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1/ Základné údaje neverejného poskytovateľa sociálnych služieb
Názov:

HESTIA, n.o.

Sídlo:

Bošániho 1805/2, 841 02 Bratislava

Právna forma:

nezisková

organizácia

v pôsobnosti

Bratislavského

samosprávneho kraja
IČO:

36077313

DIČ:

2021770223

Štatutárny zástupca:

Ing. Katarína Šimkovičová

Registračné číslo:

Registrovaná pod č.: OVVS-709/100/2003-NO dňa 31.7.2003
Krajským úradom v Bratislave, Staromestská 6, 814 71
Bratislava

Webová stránka:

www.hestia.sk

E-mail:

hestia@hestia.sk

2/ Vznik a profil poskytovateľa sociálnych služieb
Neziskovú organizáciu HESTIA založila v roku 2003 Ing. Milada Dobrotková, MPH
spolu s ďalšími dvoma spoločníkmi. Hlavnou myšlienkou bolo vybudovanie miesta, ktoré spája
rodinnú, priateľskú atmosféru s cieľom poskytovania profesionálnej starostlivosti o
prijímateľov sociálnych služieb. Túto myšlienku vyjadruje aj názov zariadenia „HESTIA“,
ktorého pôvod pochádza z gréckej mytológie. HESTIA bola bohyňa srdca, rodiny, domácej
pohody, ktorá vždy starostlivo udržiavala pomyselný oheň v rodinnom krbe. Tieto komponenty
sa premietli do tvorby a schválenia nového loga HESTIE, n. o. v lete 2021.
HESTIA n. o. poskytuje svoje služby ako Špecializované zariadenie a Zariadenie pre
seniorov podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Z celkovej kapacity 34 lôžok sú 2
lôžka pre sociálnu službu Zariadenie pre seniorov a 32 lôžok pre sociálnu službu
Špecializované zariadenie.
Zariadenie sa nachádza v časti Dúbravka – Bratislava. Prístupnosť do zariadenia je
dobrá, neďaleko sa nachádza električková trať, autobusová zastávka ako aj vlaková stanica.
V bezprostrednej blízkosti je sieť základných obchodov a pošta. Možnosť parkovania v okolí
zariadenia je bezproblémová.

3/ Poskytovanie služieb
Hlavnou činnosťou zariadenia je poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu,
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
V Zariadení pre seniorov poskytujeme podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách, § 35 sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej IV.
V rámci Špecializovaného zariadenia poskytujeme služby podľa §39 fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má
zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,
pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu
etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
V zariadení HESTIA, n.o. sa podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,
osobné vybavenie, zabezpečovala sa záujmová činnosť a v prípade potreby utvárali podmienky
na úschovu cenných vecí. V zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.
V rámci pravidelných aktivít bola zabezpečovaná duchovná obnova, ktorú pre našich
klientov viedol evanjelický farár pán Pivka. V prípade záujmu sme pre našich klientov poskytli
možnosť objednania si externej služby fyzioterapie cez Agentúru Harris. Počas letného obdobia
sme spolupracovali s dobrovoľníčkou pani Dankou, ktorá pre našich klientov ponúkla služby
canisterapie. Z dôvodu pandémie, bola od jesene 2021 pozastavená. Veríme však, že sa
k pravidelným aktivitám opätovne vrátime.

4/ Organizácia zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľských výkonov
HESTIA n. o. poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť na zmluvnom základe
s praktickým lekárom MUDr. Jozefom Dinkom, ktorý má všetkých prijímateľov sociálnych
služieb HESTIA n. o. vo svojej kapitácii a dispenzárnej starostlivosti. Na základe jeho návrhu
a odporúčania je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

HESTIA n. o.

K zmenám zdravotného stavu, k mimoriadnym stavom a diagnózam sú podľa závažnosti
situácie prizývaní do zariadenia špecialisti (geriater, urológ, psychiater, chirurg...)
Počas celého roka 2021 mali naši PSS zdravotnú starostlivosť poskytovanú v
špecializovanej geriatrickej ambulancii, formou dispenzarizácie u MUDr. Jany Hoozovej.

