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Správa o činnosti za rok 2020
HESTIA n. o. - Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne
a zdravotné služby pre prijímateľov sociálnej služby v dôchodkovom veku. Z celkovej kapacity
34 lôžok sú 2 lôžka pre sociálnu službu Zariadenie pre seniorov a 32 lôžok pre sociálnu službu
Špecializované zariadenie, so zameraním na prijímateľov sociálnej služby trpiacich
demenciou rôznej etiológie.

Finančné zabezpečenie prevádzky z verejných zdrojov
HESTIA n.o. mala v roku 2020 32 lôžok registrovaných v druhu sociálnej služby
špecializované zariadenie v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a 2 miesta pre
klientov v Zariadení pre seniorov v pôsobnosti mestskej samosprávy.
V roku 2020 mala HESTIA n. o. nárok na finančný príspevok na prevádzku z BSK pre
32 poberateľov sociálnej služby v Špecializovanom zariadení v celkovej výške 175 372,56
EUR. V Špecializovanom zariadení (ŠZ) máme umiestnených troch sociálnych „nízko
úhradných“ poberateľov sociálnej služby, ktorých odporúčalo na prijatie BSK. Finančný
príspevok pre dvoch poberateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov (ZpS) sme dostali
od mesiaca marec 2020 od Magistrátu Hlavného Mesta SR Bratislava v celkovej výške
9 678,60 EUR. V priebehu roka 1 prijímateľ špecializovaného zariadenia odišiel do domácej
starostlivosti, 4 prijímatelia sociálnej služby zo ŠZ boli umiestnení do iného zariadenia
sociálnych služieb. Počas roka 2020 zomrelo 30 prijímateľov sociálnej služby z toho 8 zo
Zariadenia pre seniorov. Priebežne sme obsadzovali voľné miesta novými prijímateľmi
sociálnych služieb, celkovo v priebehu roka 2020 sme prijali 28 nových klientov z toho 9 do
Zariadenia pre seniorov.
Okrem príspevkov z BSK a Magistrátu hl. mesta SR našu činnosť významne finančne
podporilo i Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – poskytnutím:
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-

Finančného príspevku na zdravotnú odkázanosť našich klientov vo výške 222 768,EUR

-

Dotácie na mzdy pracovníkov počas 1. vlny koronavírusu v objeme 12 931,- EUR

-

Dotácie na vitamíny a výživové doplnky v objeme 1 380,- EUR.

Okrem toho sa naše zariadenie uchádzalo projektom „Bezpečie pre zraniteľných“ o dotáciu
z Nadácie SPP v rámci výzvy: Pomáhame SPPolu, kde sme získali 700,- EUR na vitamíny
a ochranné osobné pracovné prostriedky.
Podrobnejšie o finančnej situácii za rok 2020 budeme analyzovať a hodnotiť v „Správe
o hospodárení za rok 2020“.

Organizácia zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľských výkonov
HESTIA n. o. zabezpečuje zdravotnú starostlivosť na základe zmlúv o spolupráci
s praktickým lekárom, neurológom a urológom. Títo lekári poskytujú zdravotnú starostlivosť
pri lôžku pacientov – prijímateľov sociálnych služieb. Osobitnú dôležitosť má spolupráca
s praktickým lekárom pre dospelých MUDr. Dinkom, ktorý má všetkých prijímateľov
sociálnych služieb HESTIA n. o. v dispenzárnej starostlivosti a na základe jeho odporúčania je
poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť sestrami HESTIA n. o. Odborný garant pre
ošetrovateľskú činnosť /Ing. Mgr. Kočanová/ zaviedla vedenie Komplexnej ošetrovateľskej
starostlivosti a predpísaného posudzovania pacientov v priebehu prijatia a celého liečebného
procesu v HESTIA n. o.
V prípade potreby zabezpečujeme vyšetrenia v odborných ambulanciách. Na prevoz
prijímateľov sociálnych služieb využívame tomu určenú prepravnú zdravotnú službu, alebo
prevoz a sprievod zabezpečia svojimi osobnými motorovými vozidlami rodinní príslušníci.
Celý rok 2020 zo zdravotníckeho hľadiska bol výrazne poznačený pandémiou nového
koronavírusu, ktorý bohužiaľ neobišiel ani naše zariadenie. Dňa 25.11.2020 bol indikovaný
prvý pozitívny COVID 19 prípad u nášho klienta a do 15.12.2020 ochorelo 99 % našich
klientov a 70% zamestnancov. Okamžite bola začatá komunikácia a spolupráca s intervenčným
tímom MZ SR, regionálnym úradom verejného zdravia, naše zariadenie bolo dané do
karantény, boli prijaté sprísnené režimové opatrenia, ako:
-

