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Zoznam použitých skratiek:  

 ŠZ - špecializované zariadenie  

ZpS - zariadenie pre seniorov  

DSS - domov sociálnych služieb  

IČO - identifikačné číslo  

DIČ - daňové identifikačné číslo  

ÚPSVaR - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

VŠ - vysoká škola  

ŠR- štátny rozpočet  

VÚC - Vyšší územný celok 

EK - ekonomická klasifikácia  

EON - ekonomicky oprávnené náklady  

VO - verejné obstarávanie  

PC - počítač  

TV - televízny prijímač  

KSK - Košický samosprávny kraj 

ZSS - zariadenie sociálnych služieb  
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1. Všeobecné informácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja jedným 

z poskytovateľov sociálnych služieb je aj zariadenie VIA LUX – Domov sociálnych služieb 

a zariadenie pre seniorov.  Vzniklo v roku 1990 ako Domov dôchodcov. V roku 2002 sa 

zriaďovateľom  Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb stal Košický samosprávny 

kraj.  

V roku 2009 novou zriaďovacou listinou došlo k zmene názvu a  vzniklo kombinované 

zariadenie VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov.   

Od 1.1.2015  zariadenie poskytuje nový druh sociálnej služby - Špecializované zariadenie . 

      Zariadenie je rozpočtovou organizáciou, ktoré je svojimi príjmami a výdavkami napojené 

na rozpočet KSK. Štatutárnym zástupcom zariadenia je od 1.1.2019 JUDr. Vojtech Hintoš. 

VIA LUX sa nachádza v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice – Barca, ktoré je 

obklopené pamiatkovo chráneným parkom s umelo vytvoreným jazierkom, lavičkami a 

altánkom. Tento park prijímatelia využívajú počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné 

aktivity a relax.       
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     Kolektív zamestnancov zariadenia VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre 

seniorov sa maximálne snaží, aby každému prijímateľovi sociálnej služby poskytol kvalitné 

služby a vytvára podmienky, približujúce sa domácemu prostrediu. V zmysle 

schválenej organizačnej štruktúry  sa o 250 prijímateľov stará  151 zamestnancov z toho 92 

odborných zamestnancov a 59 prevádzkových zamestnancov.  Organizačná štruktúra  je 

rozdelená na ekonomický úsek, stravovací úsek, úsek starostlivosti o klienta ZpS, ŠZ, DSS 

a úsek technickej prevádzky. 

     Poslaním zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení 

podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov s rešpektovaním ich jedinečnosti 

a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd, vytvárať pre prijímateľov bezpečné 

prostredie, v ktorom trávia každodenný život. Zariadenie prehodnocuje a prispôsobuje svoje 

služby potrebám prijímateľov sociálnych služieb. 

Vízia zariadenia 

Spoločnou prácou dosiahnuť uspokojovanie potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych 

služieb .V hlbšom vnímaní ide o uspokojovanie a rešpektovanie potrieb prijímateľov, konať 

dobro, pomáhať spájať, harmonizovať, integrovať a podporovať prijímateľov, ktorí sa 

v zariadení stretávajú, ako dva svety, ľudí s postihnutím s ľuďmi bez obmedzenia, laikov 

s profesionálmi, svety pomáhajúcich s tými, ktorí pomoc potrebujú.   

  

POLITIKA KVALITY 

❖ Systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého zlepšenia rozvoja 

zariadenia. 

❖ Poskytovať individuálnu starostlivosť vychádzajúcu z potrieb prijímateľov soc. služieb 

❖ Priebežne monitorovať, vyhodnocovať a manažovať požiadavky, očakávania 

a spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb 

❖ Neustále zlepšovať podmienky pre ďalší rozvoj aktivít, zvyšovať odbornú úroveň 

zamestnancov neustálym vzdelávaním 

❖ Napĺňať politiku kvality formou aktualizácie strategických a ostatných cieľov 
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1.1 Identifikačné údaje zariadenia  

 

Názov organizácie VIA LUX – Domov sociálnych služieb 

a zariadenie pre seniorov 

Sídlo Andraščíkova 2 ,040 17 Košice -Barca 

Právna forma Rozpočtová organizácia  

Zriaďovateľ Košický samosprávny kraj  

IČO 00696854 

DIČ 2021199565 

Bankové spojenie:   

- výdavkový účet SK 35 8180 0000 0070 00192825 

- príjmový účet SK 57 8180 0000 0070 00192817 

Štatutárny zástupca JUDr. Vojtech Hintoš 

Forma sociálnej služby celoročná pobytová 

Druhy poskytovanej sociálnej služby 1. Zariadenie pre seniorov ( ZpS) 

 2. Domov sociálnych služieb (DSS) 

 3. Špecializované zariadenie (ŠZ) 

Kapacita zariadenia ( k 31.12.2019) 250 miest 

Predmet činnosti odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti inej 

fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna 

rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, 

fyzioterapeutická činnosť 

 

obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, 

upratovanie, pranie, žehlenie 

 

ďalšie činnosti – úschova cenných vecí, 

záujmová činnosť, individuálne a skupinové 

terapie – muzikoterapia, ergoterapia, 

reminiscenčná terapia arteterapia, 

biblioterapia,aromaterapia a ďalšie 

Kontakty 

 

 

 

 

web: www.domov – barca.sk 

email: vialux@domov-barca.sk 

tel. kontakt: 055/611 63 22 ( ústredňa) 
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1.2. Predmet činnosti a kapacita zariadenia 

 

       Predmetom činnosti zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o sociálnych službách“) a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje 

vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu 

ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje.  

       V časti Domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) poskytuje za podmienok 

ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu dospelej fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky 

nevidiaca. Taktiež fyzickej osobe s mentálnym postihom, fyzickej osobe s telesným postihom, 

fyzickej osobe so schizofréniou. 

       V časti Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“) poskytuje za podmienok ustanovených 

zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek 

a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto 

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

       V časti Špecializované zariadenie poskytuje za podmienok ustanovených zákonom 

celoročnú službu fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osobe a má zdravotné postihnutie ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 

Alzheimerova choroba, demencia a pod. 

       V zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, 

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa  

pracovná terapia, záujmová činnosť a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. 

 

Prijímatelia VIA LUX sú ubytovaní v jednoposteľových alebo dvojposteľových izbách 

s príslušenstvom.  Cieľová kapacita zariadenie je 250 prijímateľov z toho v časti zariadenie pre 

seniorov 110 prijímateľov, domov sociálnych služieb 100 a v špecializovanom zariadení 40 

prijímateľov.  

 

 

 

Zariadenie 
Register poskytovateľov soc. 

služieb 
Skutočný stav k 31.12.2019 

Špecializované zariadenie 40 37 

Domov sociálnych služieb 100 99 

Zariadenie pre seniorov 110 109 
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           1.3. Organizačná štruktúra zariadenia VIA LUX- DSS a ZpS 

 Riaditeľ 1 

                                                                                                      

  

 

    

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                                                                                                          Úsek riaditeľa : 5   

                                                                                                                                                        Stravovací úsek : 17  Úsek starostlivosti o klienta DSS : 35 

                                                                                                                                                        Ekonomický úsek: 6                            Úsek starostlivosti o klienta ZpS : 33 

                                                                                                                                                        Úsek technickej prevádzky : 33          Úsek starostlivosti o klienta ŠZ : 23 

                                                                                                                                                        SPOLU : 152 

Vedúci 

ekonomického 

úseku 1 

Vedúci úseku 

starostlivosti  o klienta 

DSS 1 

 

Záhradník/kurič 1 

Odborný referent 1 

Vrátnik 4 

Vodič/údržbár 1 

Správca 

tech.zariadení 1 

Vedúci úseku starostlivosti 

o klienta ZpS 1 

Referent VO 1 

Fin. účtovník 1 

Personalista 1 

Údržbár 3 

Kurič 4 

Vedúci 

stravovacieho 

úseku 1 

Vedúci úseku 

technickej prevádzky 

1 

pre 

Mzd. účtovník 1 

Majetkár 1 

Skladník/pokladňa 

1 

Rob. v práčovni 

5 

Skladník 1 

Pomocná sila 6 

Kuchár 8  

Asistent výživy 1 Sociálny 

pracovník 3 

Sociálny 

pracovník 2 

Sestra 4 
Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie  4 

Zdr. asistent 5 

Fyzioterapeut 1 

Opatrovateľ 18 

Zdr.asistent 4 

Fyzioterapeut 1 

Sestra 6 

Opatrovateľ 17 

Inštruktor soc. 

rehabilitácie  1 

Vedúci úseku 

starostlivosti o klienta 

ŠZ  1 

pre 

Fyzioterapeut 1 

Sestra 4 

Sociálny 

pracovník 1 

Zdr. asistent 2 

 

Opatrovateľ 13 

Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie    1 

Manažér kvality  1 

Upratovačka 13 

Referent 

ekonomiky soc. 

služieb 1 
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1.4. Kvalifikačná štruktúra zamestnancov 2019 

 

 

 
Dosiahnuté vzdelanie zamestnancov počet % 

Základné vzdelanie 9 6 

Stredoškolské vzdelanie bez maturity 48 32 

Stredoškolské vzdelanie s maturitou  59 39 

Vyššie odborné 8 5 

Vysokoškolské I. stupňa 4 2 

Vysokoškolské II. stupňa 24 16 

Spolu 152 100 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov

základné vzdelanie

stredoškolské bez maturity

stredoškolské vzdelanie s
maturitou

vyššie odborné

vysokoškolské I.stupňa

vysokoškolské II. Stupňa
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1.5. Vzdelávanie zamestnancov za rok 2019 

      

V roku 2019 bol spracovaný a schválený plán vzdelávania zamestnancov. V pláne 

vzdelávania boli zahrnuté externé a interné vzdelávania.  

V rámci plánu vzdelávania organizácia v spolupráci aj so zriaďovateľom uskutočnili rôzne 

formy  vzdelávania.  Celková suma použitá na vzdelávanie v roku 2019 bola 7 414 €.  