Špecializovanú psychiatrickú ambulantnú starostlivosť mali naši PSS poskytovanú
ambulantnou formou u MUDr. Martinku.
Odborný garant pre ošetrovateľskú činnosť /Ing. Mgr. Kočanová Ľubica/ realizovala
vedenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti a predpísaného posudzovania klientov
v priebehu prijatia, celého liečebného procesu, alebo prepustenia v HESTIA n. o. podľa
národných ošetrovateľských štandardoch, na ktorých tvorbe sama participovala. Prebehla
príprava štandardizovaných postupov a procesov v poskytovaní ošetrovateľskej a
opatrovateľskej starostlivosti. Dôraz v štandardoch je na posúdení klientov, monitoringu ich
zdravotného stavu, sledovania bilancie príjmu a výdaja tekutín, prevencia preležanín, plánovaní
zdravotnej starostlivosti, realizácii ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnotenie alebo
prehodnotenie cieľov. Pre kontinuálnu prevenciu a starostlivosť sme zamestnali na čiastočný
pracovný úväzok koordinátora prevencie a zdravotnej starostlivosti, sestru z geriatrickej
ambulancie, ktorá pomáha koordinovať návštevy geriatrickej ambulancie a iné vyšetrenia, napr
sono, rtg, CT, MR echokardiografiu, gastrofibroskopiu a iné doležité vyšetrenia.
Projekt Pacientsky a rodinne orientovanú starostlivosť "PROS" sme mohli naplno
rozvinúť v roku počas dní bez núdzového stavu, kde sme využili participáciu a spoluprácu
rodinných príslušníkov pri poskytovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Rodinní príslušníci
boli priamo zainteresovaní

na uvedených odborných zdravotných procesoch. Návrhy

rodinných príslušníkov sme priamo zapracovali do našich vnútorných štandardizovaných
procesov.
Vyšetrenia v iných odborných ambulanciách sme zabezpečovali prevozom prijímateľov
sociálnych služieb prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby, hradenej zdravotným
poistením, alebo prevoz a sprievod zabezpečili svojimi osobnými motorovými vozidlami
rodinní príslušníci. Spolupráca s rodinnými príslušníkmi pri sprevádzaní klientov na vyšetrenia
svojich blízkych sa prejavila ako plnohodnotná, efektívna a benefitná pre všetkých, najmä však
pre prijímateľov sociálnych služieb.
Rok 2021, ako druhý rok pandémie nového koronavírusu bol poznačený značnými
mimoriadnymi opatreniami v boji proti COVID 19. V roku 2021 nebolo zariadenie v COVID
– karanténe potvrdenej RÚVZ (s výnimkou januára 2021 – kedy končila karanténa z roku
2020), nezomrel nám žiadny klient na následky COVID 19.
Vypracovali sme vlastný COVID semafor s tromi základnými skupinami a riadili sme
sa Covid semaforom Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny. Zriadili sme karanténnu
miestnosť pre suspektných PSS, pri dodržaní všetkých opatrení filtrácie a izolácie a použití
ochranných prostriedkov. Nemalé úsilie sme vyvinuli pre dezinfekciu plôch, podláh a

priestorov, používaním germicídnych zatvorených žiaričov a dezinfekčných prostriedkov. Pre
dezinfekciu a žiarenie priestorov sme zostavili pravidelný harmonogram v denných a nočných
zmenách. V októbri 2021 sme si zapožičali z BSK 3 oxygenátory pre prípad náhlej potreby
kyslíka u chorých klientov. Našťastie tieto kyslíkové koncentrátory sme nemuseli použiť.
Našim spoločným cieľom v spolupráci s geriatrickou ambulanciou bolo poskytovanie
profesionálnej prevencie PSS tak, aby nemuseli byť hospitalizovaní. Napriek tomu sme
hospitalizovali počas roka 16 klientov čo predstavuje 47% percent z celkového počtu klientov.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy bolo hospitalizovaných 25 klientov to predstavuje
zlepšenie o 36 %.
Počas roku 2021 nám zomrelo – 9 klientov, čo činí 26 % . Obsadenosť lôžok z pohľadu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti bola pri službe Špecializovaného zariadenia 93,8 %-ná,
pri službe Zariadenia pre seniorov 92,74%-ná.
Pozitívnym prvkom a efektom bol novovytvorený projekt roka 2021 s názvom "Návrat
domov", v ktorom sa nám podarilo v spolupráci s rodinnými príslušníkmi prinavrátiť 4 osoby
do domácej starostlivosti. Zlepšenie zdravotného stavu uvedených pacientov prebiehalo z
ležiacich PSS až do ich úplnej samostatnosti a sebestačnosti. Pri celkovej bilancii to činí cca
10% z celkového počtu klientov v zariadení. V tomto projekte budeme pokračovať a pomáhať
príbuzným a PSS k nárastu počtu prinavrátených osôb do domácej starostlivosti.
V mesiaci august 2021 sme zrealizovali zazmluvnenie so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou a stali sme sa poskytovateľom ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti podľa zákona
576/2004 Z.z. §č.10a o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v sociálnom zariadení. V
nastavenej ošetrovateľskej starostlivosti

budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku, v

zlepšovaní kvality a v meraní indikátorov kvality poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
V aktuálnom čase v závere roka sme mali zamestnaných 6 sestier, z toho osoba zodpovedná za
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je Ing. Mgr. Ľubica Kočanová. Podporujeme
vzdelávanie v zdravotnej starostlivosti trom zamestnaným opatrovateľkám vo vzdelaní v
odbore "zdravotnícky asistent".

5/ Projekt Pacientsky a rodinne orientovaná starostlivosť "PROS"
„Pacientom a ich rodinám sme vytvorili priestor, v ktorom ústrednou filozofiou je poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v spolupráci s pacientami a ich rodinnými príslušníkmi, namiesto toho,
aby sme starostlivosť poskytovali iba my sami, ako zdravotnícki a sociálni profesionáli." (Grant,
S. 2019, s.6)

Implementovali sme I. etapu projektu "PROS", ktorá prebieha kontinuálne /mimo
obdobia pandémie a núdzového stavu/ a pozostáva z odstránenia návštevných hodín, návštevné
hodiny od 15.00 hod do 17.00 hod ostávajú iba ako odporúčané. Plánovali sme rozdelenie času
počas celého dňa na venovanie sa príbuzným, rodinám, členom komunity a pacientom,
spoluúčasti a spolupráci príbuzných, rodiny, členov komunity pri sprevádzaní pacienta na
vyšetrenia, na aktivity, na výlety, pri základných úkonoch a aktivitách bežného dňa osoby, ako
je stravovanie, kúpanie, prechádzky, pri príprave plánov, stratégii zariadenia. V spolupráci
s blízkymi sme podporovali, plánovali a realizovali oslavy svojich klientov za účasti rodinných
príslušníkov.
Počas pandemickej situácie sa nám nepodarilo všetko z uvedeného projektu realizovať
kvôli izolácii zariadenia a uzatvoreniu, napriek tomu príbuzní a rodiny boli súčasťou
poskytovania starostlivosti v zariadení. Spojenie s nimi sme realizovali prostredníctvom online
facetime rozhovorov, prípadne telefonicky. Výletov sa zúčastnili aj rodinní príslušníci. Príbuzní
aktívnym spôsobom participovali na sprevádzaní k vyšetreniam a spolupracovali v samotnej
zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Základnými hodnotami v projekte "PROS" je úcta,
dôstojnosť, rešpekt, zdieľanie informácii, účasť a spolupráca.
V rámci skvalitnenia starostlivosti pripravujeme II. etapu projektu "PROS", zostavenie
poradnej rady z radov pacientov, príbuzných, rodín, komunity, budúcu úzku spoluprácu
správnej rady zariadenia a poradnej rady.

6/ Ekologický princíp a minimalizmus
V roku 2021 sme separovali odpad priamo z prevádzky zariadenia v troch typoch
odpadových kontajneroch pre papier, plasty a komunálny odpad. Rozložiteľný kuchynský
odpad sme riešili formou zmluvného zberu a odvozu spoločnosťou FRESCO plus s.r.o.
Minimalizmus v eko-princípe nás priviedol k riešeniu, aby sme spotrebný materiál nakupovali
systémom

čo najviac výrobkov "bezobalovo" a využívali i sekundárny spôsob spotreby

úžitkových predmetov.