Rozdelenie zariadenia na covid červenú zónu a bezpečnú zónu, rozdelenie
zamestnancov na 2 skupiny

-

Pohyb všetkých zamestnancov v ZSS prísne v ochranných osobných pracovných
prostriedkoch, dodržiavanie vzájomných min. 3 m rozostupov

-

Zrušenie skupinových terapií, všetci klienti sa zdržiavali len na izbách
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-

Zvýšená dezinfekcia priestorov, plôch, inštalácia germicídnych žiaričov

-

Kontinuálny monitoring všetkých klientov /sledovanie telesných teplôt 2 x denne,
saturácia kyslíkom 1x denne, kontrola obehového systému, vitálnych funkcií,
glykémie.

Situácia sa začala stabilizovať až začiatkom roka 2021 po návrate všetkých chorých
zamestnancov z PN. Dňa 15.1.2021 bolo zrealizované kontrolné PCR testovanie všetkých
zamestnancov a klientov, ktoré potvrdilo len 1 prípad „falošnej“ pozitivity u klienta – všetky
ostatné výsledky boli negatívne. Počas karantény bolo zaznamenaných 5 prípadov úmrtia
s vykázaným dopadom COVID 19.

Aktivity HESTIA n.o.
So spoločnosťou BM Centrum (BM WORK AGENCY) s.r.o, Palackého 11, 911 01
Trenčín máme uzavretú zmluvu o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe pre frekventantov
Kurzu opatrovania. Spoločnosť BM vyškolí záujemcov o opatrovateľský kurz v teoretickej
časti a v HESTIA n. o. im umožníme získať praktické skúsenosti.
V priebehu mesiaca marec, jún - júl 2020 bolo umožnené 4 absolventom Kurzu
opatrovania - realizovanie praktickej časti výučby, pričom s jednou absolventkou – Tatianou
Miklovicovou bol od 10/2020 uzatvorený riadny pracovný pomer.
Na základe dlhodobej a veľmi dobrej spolupráce - aj v roku 2020 pokračovali návštevy
evanjelického pána farára Dr. Paľka v našom zariadení. Spoločné chvíle s ním trávili naši
klienti modlením, meditáciami, príjemnými rozhovormi na rôzne témy, spievaním za
príjemného doprovodu hry na klavíri zo strany klientky p. Zvaríkovej. Na požiadanie
navštevovali našich klientov aj katolícki kňazi z blízkej farnosti v Dúbravke, ktorí im poskytli
spoveď, prípadne na požiadanie rodiny prišli chorému udeliť posledné pomazanie. V porovnaní
s minulým rokom však nižšia frekvencia návštev bola spôsobená pandémiou nového
koronavírusu a rozšírením COVID19 v našom zariadení.
V rámci pravidelných aktivít v dopoludňajších hodinách sme ponúkali našim
prijímateľom sociálnych služieb možnosť zúčastňovať sa aktivačných cvičení, ktoré sa
vykonávajú v dvoch pracovných skupinách, na hornom a dolnom poschodí. Cvičenia boli
zamerané na posilňovanie sociálnych kontaktov, ktoré uľahčujú proces adaptácie novým
prijímateľom sociálnej služby na pobyt v zariadení. Rovnako sa nezabúda na malé gratulácie
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súvisiace so životnými jubileami alebo meninami – kde vzájomným drobným pohostením
a obdarovaním sa upevňujú spoločenské väzby a priateľstvá medzi prijímateľmi služieb.
V rámci ergoterapie s prijímateľmi sociálnej služby bola precvičovaná jemná motorika.
V aktivačných cvičeniach sa využívali prvky arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie, tanečnej
terapie, dramatoterapie, terapeutické bábiky (veľmi dobrá odozva klientov) plyšové zvieratká
a reminiscenčné pexeso. Ak majú naši obyvatelia v domácnosti zvieratko, zväčša psa, po
predložení očkovacieho preukazu ho môže rodina kedykoľvek priviesť čo je sprevádzané
veľkou radosťou, láskou a spokojnosťou oboch strán. Naši klienti si radi nahlas navzájom a na
striedanie – každý prečíta časť textu, čítajú z knižiek, najmä rozprávkových, obľubujú
jazykolamy, hru „Meno, mesto, zviera, vec“ v hovorenej forme, stavajú si z drevených kociek,
riešia rébusy z dreva a hrávajú sa „Človeče nehnevaj sa“ alebo pexeso, niektorí radi lúštia
krížovky, vymaľovávajú predtlačené obrázky.
Počas tréningov pamäti sa posilňovali a upevňovali kognitívne schopnosti, tréning bol
zameraný hlavne na posilňovanie krátkodobej pamäti. Aktivačné cvičenia sú pravidelne
tematicky zamerané k ročnému obdobiu, k sviatkom a rôznym príležitostiam. Fyzické cvičenia
sú zamerané na zvyšovanie hybnosti horných a dolných končatín, obnovovanie schopnosti
mobility najmä po fyzických traumách (zlomenina krčka femuru ), sklerózy multiplex a stavoch
po náhlych mozgových príhodách. V tejto oblasti veľmi dobre spolupracujeme s Agentúrou
Harris, ktorá nám poskytuje v prípade požiadaviek našich klientov fyzioterapeutické služby
prostredníctvom svojich pracovníkov.
Od jarného obdobia až do jesene naši klienti radi relaxujú na záhrade, kde sú
rozmiestnené sedenia so stolmi, kreslá a záhradné lavičky. Na našej internetovej stránke sú
zverejňované plánované aktivity na každý mesiac.
Voľnočasové aktivity s klientami, výber:
Skladanie servítok ku stolovaniu s malou zábavou pri klavíri na ktorom zahrala naša klientka
(14.1.2020).

