčekov.
Práca s textilom – výroba a šitie rôznych dekorácií, pomôcok z textilu ako napríklad šitie
vankúšov, vrecúšok na usušené bylinky, výroba kostýmov na karneval, vyšívanie,
štrikovanie, háčkovanie.
Práca s hlinou – výroba rôznych dekoratívnych a úţitkových predmetov z keramickej hliny misky, anjeli, reliéfy, obrazy a rôzne ďalšie dekoratívne predmety z hliny.
Činnostná terapia s vyuţitím prvkov muzikoterapie – receptívna – počúvanie hudby,
perceptívna – spievanie piesní, rytmické hry.
Činnostná terapia s vyuţitím prvkov biblioterapie – práca s časopismi, knihami, mapami,
kríţovkami, čítanie príbehov.
Činnostná terapia s vyuţitím prvkov ergoterapie - drobné práce v záhrade, varenie,
pečenie, starostlivosť o kvety.
Činnostná terapia s vyuţitím prvkov arteterapie – rôzne výtvarné a kreatívne techniky,
maľovanie vodovými, temperovými a akrylovými farbami, nácvik a vyuţitie servítkovej
techniky pri vyrábaní dekoratívnych predmetov.
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f) Záujmová a kultúrna činnosť, kontakt so spoločenským prostredím
Prostredníctvom týchto činností sme sa snaţili o udrţiavanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov.
Medzi aktivity, ktoré sme poskytovali v dennom stacionári patrili:
Záujmová činnosť – zohľadňovala individuálne preferencie jednotlivých klientov. Bolo to hlavne
maľovanie obrazov jednej klientky, vychádzky do okolia a návšteva bohosluţieb.
Kultúrno–spoločenské akcie – boli zamerané na návštevu rôznych kultúrnych a spoločenských
podujatí v Nemeckom kultúrnom dome na ulici Barónka 3 a návštevu výstav v Miestnom úrade
Mestskej časti Bratislava-Rača.
V rámci denného stacionára pravidelne sme spoločne oslavovali sviatky narodenín a menín klientov a
organizovali večierky pri rôznych príleţitostiach (vianočný večierok a mikulášsky večierok), spoločné
zábavy (Karneval, Katarínska zábava, záhradná grilovačka), deň otvorených dverí.
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5. Štruktúra prijímateľov sociálnej sluţby v roku 2018
V priebehu roka 2018 bola štruktúra klientov veľmi rôznorodá, či sa to týkalo vekovej štruktúry
alebo stupňa odkázanosti alebo mobility klientov. V priebehu roka bolo novoprijatých ţiadateľov
o dvoch viac ako klientov, ktorí ukončili poskytovanie sociálnej sluţby v dennom stacionári.
Ukončenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby bolo realizované vţdy len zo strany klientov, a to
z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu alebo úmrtia klienta.
Veková štruktúra klientov v priebehu roka 2018:
Veková štruktúra klientov

Prehľad počas celého roka

63 – 74 rokov

muţi
1

ţeny
2

spolu
3

muţi
0

ţeny
1

spolu
1

75 – 79 rokov

3

5

8

3

4

7

80 – 84 rokov

2

6

8

1

5

6

85 – 89 rokov

0

12

12

0

8

8

nad 90 rokov

0

2

2

0

2

2

78,2

83,3

82,4

78,2

83,3

82,4

Priemerný vek klientov
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Stav k 31.12.2018

Najstarší klient v našom stacionári v roku 2018 mal 95 rokov a najmladší 68 rokov.
Štruktúra klientov podľa mobility v priebehu roka 2018:
mobilní

imobilní

čiastočne mobilní
chodiaci za pomoci palice

11

1

15

chodiaci s pomocou
kompenzačnej pomôcky
s chodítkom
6

Štruktúra klientov podľa mobility k 31.12.2018:
mobilní

imobilní

čiastočne mobilní
chodiaci za pomoci palice

7

1

11

chodiaci s pomocou
kompenzačnej pomôcky
s chodítkom
5

Štruktúra klientov podľa stupňa odkázanosti v priebehu roka 2018:
Stupeň
odkázanosti
Počet klientov

Stupeň II

Stupeň III

0

Stupeň IV

5

Stupeň V

6

Stupeň VI

4
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Štruktúra klientov podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2017:
Stupeň
odkázanosti
Počet klientov

Stupeň II

Stupeň III

0

Stupeň IV

4

Stupeň V

5

Stupeň VI

3
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Najväčší počet klientov bol v roku 2018 so stupňom odkázanosti VI.
Štruktúra novoprijatých klientov a klientov, ktorí ukončili poskytovanie sociálnej služby:
Mesiace