7/ Stravovanie prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov
Strava pre prijímateľov sociálnej služby ako aj zamestnancov je pripravovaná v rámci
vlastnej kuchyne zariadenia HESTIA, n.o. a podľa požiadaviek Regionálneho úradu verejného
stravovania. Z dôvodu zabezpečenia nepretržitej prevádzky kuchyne aj počas víkendov

a sviatkov bola zavedená 2 - zmenná prevádzka zamestnancov kuchyne formou krátkeho
a dlhého týždňa.
V rámci zisťovania spokojnosti prijímateľov sociálnej služby sa realizoval dotazníkový
prieskum spokojnosti PSS so stravou a výberom jedál.
Strava klientov je pripravovaná podľa diétneho systému a požiadaviek každého klienta
s ohľadom na konzistenciu a nutričnú a výživovú hodnotu stravy.
V závere roka 2021 sme v spolupráci s firmou MP, s.r.o a odborníčkou Monikou Partlovou
aktualizovali prevádzkový poriadok kuchyne a spoločného stravovania v zmysle posledne
platných kritérií RÚVZ a všetci pracovníci kuchyne absolvovali preškolenie v oblasti osobnej
a prevádzkovej hygiene, opatreniach COVID 19, kritériách skladovania potravín a teplotného
režimu.

8/ Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb
Kapacita klientov podľa jednotlivých typov sociálnych služieb je nasledovná:
Špecializované zariadenie:

kapacita 32 prijímateľov sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov:

kapacita 2 prijímatelia sociálnej služby

Naplnenie kapacity k 31.12.2021:
forma služby

muži

ženy

spolu

špecializované zariadenie

8

23

31

zariadenie pre seniorov

0

2

2

spolu

8

25

33

V roku 2021 bolo v rámci špecializovaného zariadenia prijatých 18 prijímateľov sociálnych
služieb, poskytovanie služby v uvedenom roku ukončilo 13 prijímateľov, z toho 4 návratom do
rodinného prostredia, 2 presunom do iného zariadenia a 7 z dôvodu úmrtia . V rámci zariadenia
pre seniorov boli prijatí 2 klienti, ktorí nahradili 2 klientov, s ktorými bola služba z titulu úmrtia
ukončená.

K 31.12.2021 bola veková štruktúra a vekový priemer prijímateľov sociálnych služieb
nasledovná:
veková štruktúra prijímateľov

muži

ženy

spolu

61 – 70

3

4

7

71 – 80

3

6

9

81 – 90

2

13

15

91 – viac

0

2

2

priemer veku prijímateľov

75,13

79,84

78,73

sociálnych služieb

sociálnych služieb

9/ Personálne podmienky a organizačná štruktúra
V zariadení HESTIA, n. o. bolo v priebehu roka 2021 zamestnaných 39 zamestnancov.
Z uvedeného počtu pracovalo 14 zamestnancov na Dohodu o vykonaní práce. V priebehu roka
2021 pracovný pomer ukončilo 13 zamestnancov, do pracovného pomeru bolo prijatých 22
zamestnancov. Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2021 predstavoval 22,75
zamestnanca.
Mzdovú

agendu

a vedenie

zabezpečujeme

formou

outsourcingu

účtovníctva

a celkovej

v spolupráci

so

závierky

hospodárenia

spoločnosťou

ECONOMIC

CONSULTING SK, s.r.o na zmluvnom základe.

10/ Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2021 boli realizované viaceré vzdelávacie aktivity, ktorých zámerom bolo zlepšenie
informovanosti zamestnancov a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb.
Boli realizované nasledovné vzdelávacie webináre a kurzy:
Dátum

Názov vzdelávania, druh vzdelávania

12.5.2021

Webinár – Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – lektor: Mgr. M.Košutová (1
zamestnanec)

3.6. 2021

Webinár – Špecifiká účtovania v ZSS - Ako urobiť výročnú správu a vyrátať EON. Lektor:
M. Dobišová (1 zamestnanec)

30.6.2021

Individuálna + skupinová supervízia – Lektor: Mgr. Veronika Reháková, PhD

4.8.2021

Ako napísať chytľavý článok do novín (2 zamestnanci)

20.8.2021

Školenie k projektom a dotáciám ( 1 zamestnanec)

6.9.2021

Povinnosti a práva prijímateľov a poskytovateľov v zákone a praxi, Lektor:

M.