A mali sme aj karneval, 19.2.2020:
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Tak dobre hrala pani Ema, že sme si aj zatancovali, niektorí sa poprechádzali, 11.5.2020

Balíček od priateľky veľmi potešil.

Klienti dostali nové knihy na čítanie, 18.5.2020:

Od 19. mája 2020 sme začali opäť poskytovať pedikúru a manikúru klientom za prísnych
hygienických opatrení, čo klienti a ich príbuzní uvítali:

Práca s kvetmi a bylinkami na terase 3.6.2020.

Spoločná práca na vyznačení cesty k WC pomohla mnohým klientom, a najmä mali radosť keď
našli svoj obrázok na stene (12.6.2020):

Posedenie pri kávičke, časopisoch s výhľadom do záhrady, na inom poschodí posedenie pri
hudbe, speve a spoločenských hrách (16.6.)
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Návšteva príbuzných na terase za dodržania bezpečnostných opatrení.

Aj na chodbe sa dajú hrať spoločné hry, v tomto prípade kolky.

Vyzdobená izba pre radosť.

Spoločne strávené chvíle s evanjelickým p. farárom, každý mal na sebe ochranné rúško.
(28.9.2020)

16.10.2020, pri kávičke sa dobre skladajú servítky:

Terapia bábikami:
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10.11.2020, práce s klientami na vianočnú tému, vystrihovanie, vykresľovanie a lepenie
obrázkov a posedenie pri knihe a káve:

23.11.2020, trénujeme manuálnu zručnosť a pamäť:

Na cigarete, po káve a prechádzke:

V roku 2020 sme sa tiež zapojili do aktivít tímu Pohodovo – projekt „Vianočnej pošty“.
Autori projektu (Ľ. a D. Noščákovci) mali za cieľ: „... vytvoriť aj v tomto náročnom období
ostrov pozitívnej energie a spolupatričnosti“.