Zariadenie v roku 2019 zavádzalo procesné riadenie, väčšina interných školení sa týkala práve 

procesného riadenia.  

 

P.č. Názov interného školenia 
Počet 

zamest. 
Prac. zaradenie 

1 Procesné riadenie  35 
Vedúci ÚSoK, sestry, inštruktori soc. 

rehabilitácie, soc. pracovníci, 

2 
Metodika IP s programom soc. 

rehabilitácie  
22 

Soc. pracovníci, inštruktori soc. 

rehabilitácie 

3 
Postup pri nakladaní s fin. 

prostriedkami PSS 
7 Soc. pracovníci 

4 Metodiky opatrovateľského procesu 57 
Opatrovatelia, inštruktori soc. 

rehabilitácie, sestry, vedúci ÚSoK 

5 Metodiky ošetrovateľského procesu 13 Sestry, vedúci ÚSoK 

6 Proces bývania 85 
Opatrovatelia, prak. Sestry, sestry,vedúci 

ÚSoK 

7 Proces opatrovania 70 Opatrovatelia, prak. sestry, ,vedúci ÚSoK 

8 Metóda postupov fyzioterapie 3 fyzioterapeuti 

9 
Ochrana a dodržiavanie základných 

ľudských práv a slobôd prijímateľov 
152 Všetci zamestnanci  

10 
Postup pri preberaní a odovzdávaní 

poštových zásielok PSS 
10 Soc. pracovníčky, SOR, vedúci ÚSoK 

11 
Príručka implementácie kvality 

a terminologický slovník 
152 Všetci zamestnanci 

12 Telesné a netelesné obmedzenia 12 Soc. pracovníci, sestry, vedúci ÚSoK 

13 Zásady pre prijímanie darov 152 Všetci zamestnanci 

14 Proces sociálneho poradenstva 7 Soc. pracovníci 

15 Metodiky soc. poradenstva 7 Soc. pracovníci 

16 

Metódy – rozvoj roz. Schopností, 

výroba dek. Predmetov,bazálna 

stimulácia, nácvik sebaobslužných 

činností, reminicenčná terapia, 

snooezelen   a pod. 

25 
Inštruktori soc. rehabilitácie, sestry, soc. 

pracovníci 
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17 
Proces IP s programom soc. 

rehabilitácie 
85 

Opatrovatelia, inštruktori soc. 

rehabilitácie, vedúci ÚSoK,soc. 

pracovníci, praktické sestry  

18 

Výpočet úhrad a postup prio platení 

úhrady za SS, posudzovanie majetku 

a príjmu... 

13 Vedúci ÚSoK, soc. pracovníci 

19 Proces informačnej stratégie 152 Všetci zamestnanci 

20 Proces opráv a údržby  5 Údržbári, správca tech. Zariadení, vodič 

21 Proces upratovania a prania 18 Upratovačky, rob. v práčovni 

22 Kľúčový pracovník 85 

Opatrovatelia, inštruktori soc. 

rehabilitácie, vedúci ÚSoK, soc. 

pracovníci, praktické sestry 

23 
Proces prijímania a prepúšťania 

PSS 
7 Soc. pracovníci 

24 Nadštandarné služby 12 Soc. pracovník, sestry, pokladník 

25 Domáci poriadok 152 Všetci zamestnanci 

 

Zamestnanci boli interne zaškolení v oblastiach týkajúcich sa poskytovaných soc. služieb, prevádzky 

zariadenia a boli zaškolení v oblasti civilnej ochrany.   

 

 

V rámci plánu vzdelávania organizácia  realizovala externé vzdelávanie zamestnancov :  

P.č. Názov vzdelávania 
Počet 

zamestnancov 

1 Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia  2 

2 Zákazky s nízkou hodnotou – obstarávanie potravín 1 

P.č. Názov vzdelávania 
Počet 

zamestn. 
 

1 Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu  152 Všetci zamestnanci 

2 
Prevádzkový poriadok  práca s expozíciou 

chemický faktor 
152 Všetci zamestnanci 

3 Školenie CO 152 Všetci zamestnanci 

4 Školenie prvej pomoci 152 Všetci zamestnanci 

5 Zásady pre prijímanie darov 152 Všetci zamestnanci 

6 Etický kódex 152 Všetci zamestnanci 

7 Hygiena rúk 50 

Sestry, prakt. Sestym soc., 

pracovníci, strav.úsek, 

EÚ, ÚTP 
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3 Rozhovory s ľuďmi s ALzheimerovou chorobou  2 

4 Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti 2018 1 

5 Preškolenie zdr. asistentov podľa vyhlášky č.27/2018 Z.z 2 

6 Špecializačné štúdium – komunitné ošetrovateľstvo 2 

7 Novela postupov účtovania od 1.1.2019 1 

8 
Dokumentácia štandardov a procesov pre zvyšovanie kvality 

starostlivosti o INKO klienta 

2 

9 Uplatnenie zákona o fin, kontrole a audite 2 

10 Stavy dezorientácie u osoby s demenciou  2 

11 Problematika pohľadávok v ZSS 3 

12 Kuričské preukazy 2 

13 Vertebrobrologické dni 3 

14 Správa registratúry a zmeny zákona od 01.03.2019 2 

15 Praktické postupy pri aplikácii inkontinenčných pomôcok 15 

16 Na ceste k rozvoju dlhodobej starostlivosti 2 

17 Starostlivosť o umierajúceho klienta 3 

18 Ľudské práva v SS 3 

19 Inštruktor soc. rehabilitácie 3 

20 
Posudzovanie úžitkových vlastnosti pomôcok pre pacientov 

s inkotinenciou  

1 

21 
Školenie o ochrane zdravia pri práci s prijímateľom s vírusom 

imunitnej nedostatočnosti 

23 

22 Ochrana osobných údajov 17 

23 Poznatky z monitoringov v ZSS, Strategické riadenie zmien v SS 2 

24 Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 2 

25 Správa registratúry v druhom polroku 2019 1 

26 Arteterapeutické dni východu 4 

27 
Soc. služby v ZSS- čo robíme dobre a čo nie- poznatky z výkonu 

dohľadu 

3 

28 Účtovná uzávierka v rozpočtových organizáciách zriadených  2 

29 Novela zákona o SS 3 

30 Inkontinenčné pomôcky 1 

31 
Úvod do starostlivosti o klientov s demenciou a CMP v zariadeniach 

sociálnych služieb 

15 

32 Preškolenie vodičov 3 
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V rámci plánu sa zrealizovala supervízia: 

P.č. Názov vzdelávania 
Počet 

zamestnancov 

1 Supervízia organizácie – sestry 8 

2 Supervízia – soc. pracovníci 7 

3 Supervízia - opatrovatelia 9 

4 Supervízia – soc.pracovníci + fyzioterapeuti 8 

5 Supervízia -opatrovatelia 11 

6 Supervízia – inštruktori soc. rehabilitácie 9 

7 Supervízia - sestry 5 

 

Raz ročne sa hodnotí efektívnosť vzdelávania zamestnancov. Vzdelávanie zamestnancov 

zvyšuje ich výkon a úroveň poskytovaných služieb. Vedie k sebarealizácii a spokojnosti 

zamestnancov.  
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1.6. Personálna a mzdová agenda  

 

     K 01.01.2019 bol v súlade so schváleným organizačným poriadkom počet zamestnancov 

152.Z toho : ženy    123 

                     muži     29 

 

 

Organizačná štruktúra zamestnancov: 

Riaditeľ    1  

Úsek riaditeľa               4 

Ekonomický úsek    6                             

Úsek technickej prevádzky  33               

Stravovací úsek   17                                  

Úsek starostlivosti o klienta  91            

 

  

29

123

Počet zamestnancov

Muži

Ženy

Organizačná štruktúra zamestnancov

riaditeľ

úsek riaditeľa

ekonomický úsek

úsek technickej prevádzky

stravovací úsek

úsek starostlivosti o klienta
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Štruktúra zamestnancov Úseku starostlivosti o klienta :  

 

Funkcia DSS ZpS ŠZ Spolu 

vedúci úseku 1 1 1 3 

sestra 4 6 4 14 

zdravotnícky 

asistent 
5 4 2 11 

Inštruktor soc. 

rehabilitácie 
4 1 1 6 

soc. pracovník 2 3 1 6 

fyzioterapeut 1 1 1 3 

opatrovateľ 18 17 13 48 

spolu 35 33 23 91 

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov za sledované obdobie bol 154,8 z toho: 

na materskej dovolenke 2 

odchod do dôchodku 6 

zamestnanci so zdravotným postihom 8 

 

 Objem mzdových prostriedkov bol v roku 2018 schválený vo výške 1 510 876,-€.          

 Priemerná mzda na jedného zamestnanca: 817,-€          
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2. Činnosť organizácie 

     Kontaktné miesto pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny bolo zriadené vo 

VIA LUX - DSS a ZpS od 1. augusta 2016. Cieľom Kontaktného miesta je poskytnúť pomoc a 

poradenstvo rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí 

formou informačných materiálov o tejto chorobe. Súčasťou Kontaktného miesta je aj Info bod, 

ktorý poskytuje užitočné rady a informácie do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou. 

Informačné letáky sú k dizpozícii v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS v Miestnosti prvého 

kontaktu.        

   V roku 2017 zariadenie zriadilo Miestnosť prvého kontaktu, ktorá zabezpečuje prvotné 

informácie o zariadení a o druhoch poskytovaných sociálnych služieb. Poskytuje občanom 

komplexné sociálne poradenstvo, informácie o existujúcich predpisoch a nariadeniach a taktiež 

informuje o aktuálnom poradí žiadateľov. Miestnosť prvého kontaktu je denne otvorená pre 

budúcich žiadateľov a poskytuje žiadosti o zabezpečení poskytovania sociálnej služby. Od 

zriadenia  Miestnosti prvého kontaktu  bolo poskytnutých: 

154  poradenstiev osobne 

  51  poradenstiev mailom 

302  poradenstiev telefonickou formou  

 

      Počas roka bol realizovaný ošetrovateľský proces odborným zdravotným personálom podľa 

modelu Virgínie Hendersonovej, ktorý vychádza z princípov humanizmu, rešpektovania 

ľudských práv a práv prijímateľov. Cieľom poskytovania tejto starostlivosti  bola komplexná 

ošetrovateľská starostlivosť pre prijímateľov umiestnených v zariadení zameraná na komunitné 

ošetrovanie s dôrazom na prevenciu. 

