GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava
1. Ú V O D
GERIUM, Pri trati č.47, 821 06 Bratislava a Smolnícka 3 Bratislava (ďalej len GERIUM)
je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je hlavné mesto SR
Bratislava. Gerium je napojené svojimi príjmami a výdavkami na štátny rozpočet a na rozpočet
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len Magistrát).
GERIUM je zariadením sociálnych služieb, ktoré má dve organizačné súčasti –
Zariadenie pre seniorov Pri Trati 47, 821 06 Bratislava s kapacitou 50 miest; a Zariadenie
pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka 3, Bratislava s kapacitou 64
miest; z čoho je kapacita zariadenia pre seniorov 30 miest a kapacita zariadenia opatrovateľskej
služby 34 miest. Celková kapacita Gerium je 114 miest.
GERIUM je kontrolované a metodicky usmerňované Magistrátom hl. m. SR Bratislava.
Zabezpečuje komplexné technické a ekonomické riadenie, poskytuje sociálne služby, a to
v zariadení pre seniorov, kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a je odkázaná na inú pomoc v zmysle zákona o sociálnych službách
č.448/2008 Z.z. alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálne
služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov; a v zariadení opatrovateľskej
služby, kde sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z.,
ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
Ďalej zabezpečuje rozvoj materiálno-technickej základne, starostlivosť o základné
prostriedky a ich modernizáciu, investičnú výstavbu a údržbu objektov oboch organizačných
súčastí, efektívne využívanie zdrojov, prostriedkov a racionalizáciu prevádzky.

2. ROZBOR A VYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEJ
ČINNOSTI
2.1 Vyhodnotenie záväzných úloh za rok 2016
V pláne hospodárenia a činnosti na rok 2016 boli uložené tieto úlohy:
1.

2.

3.

Zabezpečiť hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, ich vynakladanie čo
najhospodárnejším spôsobom a v súlade s finančno-právnymi predpismi.
Termín:
trvalý
Zodpovední: vedúci úsekov
Úloha splnená.
Venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu vlastných zdrojov.
Termín:
trvalý
Zodpovední: vedúci úsekov
Úloha splnená.
Realizovať opatrenia vyplývajúce z inventarizácie hospodárskych prostriedkov za rok
2015 .
Termín:
trvalý
Zodpovední: vedúci úsekov
Úloha splnená.

1

4.

Hľadať i v roku 2016 možnosti zvyšovania úrovne podmienok na kultúrno-spoločenské
vyžitie občanov umiestnených v Gerium a zintenzívniť osvetovú prácu v zdravotnej
oblasti a v oblasti sociálno-právneho poradenstva.
Termín:
trvalý
Zodpovední: všetci zamestnanci
Úloha splnená.

5.

Vypracovať rozbor hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a vyhodnotenie
činnosti za rok 2015.
Termín:
29 .02. 2016
Zodpovedná: PhDr. Miroslava Čembová
Úloha splnená.
Riaditeľka

6.

Vypracovať rozbor ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2015, v zmysle zákona
448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Termín:
02/2016
Zodpovedná: PhDr. Miroslava Čembová
Úloha splnená.
Riaditeľka

7.

Vypracovať vyúčtovanie dotácie - poskytnutie finančného príspevku z MPSVaR SR na
financovanie sociálnej služby v ZSS.
Termín:
02/2016
Zodpovedná: PhDr. Miroslava Čembová
Úloha splnená.
Riaditeľka

8.

Príprava podkladov pre OSV na vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods.
6 a § 78b zákona č. 50/2012 Z.z. za rozpočtovú organizáciu Gerium
Termín:
07/2016
Zodpovedná: PhDr. Miroslava Čembová
Úloha splnená.
Riaditeľka

9.

Vypracovať Návrh rozpočtu Gerium na roky 2017 – 2019.
Termín:
8/2016
Zodpovedná: PhDr. Miroslava Čembová
Úloha splnená.
Riaditeľka

2.2

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov rozpočtu za rok 2016

Pre rok 2016 nám Hlavné mesto SR Bratislava schválilo nasledovný rozpočet:
v€
GERIUM
ZOS
130 000,0
150 000,0
Príjmy celkom
25 000,0
5 000,0
Navýšenie rozpočtu
155 000,0
155 000,0
Spolu

Bežné výdavky
zvýšenie rozpočtu
Spolu
Kapitálové výdavky Magistrát
Kapitálové výdavky MPSVaR
Sponzorské
Celkom rozpočet na rok 2016

Spolu
280 000,0
30 000,0
310 000,0

545 200,0

665 000,0

1 210 200,0

37 000,00

19 000,0

56 000,00

582 200,00

684 000,00

1 266 200,00

7 000,0
-

-

589 200,0

7 000,0
-

684 000,0

1 273 200,00
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Na základe rozpočtového opatrenia primátora hl. m. SR Bratislavy zo dňa 27.10. 2016
vykonaného na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy uzn. č.346/2015 zo dňa 10.12.2015, bola schválená úprava rozpočtu Gerium na
rok 2016:
v€
Číslo
Číslo pod.
programu programu

„Z“

„Z“
„Z“

10

10

10.1

10.1

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet na rok

Zmena
rozpočtu

Upravený
rozpočet na
rok

2016

(+), (-)

2016

Príjmy celkom
Príjmy DS
Príjmy ZOS

280 000

+30 000

310 000

115 000

+25 000

140 000

165 000

+5 000

170 000

Výdavky celkom

1 210 200
1 210 200
545 200

63 000
56 000
+37 000

1 273 200
1 266 200
582 200

v tom: Mzdy

275 000

+12 500

287 500

Poistné

100 000

+4 500

104 500

Tovary a služby

168 200

+20 000

188 200

Bežné transfery

2 000

0

2 000

665 000

+19 000

684 000

v tom: Mzdy

310 000

+14 000

324 000

Poistné

110 000

+5 000

115 000

Tovary a služby

245 000

0

245 000

Bežné transfery

0

0

0

Kapitálové výdavky

0

7000

7 000

Bežné výdavky

Bežné výdavky DS

Bežné výdavky ZOS

„Z“

K úprave rozpočtu prišlo v mesiaci október 2016, na základe našej žiadosti o úpravu
rozpočtu, kde sme požiadali o navýšenie jednak v položke príjmy, a to ich navýšenie
z 280 000 na 310 000 €, ako i v časti bežné výdavky v položkách mzdy a odvody a tiež
tovary a služby, a to navýšenie o 63 000 €.
Pri tejto úprave rozpočtu nám boli pridelené i kapitálové výdavky na zakúpenie
liečebného pohybového prístroja pre imobilných pacientov vo výške 7 000 €.

1. Celkové zhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2016
1.

2.

Čerpanie druhu dotácie:
Bežné výdavky:
Výdavky zo Štátneho rozpočtu
Výdavky z Magistrátu hl. mesta
Spolu

437 760,- €
828 440,- €
1 266 200,- €

Čerpanie rozpočtu výdavkov:
Bežné výdavky
1 266 200,00 €
Z toho
610 Mzdy
611500,00 €
620 Odvody
214 851,82 €
630 Tovar a služby
437 745,95 €
640
Bežný transfer
2 102,23 €
Zostatok
0,00 € plnenie na 100,00 %
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3.

Plnenie rozpočtu príjmov:
Príjmy
spolu
313 243,26 €
Z toho 212 Príjmy z vlastníctva
3 000,00 €
223 Poplatky za pobyt
310 236,82 €
243 Úroky z účtov
6,44 €
311 Sponzorské
0,00 €
Čerpanie o 3 243,26 € plnenie na 101,05 %

4.

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov:
Kapitálové výdavky
spolu
6 768,00 €
Z toho 713 Rehabilitačný prístroj
6 768,00 €
Plnenie o 232,00 € plnenie na 96,68 %

5.

Celkové zhodnotenie čerpania rozpočtu.

Musíme konštatovať, že sme rešpektovali usmerňovanie Magistrátu, ktoré zdôrazňovalo
venovanie zvýšenej pozornosti zabezpečeniu vlastných zdrojov, hospodárnosť organizácie
s rozpočtovými prostriedkami a ich vynakladanie čo najhospodárnejším spôsobom v súlade
s finančno-právnymi predpismi. Čerpanie pridelených prostriedkov a zabezpečenie vlastných
zdrojov bolo v súlade s týmto usmernením a pravidlami efektívnosti.
V príjmovej oblasti nám bol rozpisom ročného plánu určený limit 280 000,- €. Tento
bol na základe našej žiadosti upravený na hodnotu 310 000,- €, ktorý sme splnili za rok 2016
na 101,05 %.
Pri čerpaní rozpočtu sme rešpektovali všetky uznesenia zamerané na úsporné
a efektívne čerpanie finančných prostriedkov.
V položke 610 mzdy sme rozpočet splnili na 100,00 %.
Obdobne je to aj v položke 620 odvody.
V položke 630 tovar a služby plán plníme na 100,00 %.
Za rok 2016 prišlo k výraznej úspore rozpočtu predovšetkým v položke tovary a služby, a to
nielen vzhľadom na rešpektovanie všetkých uznesení zameraných na úsporné a efektívne
čerpanie finančných prostriedkov, ale predovšetkým v súvislosti s uplatňovaním zákona
o verejnom obstarávaní, kde sme pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou pri obstarávaní
tovarov a služieb, ušetrili značné finančné prostriedky, predovšetkým pri obstarávaní cez
elektronické trhovisko.
V Návrhu rozpočtu na rok 2016 sme sa snažili čo v najväčšej možnej miere dodržať
racionalizačné opatrenia v časti bežné výdavky, napriek tomu sme z dôvodu legislatívne
podloženého navýšenia mzdových taríf všetkých zamestnancov o 4% od 1.1.2016 požiadali
o navýšenie rozpočtu. Jednalo sa o navýšenie bežných výdavkov v položkách 610 a 620 .
Taktiež prišlo k navýšeniu v časti bežné výdavky o 20 000 € v položke tovary a služby
v súvislosti s haváriou zvislých stúpacích rozvodov v organizačnej súčasti Gerium Pri trati 47
v Pod. Biskupiciach. Tu sme na konci roku 2016 vymenili 4 ks predmetných rozvodov
a v roku 2017 sme si naplánovali dokončenie tejto opravy a to výmenou zostávajúcich 6-tich
zvislých stúpacích rozvodov.
Zmenou rozpočtu v mesiaci október nám boli pridelené i KV vo výške 7 000 € na
zakúpenie liečebného pohybového prístroja pre imobilných pacientov. Tento Gerium
zakúpilo v hodnote 6 768,00 €.
V priebehu roku 2016 sme taktiež z dôvodu šetrenia nakupovali materiál len
v obmedzenom rozsahu, v údržbe sme vykonávali len havarijné činnosti pre zabezpečenie
chodu zariadení, napr. údržba výťahov, hasiacich prístrojov a elektrozariadení. Úspora bola
dosiahnutá i prísnymi úspornými opatreniami v šetrení so všeobecným materiálom.
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V priebehu roku 2016 sme taktiež z dôvodu šetrenia s rozpočtom nakupovali materiál
len v obmedzenom rozsahu, v údržbe sme vykonávali len havarijné činnosti pre zabezpečenie
chodu zariadení, napr. údržba výťahov, hasiacich prístrojov a elektrozariadení. Úspora bola
dosiahnutá i prísnymi úspornými opatreniami v šetrení so všeobecným materiálom.
Čerpanie rozpočtu je podrobne členené v prílohe č.: 1,2, .