Boli sme aktívni aj v štvrtom ročníku projektu Vianočný zázrak, ktorý založila p.
Martina Skákalová Kasemová a zároveň je aj manažérkou projektu.
„Vianočný zázrak“ je určený osamelým seniorom v domovoch sociálnych služieb, cieľom je
sprostredkovanie radosti starším ľuďom, na ktorých sa zabúda a sú častokrát opustení.
Vianočné priania seniorov, ktoré pomáhajú identifikovať zariadenia pre seniorov, sú uverejnené
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na webe www.vianocnyzazrak.sk. Návštevník (darca) tejto stránky si môže vybrať konkrétne
prianie, ktoré splní. Darček zakúpi a pošle priamo seniorovi na adresu zariadenia.
Veľmi milo nás prekvapili organizátori kampane „Koľko lásky sa vojde do krabice od
topánok?“. Zamestnanci SPP poskytli praktický, teplý darček každému klientovi nášho
zariadenia, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Všetky nádherné akcie pre klientov nám skomplikovala karanténa v našom zariadení
kedy počas sviatkov bola ešte veľká časť klientov chorých. Napriek tomu sme o „vianočnú
slávnosť“ neprišli a Vianoce a odovzdávanie darčekov spojené s príjemným posedením
a slávnostným obedom sme si zrealizovali po novom roku.

Rekonštrukcia objektu
Po 15 rokoch výkonu verejnoprospešnej činnosti v HESTIA, n. o. s minimálnymi
obnovovacími investíciami sa v marci 2020 začal proces významnej rekonštrukcie objektu.
V zmysle dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej s BSK sa v rámci:
- 1 etapy rekonštrukcie /február – máj 2020/ preinvestovalo 32 tis. EUR – investície
boli použité na rekonštrukciu terasy, prečistenie strechy, spevnenia plôch
a okapových chodníkov. Súčasne sa začalo s rekonštrukciou kúpeľní a WC na
prízemí objektu
- 2. etapy rekonštrukcie do novembra 2020 /do karantény/ preinvestovalo 46 tis. EUR
– pričom boli zrekonštruované izby a sociálne zariadenia klientov v rámci buniek 3,
4, ďalej spoločenská miestnosť a šatňa pre zamestnancov. V rekonštrukcií sa začalo
pokračovať po skončení karantény nášho zariadenia v 01/2021.
Pred rekonštrukciou
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Po rekonštrukcii

Dobrovoľnícka činnosť
V rámci individuálnej dobrovoľníckej činnosti aj v roku 2020 navštevovali našich
klientov dobrovoľníčky, ktoré robia dobrovoľnícku činnosť niekoľko rokov a vytvorili si dobrý
vzťah so zverenými klientmi. Pokiaľ to bolo možné s ohľadom na vyhlásenú krízovú situáciu
a následne obmedzené návštevy klientov, naše dobrovoľníčky navštevovali svojich klientov
a neskôr sa s nimi kontaktovali telefonicky alebo video rozhovormi cez tablet.
Vyhlásený mimoriadny stav, z dôvodu nepriaznivej situácie ohľadom COVID-19, nám
nedovolil

uskutočniť

organizovaného

zorganizované

projekty

v rámci

firemného

dobrovoľníctva

Bratislavským dobrovoľníckym centrom, mali sme napísaný projekt

k poskytnutiu grantu v rámci projektu Naše Mesto alebo Týždňa dobrovoľníctva, a tak isto ani
zrealizovať dohodnutú spoluprácu so Strednou pedagogickou školou, ktorí nám chceli prísť
pomôcť s umývaním okien, upratovaním na záhrade, čítaním kníh pre klientov a prednesom
pripravených programov pre obyvateľov nášho zariadenia.

Stravovanie prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov
Prijímateľom sociálnej služby a zamestnancom varíme stravu vo vlastnej kuchyni.
V zmysle požiadaviek Regionálneho úradu verejného stravovania zabezpečujeme zásobovanie
a prevádzku kuchyne. V priebehu druhého polroka 2020 sme rozšírili stav zamestnancov
v kuchyni, zaviedli 2-smennú prevádzku, spestrili štruktúru a sortiment poskytovaných jedál čo sa prejavilo na kvalite varených jedál. Možnosť prípravy jedla vo vlastnej kuchyni nám dáva
možnosť prispôsobiť sa požiadavkám prijímateľov sociálnych služieb. Pravidelne robíme
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ankety zo zameraním sa na zlepšenie kvality. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť
vyjadriť sa k jedálnemu lístku a navrhovať jedálny lístok. Z radov prijímateľov sociálnej služby
je vytvorená stravovacia komisia, ktorej úlohou je pripomienkovať návrhy jedálnych lístkov
a tlmočiť požiadavky klientov.
Strava pre klientov je pripravovaná s ohľadom na diétu. V konečnej fáze podávame
prijímateľom sociálnej služby stravu v normálnej konzistencii, krájanú alebo mixovanú stravu.
HESTIA n.o. sa zapojila do celonárodného nutričného skríningu výskytu malnutrície u
seniorov v domovoch sociálnych služieb NutriAction Fighting Mainutrition. V roku 2020 sme
pokračovali s podávaním tekutej výživy klientom, ktorým