 
V zariadení sa zabezpečovala zdravotná starostlivosť prostredníctvom odborných lekárov:  

 

Meno odborného lekára Špecialista 

MUDr. Rusenov praktický lekár 

MUDr. Rošák chirurg 

MUDr. Gubiková diabetológ 

MUDr. Komoráš psychiater 

MUDr. Kudláčová  neurológ 

MUDr. Antol  dermatológ 

 

   Zdravotnícky materiál bol zabezpečovaný individuálne podľa potrieb prijímateľa.   
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2.1. Úsek starostlivosti o klienta časť Zariadenia pre seniorov 

         V časti zariadenia pre seniorov bola schválená cieľová kapacita 110 prijímateľov. 

Skutočný stav prijímateľov k  31.12.2019 bol 109, z toho bolo  81 žien a 28 mužov (viď. 

graf). 

 

 

                         

Veková štruktúra prijímateľov Spolu: 

40 - 62 2 

63 – 74 24 

75 – 79 18 

80 – 84 21 

85 – 89 30 

90 a viac rokov 14 

Spolu 109 

 

 

25,69 %

74,31 %    

Skutočný stav prijímateľov k 31.12.2019

muži

ženy

1,84 

22,01%

16,51 %

19,27 %

27,52 %

12,85 %

Veková štruktúra prijímateľov ZpS 

40-62 rokov

63-74 rokov

75-79 rokov

80-84 rokov

85-89 rokov

90 a viac
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Do zariadenia bolo prijatých 28 prijímateľov, v priebehu roka zomrelo 25 prijímateľov a 2 

požiadali o ukončenie poskytovania sociálnej služby dohodou. 

   

Pohyb prijímateľov za rok 2019 

Prijímatelia Muži Ženy Spolu 

Prijatí prijímatelia 5 23 28 

Exitus 7 18 25 

Ukončili pobyt 1 1 2 

 

     Pozbavených spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu boli 5 prijímatelia a čiastočne 

pozbavených spôsobilosti na právne úkony boli 2 prijímatelia. 

     V priebehu II. polroka sme prechádzali na systém procesného riadenia, ktorý bol zameraný 

na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. príloha č. 2. 

Vstúpili do platnosti rôzne interné dokumenty podľa ktorých sa jednotne postupuje. Každý 

interný dokument má určeného vlastníka procesu, ciele procesu, vstupy a výstupy procesu, 

zdroje procesu, dokumentáciu procesu a spôsob merania a monitorovania daného procesu. 

Garantom správnosti postupu procesu je nositeľ procesu, ktorý ho podľa  potreby validuje.   

 

     Dvakrát ročne mali prijímatelia možnosť hodnotiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb 

dotazníkovou formou. Hodnotenie bolo zamerané na oblasť dodržiavania ľudských práv, 

bývania, stravovania a voľno časových aktivít. Spokojnosť prípadne nespokojnosť mali 

možnosť vyjadriť aj rodinný príslušníci formou ankety na stretnutí príbuzných a priateľov  

prijímateľov sociálnych služieb.  

       V osobitnej evidencii žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb k 31.12.2019 bolo  204 

žiadateľov, z toho 153 žien a 51 mužov. 

V prípade voľného miesta sa žiadateľ vedený v osobitnej evidencii žiadateľov o poskytovanie 

sociálnej služby vyzve k nástupu. Vypracuje sa predadaptačný plán, v ktorom sa zisťujú 

individuálne požiadavky žiadateľov na poskytované sociálne služby. Po nástupe prijímateľa sa 

vypracováva autobiografický portrét prijímateľa a posúdenie stavu prijímateľa. U prijímateľov 

začína adaptačné obdobie, ktoré trvá spravidla tri mesiace. Priebeh adaptačného obdobia sa 

písomne zaznamenáva a vyhodnocuje. Po vyhodnotení adaptačného plánu sa u prijímateľov  

spracuje individuálny plán, ktorý sa pravidelne, minimálne raz polročne, vyhodnocuje. U ťažko 

zdravotne postihnutých súčasťou individuálneho plánu je aj plán sociálnej rehabilitácie. 

Všetky údaje týkajúce sa žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb a prijímateľov 

sociálnych služieb sa zaznamenávajú v informačnom systéme Cygnus.      
V časti Zariadenia pre seniorov sú prijímatelia ubytovaní na  jednotlivých podlažiach 

v jednoposteľových a dvojposteľových izbách. 

V roku 2019 bolo v jednoposteľových izbách ubytovaných 41 prijímateľov a dvojposteľových  

izbách bolo ubytovaných 68 prijímateľov (viď. tab.). 
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Podlažia 

Ubytovanie prijímateľov  

V jednoposteľových izbách V dvojposteľových izbách 

Muži Ženy Muži Ženy 

1. 0 1 0 4 

2. 3 11 14 16 

3. 0 0 0 1 

4. 0 1 0 1 

5. 4 21 9 23 

Spolu 7 34 23 45 

 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podľa  prílohy č. 3 k zákonu 

mali prijímatelia priznané rôzne stupne odkázanosti a to:        
 

Stupne odkázanosti Spolu počet fyzických osôb 

II. 17 

III. 9 

IV. 42 

V. 17 

VI. 24 

 

V priebehu roka 2019 bolo podaných 5 návrhov na preposúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu.  

 

Rozdelenie prijímateľov z rôznych hľadísk 

U seniorov medzi najčastejšie diagnózy patrili ischemická choroba srdca, náhla cievna 

mozgová príhoda  a rôzne formy demencií (viď nasledujúca tabuľka);            

 

Prijímatelia podľa 

diagnóz 
Muži Ženy Spolu 

Ischemická choroba 

srdca 
20 47 77 

Náhla cievna 

mozgová príhoda 
9 15 24 

Schizofrénia 4 3 7 

Vaskulárna 

demencia 
12 19 31 

Iné 10 20 30 
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Prijímatelia v rámci zdravotnej starostlivosti  absolvovali odborné vyšetrenia u rôznych 

odborných lekárov. Najviac realizovaných kontrolných vyšetrení bolo u obvodného lekára, 

urológa a psychiatra. 

 

Preventívne 

prehliadky 
Muži Ženy Spolu 

Obvodný lekár 17 30 47 

Stomatologické 7 15 22 

Urologické 10 8 18 

Gynekologické - 10 10 

 

 

Odborné vyšetrenia Muži Ženy Spolu 

Neurologické 16 34 50 

Chirurgické 14 27 41 

Interné 15 26 41 

Urologické 19 51 70 

Pľúcne 7 8 15 

Kožné 13 28 41 

ORL 8 7 15 

Kardiologické 8 15 23 

Očné 6 10 16 

Ortopedické 6 5 11 

Zubné 4 5 9 

Diabetologické 9 25 34 

Nefrologické 3 5 8 

Endokrinologické 2 9 11 

Infekčné - 1 1 

Psychiatrické 20 46 66 

Hematologické 3 3 6 

Reumatologické 3 2 5 

Geriatrické 2 2 4 

 

 

Dispenzarizovaní 

prijímatelia 
Muži Ženy Spolu 

Interná ambulancia 15 26 41 
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Neurologická amb. 16 34 50 

Diabetologická amb. 9 25 34 

Psychiatrická amb. 20 46 66 

Kardiologické amb. 8 15 23 

Nefrologická amb. 8 15 23 

Hematologická amb. 2 4 6 

Onkologická amb. - 2 2 

Gastroenterologická 

ambulancia 
2 3 5 

Kožná ambulancia 6 6 12 

Pľúcna ambulancia 7 8 15 

Všeobecný lekár 26 78 104 

  

 

Inkontinencia Muži Ženy Spolu 

Úplná inkontinencia 11 27 38 

Čiastočná inkontin. 9 22 31 

 

 

Prijímatelia podľa 

mobility 
Muži Ženy Spolu 

Mobilní 13 30 43 

Čiastočne mobilní 9 27 36 

Imobilní 6 24 30 

Spolu 28 81 109 

 

Prijímateľom sa poskytovalo celodenné stravovanie - raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera a pre diabetikov II. večera v priestoroch jedálne na prízemí zariadenia a imobilným 

prijímateľom sa podávala strava priamo pri lôžku.  

U prijímateľov, ktorí nie sú pri stravovaní sebestační poskytujú pomoc opatrovatelia  

a inštruktor sociálnej rehabilitácie (viď. tab.). 