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

spolu

novoprijatí
klienti

2

1

0

2

0

0

0

1

0

4

0

2

12

skončili
pobyt

0

0

2

0

1

1

1

0

0

3

1

1
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Pre veľmi zhoršený zdravotný stav, resp. začatie poberania celoročnej pobytovej sluţby ukončilo
zmluvu o poskytovanie sociálnej sluţby v dennom stacionári 8 klientov a 2 z dôvodu úmrtia.
Kapacita zariadenia je 25 klientov.
Stanovená kapacita zariadenia sa v priebehu roka nezvyšovala a zariadenie ju dôsledne plnilo.
V priebehu roka 2018 bolo plnenie kapacity (obsadenosť miest) nasledovné:

Plnenie kapacity v jednotlivých mesiacoch v roku 2018:
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Počet klientov
v danom mesiaci
23
24
24
24
24
23
22
22
22
24
23
24

Mesiac:
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

z toho
muţov
4
4
4
3
3
2
2
2
2
4
4
4

ţien
19
20
20
21
21
21
20
20
20
20
19
20

Priemerná obsadenosť v roku 2018 bola 23,25 osôb.
K 31.12.2018 poberalo celodennú sluţbu 17 klientov a 7 klientov poberalo poldennú sociálnu sluţbu.
Denný stacionár poskytoval pre svojich imobilných alebo ťaţko pohybujúcich sa klientov dovoz aj
odvoz motorovým vozidlom. Túto pomoc vyuţilo v priebehu roka 22 klientov. Preprava bola
poskytovaná len z miesta bydliska do stacionára a zo stacionára späť domov.

6. Personálne podmienky – organizačná štruktúra
Prevádzku v dennom stacionári pre seniorov podľa schválenej organizačnej štruktúry Mestskej
časti Bratislava-Rača zabezpečuje 9 zamestnancov. V organizačnej štruktúre sú schválené tieto
funkčné miesta: 1 vedúca denného stacionára, 3 sociálni pracovníci, 2 inštruktori sociálnej
rehabilitácie, 2 opatrovateľky, 1 upratovačka.

a) Organizačná štruktúra zamestnancov denného stacionára pre seniorov

Vedúca stacionára
Kumulovaná funkcia
Sociálny pracovník
+terapeut
1

Sociálny
pracovník
3

Pracovný terapeut
1

Inštruktor sociálnej
rehabilitácie

opatrovateľ
2

1

upratovačka
1

Prevádzku zariadenia zabezpečoval v priebehu roka 2018 nasledovný počet zamestnancov:
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Mesiace

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

vedúca denného stacionára

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

sociálni pracovníci

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

inštruktori sociálnej rehabilitácie

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

opatrovateľky

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

upratovačka

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

spolu:

9

9

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

b) Vzdelávanie zamestnancov
Z dôvodu zabezpečenia poskytovania kvalitných sociálnych sluţieb našim klientom, sme venovali
významnú pozornosť tieţ vzdelávaniu zamestnancov, lebo len vzdelaný odborný personál je schopný
poskytovať sociálne sluţby na kvalitnej a vysokej úrovni.
V rámci vzdelávania zamestnancov sme v súlade s § 9 ods. 10 zákona o sociálnych sluţbách
realizovali supervíziu, ktorá ako najúčinnejší nástroj podpory a pomoci zamestnancom a cez nich aj
samotným klientom vytvára predpoklady a podmienky pre profesionálny rozvoj, vzdelávanie
a odborný rast zamestnancov. Zároveň slúţi aj ako prostriedok sebapoznávania v prospech
skvalitnenia práce s klientami v DS.
Supervízne stretnutia boli realizované na princípe balintovských skupín, zamerané na sociálnu pozíciu
klientov, metódy a prístupy v sociálnej práci. V dennom stacionári bola realizovaná supervízia
v súlade s „Plánom supervízií na rok 2018“. Supervízne stretnutia trvali spravidla 1 - 2 hodiny .
Vedúca denného stacionára z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré sa týkali novely zákona o sociálnych
sluţbách sa zúčastnila viacerých vzdelávaní.

7. Informácie o realizovaných aktivitách v roku 2018
Aktivity v roku 2018 realizovali odborní zamestnanci v súlade so stanoveným „Plánom o činnosti na
rok 2018“ .
Činnosť sme zorganizovali a realizovali na základe poţiadaviek a záujmu klientov denného stacionára.
Záujmová činnosť bola charakteristická rešpektovaním individuality klientov a prispôsobená ich
schopnostiam a moţnostiam. Prioritné postavenie mali aktivity zamerané na udrţanie a rozvoj
schopností a zručností klientov, pričom úlohou zamestnancov bolo pripravovať podnetné prostredie
pre záujmovú činnosť a aktivity zamerané na udrţiavanie pracovných zručností.
Okrem uskutočnených aktivít sme pravidelne kaţdý mesiac nezabúdali v rámci tréningu sociálnych
zručností realizovať oslavy narodením a menín klientov. Z plánovaných aktivít sme uskutočnili
v jednotlivých mesiacoch tieto:

Mesiac

Názov aktivity
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Január

-

- „Ţeláme si do nového roka“ – oslava nového roka spojená s písaním prianí
a ţelaní (04.01.2018),
- Recitačné dopoludnie – prednes prózy a poézie z obľúbených literárnych diel
klientov (31.01.2018)

Február

- Oslava sviatku Svätého Valentína spojená s kvízom o Sv. Valentínovi
a spoločenským posedením s vlastnoručne vyrobenými sladkými koláčikmi
(14.02.2018),
- Karneval – fašiangová zábava vo vlastnoručne vyrobených maskách
(19.02.2018),
- Pochovávanie basy – dokument o ľudových tradíciách na Slovensku
(21.02.2018),

Marec

- Oslava MDŢ – spoločenské posedenie k sviatku ţien spojené s občerstvením
a odovzdaním kvetov klientkam (08.03.2018),
- Návšteva výstavy – v priestoroch Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača,
na Kubačovej 21 (21.03.2018)
- Poboţnosť kríţovej cesty – záţitkovou formou (29.03.2018)

Apríl

- „Dáme si REPETE“ – pesničkový program – spievajú klienti (05.04.2018),
- Vzdelávanie seniorov zabezpečené v spolupráci s MV SR, s odborom prevencie
kriminality kancelárie ministra vnútra SR prednáška na tému „Ochrana seniorov
pred podvodníkmi“ (26.04.2018),

Máj

- „Oslava Dňa matiek – spoločenské posedenie spojené s občerstvením
(11.05.2018),
- Zapojenie sa do športového dňa „Challenge day“ (30.05.2018)

Jún

- Oslava dňa otcov – spoločenské posedenie pre muţov stacionára (15.6.2018),
- „Poznaj svoje mesto“ – súťaţné dopoludnie (28.06.2018)

Júl

- „Som za fór“ zábavný program spojený so súťaţou klientov o najlepší vtip
(10.07.2018),
- Návšteva „Račianskej pamätnej izby“ – vychádzka klientov spojená s exkurziou
(21.07.2017)

August

- Súťaţ „Kýblová liga“ – športové dopoludnie v hode papierovej gule do vedra
(16.08.2018),
- Zábavný kvíz „Dobre vedieť“ - vedomostná súťaţ klientov (28.08.2018),

September

- Návšteva bohosluţieb v Kostole sv. Filipa a Jakuba v Rači (03.09.2018),
- „Ukončenie leta“ – Športovo-zábavné dopoludnie 20.09.2018),
- Bezpečný seniorský vek – interaktívna prednáška,(27.09.2018)

Október

- „Jablkové hodovanie“ prezentácia a predaj vlastnoručne napečených jablkových
koláčov, podľa vlastných receptov klientov (06.10.2018),
- „Deň otvorených dverí“ a oslava „III. Výročia zaloţenia denného stacionára“
spojená s výstavou výtvarných prác klientov DS (15.10.2018),
- Výroba spomienkových vencov ku dňu zosnulých z prírodných materiálov

November

- Spomienka na zosnulých - návšteva bohosluţieb v Kostole sv. Filipa a Jakuba
v Rači (02.11.2018),
- Výroba adventných vencov a vianočnej výzdoby,
- Návšteva divadelného predstavenia študentov Múzických umení a exkurzia
(28.11.2018 a 30.11.2018)
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December

- Oslava „Mikuláša“ nádielka pre klientov (06.12.2018),
- Pečenie vianočného pečiva na vianočný večierok,
- „Vianočný punč“ - vianočný večierok pre klientov (20.12.2018)

8. Partnerská spolupráca
V rámci partnerskej spolupráce sme pokračovali v rozvíjaní spolupráce s dennými centrami pre
seniorov na území mestskej časti Bratislava-Rača.
Tieţ sme spolupracovali aj s materskou škôlkou na Plickovej 16, ktorá susedí s naším zariadením. Deti
s pani učiteľkami prišli našim klientom zaspievať a zatancovať, pri príleţitosti 3. výročia otvorenia
stacionára.
V tomto roku v rámci spolupráce bola podpísaná so spoločnosťou BM WORK AGENCY dohoda
o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov akreditovaného kurzu opatrovania,
za účelom rozvíjania ich praktických zručností a predpokladov pre opatrovanie osôb. V roku 2017
vykonali prax v našom zariadení traja uchádzači.
Našou snahou bolo rozširovať spoluprácu aj s inými dennými stacionármi a v rámci tejto spolupráce si
vymieňať získané poznatky. Spoluprácu sme začali rozvíjať s denným stacionárom v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.

9. Plnenie rozpočtu
18

I.