v rámci skríningu na základe

vyhodnotenia zistených údajov s nedostatočným BM indexom bol doplnok ku strave Nutridrink
odporučený, aby sme predišli negatívnym dopadom malnutrície. Nutridrink je vysoko
energetická, nutrične kompletná tekutá výživa. Určená je pre diétny režim pri podvýžive
súvisiacej s ochorením. Podávaním Nutridrinkov sme dosiahli u mnohých klientov zvýšenie
váhových prírastkov a zlepšenie BMI.

Zamestnanci
HESTIA n.o. vedie riaditeľka a zároveň štatutárna zástupkyňa Ing. Katarína Šimkovičová,
ktorá vystriedala k 1.9.2020

Ing. Miladu Dobrotkovú, MPH ktorá odišla do starobného

dôchodku. V HESTIA n.o. je na trvalý pracovný pomer zamestnaná jedna sociálna pracovníčka
Mgr. Pavla Turkovičová, ktorá je súčasne Odbornou zástupkyňou za sociálne služby v HESTIA
n.o., čo je zaevidované v tzv. Evidenčnej karte ktorú vedie Bratislavský samosprávny kraj. Pani
Mgr. Pavla Turkovičová je členkou Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej
práce. Od 01.12.2019 bola do pracovného pomeru prijatá aj Mgr. Petra Králiková
psychologička, terapeutka, jej úlohou je sledovať zdravé prežívanie klientov, ale aj rodinných
príslušníkov a snaží sa odbúrať stres všetkých zúčastnených. Je neodmysliteľnou súčasťou
denného života našich klientov, ktorým sa venuje individuálne ale aj skupinovou formou.
V priebehu roka sa postupne vystriedalo v jednotlivých pozíciach 35 zamestnancov /27 na
trvalý pracovný pomer, 8 zamestnancov malo dohody o vykonaní práce/.

Vzdelávanie zamestnancov
Zamestnanci a vedenie HESTIA n.o. sa v priebehu roka 2020 zúčastnili školení,
seminárov, po vyhlásení núdzového stavu využitím prenosu video konferenciou a online
webseminárov.
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Workshop „Technická podpora ošetrovania a opatrovania klienta“ sa konal dňa
30.01.2020 vo Vodárenskom múzeu BVS, Devínska cesta 1, Bratislava, zameraný na
oboznámenie sa a vyskúšanie kompenzačných

a iných pomôcok pri práci s klientom,

oboznámenie sa s platnou legislatívou. Zúčastnili sa ho dve sestry, PhDr. Belejová a p.
Faltusová, kurz bol kreditový.
Pani Švajdlenková a Mgr. Králiková sa zúčastnili v čase od 09. – 10.03.2020 na
kreditovom kurze: „Základný kurz - Bazálna stimulácia v sociálnych službách – MODUL I.“,
školiteľkou bola PhDr. Karolína Maloň Friedlová. Kurz sa konal v Penati Club, Agátová 33,
Bratislava. Skúsenosti z kurzu využívajú v práci s klientom.
V dňoch 09. – 10.06.2020 sa zúčastnili Mgr. Králiková a Mgr. Turkovičová na
odbornom seminári

na tému „Odborná príprava a Metodická podpora poskytovateľov

v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb“. Seminár sa konal v priestoroch
Implementačnej agentúry MPSVR, Nevädzová 5, Bratislava. Program bol zameraný na
implementáciu podmienok kvality sociálnych služieb: „Cieľom, predmetom a účelom
hodnotenia kvality je poskytnúť u hodnotených subjektov v čase hodnotenia čo najobjektívnejší
nezávislý obraz o skutkovom stave miery plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej
služby podľa prílohy č. 2 k zákonu o sociálnych službách, a tým podporovať hodnotené
subjekty, ako poskytovateľov sociálnych služieb pri systematickom zabezpečovaní kvality nimi
poskytovanej sociálnej služby, jej udržiavaní a zdokonaľovaní“ (MPSVaR, 2019).