 

Zadelenie podľa 

stravovania 
Muži Ženy Spolu 

Racionálna 21 51 72 

Šetriaca 3 13 16 

Diabetická 4 17 21 

Spolu: 28 81 109 
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Asistencia pri 

stravovaní 
Muži: Ženy: Spolu: 

Samostatní pri 

stravovaní 
23 67 90 

Dohľad a pomoc pri 

stravovaní 
3 7 10 

Úplná 

nesamostatnosť -

kŕmení  

2 7 9 

       

   

Rehabilitačné činnosti Počet úkonov 

Rehabilitačné úkony v priestoroch rehabilitácie 

(ľahké posilňovacie cvičenia, ľahké kondičné cvičenia, aktívne 

cvičenie, aktívne asistované cvičenia, vertikalizácia, koordinačné 

a stabilizačné cvičenia, prístrojová masáž chrbta) 

3 391 

Rehabilitačné úkony pri lôžku prijímateľa 

(pasívne, aktívne, aktívne asistované cvičenie, dýchacie cvičenie, 

cievna gymnastika, mobilizácie, nácvik vertikalizácie, nácvik 

chôdze, klasická masáž) 

2 135 

Aplikácia bioptrónovej lampy 28 

Aplikácia termoterapie 21 

Prechádzky v parku v rámci rehabilitácie 187 
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Záujmová činnosť 

 

Kultúrno – spoločenské a športové akcie organizované zariadením majú mimoriadny 

vplyv na prijímateľov. Sú zamerané na odstránenie  a predchádzanie vzniku rôznych bariér, tak 

materiálnych, ako aj bariér v myslení ľudí, na vytváranie rovnakých príležitostí, na 

zabezpečenie rovnakého zaobchádzania pri začleňovaní sa ľudí so zdravotným  znevýhodnením 

do spoločnosti. Rôzne druhy kultúrnych podujatí, výlety mimo zariadenia  a  súťaže v rámci 

pohybových aktivít sú obsiahnuté v celoročnom pláne  kultúrno – spoločenských akcií. Voľno 

časové aktivity sú zamerané na aktívne zapájanie sa do ponúkaných činností, ktoré sú 

prispôsobené individuálnym požiadavkám a záujmom prijímateľov. Jednotlivé aktivity sú 

zahrnuté  do podrobných týždenných plánov. Týždenné plány sa zostavujú aj s prihliadnutím 

na ročné obdobia. V roku 2019 bolo zariadením organizované viacero prednášok pre seniorov, 

ktoré sa realizovali s príslušníkmi Policajného zboru v Košiciach. Zároveň tak aj beseda 

o problematike ochrany potenciálnych obetí trestných činov, ktorá sa uskutočnila v rámci 

projektu podporovaného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. Na Fašiangovej a Katarínskej zábave si prijímatelia mali možnosť 

zatancovať a zaspievať so živou hudbou z Jednoty dôchodcov. Viackrát sa v tomto roku konali 

oslavy jubilantov, kde prijímatelia spoločne oslávili svoje významné životné jubileá. Veľkú 

pozornosť si zaslúžilo dožitie úctyhodného veku pani Stašinskej  Anny, ktorá svojich 100 rokov 

oslávila v kruhu svojich najbližších a spolubývajúcich v zariadení. K významnému jubileu je 

zablahoželal aj predseda Košického samosprávneho kraja.  

V letných mesiacoch bol priestor nielen na prechádzky v parku, ktorými si prijímatelia 

zariadenia udržiavali fyzickú kondíciu a lepšiu náladu, ale aj na rôzne výlety a podujatia mimo 

zariadenia. Okrem potuliek centrom mesta Košice bola príležitosť na viacero návštev divadla. 

Jedno z divadelných predstavení pod názvom „Reštavrácia“ sa konalo vo Veľkej sále 

Historickej radnice v Košiciach. Z ďalších návštev bola aj Veľkonočná predajno – prezentačná 

výstava na KSK, výstava masiek a obrazov, DOD Rádio Regina v RTVS, návšteva Múzea 

letectva, návšteva historického centra mesta spojená so stretnutím s rezbárom Milanom 

Krajňákom, návšteva Východoslovenského múzea v Košiciach – Karol Plicka: obraz 

a pieseň a stretnutia seniorov v kaviarni Slávia a v dennom centre seniorov, ktoré bolo 

organizované v spolupráci s Radou seniorov.  

Atmosféra výletov na Betliar, Slanec, pláž na Jazero, Bankov, Skároš, do ZOO v 

Kavečanoch, Termal parku Vrbov, rekreačného parku Anička a do OC Ginka mala pre všetkých 

zúčastnených pozitívny charakter. 

Športové podujatia ako boli: „Šport bez bariér“ – v spolupráci s Radou seniorov 

v športovo – zábavnom areály na Alejovej ul. v Košiciach, III. ročník turnaja v petangue v DSS 

Domko, Košice, športová olympiáda v átriu zariadenia, tanečno – pohybová súťaž  pod  názvom 

„Tancuj srdcom“ v Rožňave, športové hry v DSS Harmónia v Strážskom. Zámerom 

pohybových podujatí je podporiť športovú aktivitu seniorov a zdravotne znevýhodnených 

prijímateľov zariadenia v rôznych športových disciplínach a zároveň vytvárať nové priateľstvá 

a dobré medziľudské vzťahy. Na festivale dramatickej tvorivosti „Most úsmevov“ 

v priestoroch Jumbo Centra Košice sa prijímatelia nášho zariadenia predstavili s tanečným 
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vystúpením pod názvom „Taliansky muzikál“. V novembri sa v Kultúrnom dome v Barci 

uskutočnila spevácka súťaž “Zlatý slávik“, kde sa so svojim speváckym talentom prezentovali 

prijímatelia sociálnych služieb zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  Prijímateľov 

zariadenia zaujali aj kultúrne programy pri rôznych príležitostiach, ako bolo: Valentínske 

posedenie, recitačné dopoludnie, MDŽ trochu inak, Týždeň mozgu, jarná brigáda, veľkonočný 

program, Deň matiek, Juniáles – grilovačka v átriu zariadenia, Týždeň dobrovoľníctva, Mesiac 

úcty k starším, vystúpenie členov divadielka HOPI HOPE, Mikuláš na oddeleniach, vystúpenie 

členov folklórneho súboru Biljana, rôzne vianočné kultúrne programy a DOD, ktorý bol 

spojený s predajnými vianočnými trhmi. 

V roku 2019 sa do aktivít pre prijímateľov zariadenia zapojili aj dobrovoľníci: 

- Projekt – „Spolu to zvládneme“ – dobrovoľníčky Slovenského Červeného kríža 

- Projekt – „Mladí srdcom“ – dobrovoľníci z Lekárskej fakulty v Košiciach 

- Projekt – „Červený nos“ – stretnutie so zdravotnými klaunami 

- Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17 v Košiciach – (voľno časové aktivity) 

- Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17 v Košiciach - (voľno časové aktivity) 

- Stredná odborná škola veterinárna, Košice – Barca - (voľno časové aktivity) 

- Stredná odborná škola Košice – Barca – Canisterapia 

Kultúrno - spoločenské akcie sa organizovali aj v spolupráci s Materskou školou a Základnou 

školou v Košiciach-Barci, so Základnou školou, ul. Kežmarská, Košice, Základnou školou, ul.  

Bernolákova, Košice, so Základnou školou, Ždaňa a s Verejnou knižnicou Jána Bokacia 

v Košiciach - Barci. Pravidelne sa konajú Dni otvorených dverí, prostredníctvom ktorých  sa 

široká verejnosť môže oboznámiť s dianím v zariadení.  

 V zariadení bol vytvorený priestor pre pravidelné komunitné stretnutia na jednotlivých 

oddeleniach, na ktorých sa zúčastňuje riaditeľ, vedúca úseku, vedúca stravovacieho úseku, 

výživový terapeut, denná sestra a sociálny pracovník. Sú na nich prezentované nové informácie 

týkajúce sa prijímateľov a taktiež sa riešia podnety a pripomienky prijímateľov. Tieto stretnutia 

sa konajú raz mesačne. Pravidelne, raz mesačne, zasadá Výbor obyvateľov s vedením 

zariadenia . 

Prijímatelia majú možnosť venovať sa rôznym voľno časovým aktivitám v tvorivých dielňach, 

S- klube, tunajšej knižnici, internetovej miestnosti, relaxačnej miestnosti Snoezelen 

a v kuchynke. Pre spirituálne potreby slúži prijímateľom kaplnka Sv. Pampuriho vo vstupnej 

hale zariadenia, kde sa pravidelne konajú sväté omše. Pre imobilných prijímateľov vznikol 

priestor aj pre duchovné stretnutia spolu s Milosrdnými sestrami Svätého kríža z Hanisky.   
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2.2.  Úsek starostlivosti o klienta časť Domov sociálnych služieb 

 

Počet prijímateľov DSS 

 

Pohyb prijímateľov za rok 2019 

 

Skladba prijímateľov podľa veku k 31.12.2019 

 

Veková štruktúra 

prijímateľov DSS 
Muži Ženy Spolu 

26 - 39 2 2 4 

40 – 62 39 21 60 

63 – 74 16 15 31 

75 - 79 2 1 3 

80 - 84 0 0 0 

85 - 89 0 1 1 

 

58

41

Muži

Ženy

 
Muži Ženy 

Počet prijímateľov 

k 31.12.2019 

58 41 99 

Prijatí prijímatelia 7 8 15 

Ukončenie pobytu 3 1 4 

Exitus 7 5 12 
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Stupne odkázanosti prijímateľov DSS 

Stupne odkázanosti Muži Ženy Spolu 

I. 0 0 0 

II. 2 2 4 

III. 1 1 2 

IV. 0 2 2 

V. 16 11 27 

VI. 39 25 64 

 

V roku 2019 do zariadenia v časti DSS nastúpilo 15 prijímateľov z toho 8 žien a 7 muži. 

Zomreli 12 prijímatelia, z toho 5 žien a 7 muži. 4 prijímatelia, z toho 3 muži a 1 žena  ukončili 

pobyt v zariadení. 

              Na oddelení DSS sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony 32 prijímatelia, z toho 5 

majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony. 

 

V roku 2019 sa uskutočnilo 8 komunitných stretnutí, na ktorých bola pozornosť venovaná 

daným témam vopred stanovených v „Pláne komunitných stretnutí na I. a II. polrok“. Prijatí 

prijímatelia boli na začiatok každého komunitného stretnutia predstavení pred ďalšími 

prijímateľmi. 

 

V druhom polroku v októbri 2019 sa zrealizovalo aj stretnutie s rodinnými príslušníkmi 

prijímateľov DSS, kde boli prítomným rozdané anketové lístky s krátkymi otázkami. Zo  

4

60

31

3

0 1

Veková šruktúra prijímateľov k 31.12.2019

26-39 rokov

40-62 rokov

63-74 rokov

75-79 rokov

80-84 rokov

85-89 rokov
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zodpovedaných anketových lístkov sme zhodnotili celkovú spokojnosť s poskytovanou 

sociálnou službou. 

 

V spomínanom roku bolo prijatých 29 žiadostí o poskytovanie sociálnej služby v časti DSS.  

 

Sociálnymi pracovníčkami bolo pravidelne realizované sociálne poradenstvo v kancelárii 

prvého kontaktu. Okrem toho sa tiež realizovalo sociálne poradenstvo v kancelárii príslušných 

sociálnych pracovníčok. Na sociálne poradenstvo je využívaná aj mailová komunikácia.  