Podiel čerpania rozpočtu
0,17%
Mzdy

17,08%

Odvody
0,29%

Cestovné

4,37%
48,33%

5,65%

Energie
Materiál

7,14%

Dopravné
Údržba
0,00%

16,98%

Služby
Transfér

Čerpanie rozpočtu je podrobne členené v prílohe č.: 1,2, .

2.3 Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2015
Na základe plánu kontrolnej činnosti OSV hl. m. SR Bratislavy na II. polrok 2016 bola v čase
od 05.12 2016 do 20.12. 2016 vykonaná kontrola so zameraním na dodržiavanie ustanovení
zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.
Kontrola skončila ,,Záznamom z výsledku kontroly,, a konštatovala, že kontrolou zistené
nedostatky boli odstránené počas výkonu kontroly.
V zmysle platných zákonov boli ďalej vykonané v mesiaci marec a apríl 2016 komplexné
revízie elektroinštalácii a spotrebičov. Stav protipožiarnych zariadení, plynových zariadení,
protipožiarnych opatrení a technického zariadenia bol vykonaný príslušnými odbornými
orgánmi v mesiaci apríl a máj 2016.
Okrem toho kontrolná činnosť v GERIUM bola vykonávaná vedúcimi pracovníkmi
v rámci vnútro-ústavnej kontrolnej činnosti a v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a vnútornej smernice – Zásady finančnej kontroly v Gerium.
Vnútro-ústavná kontrola je pravidelná a plánovitá v zmysle platných smerníc a nariadení.
V ekonomicko-prevádzkovom úseku bola kontrolná činnosť zameraná hlavne na:
o Na hospodárenie s vynakladanými prostriedkami
o Spotrebu pohonných hmôt
o Evidenciu a úhrady faktúr,
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o
o
o
o
o

Stavy a čerpanie hotovosti v pokladniach,
Mzdovej agendy
Využitia fondu pracovnej doby
Kontrolu vrátnej služby, hygieny, výťahov, vodného a tepelného hospodárstva
Kontrolu plnenia protipožiarnych smerníc a bezpečnosti práce.

V sociálno-zdravotnom úseku bola kontrolná činnosť zameraná hlavne na:
o Úhrady príjmov od občanov,
o Evidenciu spisovej a sociálnej agendy,
o Dodržiavanie hygienicko-epidemiologických predpisov,
o Kvalitu stravy,
o Kvalitu činnosti sestier, fyzioterapeutiek, zdravotníckych asistentiek
a opatrovateliek v súvislosti so starostlivosťou o občanov umiestnených v Gerium,
Opatrenia a závery z kontrolnej činnosti boli priebežne odstraňované zodpovednými
pracovníkmi.

2.4 Verejné obstarávanie v roku 2016
GERIUM je podľa č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri
zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je
povinné používať postupy tohto zákona.
GERIUM má prijatú a účinnú smernicu na verejné obstarávanie, v ktorej má upravené
všetky postupy pri verejnom obstarávaní.
I v roku 2016 prišlo k značnej úspore rozpočtu predovšetkým v položke tovary
a služby, a to nielen vzhľadom na rešpektovanie všetkých uznesení zameraných na úsporné
a efektívne čerpanie finančných prostriedkov.
Úspora sa dosiahla predovšetkým v súvislosti s dodržiavaním zákona o verejnom
obstarávaní, kde sme zákazky v zmysle §117 (zákazky s nízkou hodnotou) na obstarávanie
tovarov a služieb realizovali vo zvýšenej miere formou elektronického kontraktačného
systému (ďalej len EKS ) a tým ušetrili značné finančné prostriedky.
Zoznam realizovaných zákaziek VO v roku 2016:
1. Nákup liečebného pohybového prístroja pre ZSS Gerium (§ 117 ZVO )
2. Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov I. tranža
(EKS)
3. Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov II. tranža
(EKS)
4. Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov III. tranža
(EKS)
5. Príprava a dodávka celodennej stravy (Nadlimitná zákazka)
6. Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál
I. tranža (EKS)
7. Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál
II. tranža (EKS)
8. Nákup a dodávka tonerov do tlačiarní (EKS)
9. Prehliadky, opravy a údržba výťahov (§ 117 ZVO )
10. Maliarske a natieračské práce vrátane drobných vysprávok (§ 117 ZVO )
11. Opravy a údržba DTV – systém SKYLINK (§ 117 ZVO )
12. Dodávka nábytku pre miestnosti fyzioterapie, ergoterapie a izby klientov (§ 117 ZVO)
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13. Oprava a výmena všetkých tlakových stúpacích rozvodov – odstránenie havarijného
stavu v kolektore Gerium (§ 117 ZVO )
14. Opravy a údržba elektrospotrebičov (§ 117 ZVO )
15. Komplexné zabezpečenie služieb BOZP a PO (§ 117 ZVO )
16. Zabezpečenie poradenstva vo VO a súvisiacich právnych služieb (§ 117 ZVO )
Zrealizované verejné obstarávania za rok 2016, vrátane postupu VO, typu zmluvy/objednávky,
vysúťaženého dodávateľa a celkovej vysúťaženej sumy, sú podrobnejšie uvedené v prílohe č.6

2.5 Darovacie zmluvy roku 2016
I v roku 2016 malo Gerium v pláne hospodárenia a činnosti stanovenú trvalú úlohu,
kde sa v rámci hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami zameralo okrem ich vynakladaniu
čo najhospodárnejším spôsobom a v súlade s finančno-právnymi predpismi, venovať i zvýšenú
pozornosť zabezpečeniu vlastných zdrojov.
Na základe uvedeného získalo Gerium v roku 2016 na základe dobrovoľných darov od
prijímateľov sociálnej služby ako i od ich príbuzných finančné dary v objeme 1 750,-€
a vecné dary v objeme 1 602,57 €. Na všetky vecné i finančné dary uzatvorilo Gerium
darovaciu zmluvu v zmysle platnej legislatívy.
Finančné a vecné dary za rok 2016, sú podrobnejšie uvedené v prílohe č.22

2.6 Vyhodnotenie hospodárnosti za rok 2016
1.

Zariadenia pre seniorov GERIUM:

Priemerné mesačné prevádzkové náklady a príjmy na jedného občana činili:
Náklady
577 589,83 : 50 : 12=
962,65 €
Príjmy
140 673,13 : 50 : 12=
234,45 €
Strata
728,20 €
Za rok 2015 činila strata
623,97 €
Rozdiel
104,23 €
Z uvedeného ukazovateľa vyplýva, že za rok 2016 pri trvalom raste cien vo výdavkoch
a stagnácii príjmov sme stratu zvýšili o 16,7 %.
2.

Zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul.:

Priemerné mesačné prevádzkové náklady a príjmy na jedného občana činili:
Náklady
688 610,17
: 64 : 12=
896,63 €
Príjmy
172 570,13
: 64 : 12=
224,70 €
Strata
671,92 €
Za rok 2015 činila strata
618,84 €
Rozdiel
+53,08 €
Z uvedeného ukazovateľa vyplýva, že za rok 2016 pri trvalom raste cien vo výdavkoch
a stagnácii príjmov sme stratu zvýšili o 8,57 %.
3.

Celkom za GERIUM:

Priemerné mesačné prevádzkové náklady a príjmy na jedného občana v roku 2016 činili:
Náklady
1 266 200,00 : 114 : 12
=
925,58 €
Príjmy
313 243,26 : 114 : 12
=
228,98 €
Strata
696,60 €
Za rok 2015 činila strata
621,09 €
Rozdiel
+75,51 €
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Z uvedeného ukazovateľa vyplýva, že za rok 2016 pri trvalom raste cien vo
výdavkoch a stagnácii príjmov sme stratu zvýšili o 12,15 %. Zároveň je nutné podotknúť,
že vo výdavkoch sme museli prikročiť k radikálnym úsporným opatreniam.
Čerpanie rozpočtu je podrobne členené v prílohe č.: 1,2, a 12,13,14,a 15.