Košutová ( 1 zamestnanec)
8.9.2021

Bezchybná práca registratúry a archív (1 zamestnanec)

8.9. - 10.9.2021

Aktuálne otázky v sociálnej oblasti – celoslovenský seminár ( 2 zamestnanci)

23.9.2021

ALZHEIMER FÓRUM 2021 ( 4 zamestnanci)

20.10.2021

Ako pripraviť reálny rozpočet DSS (I,II časť)
Lektor: M. Dobišová, p. Veselovská, (1 zamestnanec)

11.11.2021

Prechodná a finálna stabilizácia SS ( 4 zamestnanci)

12.2021

Kurz – Inštruktor sociálnej rehabilitácie (1 zamestnanec)

8.12.2021

Individuálny plán klienta s demenciou v multidisciplinárnom tíme (1 zamestnanec)

11/ Finančné zabezpečenie prevádzky z verejných zdrojov
Vzhľadom na uvedené druhy a formy poskytovanej sociálnej starostlivosti na
financovaní HESTIE n. o. v roku 2021 participovali:
1/ Bratislavský samosprávny kraj – finančným príspevkom na prevádzku pre 32 prijímateľov
sociálnej služby v Špecializovanom zariadení v celkovej výške 191 919,36 EUR.
2/ Magistrát hl. mesta SR Bratislavy – finančným príspevkom na prevádzku pre 2 prijímateľov
sociálnej služby v Zariadení pre seniorov v celkovej výške 13 697,76 EUR.
Okrem príspevkov z BSK a Magistrátu hl. mesta SR našu činnosť významne finančne
podporilo i Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – poskytnutím:
-

Finančného príspevku na odkázanosť a úkony sebaobsluhy našich klientov vo výške
248 472,- EUR

-

Dotácie na podporu humanitárnej pomoci (infekčný príplatok a iné mimoriadne
výdavky počas karantény) v celkovej výške 9 853,59 EUR

-

Finančného príspevku na mimoriadnu finančnú podporu zamestnancom ZSS
v objeme 19 536,40 EUR

-

Dotácie na vitamíny a výživové doplnky v objeme 1 360,- EUR.

Podrobnejšie o finančnej situácii a výsledku hospodárenia za rok 2021 budeme
analyzovať a hodnotiť vo „Výročnej správe o hospodárení “ predloženej do 30.6.2022.

12/ Rekonštrukcia objektu
Aj v roku 2021 pokračoval proces významnej rekonštrukcie a modernizácie zariadenia
HESTIA, n. o. V zmysle dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej s BSK sa v roku 2021
realizovalo dokončenie 2. etapy – v rámci ktorej sa preinvestovalo 46 tis. EUR v roku 2020 a
57 298,- EUR v roku 2021.
Proces rekonštrukcie významne sťažovala pandémia koronavírusu, kedy sa museli
dohodnuté termíny posúvať z titulu ochorenia a karantény či už na strane stavebného
dodávateľa alebo na strane zariadenia.
Napriek týmto obmedzeniam sa k dnešnému dňu podarilo komplet zrekonštruovať obytné
bunky so sociálnym zariadením pre všetkých klientov dolného poschodia, vyšetrovňu
a miestnosť opatrovateľského personálu, spoločenskú miestnosť a vybudovať novú miestnosť
pre rehabilitáciu klientov na dolnom podlaží.
Zrekonštruované izby, sociálne zariadenia a ošetrovňa:

13/ Partnerská spolupráca a sponzori
Dobrovoľníctvo
Na základe zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve aj naša organizácia rozvíjala
spoluprácu s dobrovoľníkmi. V súčasnosti však situácia ohľadom Covidu-19 výrazne
obmedzila túto možnosť. Počas letných mesiacov sme však získali pravidelnú dobrovoľníčku
p. Ahern, ktorá navštevovala našich prijímateľov sociálnych služieb. Vzhľadom na opätovné
zhoršenie situácie a vyhlásenia núdzového stavu sa musela spolupráca s ňou v závere roka
pozastaviť. Veríme, že v nasledujúcom roku sa situácia zlepší a opätovne obnovíme
spoluprácu.
Zo spolupráce s Bratislavským dobrovoľníckym centrom sme sa 17.9.2021 zapojili do
Týždňa dobrovoľníctva 2021. Za spolupráce dobrovoľníčky a zamestnancov, ktorí sa do akcie
zapojili - sme poupratovali záhradu zariadenia, chodníky a vchod pred zariadením.