 

Prijímatelia DSS sú ubytovaní na 3. a 4. podlaží.   

 

 

Rozdelenie prijímateľov z hľadiska primárnej dg. 

 

 

Prijímatelia podľa 

diagnóz 
Muži Ženy Spolu 

Mentálna retardácia 16 6 22 

Schizofrénia 8 13 21 

Poruchy psychiky 2 2 4 

Poruchy psychiky 

zapríčinené 

užívaním alkoholu 

4 2 6 

DMO 0 2 2 

Epilepsia 4 2 6 

CMP 11 1 12 

Huntingtonova 

choroba 
0 1 1 

Skleróza multiplex 1 1 2 

Bipolárna porucha 1 0 1 

Iné 9 15 24 

 

 

 

Evidencia Muži Ženy Spolu 

Obvodný lekár 58 41 99 
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Odborné vyšetrenia Muži Ženy Spolu 

Neurologické 25 14 39 

Chirurgické 4 4 8 

Interné 32 24 56 

Urologické 7 1 8 

Pľúcne 2 2 4 

Kožné 20 9 29 

ORL 4 4 8 

Kardiologické 5 3 8 

Očné 1 7 8 

Ortopedické 4 4 8 

Gynekologické 0 5 5 

Zubné 9 7 16 

Diabetologické 6 7 13 

Nefrologické 0 2 2 

Endokrinologické 1 3 4 

Psychiatrické 47 39 86 

Reumatologické 0 1 1 

 

 

Dispenzarizovaní 

prijímatelia 
Muži: Ženy: Spolu: 

Interná ambulancia 27 24 51 

Neurologická amb. 20 11 31 

Diabetologická amb. 7 7 14 

Psychiatrická amb. 47 39 86 

Kardiologické amb. 0 1 1 

Nefrologická amb. 0 2 2 

Hematologická amb. 2 0 2 

Pľúcna amb. 1 1 2 

Očná amb. 1 2 3 

 

 



Výročná správa 2019 

VIA LUX – DSS a ZpS, Košice-Barca 

 Strana 34 

 

 

Inkontinencia Muži Ženy Spolu 

Úplná inkonticencia 20 10 30 

Čiastočná inko. 17 23 30 

 

 

Prijímatelia podľa 

mobility 
Muži Ženy Spolu 

Mobilní 19 21 40 

Čiastočne mobilní 21 11 32 

Imobilní 17 12 29 

 

Prijímateľom sa poskytuje celodenné stravovanie - raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera a pre diabetikov II. večera. 

 

Zadelenie podľa 

stravovania 
Muži Ženy Spolu 

Racionálna strava 41 37 78 

Šetriaca diéta 10 4 14 

Diabetická diéta 5 4 9 

 

 

Asistencia pri 

stravovaní 
Muži Ženy Spolu 

Samostatní 38 32 70 

S pomocou - dohľad 10 6 16 

Kŕmení 9 6 15 

 

 

Stravovanie Muži Ženy Spolu 

Jedáleň 15 16 31 

Jedálnička na odd. 14 7 21 

Na izbe 28 21 49 
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Záujmová činnosť 

Počas roka 2019 inštruktorky sociálnej rehabilitácie a sociálne pracovníčky vykonávali 

denné aktivity a spoločenské akcie pre prijímateľov. Podľa toho realizovali aktivity ako: 

 

Arteterapia - Špeciálny druh psychoterapie, ktorý integruje vizuálne umenie do liečby. 

Má pozitívny vplyv na širšie spektrum psycho-motorickej zložky jedinca. V našom 

zariadení sa pravidelne realizuje terapia, ktorá využíva prvky ateterapie. 

 

Brigády – jarné a jesenné upratovanie okolia zariadenie  

s ohľadom na schopnosti a možnosti prijímateľa sociálnej 

služby okrem dobrého pocitu z vykonanej práce buduje aj 

pocit spoluzodpovednosti. 

 

 

 

Dramatoterapia – Využívanie rôznych foriem hrania 

divadla, hranie rolí využívaním predstavivosti, pohybu 

a hlasu na zlepšenie komunikácie a verbálneho prejavu. 

 

 

 

 

Hranie spoločenských hier - Posilnenie kognitívnych funkcií, zameranie sa na 

koncentráciu a pamäť prostredníctvom spoločenských hier. 

 

Kanisterapia - Kanisterapia ako  alternatívny spôsob 

liečby ochorení psychického, alebo fyzického pôvodu za 

pomoci špeciálne vycvičeného psa sa osvedčila aj v našom 

zariadení. Interakcia so psíkom, hladenie, dotýkanie sa 

ho  i rozprávanie sa s ním  znižuje psychické a fyzické 

vnímanie stresu človeka. Okrem iných pozitívny účinkov 

pomáha aj nezamýšľať sa nad prípadnými starosťami, 

zmierňuje stavy úzkosti a znepokojenia. 

 

Kreatívna dielňa - Rozvoj tvorivých schopností u prijímateľov 

cez tvorbu rôznych vecí pomocou papiera, špajlí, tvorba 

dekoratívnych predmetov za využitia rôznych materiálov. 
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Krúžok varenia – Príprava jednoduchých chutných pokrmov, 

pochutín, ktoré nie sú bežne zaradené do jedálneho lístka v našom 

zariadení a na ktoré máme chuť. Využíva sa pri tom terapeutická 

a edukatívna zložka varenia. 

 

 

 

 

 

Kutil – Práca s drevom ale aj inými najmä prírodnými materiálmi zabezpečuje udržanie 

prípadne rozvoj tvorivých schopností našich prijímateľov.  

 

 

Maľovanie a kreslenie – Pomocou tejto aktivity prijímatelia môžu 

vyjadriť svoje myšlienky a pocity, a to maľovaním temperovými, 

vodovými farbami, kreslením farebnými ceruzami alebo voskovými 

farbičkami podľa vlastnej fantázie alebo na predtlačený motív. 

 

 

 

 

Muzikoterapia – využívanie terapeutického pôsobenia hudby na človeka, ktoré priaznivo 

ovplyvňuje fyzický a psychický stav prijímateľa. Prijímatelia majú možnosť počúvať 

reprodukovanú hudbu podľa vlastného výberu, hudbou a spevom dokážu vyjadriť svoje 

pocity a emócie. Nadobúdajú sebavedomie a kladný postoj k zodpovednosti, čím sa 

zlepšuje komunikácia a verbálny prejav.  

 

 

Návšteva múzeí a galérii – pre nadšencov pamiatok 

a histórie. 
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Pohybová terapia – zameraná na udržanie, alebo 

zlepšenie fyzických schopností, kondície, koordinácie 

pohybu, svalovej sily.  

 

 

 

 

Rozvoj rozumových schopností – posilnenie 

kognitívnych funkcií u prijímateľa, zameranie hlavne na 

dlhodobú pamäť a na udržanie sústredenia sa, cvičenia 

podľa želania alebo psychického a fyzického stavu 

prijímateľov formou úloh, testov, kvízov alebo rébusov. 

 

 

Snoezelen – Metóda, ktorá sa realizuje v špeciálne upravenej miestnosti. Cieľom je 

vyvolanie zmyslových pocitov u prijímateľov ako stimulovanie zraku, sluchu a všetkých 

zmyslov, ktoré prispievajú k rovnováhe a zdraviu. Snoezelen poskytuje rozvoj zmyslového 

vnímania, redukciu stresu,  zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenie sa.  

 

Tanečné zábavy – organizovanie Fašiangovej 

a Katarínskej zábavy pre každého kto má rád hudbu a  

rád tancuje. 

 

 

 

 

 

Tkanie – Terapeutická metóda na posilnenie jemnej a hrubej motoriky horných   a dolných 

končatín. Radosť z utkaných výrobkov a účasť na predajno-prezentačných výstavách 

pozitívne ovplyvňuje psychickú stránku jedinca. 

 

Výlety – výlety do mesta alebo blízkeho okolia, 

spoznávanie krás a pamiatok Košického 

samosprávneho kraja. 
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Čoraz väčší dôraz sa kladie na prijímateľov SS s rozličnými diagnózami, u ktorých je 

dôležitý individuálny prístup, individuálny rozhovor, preto u týchto prijímateľov prebieha 

„individuálna terapia“, a to: 
 

 

Individuálny rozhovor – rozhovor na témy, oblasti, ktoré zaujímajú prijímateľov. Počas 

rozhovoru má prijímateľ okrem rozprávania sa na tému, ktorá ho zaujíma, možnosť 

vyrozprávať prípadné svoje trápenia, bolesti ale aj radosti. 

 

V priaznivom počasí sa preferujú častejšie prechádzky do 

blízkeho okolia zariadenia, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie psychického a fyzického stavu prijímateľov. 

Prechádzky priaznivo pôsobia na psychiku, pomáhajú 

odbúravať stres, úzkosť, zlepšiť fyzickú kondíciu a 

upevniť si komunikáciu s ostatnými prijímateľmi. 
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2.3.  Úsek starostlivosti o klienta časť Špecializované zariadenie. 

 

Pohyb prijímateľov za rok 2019 

 

Prijímatelia 
Muži Ženy 

Počet prijímateľov 

k 31.12.2019 

7 30 37 

Prijatí prijímatelia 5 11 16 

Ukončenie pobytu 0 1 1 

Exitus 6 10 16 

 

 

Skladba prijímateľov podľa veku 

 

Veková štruktúra 

prijímateľov 
Muži Ženy Spolu 

61 - 70  rokov 2 5 7 

71 - 80 rokov 4 10 14 

81 - 90 rokov 1 15 16 

91 a viac rokov  0 0 0 

Spolu 7 30 37 

 

 

      Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby u jednotlivých 

prijímateľov bol ku koncu roka nasledovný: 

 

Stupne odkázanosti Muži Ženy Spolu 

V. 3 17 20 

VI. 4 13 17 

Spolu 7 30 37 

 

                     

V roku 2019 do zariadenia v časti ŠZ nastúpilo 16 prijímateľov a zomreli 17 prijímatelia. 