Hospodárenie s majetkom
Hospodárenie s majetkom zabezpečuje ekonomicko-prevádzkový úsek. Eviduje
majetok, účtovne ho spracováva, zabezpečuje opravu a premiestňovanie, podľa potrieb
prevádzky alebo potrieb občanov.
K 31.12.2015 GERIUM eviduje nasledovný majetok
Názov

Účet

Trieda

GERIUM

ZOS

Spolu

Hmotný investičný majetok
Budovy

21

1

476 652,25

40 076,11

516 728,36

Stavby

21

1

159 468,88

1 903 364,92

2 062 833,80

Spolu

21

636 121,13

1 943 441,03

2 579 562,16

Prístroje

22

3

55 210,98

55 210,98

Stroje

22

5

4 910,14

4 910,14

Inventár

22

7

43 320,24

65 253,7

108 573,94

Spolu

22

103 441,36

65 253,70

168 695,06

Dopravný prostriedok

23

6

Pozemok

31

9

Celkom

33 418,53

33 418,53
207 694,21

207 694,21

772 981,02

2 216 388,94

2 989 369,96

Zásoby
Palivo, PHM

112

30,26

0

30,26

Čistiace prostriedky

112

2 772,04

0

2 772,04

Materiál

112

5 367,74

0

5 367,74

Prádlo, odevy

112

697,16

0

697,16

8 867,20

0

8 867,20

Spolu

Drobný hmotný majetok
Majetok vedený v OTE

771

265 668,84

265 668,84

8 356,26

8 356,26

2.7 Riešenie škodových udalostí
V roku 2016 nebola v GERIUM riešená žiadna škodová udalosť.
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2.8 Personálna práca a vzdelávanie pracovníkov v Gerium
Pre skvalitnenie práce a poskytovania kvality služieb sa i v roku 2016 pri prijímaní
zamestnancov kládol dôraz okrem kvalifikácie, aj na morálne a etické vlastnosti, hlavne
u sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, vzhľadom na nepretržitý kontakt a prácu
s občanmi umiestnenými v našom ZSS.
V personálnej práci sa taktiež kládol veľký dôraz na zvyšovanie kvalifikácie a kontinuálne
vzdelávanie zamestnancov predovšetkým prostredníctvom školení. Stav vzdelávania je
podrobne uvedený v jednotlivých oblastiach činnosti.
Aj roku 2016 vykonávala u zamestnancov Gerium pracovná zdravotná služba
zdravotný dohľad podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia, prostredníctvom firmy FALCK a.s.. A to v zmysle zmluvy, ktorú uzatvorilo Gerium
s pracovnou zdravotnou službou v zmysle podľa § 30 ods. 3 písm. a) zák. č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje
vyhláškou MZ SR č. 458/2006 Z. z. podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej
zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich
odbornú spôsobilosť.
PZS predovšetkým zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú
zdravie zamestnancov pri práci, dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav
pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov.
Stav všetkých pracovníkov GERIUM k 31.12. 2016
ZpS 1
Pri trati
Plánovaný stav
Skutočný evidenčný stav
Prijatých pracovníkov za rok 2016
Odišlo
Z toho výpoveďou
dohodou
skončenie v skúšobnej dobe
skončenie v dobe určitej
skončenie úmrtím

31,00
31,00
4
2
0
1
1
0
0

ZOS
Smolnícka
16,50
15,75
5
7
2
3
2
0
0

ZpS 2
Smolnícka
18,50
18,1
1
2
0
2
0
0
0

66
64,85
10
11
2
6
3
0
0

Čerpanie mzdových prostriedkov celkom a podľa zariadení je v prílohe č. 7,8,9,10 a11.

Vzdelávanie pracovníkov v roku 2016
V záujme zvyšovania odbornej úrovne u všetkých pracovníkov: ekonomickoprevádzkového a sociálno-zdravotného úseku a získania nových poznatkov, konali sa pod
záštitou zamestnávateľa, ktorý jednak potrebné vzdelávanie zabezpečil a taktiež uhradil
finančné náklady s ním spojené ( náhrady mzdy, úhrada poplatkov za semináre, kurzy
a školenia ):
• pre zdravotníckych pracovníkov pravidelné odborné semináre pod vedením odborných
lekárov a hlavnej sestry,
• pracovníci ekonomického úseku (vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku, mzdový
a personálny referent) sa pravidelne zúčastňovali v roku 2016 školení, ktoré boli zamerané
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na metodické usmernenia a legislatívne zmeny v práci účtovníka, personalistu a mzdového
účtovníka v rozpočtových organizáciách, pričom. Semináre a školenia boli zamerané na
legislatívne zmeny v oblasti rozpočtových pravidiel, verejného obstarávanie, finančnej
kontroly a účtovníctva. Boli organizované renomovanými školiacimi inštitúciami, ale
i zriaďovateľom.
Individuálne zvyšovanie kvalifikácie u pracovníkov:
• dve opatrovateľky ukončili v roku 2016 štúdiu na strednej zdravotníckej škole – odbor
zdravotnícky asistent,
• jedna pracovníčka ekonomického úseku – ukončila v roku 2016 bakalárske štúdium odbor soc. práca na VŠ sv. Alžbety v Bratislave.

Pre zvyšovanie odbornej úrovne a získavanie nových poznatkov sa pravidelne konajú
interné odborné semináre pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov pre obe organizačné
súčasti Gerium pod vedením vedúcej zdravotno-sociálneho úseku odprednášala všeobecná
lekárka pre dospelých MUDr. Viera Krátka, zabezpečujúca v Gerium ambulantnú všeobecnú
zdravotnú starostlivosť nasledovné odborné témy:
• ,,Pneumónia a chrípkové ochorenia – dôležitosť ich vakcinácie vo vyššom veku.,,
• ,,Ruža, časté kožné ochorenie – diagnostika, liečba a režimové opatrenia.,,
• ,,Malnutrícia a dehydratácia – závažné problémy seniorského veku.,,
• ,,Senilná demencia, príznaky, liečba a prognóza – zvládanie tejto diagnózy zo strany
ošetrujúceho personálu.,,
• ,,Diabetes mellitus – režimové opatrenia, výživa a liečba.,,
• ,,Ochorenia pohybového systému a prevencia úrazov a pádov vo vyššom veku – Riziko
úrazu a pádu vo vyššom veku.,,
Riaditeľka Gerium, vedúca zdravotno-sociálneho úseku spolu so sociálnymi pracovníčkami
a staničnými sestrami odprednášali pre pracovníkov zdravotno-sociálneho úseku nasledovné
odborné témy:
• Supervízia v pomáhajúcich profesiách.
• Ohrozenie výkonu pomáhajúcej profesie menom: ,,Syndróm vyhorenia,,.
• Spolupráca pri vedení individuálneho plánu klienta ZSS medzi sociálnym
a zdravotným úsekom.
• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o gerontopsychiatrického klienta.
• Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o seniora po NCMP.
• Najčastejšie ochorenia kardiovaskulárneho systému v seniorskom veku.
• Problémy pri adaptácii klienta po umiestnení v ZSS – maladaptácia a jej formy.
• Komplexná starostlivosť o seniora po očných operáciách.

2.9 A u t o p r e v á d z k a
GERIUM v súčasnosti vlastní motorové vozidlo FIAT SCUDO pre Zariadenia pre
seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby na Smolníckej ulici v Ružinove, a motorové
vozidlo CITROEN JUMPY zabezpečuje prevádzku Zariadenia pre seniorov GERIUM, Pri
trati 47, Bratislave v Podunajských Biskupiciach. Uvedené zariadenia zabezpečujeme po
materiálnej a prevádzkovej činnosti.
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Podrobná analýza autoprevádzky je nasledovná :
Ukazovateľ

Najazdené km
Dopravné
634001
Palivo
634002
Servis, údržba a opravy
634003
Zákonné a havarijné poistenie
Materiálové výdavky na 1 km

Rozpočet

Skutočnosť

3 900
2 500
1000
1000

25 035
3 645,10
1 750,38
962,44
932,28
0, 1456 €

Materiálové výdavky na 1 km v roku 2015 činili 0,1503 € a v roku 2016 už len 0,1456 €, čo
je zníženie nákladov o 3,13 %.

3. ROZBOR A VYHODNOTENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
A. Vyhodnotenie činnosti GERIUM zariadenia pre seniorov (ZpS 1) Pri
trati 47
Poznámka: Niektoré podkapitoly v tejto časti rozboru sú identické s nasledujúcim
Vyhodnotením činnosti GERIUM zariadenia pre seniorov (ZpS 2) a zariadenia opatrovateľskej
služby Smolnícka 3 , nakoľko Gerium je jedným ZSS s dvoma organizačnými súčasťami.
Čerpanie rozpočtu je podrobne členené v prílohe č.: 12,16,20.

3.1 Sociálna starostlivosť
Sociálnu starostlivosť v zariadení pre seniorov GERIUM Pri trati 47 zabezpečovali
a poskytovali i v roku 2016 2 sociálne pracovníčky, pričom jedna pracovníčka sa zameriava
viac na sociálnu prácu prostredníctvom činnostných terapií a ergoterapie, všetko pod vedením
vedúcej sociálno-zdravotného úseku.
Celkovo možno rozčleniť sociálnu prácu v Gerium na činnosti zabezpečované pre celé
zariadenie (práca prevažne administratívneho charakteru) a individuálnu prácu s občanmi
umiestnenými v Gerium, zameranú na zvýšenie kvality života s dôrazom na zmysluplné
využitie voľného času a individuálny prístup ku každému občanovi a riešeniu jeho problémov.
Celá starostlivosť sa vedie a zaznamenáva v individuálnych rozvojových plánov pre občanov
umiestnených v Gerium.
V roku ešte v 2015 realizovalo verejné obstarávanie, pričom predmetom zákazky bolo
poskytnutie poradenských služieb zahŕňajúcich vypracovanie nových a revíziu existujúcich
smerníc a štandardov zabezpečujúcich kvalitu poskytovania sociálnych služieb v súlade
s ustanoveniami § 9 ods. 6,7,8 a 10 a prílohy č. 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov. Víťaz predmetného VO v priebehu 4 mesiacov v úzkej
spolupráci s vedúcou sociálno-zdravotného úseku a sociálnymi pracovníčkami oboch
organizačných súčastí Gerium vypracoval ,,Štandardy pri poskytovaní sociálnych služieb
klientom v ZSS Gerium.,,.
Gerium má na základe predmetných štandardov vypracované a stanovené postupy
a pravidlá pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód sociálnej práce, ako i
podmienky ako poskytovať pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a
využívaní ďalšej služby podľa jeho potrieb a schopností.
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Na základe uvedených podmienok Gerium poskytuje v oboch organizačných súčastiach
prijímateľov sociálnej služby nasledovné sociálne terapie všetko v úzkej spolupráci so
zdravotným úsekom:
- nácvik sebaobsluhy a jemnej motoriky,
- biblioterapiu,
- muzikoterapiu,
- ergoterapiu,
- kognitívny tréning,
- reminiscenčnú terapiu,
- arteterapiu,
- sociálnu rehabilitáciu.
Za rok 2016 v zariadení pre seniorov GERIUM Pri trati 47 bolo vydaných:
Zmluva o poskytovaní soc. služieb:
Zmluva o uhradení časti úhrady
Zmluva o úschove cenných vecí
Oznámenie o zaradení do zoznamu
čakateľov na sociálnu službu:
Sprístupnenie informácií
Dodatok k zmluve o poskytovaní soc. služieb:

15
5
0
103
2
8

Hlavná činnosť sociálnych pracovníčok:
- sociálno-poradenská práca prvého kontaktu,
- zabezpečenie sociálno-právnej ochrany občanov, správne aplikovanie právnych predpisov,
- sociálno-právne služby a základné poradenstvo,
- príprava zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a zariadení
opatrovateľskej služby v zmysle § 35, 36 a § 74, ods. (7) zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách
- vedenie individuálnych rozvojových plánov pre občanov umiestnených v Gerium
- úzka spolupráca so zdravotným úsekom,
- spolupráca so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou,
- zabezpečenie priaznivého priebehu adaptácie občanov,
- vedenie príjmovej a depozitnej pokladne, výplaty dávok sociálneho a dôchodkového
zabezpečenia,
- pomoc občanom pri vybavovaní úradných a súkromných záležitostí,
- udržiavanie kontaktu medzi občanmi zariadením a rodinou,
- zber sociálnej anamnézy pred príjmom, počas neho, po prijatí; ale i pred prijatím v domácom
prostredí občana – šetrenie,
- organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí,
- podieľanie sa na poskytovaní sociálnych služieb vyžadujúcich styk s inými organizáciami,
- uchovávanie a evidencia cenných vecí v trezore zariadenia pre seniorov GERIUM,
- pri úmrtí nahlásenie do dedičského konania na príslušnom súde,
- návšteva hospitalizovaných občanov v zdravotníckom zariadení
- zabezpečovanie prijímania a prepustenia občanov,
- vedenie a aktualizácia poradovníka čakateľov na umiestnenie v ZSS a jeho pravidelnú
aktualizáciu,
- spolupráca s výborom občanov,
- zabezpečenie archivácie dokladov,
- zabezpečovanie nákupov občanov a evidenciu doplatkov za lieky a zdravotnícke pomôcky.
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Zároveň priebežne zabezpečujú vybavovanie ostatných záležitostí podľa potreby
jednotlivých občanov umiestnených v GERIUM, ako napríklad prihlasovanie na trvalý pobyt
do GERIUM, vybavovanie na požiadanie, osobných záležitostí ( notárske, majetkové
záležitosti, úhrada účtov, prihlasovanie do dedičského konania, zaobstaranie nákupov atď.)
Pohyb a stav obyvateľov za rok 2016 je v prílohe č.: 16.
Rozdelenie občanov v zariadení pre seniorov GERIUM Pri trati 47 na základe zaradenia
do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a určenia rozsahu
odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov k 31.12. 2016:
Stupeň odkázanosti fyzickej
Počet občanov:
osoby na pomoc inej fyzickej osoby:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I.
stupeň
1
II.
stupeň
8
III.
stupeň
1
IV.
stupeň
16
V.
stupeň
6
VI.
stupeň
16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stupne odkázanosti 2016 Gerium ZpS Pri trati 47
1

8

16

1

I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
V. stupeň

6

16

VI. stupeň

V priebehu roka 2016 boli do zariadenia pre seniorov prijímaní občania na základe
zaradenia do poradovníka čakateľov na sociálnu službu v Gerium, ale výlučne až po predložení
právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.
Rozhodnutia museli byť vydané buď hlavným mestom SR alebo od 01.05. 2009 príslušnou
mestskou časťou, v ktorej má občan trvalé bydlisko.

3.2 Zdravotná starostlivosť
Do ZpS Gerium Pri trati 47 a ZpS Smolnícka 3, ako i do ZOS Smolnícka 3 sú
umiestňovaní starí ľudia, ktorí vzhľadom na trvalé zmeny v zdravotnom stave potrebujú
komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Táto starostlivosť sa poskytuje
starým a polymorbidným občanom s rôznym stupňom deficitu sebaopatery. Následkom
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polymorbidity majú sústavné ošetrovateľské problémy a sú v rôznej miere odkázaní na pomoc
inej osoby. Na základe toho sú podľa aktuálneho zdravotného stavu občania umiestňovaní na
jednotlivé poschodia a izby.
V ZpS Gerium Pri trati 47 sú občania umiestnení na 3 poschodiach podľa aktuálneho
somatického a psychického stavu.
I. poschodie – 20 lôžok; z toho 6 dvojlôžkových izieb a 8 jednolôžkových izieb, pričom vždy
dve izby majú spoločné sociálne zariadenie. Oddelenie je zmiešané pre mužov a ženy. Sú tu
umiestňovaní občania s čiastočne alebo úplne rozvinutým imobilizačným syndrómom,
s vysokou polymorbiditou, inkontinenciou a komplikáciami z toho vyplývajúcimi. Občania na
tomto poschodí sú plne odkázaní na pomoc druhej osoby v základných sebaobslužných
úkonoch (hygiena, stravovanie, vylučovanie) a preto si vyžadujú komplexnú a sústavnú
ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť .
II. a III. poschodie – 30 lôžok; z toho 30 jednolôžkových izieb, pričom vždy dve izby majú
spoločné sociálne zariadenie a chodbu s kuchynským kútom. Oddelenie je taktiež zmiešané pre
mužov a ženy. Sú tu umiestňovaní občania, ktorí potrebujú asistenciu ošetrovateľského
personálu pri bežných sebaobslužných úkonoch, sú sebestační a mobilní, na stravu dochádzajú
do jedálne ( okrem akútnych ochorení ).
Najčastejšie diagnózy u občanov umiestnených v ZpS Gerium Pri trati 47 a v ZpS
Smolnícka 3, ako i ZOS Smolnícka 3 :
Kardiovaskulárne ochorenia ( hypertenzia, ateroskleróza, ICHS )
Choroby pohybového aparátu ( gonarthróza, osteoporóza, coxathróza),
Endokrinné ochorenia ( diabetes mellitus, ochorenia štítnej žľazy ),
Gerontopsychiatrické diagnózy rôzneho typu (organický psychosyndróm, parkinsonov
syndróm, demencia Alzheimerového typu, ACH, vaskulárne demencie a demencie
zmiešaného typu ),
5) Choroby zmyslového aparátu ( hypacúzis – hluchota, glaukóm , catarakta ),
6) Choroby iných orgánových systémov (obličky, pečeň, dýchacie a tráviace ústrojenstvo,
koža).
7) Onkologické ochorenia rôzneho typu.
1)
2)
3)
4)