Sponzori
Veľmi dôležitým

pre naše zariadenie je sponzorstvo. Výrazne nám pomáha

v zabezpečovaní každodenných činností, skvalitňovaní služieb, či prostredia zariadenia.
Sponzori a darcovia, ktorí nám v roku 2021 pomohli vecnými darmi:
-

Radovan Horváth (inkontinenčné pomôcky)

-

Arpád Nagy, (zimné šatstvo, obuv, rádio, vianočné oblátky)

-

Katarína Fašiangová (2 sady kávového servisu)

-

P. Miklošovičová (inkontinenčné pomôcky)

-

Rodina Töröková (vianočné oblátky)

-

P. Jánošík – NEA s.r.o (dezinfekcia, ovocie)

-

Spoločnosť DANONE (nápoje ACTIMEL)

-

Spoločnosť MYMEDIA (nápoje Birell Cola a Lemon).

-

V rámci predvianočného obdobia naši klienti boli obdarovaní 34 kusmi

mikulášskych balíčkov, ktoré nám prichystali žiaci základných škôl z Karlovej Vsi.
-

Špeciálna základná škola na Karpatskej ul. v Bratislave pripravila pre každého

nášho klienta vianočné prekvapenie a bohaté osobné darčeky pre všetkých
-

V rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ pripravili

zamestnanci spoločnosti Volkswagen a.s. 34 krabíc s množstvom sladkostí,
kozmetických a dekoratívnych darčekov, sviečok, drobného textilu, knižiek, krížoviek
a bižutérie.
-

I v roku 2021 sa realizoval u nás projekt „Vianočný zázrak“, ktorý založila p.

Martina Skákalová Kasemová. Je určený osamelým seniorom v DSS, na ktorých sa
zabúda a sú častokrát osamelí. Tento rok boli obdarovaní 4 naši klienti.
-

Ďakujeme Centru rodiny z Bazovského ulice v Dúbravke za darovanie balíčkov

s milým prekvapením pre každého prijímateľa.
Za finančné dary ďakujeme: pp. Danielovi Kállayovi, Mariánovi Bočekovi, Ing. Jurajovi
Balcovi, Ing. Mariánovi Malému, RNDr. Kataríne Bilíkovej, Andrei Bránikovej, Marekovi
Mackovičovi a Monike Freywagner.

14/ Aktivity za rok 2021
Napriek skutočnosti, že aj celý rok 2021 bol poznačený mimoriadnym stavom z titulu pandémie
nového koronavírusu, núdzovým stavom od 25.11.2021, viacerými kratšími či dlhšími