Príjmová časť rozpočtu:

Schválený rozpočet v príjmovej časti rozpočtu ......................................................... 86 200,00 €
z toho úhrady klientov................................................................................................ 31 000,00 €
Dotácia MPSVaR............................................................................................ 55 200,00 €
Upravený rozpočet ......................................................................................................77 800,00 €
z toho úhrady klientov.................................................................................................31 000,00 €
Dotácia MPSVaR............................................................................................46 800,00 €
Príjem za obdobie do 31.12.2018 ...............................................................................74 780,76 €
z toho úhrady klientov.................................................................................................29 622,50 €
Dotácia MPSVaR............................................................................................45 158,26 €
Percentuálne plnenie .......................................................................................................96,12 %

II.

Výdavková časť rozpočtu:

Schválený rozpočet vo výdavkovej časti .................................................................133 421,00 €
Upravený rozpočet ...................................................................................................133 421,00 €
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2018 ..................................................122 780,62 €
Percentuálne plnenie ........................................................................................................92,00 %
Z toho:
Schválený rozpočet na mzdy, platy a odmeny .......................................................... 86 136,00 €
Upravený rozpočet .................................................................................................... 86 136,00 €
Čerpanie k 31.12.2018 .............................................................................................. 81 005,29 €
Percentuálne plnenie ....................................................................................................... 94,00 %
Schválený rozpočet na odvody do fondov ................................................................. 30 201,00 €
Upravený rozpočet .................................................................................................... 30 201,00 €
Čerpanie k 31.12.2018 .............................................................................................. 28 125,56 €
Percentuálne plnenie ....................................................................................................... 94,00 %
Schválený rozpočet na tovary, sluţby a beţné transféry............................................ 17 084,00 €
Upravený rozpočet ..................................................................................................... 17 084,00 €
Čerpanie k 31.12.2018 ............................................................................................... 13 649,77 €
Percentuálne plnenie ........................................................................................................ 80,00 %

10. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK
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2018

Názov organizácie

Mestská časť Bratislava-Rača

Druh poskytovanej sociálnej služby
(DSS, RS, ZPB, atď.)

Denný stacionár pre seniorov

Forma poskytovanej sociálnej služby
(ambulantná, týždenná, celoročná)

ambulantná

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby
v roku

12

Kapacita podľa registra

25

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)

23,25
Celkové EON
uvedenej sociálnej
služby za rok

Položky

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní
podľa osobitného predpisu
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na
sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu
určenom podľa písmena a)

EON na mesiac
na klienta podľa
kapacity

EON na mesiac na
klienta podľa
skutočnej
obsadenosti

81 005,29

270,02

290,35

28 125,96

93,75

100,81

0,00

0,00

0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

5 047,60

16,83

18,09

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov

3 727,13

12,42

13,36

0,00

0,00

0,00

160,00

0,53

0,57

0,00

0,00

0,00

4 107,70

13,69

14,72

606,94

2,02

2,18

9 480,00

31,60

33,98

132 260,62

440,87

474,06

c) tuzemské cestovné náhrady

f) dopravné
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia
havarijných stavov
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov,
prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom
čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na
dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo
porovnateľné veci
i) výdavky na služby
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového,
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov

EON náklady spolu

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby :
kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť
Príjem za rok 2018

29 622,50

x

106,17

Dátum: 28.02.2018
Vypracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Mgr. Dagmar Hytková, 02/4911 2439, dagmar.hytkova@raca.sk
Verifikoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Mgr. Helena Krovinová, 02/4911 2419, helena.krovinova@raca.sk

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) MČ za rok 2018 boli vo výške 132 260,62 €
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DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV

Beţné výdavky (EON) a príjmy za
poskytovanú sociálnu sluţbu
za rok 2018 / mesiac
23,25
132 260,62 €
474,06 €
45 158,26 €

Priemerný počet klientov
EON za rok
z toho na klienta na 1 mesiac:
Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR
na rok
z toho na l mesiac
Skutočné
mesačné
náklady
MČ
na 1 klienta
Príjem za poskytovanú sociálnu sluţbu za
rok
z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac
Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac

161,86 €
312,20 €
29 622,50 €
106,18 €
206,02 €
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4. Stanoviská stálych komisií
Materiál: Výročná správa Denného stacionára pre seniorov, Plickova 18 v Bratislave za rok 2018

Komisia

stanovisko

zapracované
A/N

Komisia finančná a majetková
Komisia školská, kultúrna, športová a pre
podporu podnikania a vinohradníctva
Komisia
ţivotného prostredia
územného plánu a dopravy
Komisia sociálna a bytová

výstavby,
odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie
informáciu výročnú správu Denného stacionára pre seniorov,
Plickova 18 v Bratislave za rok 2018
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zdôvodnenie