Dve zamestnankyne HESTIA n.o. sa zúčastnili na KONCERTE SHAKESPEARE,
v mesiaci august, ktorý sa konal na Bratislavskom hrade. SHAKESPEARE KONCERT bol
autorský divadelno - koncertný program skladieb, archívnych video záznamov a hereckých
výstupov z inscenácií. V predstavení si vypočuli skladby Oko za oko – hudba Marián Čekovský,
Večer trojkráľový alebo Čo len chcete, Komédia omylov a Romeo a Júlia – hudba Róbert
Mankovecký, Kupec benátsky – prvá premiéra LSS Slovensko a Dvaja páni z Verony - hudba
Peter Mankovecký. Súčasťou netradičného projektu boli aj zhudobnené Sonety Williama
Shakespeara a herecké výstupy z predstavení napríklad Podpicha a Pozorka z Dvoch pánov z

Strana 11 z 18

Verony ( Ľuboš Kostelný, Tomáš Grega), z Antónia a Kleopatry a z Othella ( Ľuboš Kostelný,
Daniel Žulčák) a Shakespearove sonety v podaní Davida Hartla.
Lístky na uvedený koncert nám bol darovaný od Bratislavského kultúrneho a informačného
strediska (BKIS) v zastúpení pani Soni Ďurčanskej,

za krásny zážitok im naše

spolupracovníčky srdečne ďakujú.
V dňoch 16. – 18.9.2020 sa Ing. Šimkovičová a Mgr. Ing. Kočanová zúčastnili školenia
pre riadiacich pracovníkov ZSS v Bardejovských Kúpeloch na tému: „Tvorivé riadenie a nové
prístupy v riadení ZSS“.
V novembri sa uskutočnila XVII. odborná konferencia organizovaná APSS v SR
na tému „Ako čeliť pandémiám a iným krízovým situáciám v sociálnych službách“ s
možnosťou využitia opakovaného pozretia si záznamu z celej konferencie.
Jedna z našich kolegýň, opatrovateľka Gabika, si zvyšuje kvalifikáciu na Vysokej škole
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v profesii zdravotná sestra.
V trvalom pracovnom pomere máme zamestnaných opatrovateľov a opatrovateľky, ktorí
vykonávajú pomoc pri sebaobslužných činnostiach pre prijímateľov sociálnej služby
umiestnených v HESTIA n.o., aj zdravotné sestry ktoré zabezpečujú zdravotnú starostlivosť
klientom.
HESTIA n.o. zamestnávala aj dvoch zdravotne znevýhodnených zamestnancov 1 na
pozícii opatrovateľka a 1 na pracovnej pozícii upratovač.
Kým príprava jedál je zabezpečovaná vo vlastnej réžií, upratovacie práce a časť prania
a žehlenia zabezpečujeme prostredníctvom outsourcingu – 2 externých dodávateľských firiem.
Fyzioterapeutické a rehabilitačné cvičenia pre prijímateľov sociálnych služieb
zabezpečujeme dodávateľsky. Individuálne a skupinové cvičenia zamerané na mobilitu a
hybnosť zabezpečuje sociálna pracovníčka, terapeutka.
Medicinálnu manikúru a pedikúru poskytujeme prijímateľom sociálnej služby
dodávateľsky, raz za mesiac.

Donorstvo
Mimoriadna situácia Corona virus COVID-19
vyhlásená od 12.3.2020 v SR.
Do pomoci zariadeniam SS sa medzi prvými zapojili a ponúkli pomoc pracovníci tímu
Pohodovo (tím „Vianočnej pošty“) na čele s p. Ľubicou Noščákovou a Bratislavské
dobrovoľnícke centrum (BDC) pod vedením p. Magdalény Šimkovej.
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18.3.2020 Do pomoci v rámci mimoriadnej situácie sa zapojila aj HESTIA n.o.. Tímu BDC
sme poskytli pre dobrovoľníkov materiál na šitie rúšok (látky, šnúrky).