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť sa v celom ZSS GERIUM poskytuje metódou
ošetrovateľského procesu (OSP) s ohľadom na holistický (celostný) prístup ku klientovi ZSS =
plánovaná starostlivosť zameraná na uspokojovanie
BIO–PSYCHO –SOCIÁLNO–
SPIRITUÁLNYCH potrieb umiestnených občanov. Súčasťou OSP je vedenie ošetrovateľskej
dokumentácie, ktorú založí službukonajúca sestra pri príjme a pracuje s ňou celý
ošetrovateľský tím.
Dokumentácia zlepšuje informovanosť celého ošetrovateľského tímu o celkovom
zdravotnom stave umiestneného občana. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti formou OSP je
postarať sa o každého umiestneného občana tak, aby boli uspokojené všetky potreby a jeho
ľudská dôstojnosť bola za každých okolností zachovaná.
Vekový priemer občanov umiestnených v ZpS 1 Gerium Pri trati 47 je 83,25 rokov.
Vzhľadom na stále sa zvyšujúci vek občanov sa od pracovníkov zdravotného úseku vyžaduje
maximálne pracovné nasadenie, celoživotné vzdelávanie a dobrá organizácia práce. Dôraz sa
kladie hlavne na prevenciu a osvetu, ktorú denne s obyvateľmi vykonávajú zdravotnícky
pracovníci nášho zariadenia.
.
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Personálne obsadenie zdravotného úseku k 31.12. 2016:
Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť v GERIUM - zariadení pre seniorov Pri trati
zabezpečuje 16 pracovníkov, z toho:
1
vedúca zdravotno-sociálneho úseku
1
staničná sestra
5
sestier v trojzmennej prevádzke
1
zdravotnícka asistentka
7
opatrovateliek v trojzmennej prevádzke
1
fyzioterapeutka
Lekárska starostlivosť je v ZpS GERIUM Pri trati 47 i v ZpS Smolnícka 3 Bratislava
poskytovaná všeobecnou lekárkou MUDr. Krátkou, ktorá dochádza za občanmi umiestnenými
v GERIUM priamo, a to dva razy do týždňa. Diabetické kontroly zabezpečuje MUDr. Čížová,
psychiatrické vyšetrenia a kontroly, podľa zdravotného stavu sa vykonávajú tiež v našom ZSS
- MUDr. Vavrušovou, neurologické kontroly MUDr. Kvietkovou, interné vyšetrenia MUDr.
Habarom a chirurgické vyšetrenia a ošetrenia MUDr. Mravíkom. Zubné vyšetrenia a
ošetrenia vykonáva MUDr. Fileová a očné vyšetrenia MUDr. Guldanová. Zdravotnícky
materiál a lieky sú zabezpečené z lekárne na Trojičnom námestí v Podunajských
Biskupiciach.
Ďalšia odborná lekárska starostlivosť sa zabezpečuje na ambulanciách odborných lekárov na
doporučenie všeobecnej lekárky pre dospelých alebo podľa dispenzarizácie.
Ošetrovateľská rehabilitácia (RHB) sa v ZpS GERIUM Pri trati 47 i v ZpS
Smolnícka 3 vykonáva podľa najnovších trendov modernej rehabilitácie a so všetkými
dostupnými pomôckami. U imobilných občanov sa RHB vykonáva priamo na lôžku a je
zameraná predovšetkým na mobilizáciu, vertikalizáciu a na prevenciu komplikácii
vyplývajúcich z inkontinencie a imobilizačného syndrómu ( prevencia vzniku preležanín,
posilňovanie svalstva panvového dna). U mobilných občanov sa vykonáva formou
individuálnej a skupinovej rehabilitácie a je zameraná na udržanie, resp. zlepšenie fyzickej
kondície. Ostatná fyzioterapia prebieha podľa ordinácie odborného lekára z odboru
fyzioterapie. Na základe jeho ordinácie a pokynov sa aplikuje ultrazvuk, inhalácia, perličkový
kúpeľ – vodoliečba....; a taktiež fyzioterapia po úrazoch, operáciách a pod.. Občania majú
možnosť navštíviť odbornú masáž masérom špecialistom, ktorí je zamestnancom Gerium.
V celom ZSS GERIUM sa veľmi osvedčila i spolupráca fyzioterapeutiek a sociálnych
sestier a to najmä v oblasti aktivizácie občanov a regenerácie ich psychofyzických síl, ktoré
sú priamo zapracované v individuálnych plánoch a ošetrovateľských procesoch.
I v roku 2016 v rámci spolupráce s VŠ sv. Alžbety v Bratislave Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce, študenti odboru sociálna práca vykonávali pod dozorom vedúcej sociálnozdravotného úseku v našom zariadení (GERIUM) odbornú prax, ako prípravu pre budúce
povolanie sociálneho pracovníka.
V rámci dlhoročnej spolupráce s Odborným učilišťom – praktická škola na
Švabinského 7 v Bratislave, i v roku 2016 študenti učiaci sa v odbore opatrovateľská
starostlivosť v ZSS a v zdravotníckych zariadeniach, vykonávali pod dozorom vedúcej
sociálno-zdravotného úseku a pedagógov z uvedeného učilišťa, v našom zariadení odbornú
prax, ako prípravu pre budúce povolanie opatrovateľky a záverečné praktické skúšky pri
ukončení štúdia.

3.3 Stravovanie
Pre občanov umiestnených v Gerium aj zamestnancov v oboch organizačných súčastiach
sa strava zabezpečovala v roku 2016 dodávateľským spôsobom na základe verejného
obstarávania (v roku 2016 realizované VO – nadlimitná zákazka na obdobie 24 mesiacov) z
firmy City Gastro s.r.o.
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V ZSS máme zriadenú stravovaciu komisiu v zložení: riaditeľka, lekárka všeobecnej
zdravotnej starostlivosti, vedúca sociálno-zdravotného úseku, predseda výboru obyvateľov,
konateľ firmy zabezpečujúcej stravu. Jedálne lístky sa zostavujú na týždeň, podľa receptúry
podľa dietného systému pre nemocnice. Dovážame racionálnu a diabetickú stravu, podľa
objednávok občanov a personálu. Celkove sa stravuje 100,0 % občanov. Dovážaná strava
zodpovedá kvalite a ISO normám v zmysle platnej legislatívy v oblasti spoločného stravovania
a platného dietného systému pre zdravotnícke zariadenia.
Kvalita a kvantita bola i v roku 2016 pravidelne kontrolovaná členmi stravovacej komisie
a výborom občanov zariadenia pre seniorov GERIUM.
Počet pripravených hlavných jedál za ZpS Gerium Pri trati 47, ZpS Smolnícka 3, a za
ZOS Smolnícka 3 za rok 2016:
Celodenná strava :
Obedy :
Večere:

Dč.3 Racionálna
Dč.9 Diabetická
zamestnanci
Dč.3 Racionálna
Dč.9 Diabetická
Dč.3 Racionálna
Dč.9 Diabetická

39.421
8.628
4.715
7.214
2.978
8.565
1.883

3.4 Hygiena
Hygiena v oboch organizačných súčastiach GERIUM má niekoľko aspektov. Musíme
zabezpečiť hygienu v bunkovom systéme ubytovania, v izbách pre imobilných občanov a
prevádzky - z toho špeciálne výdajne stravy, jedálne, vyšetrovne, ambulancie a ostatných
spoločných priestorov. Hygienu ubytovacích priestorov pre občanov a prevádzky
zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi. Hygienu výdajne stravy zabezpečujú sestry
a opatrovateľky pod dohľadom hlavnej sestry. Za hygienu práčovne a sušiarne zodpovedajú
opatrovateľky a pracovníčka práčovne.
Pravidelne sa taktiež vykonáva v prevádzkových priestoroch oboch organizačných súčastí
GERIUM dezinfekcia a deratizácia v zmysle platných predpisov, a to dodávateľským
spôsobom.
V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravotníctva Gerium v roku 2014 vypracovalo a dalo si schváliť nový ,,Prevádzkový
poriadok Gerium,, a to pre obe organizačné súčasti zariadenia – ZPS i ZOS a dalo si tento
schváliť na RÚVZ v Bratislave. V predmetnom prevádzkovom poriadku je presne
rozpracovaný hygienicko-prevádzkový režim dezinfekčných, upratovacích a pracích prác na
všetkých úsekoch oboch súčastí Gerium.

3.5 Zamestnanecká rada
I v roku 2016 v GERIUM (v oboch organizačných súčastiach) pokračoval mandát
Výboru Zamestnaneckej rady (ďalej len ZR) bez personálnych zmien v obsadení predmetného
výboru. Obe zmluvné strany plnili úlohy vyplývajúce zo Štatútu ZR zo dňa 28.08. 2009, ktorý
bol podpísaný oboma stranami. ZR bola zvolená za účelom splnenia úloh organizácie
s prihliadnutím na oprávnené záujmy a potreby zamestnancov, zlepšenie ich pracovných
a životných podmienok. Organizácia plne rešpektuje postavenie ZR. V pracovnoprávnych
vzťahoch sa postupovalo podľa platného ZP a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016.
Mzdové náležitosti pracovníkov sú riešené platnými mzdovými predpismi. Pracovníci sú
odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme.
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3.6 Výbor obyvateľov
Výbor obyvateľov zložený zo zástupcov oboch organizačných súčastí Gerium sa podieľal
i v roku 2016 spoločne s vedením Gerium na riešení interných problémov v ZSS, ktoré sa
predovšetkým priamo týkali občanov umiestnených, a to prostredníctvom:
- pravidelných mesačných schôdzí výboru obyvateľov s účasťou vedenia Gerium
- pravidelnom stretnutí sa s novými občanmi, ktorí sú priamo pozvaní na stretnutia
výboru.
I v roku 2016 výbor občanov pracoval v počte 5 občanov nezmenenom personálnom
obsadení (v počte 3 z organizačnej súčasti Pri trati 47 a v počte 2 zo Smolníckej 3) a aktívne
napomáhal vedeniu zariadenia pre seniorov Gerium riešiť niektoré zložitejšie situácie týkajúce
sa prevádzky, sťažností občanov, porušovania domového poriadku v zariadení pre seniorov
Gerium. Výbor prenášal na ostatných občanov rôzne pripomienky zo strany vedenia, ohľadom
udržiavania poriadku, hygieny, ochrany majetku zariadenia pre seniorov Gerium. V priebehu
roka 2016 si výbor občanov spoločne s vedením Gerium na pravidelných zasadnutiach pozýval
nových občanov umiestnených v Gerium, ktorých oboznamoval so svojou činnosťou,
skúsenosťami, osobnými pocitmi a pomocou pri riešení prípadných problémov v rámci pobytu
v zariadení pre seniorov.
Výbor sa pri všetkých podujatiach prezentoval značným záujmom, konkrétnymi podnetmi
a činmi a tým potvrdil svoju opodstatnenosť v rámci organizačných štruktúr zariadenia pre
seniorov.

3.7 Kultúrna a záujmová činnosť
Vedenie GERIUM, po zistení záujmu zo strany občanov našich zariadení, organizuje
záujmovú činnosť, ktorá je prospešná z hľadiska zdravotného a psycho-sociálneho stavu.
Pre občanov GERIUM Zariadenie pre seniorov Pri trati 47 sa v roku 2016 zorganizovali
tieto kultúrno-spoločenské akcie :
1.

Názov akcie : Čo že je to deväťdesiatka ?
Termín : 19.1.2016
Čas a miesto konania: 14,00 hod – 16,00 hod, Gerium
Program : Oslava životného jubilea klientky zariadenia pre seniorov, spojená s
občerstvením.

2.

Názov akcie : Fašiangové posedenie.
Termín : 4.2.2016
Čas a miesto konania: 14,00 hod – 15,30 hod, Gerium
Program : Vystúpenie speváckeho súboru SUSEDY. Prezentácia karnevalových
masiek. Občerstvenie : šišky, čaj.

3.

Názov akcie : Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Termín : 5.3.2016
Čas a miesto konania: 9,00 hod, Gerium
Program : Voľby.

4.

Názov akcie : FLÓRA 2016.
Termín : 28.4.2016
Čas a miesto konania: 9,00 hod – 12,30 hod , Incheba Expo , Bratislava
Program : Účasť na medzinárodnej výstave kvetov a záhradníctva.
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5.