Na oddelení ŠZ sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony 7 prijímatelia. Z toho 4 

s obmedzením práv a 3 pozbavení na všetky právne úkony. 
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V roku 2019 sa uskutočnili  aj komunitné stretnutia, na ktorých sa riešili pripomienky, podnety 

prijímateľov a následne sa pozornosť venovala vopred stanovenej téme v pláne komunitných 

stretnutí a novým informáciám zo života diania v zariadení. 

 

V roku 2019 bolo sociálnou pracovníčkou poskytnuté sociálne poradenstvo v kancelárii prvého 

kontaktu a rovnako aj poradenstvo mimo vyhradenej kancelárie, prevažne mailovou formou. 

V spomínanom roku bolo prijatých 50 žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v časti 

Špecializované zariadenie. 

  

            Prijímatelia ŠZ sú ubytovaní na I. podlaží.  

     

Rozdelenie prijímateľov z rôznych hľadísk 

 

 

Prijímatelia podľa 

diagnóz 
Muži Ženy Spolu 

Alzheimerova 

choroba 
3 21 24 

Parskinsonova 

choroba 
2 4 6 

Schizofrénia 2 4 6 

Afektívne poruchy 2 6 8 

Mentálna retardácia 0 0 0 

Syndróm závislosti 2 2 4 

NCMP 1 7 8 

 

 

V časti ŠZ je prevažná časť  prijímateľov s diagnózou Alzheimerova choroba. 

 

Realizované vyšetrenia: 

Preventívne 

prehliadky 
Muži Ženy Spolu 

Obvodný lekár 0 0 0 

Stomatologické 0 1 1 

Urologické 0 0 0 

Gynekologické 0 0 0 
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Odborné vyšetrenia Muži Ženy Spolu 

Neurologické 8 30 38 

Chirurgické 1 10 11 

Interné 1 3 4 

Urologické 4 5 9 

Pľúcne 0 2 2 

Kožné 5 19 24 

GEA 0 0 0 

ORL 0 1 1 

Kardiologické 1 3 4 

Očné 0 3 3 

Ortopedické 0 4 4 

Gynekologické 0 1 1 

Zubné 0 4 4 

Diabetologické 8 24 32 

Nefrologické 0 0 0 

Endokrinologické 0 0 0 

Psychiatrické 21 92 113 

Reumatologické 0 0 0 

Infekčné 1 1 2 

 

 

Dispenzarizovaní 

prijímatelia 
Muži Ženy Spolu 

Interná ambulancia 0 0 0 

Neurologická amb. 4 10 14 

Diabetologická amb. 4 8 12 

Psychiatrická amb. 7 30 37 

Kardiologické amb. 0 1 1 

Nefrologická amb. 0 0 0 

Hematologická amb. 0 1 1 

Pľúcna amb. 0 1 1 
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Inkontinencia Muži Ženy Spolu 

Úplná inkonticencia 2 17 19 

Čiastočná inko. 2 11 13 

 

 

Prijímatelia podľa 

mobility 
Muži Ženy Spolu 

Mobilní 3 6 9 

Čiastočne mobilní 2 14 16 

Imobilní 2 10 12 

 

 

Rehabilitácia Počet rehabilitačných úkonov za rok 

Rehabilitácia v ambulantnej časti 408 

Rehabilitácia pri lôžku prijímateľa 1484 

Aplikácia bioptrónovej lampy 7 

Aplikácia termoterapie 29 

 

Celkový počet rehabilitačných úkonov  ŠZ  za rok 2019 bolo 2120. V rámci rehabilitácie 

boli vykonávané aj prechádzky do blízkeho okolia  parku (192). Fyzioterapeut ŠZ vykonáva na 

deň v priemere 8 rehabilitačných úkonov. U prijímateľov pri lôžku sa využívajú rehabilitačné 

úkony najmä: pasívne, aktívne, aktívne asistované cvičenie, dýchacie cvičenie, cievna 

gymnastika, mobilizácie, nácvik vertikalizácie, nácvik chôdze, klasická masáž.  

 

Prijímateľom sa poskytuje celodenné stravovanie - raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera a pre diabetikov II. večera. 

 

Zadelenie podľa 

stravovania 
Muži Ženy Spolu 

Racionálna strava 5 22 27 

Šetriaca diéta 0 3 3 

Diabetická diéta 2 5 7 
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Asistencia pri 

stravovaní 
Muži Ženy Spolu 

Samostatní 4 10 14 

S pomocou - dohľad 1 15 16 

Kŕmení 2 5 7 

 

 

Stravovanie Muži Ženy Spolu 

Jedáleň 1 1 2 

Jedálnička na odd. 3 18 21 

Na izbe 3 11 14 

 

 

Záujmová činnosť 

      Počas roka 2019 inštruktorka sociálnej rehabilitácie vypracovávala tzv. Týždenný plán 

aktivít, ktorý pozostával z voľno-časových aktivít pre prijímateľov. Podľa toho plánu sa 

realizovali aktivity ako: 

• Spoločenské hry- tento typ aktivity pomáha k posilneniu koncentrácie, kognitívnych 

zručnosti a socializácie. Hranie hier pozitívne vplýva na prijímateľov. ( človeče 

nehnevaj sa, pexeso, kartové hry). 

• Prvky muzikoterapie- priaznivo ovplyvňuje fyzický a psychický stav prijímateľa- 

liečba hudbou, a to počúvaním ľudovej i modernej hudby z prehrávača a spievanie 

piesní. 

• Maľovanie, kreslenie- patrí ku duševným činnostiam, ktoré pomáhajú udržiavať si 

dobrú myseľ i fyzickú kondíciu, zdokonaľujú jemnú motoriku a upevňujú sústredenie.  

• Prvky arteterapie- rozvoj tvorivých schopností u prijímateľov cez tvorbu rôznych 

vecí pomocou farebného papiera, krepového papiera alebo špajlí. 

• Výroba dekoratívnych predmetov- cieľom je stimulovať jemnú motoriku a 

tvorivosť klientov. V rámci aktivity zhotovujú prijímatelia s pomocou inštruktorky 

sociálnej rehabilitácie výrobky typické pre Veľkonočné, Vianočné sviatky. 

• Prvky reminiscenčnej terapie- vybavovanie udalosti zo života prijímateľa cez jeho 

spomienky formou rozprávania sa na určitú tému, prezeranie si obrázkov, fotografií, 

spoločná diskusia s prijímateľmi.  
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• Tréning pamäte a pozornosti- posilnenie kognitívnych funkcií u prijímateľa, 

zameranie hlavne na dlhodobú pamäť. Individuálne alebo skupinové cvičenia podľa 

psychického a fyzického stavu prijímateľa formou úloh, testov, kvízov... 

• Prvky bábikoterapie- bábiky majú ukľudňujúce terapeutické účinky, znižujú 

agresivitu, eliminujú pocit úzkosti a dezorientácie. 

 

U prijímateľov ŠZ sa kladie väčší dôraz na individuálny prístup v sebaobslužných 

činnostiach a individuálnom rozhovore.  

• Sebaobslužné činnosti- zvládnutie denných základných aktivít a životných 

potrieb. 

• Individuálny rozhovor- rozhovor sa vedie na témy, ktoré zaujímajú prijímateľov. 

Počas rozhovoru sa mu stále pozeráme do oči. Používame jednoduché, krátke vety. 

     V priaznivom počasí sa preferujú častejšie prechádzky do blízkeho okolia zariadenia, ktoré 

sú zamerané na zlepšenie psychického a fyzického stavu prijímateľov, ktorá im pomáha 

odbúravať stres, úzkosť, zlepšiť fyzickú kondíciu a upevniť si komunikáciu s ostatnými 

prijímateľmi. Prechádzky realizovali: sociálna pracovníčka, inštruktor sociálnej rehabilitácie 

a fyzioterapeut.        

V dňoch 11.3.2019 – 17.3.2019 sa zariadenie po piaty krát zapojilo do medzinárodnej 

akcie „Týždeň mozgu“. Dňa 12.03.2019 si prijímatelia zariadenia rozšírili svoje vedomosti 

o mozgu a jeho funkciách prostredníctvom prednášky, následne si preskúšali kognitívne 

funkcie vo vedomostnej súťaži a kvíze. V. ročník účasti nášho zariadenia na „Týždeň mozgu“ 

sa niesol medzi prijímateľmi opakovane vo veselej nálade. 
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3. Hospodárenie s finančnými prostriedkami 

 

3.1. Príjmy 

Rozpočet príjmov vo výške 817 000,- € sme v roku 2018 naplnili  na 103,51 %.  

 

Rok 2019 

Názov  

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie príjmov 

DSS+ŠZ ZpS DSS+ŠZ ZpS DSS+ŠZ ZpS 

212003 72g             

príjmy z prenájmu 1 400,00 1 100,00 1 400,00 1 100,00 1 367,94 1 074,94 

223001 72g             

úhrada za služby 437 722,00 348 778,00 451 666,00 359 734,00 461 567,53 370 872,41 

223003 72g             

Za stravné 17 360,00 13 640,00 17 360,00 13 640,00 38 404,32 15 177,78 

243 72g             

príjmy z úrokov         9,05 8,93 

292012 72g             

príjmy z dobropisov         265,63 209,48 

292017 72g             

vrátky z pred. rokov         20,52 0,00 

292027 72g             

iné príjmy       0,00 8,00 0,00 

Spolu: 456 482,00 363 518,00 470 426,00 374 474,00 501 642,99 387 343,54 

Spolu:   820 000,00   844 900,00   888 986,53  

 

 

  V roku 2019 mala naša organizácia uzatvorené dve nájomné zmluvy na prenájom nebytových 

priestorov:  Bufet - pán Bezák, 

                   Nápojový automat - firma DAVITAL, Banská Bystrica.  

Príjmy za stravné predstavujú úhrady od našich zamestnancov stravujúcich sa v našej jedálni 

a tiež cudzích stravníkov, ktorí si pravidelne odoberajú stravu z našej stravovacej prevádzky. 