Dobrovoľníci pre BDC a tímu Pohodovo (organizátorov „Vianočnej pošty“) ušili klientom a
zamestnancom HESTIA n.o. približne 450 ks rúšok ktoré nám boli priebežne doručené do
zariadenia v priebehu mesiaca marec a apríl. Na fotografii tím zamestnancov so šitými rúškami:

Iniciatíva slovenských podnikateľov a firiem s názvom Kto Pomoze Slovensku vznikla za
účelom aby pomohli zlepšiť situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 najmä nemocniciam,
sociálnym zariadeniam, záchranným službám, občianskym združeniam, pracovníkom
v teréne....).
HESTII n.o. pomohli:
31.3.2020 dodaním respirátorov FFP2 v počte 10 ks
1.4.2020 Dezinfekčný gél 1 ks á 5 kg
2.4.2020 Dezinfekčný prostriedok 1 ks á 5 kg
3.4.2020 šité rúška
5.5.2020 dodaním ochranných štítov v počte 5 ks
7.5.2020 ochranné štíty 5 ks
18.5.2020 dodaním 5 ks dezinfekčných gélov na ruky Sanytol
25.8.2020 - germicídny žiarič - Sterilizácia vzduchu, LED-SOLAR
12.10.2020 - 1 otvorený žiarič OSRAM pevne montovateľný 30W (sprostredkovala pani Jana
Desiatniková, programová manažérka Nadácie Pontis):

19.3.2020 nám pani Barbora Havlíková ušila doma 30 ks látkových rúšok, ktoré sme poskytli
zamestnancom a klientom.

Firma Shell poskytla v rámci pomoci počas mimoriadnej situácie HESTII priebežne počas
celého roka:
6 x 10 sýtených minerálnych vôd
Strana 13 z 18

6 x 10 nesýtených minerálnych vôd
26 l dezinfekčný prostriedok Savo + 18 l
4 prepravky jabĺk pre klientov + 2 prepravky
50 l trvanlivého mlieka
2 ks krém Indulona červená na ruky

Magistrát Hl. Mesta SR
16.3.2020:
Ochranné jednorazové rúška 100 ks
23.3.2020:
respirátor štandardu FFP2/FFP3 v počte 3 ks
Ochranné okuliare: 3 ks
Chirurgické rúška: 100 ks
7.4.2020:
Respirátor 4 ks
Ochranné okuliare 4 ks
15.4.2020:
respirátor FFP2 v počte 10 ks
Ochranný štít 2 ks
Jednorazový overal 3 ks
dezinfekčný prostriedok na ruky 3 l
dezinfekčný čistiaci prostriedok na podlahy 2 l
tekuté mydlo 1l
14.5.2020:
Jednorazové rúško v počte 200 ks
Jednorazové rukavice 2 krabice (200 ks)
Deziprim, dezinfekčný roztok 3 l
Phagorub, dezinfekčný roztok na ruky 2 l
27.5.2020
Jednorazové rúško 300 ks
Jednorazové rukavice 300 ks
Deziprim roztok 4 l
5.6.2020:
Respirátor FFP2 SPP v počte 150 ks
Jednorazové rúško SPP - 200 ks
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Firma Professional Support s.r.o., 15.4.2020 poskytla HESTIA n.o. kvalitný prací prášok
Ariel s enzýmami vo váhe 13 kg.
15.4.2020, Ing. Peter Kubaš pomohol 3 krabicami (300 ks) ochranných jednorazových
rukavíc.