Názov akcie : Vtipparáda.
Termín : 5.4.2016
Čas a miesto konania: 10,00 hod – 11,30 hod, Gerium
Program : Porota zdravotnícky klauni (sociálny pracovník a p. učiteľka MŠ) a súťažiaci
o cenu poroty ( deti MŠ – Podzáhradná, klienti ZPS).

6.

Názov akcie : Stavanie mája.
Termín : 12.5.2016
Čas a miesto konania: 10,00 hod – 11,30 hod, Gerium
Program : Pásmo ľudových tradícií a zvykov, pripravili deti z MŠ –
Podzáhradná, pod vedením p. učiteľky Chodelkovej.

7.

Názov akcie : Kolo, kolo mlynské....,
Termín : 19.5.2016
Čas a miesto konania: 9,30 hod – 10,30 hod, Gerium
Program : Vystúpenie detí MŠ – Staromlynská v maďarskom jazyku.

8.

Názov akcie : Na slepačích krídlach.
Termín : 9.6.2016
Čas a miesto konania: 11,00 hod – 12,30 hod, Malá scéna STU
Program : Divadelné predstavenie o stratách a nálezoch jednej éry a jednej rodiny.
Réžia : Katarína Aulitisová

9.

Názov akcie : Grilovanie.
Termín : 7.7.2016
Čas a miesto konania: 14,00 hod – 16,00 hod, Gerium
Program : Spoločné grilovanie zamestnancov a seniorov zariadenia
v záhrade Gerium.

10. Názov akcie : Športové hry.
Termín :12.7.2016
Čas a miesto konania: 13,30 hod – 15,00 hod, Gerium
Program : Súťaž klientov o víťaza v kategóriách : Bowling- šípky.
11. Názov akcie : Druhá šanca kvetom n.o.
Termáín : 28.9.2016
Čas a miesto konania: 10,30 hod – 11,00 hod, Gerium
Program : Darčeková akcia.
12. Názov akcie : 20. Výročie Gerium.
Termín : 18. 10. 2016
Čas a miesto konania: 15,00 hod – 17,30 hod, Gerium
Program : Slávnostný príhovor primátora hl. mesta a riaditeľky ZPS. Vystúpenie p.
Gizky Oňovej, Jozefa Horu, speváckeho súboru SUSEDY a detí MŠ – Podzáhradná.
13. Názov akcie : Mesiac úcty starším.
Termín : 25.10. 2016
Čas a miesto konania: 10,30 hod – 11,30 hod, Gerium
Program : Vystúpenie detí z MŠ – Galileo, s vyuč. jazykom anglickým.
14. Názov akcie : Prednáška.
Termín : 26.10. 2016
Čas a miesto konania:10,00 hod – 11,30 hod, Gerium
Program : Prednáška a diskusia s príslušníkom Mestskej políce hl. mesta Bratislava,
o bezpečnosti na cestách, spojené s praktickými radami. Prednášajúci : p. Pleva.
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15. Názov akcie : Pre starkých,
Termín : 8. 11. 2016
Čas a miesto konania: 10,30 hod – 11,00 hod, Geium
Program : Vystúpenie detí z MŠ – Staromlynská, s vyučovacím jazykom maďarským.
16. Názov akcie : „ KOZOVANKA.“
Termín : 06. 12. 2016
Čas a miesto konania:14,00 hod – 15,30 hod, Gerium
Program : Vystúpenie ľudovej hudby „ Kozovanka,“ – ponuka Bratislavského
kultúrneho a informačného strediska.
17. Názov akcie : Mikulášske posedenie.
Termín : 13. 12. 2016
Čas a miesto konania:10,00 hod – 11,30 hod, Gerium
Program : Vystúpenie detí z MŠ – Podzáhradná a spevácky súbor SUSEDY.
Odovzdávanie darčekov klientom od sponzorov Gerium.
17. Názov akcie : Vianočné koledy,
Termín : 15. 12. 2016
Čas a miesto konania:10,00 hod – 11,00 hod, Gerium
Program : Scénické vystúpenie žiakov ZŠ – Podzáhradná, pod vedením p. učiteľky
Hudákovej.
18. Názov akcie : Vianočný koncert,
Termín : 19. 12. 2016
Čas a miesto konania: 9,30 hod – 11,00 hod, Gerium
Program : Piesne z CD – Ešte sa nevydám, zaspievala Gizka Oňová, v zvukovom
doprovode manžela .
19. Názov akcie : Štedrý večer
Termín : 24. 12. 2016
Čas a miesto konania: 17,00 hod – 18,00 hod Gerium
Program : Spoločná modlitba, slávnostná večera, spievanie kolied.
Ďalší program v oboch organizačných súčastiach Gerium bol zabezpečovaný
pravidelne podľa týždenného plánu činností a aktivít sociálneho úseku. Individuálny program
pre občanov, ktorí nie sú schopní namáhavej činnosti ( imobilní) čítanie, spoločenské hry,
maľovanie, vystrihovanie, nácvik sebaobsluhy. Pre aktívnych občanov boli pripravované akcie
a program na vyplnenie voľného času (ručné práce, video, spoločenské hry).
Na základe potrieb občanov v súčasnosti pokračujú v Gerium vo svojej činnosti
i viaceré záujmové krúžky. Hlavným krúžkom je spevácky krúžok občanov, ktorý pracuje 1 x
týždenne, pod vedením p. učiteľky MŠ p. Chodelkovej, kde spolupráca pokračuje už od roku
2009.
V oboch zariadeniach je knižnica, kde klienti majú možnosť čítať literatúru podľa
vlastného výberu. K dispozícii je knižný zoznam.
Gerium prevádzkuje i vlastnú webovú stránku www.gerium.sk , kde nájde bežný občan
všetky potrebné informácií o našom zariadení, všetky aktuálne informácie týkajúce sa
poskytovania sociálnych služieb v súčinnosti s platnou legislatívou ako i obrazovú i písomnú
informáciu o všetkých zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných pre
obyvateľov oboch organizačných súčastí Gerium.
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Gerium má v oboch organizačných súčastiach vysvätené kaplnky. V spolupráci s farským
úradom v Podunajských Biskupiciach i so saleziánmi zastupovanými pátrom Krušacom z
Ružinova sa v GERIUM konajú sväté omše a to každú prvý piatok v mesiaci a tiež spovede
podľa požiadaviek občanov umiestnených v ZSS. Duchovnú potrebu zabezpečuje miestny farár
z Podunajských Biskupíc a páter Krušac z Ružinova, pričom obaja pri pravidelných návštevách
poskytujú duchovnú útechu a podporu našim občanov.
Denný kontakt s dianím spoločenského života zabezpečuje pravidelné odoberanie
periodickej tlače.
V oboch organizačných zariadeniach sa už tradične každé leto konajú ,,grilovačky,,
v záhrade oboch zariadení spojené so športovými hrami a kultúrnym programom.

3.8 Ostatné služby občanov
I v roku 2016 sme v rámci zabezpečovania komplexných sociálnych služieb poskytovali aj
ďalšie služby občanov v oboch organizačných súčastiach Gerium. Jedná sa hlavne
o používanie práčovne, žehliarne a zabezpečovania nákupov podľa požiadaviek občanov
a možností zariadenia.
Pravidelne, podľa potrieb a požiadaviek občanov zabezpečujeme kaderníka i starostlivosť
o odborné ošetrenie dolných končatín návštevami pedikérky, pravidelne 1x týždenne v oboch
organizačných súčastiach Gerium.

B. Vyhodnotenie činnosti GERIUM zariadenia pre seniorov (ZpS 2)
a zariadenia opatrovateľskej služby Smolnícka 3
Poznámka: Niektoré podkapitoly v tejto časti rozboru sú skrátené z dôvodu rovnakých údajov
a činností spoločných pre obe zariadenia a uvedených v predchádzajúcom ,,Vyhodnotení
činnosti GERIUM zariadenia pre seniorov (ZpS 1) Pri trati 47,, , nakoľko Gerium je jedným
ZSS s dvoma organizačnými súčasťami.
Čerpanie rozpočtu je podrobne členené v prílohe č.: 13, 14,21 a 22.

3.9 Sociálna starostlivosť
Sociálnu starostlivosť v GERIUM zariadenia pre seniorov
a zariadenie
opatrovateľskej služby Smolnícka 3 zabezpečujú a poskytujú 2 sociálne pracovníčky, a jedna
ergoterapeutka pod vedením vedúcej sociálno-zdravotného úseku. Možno ju rozčleniť na
činnosti zabezpečované pre celé zariadenie (práca prevažne administratívneho charakteru)
a individuálnu prácu s občanmi umiestnenými v Gerium, zameranú na zvýšenie kvality života
s dôrazom na zmysluplné využitie voľného času a individuálny prístup ku každému občanovi
a riešeniu jeho problémov.
Za rok 2016 bolo vydaných v GERIUM zariadenia pre seniorov Smolnícka 3:
Zmluva o poskytovaní soc. služieb:
Zmluva o úhrad. časti:
Dodatok k zmluve o poskytovaní soc. služieb

13
2
3

Za rok 2016 bolo vydaných v GERIUM zariadenia opatrovateľskej služby Smolnícka 3:
Zmluva o poskytovaní soc. služieb:
Zmluva o úhrad. časti:

94
1

Pohyb a stav obyvateľov za rok 2016 je v prílohe č.: 17 a 18.
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Rozdelenie občanov v GERIUM zariadenia pre seniorov Smolnícka 3 na základe
zaradenia do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a určenia
rozsahu odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov k 31.12. 2016:
Stupeň odkázanosti fyzickej
Počet občanov:
osoby na pomoc inej fyzickej osoby:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––I. stupeň
0
II. stupeň
0
III. stupeň
0
IV. stupeň
7
V. stupeň
4
VI. stupeň
17

Stupne odkázanosti 2016 Gerium ZpS Smolnícka 3
0

0

0
7
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň

17

4

IV. stupeň
V. stupeň
VI. stupeň

Rozdelenie občanov v GERIUM zariadenia opatrovateľskej služby Smolnícka 3 na
základe zaradenia do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
a určenia rozsahu odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov k 31.12. 2016:
Stupeň odkázanosti fyzickej
Počet občanov:
osoby na pomoc inej fyzickej osoby:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––I. stupeň
0
II. stupeň
0
III. stupeň
0
IV. stupeň
4
V. stupeň
4
VI. stupeň
22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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Stupne odkázanosti 2016 Gerium ZOS Smolnícka 3
0 00
4
4

I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
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V. stupeň
VI. stupeň

V priebehu roka 2016 boli do zariadenia pre seniorov prijímaní občania na základe
zaradenia do poradovníka čakateľov na sociálnu službu v Gerium, ale výlučne až po predložení
právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.
Rozhodnutia museli byť vydané buď hlavným mestom SR alebo od 01.05. 2009 príslušnou
mestskou časťou, v ktorej má občan trvalé bydlisko.
Výnimkou boli niektoré umiestnenia v zariadení opatrovateľskej služby kde boli
prijímaní občania v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. buď na základe
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, alebo
v zmysle tohto zákona, §8 ods. (6) bezodkladne, kde museli občania dodatočne doložiť hore
uvedené rozhodnutie o odkázanosti.