 

 



Výročná správa 2019 

VIA LUX – DSS a ZpS, Košice-Barca 

 Strana 46 

 

3.2.  Bežné a kapitálové výdavky 

 

Položky 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 

DSS+ŠZ ZpS DSS+ŠZ ZpS DSS+ŠZ ZpS 

631             

cestovné 650,00 600,00 1 204,61 183,57 1 204,61 183,57 

632             

energie 168 050,00 59 900,00 128 013,60 86 828,38 127 040,78 86 079,25 

633             

tovary 260 090,00 170 618,00 277 577,78 205 033,60 270 542,62 201 043,63 

634             

dopravné 2 100,00 1 800,00 3 035,64 2 341,36 3 035,64 2 341,36 

635             

údržba 62 888,00 49 512,00 37 588,31 29 590,75 37 588,31 29 590,75 

636             

nájom 1 050,00 850,00 1 084,71 795,13 1 084,71 795,13 

637             

služby 46 360,00 35 110,00 61 712,48 45 035,25 61 653,72 44 989,08 

spolu 541 188,00 318 390,00 510 217,13 369 808,04 502 150,39 365 022,77 

spolu 
DSS+ZpS 

  859 578,00   880 025,17   867 173,16 

 

Čerpanie podľa jednotlivých položiek kategórie 630 Tovary a služby 
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2 400 000

2 500 000
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2 900 000

3 000 000

3 100 000

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočné čerpanie

Ukazovateľ 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočné čerpanie 
Pln. v 

% 

DSS+ŠZ ZpS DSS+ŠZ ZpS DSS+ŠZ ZpS 
DSS + 

ZpS 

610 mzdy 783 392,00 547 550,00 899 236,00 613 664,00 898 103,00 612 773,00 99,86% 

                

620 odvody 287 798,00 201 371,00 340 686,29 224 697,40 340 077,29 224 219,40 99,80% 

                

630 tovary 541 188,00 318 390,00 510 217,13 369 808,04 508 416,37 368 392,87 99,63% 

a služby                

640 bežné  0,00 0,00 35 274,42 15 797,22 35 274,42 15 797,22 100,00% 

transféry               

600 spolu 1 612 378,00 1 067 311,00 1 785 413,84 1 223 966,66 1 781 871,08 1 221 182,49 97,58% 

    2 679 689,00   3 009 380,50   3 003 053,57   

700 kapital. 0,00 0,00 61 688,00 0,00 47 130,48 0,00 76,40% 

výdavky               

Výdavky 

celkom 
  2 679 689,00   3 071 068,50   3 050 184,05 97,32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bežné výdavky sa v roku 2019 čerpali v súlade so schváleným  rozpočtom, ktorý sa 

v priebehu roka viackrát upravoval podľa aktuálnej potreby v jednotlivých mesiacoch. 

V treťom štvrťroku 2019 sme vymenili 50 kuchynských liniek v izbách prijímateľov, čo 

prispelo tiež k zútulneniu ich prostredia. 

V roku 2019 sme mali pridelené finančné prostriedky na zakúpenie podlahového umývacieho 

automatu, elektrického parného konvektomatu a tiež sme zrekonštruovali priestory pre 
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ambulantnú formu špecializovaného zariadenia, ktorá má byť spustená v prvom štvrťroku 

2020, v celkovej výške 47 130,48 €.  

 

3.3. Finančná hodnota majetku 

 

Finančná hodnota majetku k 31.12.2019:   

1. Dlhodobý nehmotný majetok DNM 707 390,56 

2. Dlhodobý nehmotný majetok DHM 3 358 295,37 

3. DNM + DHM po odpisoch 2 136 625,98 

4. Drobný majetok DM 821 254,93 

Spolu riadok 1+2+4 4 886 940,86 
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3.5.  Ekonomicky oprávnené náklady 

 

3.5.1 EON ZpS 

Názov zariadenia : 
VIA LUX - DSS a ZpS Košice-

Barca 

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov 

Forma poskytovanej sociálnej služby 1) : celoročná pobytová 

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2019 2): 110 

Prepočítaný počet zamestnancov  pre daný druh sociálnej 

služby v roku 2019:  
60,0 55,0 

Druh výdavku za rok 2019: 

EON bežné výdavky 

Suma v € 3) Suma v € 3) 

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného 

predpisu  4): 

612 773,00 516 133,03 

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie 

a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené 

zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 : 

224 219,40 180 388,49 

3. Výdavky na cestovné náhrady :   183,57 X X X 

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: X X X 183,57 

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 86 828,38 86 828,38 

5. Výdavky na materiál : 203 664,60 X X X 

5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

nových interiérov : 
X X X 173 932,42 

6.Dopravné :  2 341,36 2 341,36 

7. Výdavky na údržbu : 29 590,75 X X X 

7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných 

stavov : 

X X X 11 811,80 

8. Nájomné za prenájom: 795,13 X X X 

8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem 

dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, 

techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, 

za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na 

dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : 

X X X 795,13 

9. Výdavky na služby : 44 989,08 44 989,08 

10. Výdavky na bežné transfery : 15 797,22 X X X 



Výročná správa 2019 

VIA LUX – DSS a ZpS, Košice-Barca 

 Strana 50 

 

10a. z  toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu 5), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného 

predpisu 6) : 

X X X 15 797,22 

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a 

odpisuje ho ako účtovná jednotka 7).  Odpis hmotného majetku, 

ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 

na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich 

technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké 

sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu  na 

dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : 

43 926,00 X X X 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 spolu    

(súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) : 
1 265 108,49 X X X 

Celková výška bežných výdavkov za rok 2019  

(súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11): 
X X X 1 033 200,48 

Výška prijatých úhrad (bežné  príjmy) za rok 2019: 361 394,11 

EON na jedného klienta za rok 2019: 11 500,99 

EON na jedného klienta za mesiac v 2019: 958,42 
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3.5.2 EON DSS 

Názov zariadenia : 
VIA LUX - DSS a ZpS Košice-

Barca 

Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb 

Forma poskytovanej sociálnej služby 1) : celoročná pobytová 

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2019 2): 100 

Prepočítaný počet zamestnancov  pre daný druh sociálnej 

služby v roku 2019:  
59,0 50,0 

Druh výdavku za rok 2019: 

EON bežné výdavky 

Suma v € 3) Suma v € 3) 

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného 

predpisu  4): 

570 810,27 527 541,57 

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie 

a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené 

zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 : 

217 854,46 202 854,46 

3. Výdavky na cestovné náhrady :   653,52 X X X 

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: X X X 653,52 

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 90 821,06 90 821,06 

5. Výdavky na materiál : 197 094,01 X X X 

5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

nových interiérov : 
X X X 185 924,01 

6.Dopravné :  2 150,80 2 150,80 

7. Výdavky na údržbu : 26 757,83 X X X 

7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných 

stavov : 

X X X 26 757,83 

8. Nájomné za prenájom: 774,75 X X X 

8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem 

dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, 

techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, 

za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na 

dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : 

X X X 774,75 

9. Výdavky na služby : 42 285,96 42 285,96 

10. Výdavky na bežné transfery : 28 156,71 X X X 

10a. z  toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu 5), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného 

predpisu 6) : 

X X X 28 156,71 
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11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a 

odpisuje ho ako účtovná jednotka 7).  Odpis hmotného majetku, 

ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 

na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich 

technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké 

sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu  na 

dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : 

39 932,46 X X X 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 spolu    

(súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) : 
1 217 291,83 X X X 

Celková výška bežných výdavkov za rok 2019  

(súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11): 
X X X 1 107 920,67 

Výška prijatých úhrad (bežné  príjmy) za rok 2019: 316 983,13 

EON na jedného klienta za rok 2019: 12 172,92 

EON na jedného klienta za mesiac v 2019: 1 014,41 
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5.3. EON ŠZ 

Názov zariadenia : 
VIA LUX - DSS a ZpS Košice-

Barca 

Druh poskytovanej sociálnej služby: Špecializované zariadenie 

Forma poskytovanej sociálnej služby 1) : celoročná pobytová 

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2019 2): 40 

Prepočítaný počet zamestnancov  pre daný druh sociálnej 

služby v roku 2019:  
32,0 30,8 

Druh výdavku za rok 2019: 

EON bežné výdavky 

Suma v € 3) Suma v € 3) 

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného 

predpisu  4): 

327 292,73 289 328,25 

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a 

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené 

zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 : 

122 222,83 101 120,22 

3. Výdavky na cestovné náhrady :   551,09 X X X 

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: X X X 551,09 

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 37 192,54 37192,54 

5. Výdavky na materiál : 78 741,77 X X X 

5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

nových interiérov : 
X X X 72 833,77 

6.Dopravné :  884,84 884,84 

7. Výdavky na údržbu : 10 830,48 X X X 

7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných 

stavov : 

X X X 4 365,41 

8. Nájomné za prenájom: 309,96 X X X 

8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem 

dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, 

techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, 

za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na 

dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : 

X X X 309,96 

9. Výdavky na služby : 19 367,76 19 367,76 

10. Výdavky na bežné transfery : 7 117,71 X X X 

10a. z  toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu 5), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného 

predpisu 6) : 

X X X 7 117,71 
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11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho 

ako účtovná jednotka 7).  Odpis hmotného majetku, ktorým sú 

novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely 

poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické 

zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom 

istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu  na dohodnutý 

účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : 

15 972,69 X X X 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 spolu    

(súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) : 
620 484,40 X X X 

Celková výška bežných výdavkov za rok 2019  

(súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11): 
X X X 533 071,55 

Výška prijatých úhrad (bežné  príjmy) za rok 2019: 141 068,06 

EON na jedného klienta za rok 2019: 15 512,11 

EON na jedného klienta za mesiac v 2019: 1 292,68 
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4. Úsek technickej prevádzky 

 

4.1. Údržba 

 

Podľa potreby a požiadaviek na jednotlivých oddeleniach,  aj na ostatných 

prevádzkach  boli prevedené opravné práce či už stavebného charakteru / oprava opadaných 

obkladov a uvoľnenej dlažby/ kúrenárske, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce 

pracovníkmi údržby. V jednotlivých obývacích bunkách klientov boli v kúpeľniach  a WC 

vymenené PVC podlahové krytiny a WC misy.  