26.4.2020, vydal BSK zo Štátnych hmotných rezerv HESTII n.o.:
Ochranné okuliare 4 ks
Respirátor č.2 400 ks (10 bal.)
Rúško jednorazové 2 krabice (100 ks)
Rukavice, jednorazové, veľkosť S: 100 ks (1 krabica)
5.6.2020 (ŠHR):
Tvárové rúška 2000 ks
disiCLEAN polymérová dezinfekcia povrchov 1 l
Opakovane rôzne typy testov na protilátky

APSS v SR, 15.5.2020:
financované zdravotnou poisťovňou Dôvera:
Štíty a respirátory FFP3 (1bal.) 3 ks
Dezinfekcia rúk 1 ½ l
Dezinfekcia povrchov 1 ½ l
financované Nadáciou Volkswagen Slovakia (14.5.2020):
Jednorazový overal 5 ks
respirátor FFP2 (1 bal.) 5 ks
respirátor FFP3 – 3 ks
Jednorazové rúška 1 krabica
Návleky na topánky 1 bal. (10 ks)
Jednorazové ochranné čiapky 5 ks.
Financované GP zbierky Hartmann a HP zbierky Kimbery Clark DEPEND (8.6.2020):
Ochranné pracie plášte 5 ks
Ochranné pracie čiapky 5 ks
Ochranné návleky na obuv 5 párov
Nitrilové rukavice 1 krabica
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V rámci projektu „Tablet od srdca“ pre klientov v DSS a seniorov v domovoch dôchodcov sme
dňa 15.5.2020 spoločnosť Morris Slovakia poskytla 2 ks tabletov. Tablety prevzala
a zariadeniam prerozdelila Asociácia poskytovateľov SS v SR. Na projekte sa podieľali
spoločnosť Mall Group – dodávateľ tabletov a spoločnosť Slovak Telekom, ktorá do všetkých
tabletov venovala SIM karty s dátovou konektivitou.

20.5.2020, Zväz vyslúžilých vojakov generála M. R. Štefánika, Rača. Poďakovanie patrí za
ochranné prostriedky (ochranné rúška 1 krabica, jednorazové rukavice 2 krabice, 5 litrov
dezinfekcie na podlahy a ovzdušie, 5 litrov prostriedku na podlahy a 10 litrov tekutého mydla)
ktoré nám veľmi pomohli.

16.6.2020 priniesla p. Zuzana Neradová staršie časopisy a krížovky. Za čo boli klienti veľmi
vďační, čítali aj lúštili krížovky pri kávičke. P. Zuzane Nerádovej v mene klientov ďakujeme.
Dňa 21.4.2020 obdržali zariadenia sociálnych služieb pre seniorov ďakovný list p. prezidentky
Zuzany Čaputovej v ktorom vyjadrila podporu a poďakovanie za prácu opatrovateľkám,
opatrovateľom, ošetrovateľkám, ošetrovateľom, odborníkom a zamestnancom zariadení,
vyjadrila: „....hlboké a úprimné poďakovanie za empatiu, súci a profesionalitu...“ s akou
vykonávajú zamestnanci týchto zariadení svoje povolanie, okrem iného všetkým poďakovala
za „...obetavú a odvážnu službu spoločnosti.“ List pani prezidentky nás v HESTIA n.o. potešil
a mnohým pomohol pri prekonávaní stresových situácií pri vykonávaní práce.

Všetkým zo srdca ďakujeme a zároveň sa ospravedlňujeme ak sme niekde uviedli
nepresné čísla alebo iné nepresné informácie.
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Zároveň chceme poďakovať za ťažkú, dlhú a trpezlivú prácu Asociácii poskytovateľov
sociálnych služieb v SR, ktorá sa pričinila rokovaním s vládou o celoplošné testovanie klientov
a zamestnancov zariadení SS, za podporné materiály na zabezpečenie prevencie voči Covid19, za rôzne kontakty na dodávateľov ochranných a dezinfekčných pomôcok, aktualizované
pokyny pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyhlásila verejnú zbierku DOBRÉ SRDCE
POMÁHA, ktorej financie slúžia zariadeniam sociálnych služieb.
V roku 2020 sme aj naďalej spravovali webovú stránku www.hestia.sk , kde sme pravidelne
aktualizovali

naše

udalosti

a dokumenty

týkajúce

sa

prevádzky

zariadenia

a

https://www.facebook.com/www.hestia.sk/ , kde uverejňujeme naše ponuky a aktuality zo
života prijímateľov sociálnej služby zariadenia.
Poznámka: fotografie boli pripravené Mgr. Pavlou Turkovičovou, Bc. Michaelou
Matiasovou a sú v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov.

V Bratislave 29.1.2021
Vypracovala:

Mgr. Pavla Turkovičová

Schválila:

Ing. Katarína Šimkovičová
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