3.10 Zdravotná starostlivosť
Lekárska, ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť prebieha v Gerium zariadenie pre
seniorov (ZpS 2) Smolnícka 3 obdobne ako je opísané v predchádzajúcom Vyhodnotení
činnosti GERIUM zariadenia pre seniorov (ZpS 1) Pri trati 47 , nakoľko Gerium je jedným
ZSS s dvoma organizačnými súčasťami.
V organizačnej súčasti Gerium Smolnícka 3 v Ružinove sú občania umiestnení na troch
nadzemných podlažiach podľa aktuálneho somatického a psychického stavu, ale
i s ohľadom na skutočnosť, či sú obyvateľmi zariadenia pre seniorov alebo zariadenia
opatrovateľskej služby.
I. nadzemné a II. nadzemné podlažie – tu sú umiestmení občania zariadenia
opatrovateľskej služby, má 34 lôžok v členení na 8 jednolôžkových a 13 dvojlôžkových izieb,
pričom vždy dve izby majú spoločné sociálne zariadenie. Oddelenie je zmiešané pre mužov
a ženy. Sú tu umiestňovaní občania s čiastočne alebo úplne rozvinutým imobilizačným
syndrómom, s vysokou polymorbiditou, inkontinenciou a komplikáciami z toho
vyplývajúcimi. Občania na tomto poschodí sú plne odkázaní na pomoc druhej osoby
v základných sebaobslužných úkonoch (hygiena, stravovanie, vylučovanie) a preto si vyžadujú
komplexnú a sústavnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť .
III. nadzemné podlažie – tu sú umiestmení občania zariadenia pre seniorov, má 30 lôžok
v členení na 8 jednolôžkových a 11 dvojlôžkových izieb, pričom vždy dve izby majú spoločné
sociálne zariadenie. Oddelenie je zmiešané pre mužov a ženy. Sú tu umiestňovaní mobilní
občania alebo občania s čiastočne rozvinutým imobilizačným syndrómom, s vysokou
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polymorbiditou, ktorí potrebujú asistenciu ošetrovateľského personálu pri bežných
sebaobslužných úkonoch.
Personálne obsadenie zdravotného úseku k 31.12. 2016:
Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť v GERIUM - zariadení pre seniorov
Smolnícka 3 zabezpečuje 15 pracovníkov, z toho:
5
9
1

sestry v trojzmennej prevádzke
opatrovateliek v trojzmennej prevádzke
fyzioterapeutka

Vekový priemer občanov umiestnených v ZpS 2 Gerium Smolnícka 3 je 87,8 rokov
z dôvodu zvyšujúceho sa vekového priemeru dochádza i k primeranému zhoršeniu zdravotného
stavu u týchto občanov. Od pracovníkov zdravotného úseku sa preto vyžaduje maximálne
pracovné nasadenie, celoživotné vzdelávanie a dobrá organizácia práce.
V Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) Smolnícka 3 sú občania zväčša plne odkázaní na
pomoc druhej osoby v základných sebaobslužných úkonoch (hygiena, stravovanie,
vylučovanie) a prevažuje u nich 5. a 6. stupeň odkázanosti na pomoc inej FO. Preto si vyžadujú
komplexnú a sústavnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť.
Personálne obsadenie zdravotného úseku k 31.12. 2016:
Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť v GERIUM – zariadení opatrovateľskej služby
Smolnícka 3 zabezpečuje 13 pracovníkov, z toho:
1
4
1
6
1

staničná sestra
sestry v trojzmennej prevádzke
zdravotnícka asistentka
opatrovateliek v trojzmennej prevádzke
asistentka fyzioterapeutky

Lekárska starostlivosť v ZOS je zabezpečená prostredníctvom všeobecných lekárov
umiestnených občanov. Podarilo sa nám osloviť niektorých z nich a pozvať ich na
návštevu nášho zariadenia a tým sa v mnohých prípadoch tieto návštevy stávajú už
tradíciou, preto túto spoluprácu môžeme označiť za veľmi dobrú.
Vekový priemer občanov umiestnených v ZOS Gerium Smolnícka 3 je 85,5 rokov
z dôvodu zvyšujúceho sa vekového priemeru dochádza i k primeranému zhoršeniu zdravotného
stavu u týchto občanov. Od pracovníkov zdravotného úseku sa preto vyžaduje maximálne
pracovné nasadenie, celoživotné vzdelávanie a dobrá organizácia práce.
Zdravotná, ošetrovateľská, opatrovateľská a rehabilitačná starostlivosť v ZOS
Smolnícka je podrobnejšie rozobraná vo vyhodnotení činnosti ZPS Gerium Pri trati 47,
v kapitole č.3 – zdravotná starostlivosť.

3.11 Stravovanie
Stravovanie za celé ZSS Gerium ako celok je podrobne rozobrané v predchádzajúcich
kapitolách.

3.12 Hygiena
Hygiena za celé ZSS Gerium ako celok je podrobne rozobrané v predchádzajúcich
kapitolách.
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3.13 Výbor obyvateľov
Výbor občanov zložený zo zástupcov oboch organizačných súčastí Gerium sa podieľal
i v roku 2016 spoločne s vedením Gerium na riešení interných problémov v ZSS, ktoré sa
predovšetkým priamo týkali občanov umiestnených, a to prostredníctvom:
- pravidelných mesačných schôdzí výboru obyvateľov s účasťou vedenia Gerium
- pravidelnom stretnutí sa s novými občanmi, ktorí sú priamo pozvaní na stretnutia
výboru.
Výbor občanov pracoval v počte 5 občanov (v počte 3 z organizačnej súčasti Pri trati 47
a v počte 2 zo Smolnícka 3) a aktívne napomáhal vedeniu zariadenia pre seniorov Gerium riešiť
niektoré zložitejšie situácie týkajúce sa prevádzky, sťažností občanov, porušovania domového
poriadku v zariadení pre seniorov Gerium. Výbor prenášal na ostatných občanov rôzne
pripomienky zo strany vedenia, ohľadom udržiavania poriadku, hygieny, ochrany majetku
zariadenia pre seniorov Gerium. V priebehu roka 2016 si výbor občanov spoločne s vedením
Gerium na pravidelných zasadnutiach pozýval nových občanov umiestnených v Gerium,
ktorých oboznamoval so svojou činnosťou, skúsenosťami, osobnými pocitmi a pomocou pri
riešení prípadných problémov v rámci pobytu v zariadení pre seniorov.
Výbor sa pri všetkých podujatiach prezentoval značným záujmom, konkrétnymi podnetmi
a činmi a tým potvrdil svoju opodstatnenosť v rámci organizačných štruktúr zariadenia pre
seniorov.