V stravovacej prevádzke , v práčovni a v kotolni sa počas celého roka  prevádzali opravy 

strojného vybavenia vlastnou údržbou. V niektorých prípadoch hlavne pri nedostatku 

náhradných dielov aj dodávateľsky. 

 

Dodávateľským spôsobom  boli realizované práce: 

 

- maliarske a natieračské práce v izbách klientov a priestory v stravovacej prevádzke. 

- odborná prehliadka el. napájacích silnoprúdových rozvodov 

- odborná prehliadka vonkajšieho osvetlenia areálu 

- odborné skúšky a prehliadky el. spotrebičov a ručného náradia 

- odborná prehliadka požiarnych vodovodov 

- odborné prehliadky výťahov 

- deratizácia a dezinfekcia zariadenia 

- projektová dokumentácia pre rekonštrukciu kotolne – náhrada zastaraných 

spaľovacích zariadení 

- rekonštrukcia priestorov pre poskytnutie ambulantnej formy – denný stacionár 

- oprava strechy   B  

- rozšírenie internetových rozvodov pavilón  C 

- videovrátnik – oddelenia 1 – 4 v pavilóne A 

 

V roku 2019 bolo zakúpených 100 ks televíznych prijímačov a 50 ks kuchynských liniek do 

izieb pre klientov. 

  

Pracovníci údržby sa aj naďalej podieľajú na výrobe dekoratívnych doplnkov pri aktuálnej 

výzdobe  zariadenia,  na úprave okolia ,ošetrovanie stromov, výsevom kvetín, výsadbou 

okrasných kríkov a úpravou trávnatých plôch. 

Organizovanými brigádami pri úprave okolia spríjemňujeme pobyt našich klientov. 

 

4.2. Autodoprava 
 

      Náš vozový park pozostáva zo štyroch motorových vozidiel: 

1. Opel Vectra KE 554 FJ 

2. Opel Vivaro KE 866 ED  

3. Renault Clio KE 232 KK 
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4. Opel Vivaro – B  KE 675 LD  vybavené zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných 

klientov. 

 

Týmito motorovými vozidlami boli naši klienti hlavne v letnom období dopravovaní do 

širokého okolia Košíc, čím im bol spestrený pobyt v našom zariadení.  

Okrem toho klientom boli poskytnuté motorové vozidlá na dopravu do nákupných centier 

počas celého roka, kde si mohli nakúpiť potrebné veci. Tieto výjazdy, ako aj využitie 

motorových vozidiel na vybavovanie úradných záležitostí boli kumulované z dôvodu 

hospodárneho využitia a úspory PHM.   

 

       Na služobných motorových vozidlách opravu zabezpečujú poverení pracovníci v súlade s 

technickými podmienkami prevádzky, odporučením výrobcu a servisu. 

Podmienky zabezpečenia autodopravy vo VIA LUX – DSS a ZpS určuje smernica o 

autodoprave. 

 

                   

4.3. Práčovňa 
 

Prevádzka práčovne je prispôsobená požiadavkám  úsekov starostlivosti o klienta.   

Je stanovený  harmonogram prania bielizne a preberania čistej bielizne.         

Posteľná bielizeň je uskladňovaná v centrálnom sklade a odtiaľ denne vydávaná podľa 

potreby na jednotlivé oddelenia. Sklad bol doplnený zakúpením 500ks posteľnej bielizne 

a 100ks vankúšov.   

Na rekonštrukciu práčovne  je spracovaná projektová dokumentácia. 

 

V roku 2019 sa vypralo 74 317 kg bielizne. 

  

Z uvedeného množstva je: 

 sline znečistená bielizeň 19.266kg 

 osobná bielizeň klientov 20.372 kg 

 posteľná bielizeň 20.623 kg 

 uniformy zamestnancov 13.178 kg 

 záclony  625 kg 

 bielizeň po ex. 253 kg 
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4.4. Kotolňa 
 

V roku 2019 bolo spotrebované 182.456 m3 zemného plynu. 

Efektívnosťou vykurovania a správnou  obsluhou plynových kotlov o čom kuriči vedú aj 

záznamy / záznam dennej spotreby plynu/ sa snažíme  znižovať spotrebu  zemného plynu. 

V kotolni sa prevádzajú bežné opravy a údržba strojov a zariadenia. 

Pravidelne  sa  vykonávajú odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových zariadení,  

tlakových zariadení a elektrických strojov a rozvodov. 

Na ohrev teplej úžitkovej vody nám slúžia slnečné kolektory,  ktorými taktiež šetríme 

spotrebu plynu. 

 

4.5. Vrátnica 
 

      Vrátnici pracujú v nepretržitej prevádzke. Ich pracovná činnosť vyplýva z dodržiavania 

vnútorných smerníc. Títo pracovníci obsluhujú aj telefónnu ústredňu. 

 

 

4.6. Hygiena procesov 
 

      O poriadok a hygienu v obytných jednotkách ako aj v ďalších spoločných  priestoroch sa 

starajú upratovačky.  Pre skvalitnenie týchto služieb bol zakúpený podlahový umývací 

automat. 

Spôsob a frekvenciu bežného  upratovania , postup pri dezinfekcii, skladovanie čistiacich 

prostriedkov a používanie pracovných pomôcok určuje prevádzkový poriadok zariadenia a 

smernica plošnej dezinfekcie. 
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5. Stravovací úsek 

 

Stravovací úsek zabezpečuje celodenné stravovanie. 

 

Celodenná strava  poskytovaná podľa jednotlivých druhov jedál,resp. diét 

 

Druh stravy Počet prijímateľov 

fyziologická strava 60 801 

šetriaca strava 11 831 

diabetická strava 12 360 

SPOLU 84 992 

 
 

 

Počet prijímateľov poberajúcich stravu 
 

Druh stravy Počet prijímateľov 

fyziologická strava 166,58 

šetriaca strava 32,41 

diabetická strava 33,86 

SPOLU 232,85 

 

 

Graf:  Celodenná strava podľa druhu diéty pre prijímateľov za rok 2019 
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      Zamestnanci stravovacej prevádzky pripravujú okrem celodennej stravy pre prijímateľov 

sociálnej služby aj stravu zamestnancom  a cudzím stravníkom. 

 

Počet vydaných obedov/za rok 2019 

zamestnanci fyziologická strava        15 455 

cudzí stravníci  fyziologická strava     6 323 

cudzí stravníci šetriaca strava 569 

cudzí stravníci diabetická strava 352 

 

 

 

Graf : Vydané obedy za jednotlivé mesiace v roku 2019 

 

Stravovací úsek zabezpečuje prípravu celodennej stravy pre jednotlivé diéty prijímateľov 

zariadenia (fyziologická, šetriaca, diabetická) a obedov pre zamestnancov a cudzích stravníkov.  

Priemerne na deň sme pripravili  stravu pre 295 stravníkov a z toho bolo   42 zamestnancov - 

obedy a 20 cudzí  stravníci - obed. Prijímateľom podľa potreby zabezpečujeme mletú, prípadne 

mixovanú stravu. Niektorí prijímatelia využili možnosť zmeny pri poskytovaní diétneho 

stravovania  

(na odporúčanie odborného lekára). 
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K skvalitneniu poskytovaných služieb boli použité finančné prostriedky 

• na doplnenie technologického vybavenia kuchyne – boli zakúpené: elektrický parný 

konvektomat, klimatizačná jednotka 

• na obnovu riadu pre podávanie stravy obyvateľom 

• pomôcky na varenie a servírovanie 

 

Celková suma vynaložených finančných prostriedkov bola  19 538,47 €. 

 

Celodenná strava  

Strava  poskytnutá pre jednotlivé stravné skupiny :  

- fyziologická strava   60 801 

- šetriaca strava    11 831 

- diabetická  strava                    12 360 

     Celkový počet porcií                     84 992 

Priemerný počet prijímateľov stravujúcich sa v zariadení :  

- fyziologická strava      166,58 

- šetriaca strava         32,41 

- diabetická  strava        33,86 

     Priemer                                   223,85 

Vydané obedy              

Počet vydaných obedov za celý rok pre prijímateľov, zamestnancov a cudzích stravníkov: 

- fyziologická strava   60 405 

- šetriaca strava         11 831 

- diabetická strava   12 360 

- zamestnanci fyziologická strava        15 455 

- cudzí stravníci  fyziologická strava     6 323 

- cudzí stravníci šetriaca strava      569 

- cudzí stravníci diabetická strava            352 

Celkový počet navarených obedov :           107 295 

Priemerný stav vydaných obedov na deň 

- racionálna strava 165,49 

- šetriaca strava    32,41  

- diabetická strava   33,86  

- zamestnanci                 42,34  

- cudzí stravníci             19,85 

 

Graf znázorňuje vydané obedy za jednotlivé mesiace roku 2019 podľa jednotlivých diét. 

 



Výročná správa 2019 

VIA LUX – DSS a ZpS, Košice-Barca 

 Strana 61 

 

 

Vydané obedy za rok 2019 

 

 

 
  
 

     

Vydané obedy podľa druhu diéty a stravníkov za rok 2019 
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6. Ciele a aktivity organizácie na rok 2020 

 

➢ Aktívna účasť na  akciách realizovaných Radou seniorov mesta Košice pod záštitou 

primátora mesta 

➢ Modernizácia a rekonštrukcia kotolne 

➢ Obstaranie elektrických polohovateľných postelí pre prijímateľov  

➢ Zapájanie rodinných príslušníkov, priateľov a známych do aktivít a činností            

prijímateľov 

 

➢ Výmena kuchynských liniek 

➢ Rekonštrukcia vodovodného potrubia  

 

Plánované projekty  

➢ Výnosy MPSVaR SR – elektrické polohovateľné postele s antidekubitnými matracmi 

 

 

 

 

 

                                                                                     JUDr. Vojtech Hintoš 

                                                                                                riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, 20.05.2020 

 

 

     