3.14 Kultúrna a záujmová činnosť
Táto činnosť je podrobnejšie rozobraná v predchádzajúcom vyhodnotení činnosti Gerium.
Okrem toho ale v Gerium ZpS 2 a ZOS Smolnícka 3 funguje krúžok šikovných rúk pod
vedením ergoterapeutky p. Kasalovej a svoje výrobky pravidelne jeden krát mesačne vystavuje
vo vstupnej hale Gerium Smolnícka 3. Krúžok je tri krát do týždňa a ,,funguje,, v dielni
pracovnej terapie v prvom podzemnom podlaží.
Kultúrno-spoločenské akcie zorganizované v roku 2016 pre občanov organizačnej súčasti
GERIUM Smolnícka 3, Bratislava:
1. Názov akcie: Hodová sv. Omša
Termín: 7.2.2016
Čas a miesto konania: 10,00 hod-11,30 hod, Gerium
Program: Slúženie sv. omše za prítomnosti členov vedenia, zamestnancov a klientov
zariadenia. Ako hosť zaspievala speváčka Darina Tóthová.
2. Názov akcie: Fašiangová veselica
Termín: 9.2.2016
Čas a miesto konania: 10,00 hod-11,00 hod, Gerium
Program: Klienti vo vlastne vyrobených maskách tancovali a zabávali sa pri pesničkách,
ktoré si sami vybrali. Pochutnávali si na tradičnom fašiangovom občerstvení, ktoré pomáhali
pripraviť.
3. Názov akcie: Oslava MDŽ
Termín: 9.3.2016
Čas a miesto konania: 10,00 hod-11,00 hod, Gerium
Program: Vystúpenie detí z MŠ Haburská. Po vystúpení, deti porozdávali našim klientom
vlastnoručne vyrobené kvetinky.
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4. Názov akcie: Športový deň
Termín: 23.5.2016
Čas a miesto konania: 14,00 hod-16:00 hod, Gerium
Program: Klienti si zmerali sily v rôznych športových disciplínach ako hod loptičkou na
cieľ, kolky a pod. Najlepšie výkony boli odmenené medailami a pre všetkých účastníkov bolo
pripravené malé občerstvenie.
5. Názov akcie: Záhradná grilovačka
Termín: 22.6.2016
Čas a miesto konania: 14,00 hod-16,00 hod, Gerium
Program: Vystúpili naši seniori so scénkami a spevom. Pozvaní hostia nám pekne zaspievali
a zahrali na rôznych hudobných nástrojov. Ďalej nasledovalo športové zápolenie medzi
našimi seniormi v bowlingu. Všetci účastníci boli odmenený. Následne začalo pohostenie
v záhrade.
6. Názov akcie: Súťaž v stolných hrách
Termín: 25.8.2016
Čas a miesto konania: 14,00 hod-16,00 hod, Gerium
Program: V našom zariadení sme zorganizovali súťaž v stolných hrách medzi našimi
seniormi. Účasť bola veľmi dobrá. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkým prekvapením.
7. Názov akcie: Mesiac úcty k starším
Termín: 26.10.2016
Čas a miesto konania: 10,00 hod-11,00 hod
Program: Vystupovali deti z MŠ Haburská, ktorý našim klientom zaspievali a zatancovali
rôzne známe ľudové piesne.
8. Názov akcie: Mikuláš
Termín: 6.12.2016
Čas a miesto konania: 10,00 hod-11,30 hod, Gerium
Program: Vystúpenie detí zo ZUŠ. Deti svojim spevom a hrou na hudobné nástroje potešili
našich klientov. Klienti boli odmenení Mikulášskymi balíčkami.
9. Názov akcie: Vianočné trhy
Termín: 7.12.2016
Čas a miesto konania: 14,00 hod – 16,00 hod, Gerium
Program: V našom zariadení sa konali vianočné trhy, kde naši klienti prezentovali svoje
výrobky. Bol ponúkaný punč a príjemná hudba. Výrobky našich klientov si zúčastnení mohli
aj zakúpiť.
10. Názov akcie: Vianočný koncert
Termín: 14.12.2016
Čas a miesto konania: 10,00 hod – 12,00 hod, Gerium
Program: Vystúpenie deti z MŠ Haburská k blížiacim sa Vianociam. Klientov potešili
vianočnými pesničkami a básničkami.
11. Názov akcie : Štedrý večer
Termín : 24. 12. 2016
Čas a miesto konania: 18,00 hod – 19,00 hod Gerium Smolnícka 3
Program : Spoločná modlitba, slávnostná večera, spievanie kolied.
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Okrem hore uvedených akcií sa organizačnej súčasti pod vedením ergoterapeutky
a sociálnej pracovníčky každý piatok uskutočňuje o 15.00 hod. modlenie ruženca v kaplnke
zariadenia. V pondelok sa stretáva spevácky krúžok, v stredu je organizovaný ,,Tréning
pamäti,, - riešenie hlavolamov, krížoviek a reminiscenčná (spomienková) terapia .

3.15 Rozbor a vyhodnotenie úloh požiarnej ochrany, bezpečnosti práce
a ochrany zdravia pri práci
1.

Požiarna ochrana

Požiarnej ochrane venujeme mimoriadnu pozornosť vzhľadom na špecifický charakter
zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby, nakoľko občania umiestnení
v Gerium majú vysoký dôchodkový vek a sú v mnohých prípadoch pripútaní na lôžko.
Pravidelne sa v objektoch zariadení GERIUM vykonávajú pravidelne cvičné požiarne
poplachy a preventívne kontroly zodpovedným technikom požiarnej ochrany o čom sa robia
pravidelné zápisy v požiarnej knihe.
Novoprijatý pracovníci sú zaškolení pri nástupe do pracovného pomeru.

2.

Stav a vývoj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

a)

Stav na úseku pracovnej úrazovosti, havárií a porúch technologického zariadenia
a chorôb z povolania

V zariadeniach GERIUM v roku 2016 nedošlo k žiadnemu pracovnému úrazu a tiež sa
nevyskytla žiadna choroba z povolania.
Opatrenia uplatnené k znižovaniu úrazovosti a chorôb z povolania spočívajú v prevencii,
predovšetkým v tom, že:
o každý novoprijatý zamestnanec bol preškolený z pravidiel bezpečnosti práce a požiarnej
ochrane,
o v roku 2016 sa vykonalo pravidelné školenie pracovníkov z BOZP a požiarnej ochrany,
o sa vykonalo školenie o poskytnutí prvej pomoci pri úrazoch a hygienických predpisov
v zmysle platných zákonov a súvisiacich predpisov,
o v období zimného nepriaznivého počasia sa venuje zvýšená pozornosť odstraňovaniu
snehu a námrazy z prístupových ciest k zariadeniu pre seniorov GERIUM.
b)

Stav a úroveň pracovného prostredia a pracovných podmienok

Sústavne venujeme pozornosť zlepšovaniu pracovného prostredia a pracovných
podmienok pre zamestnancov GERIUM. Na základe toho môžeme konštatovať, že hlavne pre
ženy sú vytvorené vhodné pracovné podmienky.
V nočnej prevádzke pracuje len zdravotnícky personál v rámci nepretržitej prevádzky.
S nadlimitnými bremenami ženy nepracujú. Túto činnosť zabezpečujú muži.
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) sú prideľované podľa platných predpisov
a vzorového zoznamu OOPP schváleného pre našu organizáciu. Evidencia OOPP je vedená na
osobných kartách každého zamestnanca. Obmena OOPP sa vykonáva podľa potreby
a prihliadnutím na hospodárnosť a efektívnosť.
Komplexné služby na úseku PO a BOZP zabezpečuje Gerium dodávateľským spôsobom,
prostredníctvom zmluvy o poskytovaní služieb BOZP a PO. V roku 2016 realizovalo Gerium
VO (§117) na zabezpečenie predmetných služieb – služby na základe uvedeného pre Gerium
zabezpečuje firma HYBEPO, s.r.o.
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3.16 Spolupráca a metodická pomoc orgánov Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy
Spolupráca GERIUM s orgánmi Magistrátu je najmä s oddelením sociálnych vecí, ktorá
spočíva nie len v metodicko-kontrolnom usmerňovaní, ale hlavne ich priamou účasťou pri
riešení problémov pri práci v našom ZSS. Jedná sa hlavne o zabezpečovanie finančných
prostriedkov, investícii, priamu účasť v poradnom orgáne riaditeľky pri umiestnení žiadateľov
do zariadenia, riešenie legislatívnych problémov a pod.. Za dobrú spoluprácu a pomoc pri
riešení problémov vyjadrujeme poďakovanie za rok 2016 hlavne zastupujúcej vedúcej OSV
pani Mgr. Gbelecovej, ďalej Mgr. Mrázovej, Mgr. Náhlikovej, Mgr. Kriváčkovej., Mgr.
Mesičkovej a Ing. Zapletálkovi.
Zároveň je nutné kladne hodnotiť a vyzdvihnúť spoluprácu so sekciou financií, ktorá nám
pomáha podľa daných možností pri zabezpečení prostriedkov a metodickom usmerňovaní.
Preto vyjadrujeme poďakovanie predovšetkým Ing. Behuliakovej, p. Vojkovičovej
a Mgr. Renčkovej a vedúcemu oddelenia Ing. Kasanderovi.

4. Z Á V E R
Záverom musíme konštatovať, že ani pri dodržiavaní maximálnej hospodárnosti
a minimalizácie nákladov na prevádzku sa nám len ťažko darí nájsť potrebné finančné
prostriedky na jej zabezpečenie tak, aby nedošlo ku zníženiu kvality poskytovaných služieb
v našich zariadeniach.
Napriek všetkému sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme dodržali čerpanie pridelených
prostriedkov a zabezpečenie vlastných zdrojov v súlade usmernením zo strany Magistrátu hl.
m. SR Bratislavy.

4.1 Plán hlavných úloh Gerium na rok 2017 vyplývajúcich zo správy
o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2016 :
1.

Zabezpečiť hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, ich vynakladanie čo
najhospodárnejším spôsobom a v súlade s finančno-právnymi predpismi.
Termín:
trvalý
Zodpovední: vedúci úsekov

2.

Venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu vlastných zdrojov.
Termín:
trvalý
Zodpovední: vedúci úsekov

3.

Realizovať opatrenia vyplývajúce z inventarizácie hospodárskych prostriedkov za rok
2016.
Termín:
trvalý
Zodpovední: vedúci úsekov

4.

Hľadať i v roku 2017 možnosti zvyšovania úrovne podmienok na kultúrno-spoločenské
vyžitie občanov umiestnených v Gerium a zintenzívniť osvetovú prácu v zdravotnej
oblasti a v oblasti sociálno-právneho poradenstva.
Termín:
trvalý
Zodpovední: všetci zamestnanci

5.

Vypracovať rozbor hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a vyhodnotenie
činnosti za rok 2016.
Termín:
28.02. 2017
Zodpovedná: riaditeľka
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6.

Vypracovať rozbor ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2016, v zmysle zákona
448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Termín:
02/2017
Zodpovedná: riaditeľka

7.

Ukončiť výmenu 6-tich zvislých stúpacích rozvodov v organizačnej súčasti Gerium Pri
trati 47, Bratislava.
Termín:
02-03/2017
Zodpovedná: riaditeľka

8.

Vypracovať vyúčtovanie dotácie za rok 2016 - poskytnutie finančného príspevku
z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v ZSS.
Termín:
03/2017
Zodpovedná: riaditeľka

9.

Príprava podkladov pre OSV na vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods.
6 a § 78b zákona č. 50/2012 Z.z. za rozpočtovú organizáciu Gerium
Termín:
07/2017
Zodpovedná: riaditeľka

10. Vypracovať Návrh rozpočtu Gerium na roky 2018 – 2020.
Termín:
8/2017
Zodpovedná: riaditeľka

v Bratislave dňa 27.02. 2016

PhDr. Miroslava Č e m b o v á, MPH
riaditeľka
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