karanténami z titulu mimoriadnych opatrení, predsa len sa podarilo zorganizovať viacero veľmi
atraktívnych a zaujímavých akcií, ako napr.:
1/ Výlet Vláčikom Blaváčikom (18.6.2021) – okružná cesta tradičným červeným vláčikom po
širšom okruhu historického centra Bratislavy. 16 prijímateľov sociálnej služby malo možnosť
si po dlhšom čase pripomenúť ulice a pamiatky centra mesta, vidieť a zažiť „ruch“ veľkomesta.
Pre našich prijímateľov, ale aj ich rodinných príslušníkov to bol úžasný a neopísateľný zážitok.
2/ Posedenie v Centre rodiny (29.6.2021) – 3 PSS navštívili priestory neďalekého zariadenia
Centra rodiny na Bazovského ul. 6 v Bratislave, s ktorým sme v roku 2021 začali zaujímavú
spoluprácu. Stretli sa so seniormi z iných zariadení a nechýbali ani mamičky s deťmi. Bolo to
veľmi príjemné a vzájomne obohacujúce posedenie.
3/ Výnimočný deň p. Emky - dňa 15.7.2021 nás poctili svojou návštevou zamestnanci
z Magistrátu hl. mesta Bratislavy. Išlo o osobné poďakovanie v zastúpení primátora hl. mesta,
ktorému naša prijímateľka pani Emka v roku 2020 skomponovala pieseň o Bratislave.
Pandémia spôsobila, že k osobnému stretnutiu prišlo až po roku, o to viac však stretnutie bolo
srdečnejšie – spojené s klavírnym prevedením viacerých skladieb a odovzdaním krásneho
vecného darčeka od primátora p. M. Valla.
4/ Posedenie v Centre rodiny (27.7.2021) – opäť sme s radosťou prijali pozvanie na úžasne
podujatie. Tentokrát v Centre rodiny vystupovala spevácka amatérska skupina zo Záhoria +
hudobník a spevák Miroslav Dudík. Naši prijímatelia si s hudobníkmi zaspievali aj zatancovali.
Opäť sme odtiaľ odchádzali plní pozitívnych emócii. Zúčastnilo sa 8 prijímateľov sociálnej
služby.
5/ Výlet do Marianky (20.8.2021) – na miesto nad hradom Pajštún presne do Mariánky, kde
sa nachádza farský kostol, ktorý je zároveň menšou bazilikou, zasvätenou narodeniu
blahoslavenej Panny Márie. Prehliadka kostola bola spojená i so stretnutím s p. farárom, ktorý
nám veľmi pútavo porozprával o histórií pietneho miesta. Potom sme sa spoločne presunuli
k Lurdskej jaskyni a samozrejme nevynechali sme Svätú studňu, kde si každý nabral vodu zo
Svätého prameňa. Výletu sa zúčastnilo 20 PSS.
6/ Október mesiac úcty k starším (22.10.2021) - deti so špeciálnej základnej školy Karpatská
pripravili pre našich klientov k udalosti Mesiaca úcty k starším šálky s vreckom na čaj. Naši
prijímatelia boli z darčekov veľmi milo potešení a niektorí z nich ich majú dodnes nalepené na
stene alebo položené na stole a neustále sa z nich tešia.
7/ Počas mesiaca úcty k starším sa konala v októbri ďalšia akcia, keď deti z MŠ Majerníkova
v Bratislave našim PSS pripravili kultúrny program s venovaním pre všetkých klientov osobne.

Pre covid opatrenia bolo video natočené v priestoroch MŠ a následne online cez TV prijímač
odprezentované našim seniorom.
8/ Mikulášske prekvapenie (8.12.2021) – od samotného „živého“ veľkého a mocného
Mikuláša všetci naši prijímatelia dostali sladké balíčky, za ktoré samozrejme odmenili
Mikuláša peknými pesničkami a básničkami. Všetci sme sa myšlienkami vrátili do detských
čias, nechýbali úsmev, smiech, radosť a dobrá nálada. Určite si akciu zopakujeme aj budúci
rok, lebo mala veľký ohlas.
9/ Vianočné prekvapenie – o čosi skôr

(17.12.2021) - odovzdávanie darčekov od detí zo

špeciálnej základnej školy Karpatská, kedy žiaci spoločne s pani učiteľkami prišli odovzdať
balíčky osobne a v priestoroch záhrady, oddelení presklennou terasou sme si zaželali príjemné
sviatky a všetko dobré do nového roka. Naši seniori deťom pripravili krátky kultúrny program
s klavírnym sprievodom p Emky. Nechýbali typické vianočné koledy a pesničky, ktoré
pripomenuli blížiaci sa čas Vianoc.
10/ Duchovná obnova PSS (december 2021) - 10 našich klientov využilo možnosť sa
vyspovedať a tak sa pripraviť na vianočné obdobie narodenia Ježiša Krista. Služba spovedania
bola zabezpečená vďaka katolíckym pánom farárom z farnosti Bratislava – Dúbravka.
Nechýbala však ani návšteva a posedenie s evanjelickým p. farárom Pivkom.
11/ Silvester 2021 (31.12.2021) – v posledný deň roka sme sa spoločne s našimi klientami
rozlúčili so starým rokom a privítali nový rok 2022. V priestoroch záhrady za mihotania
svetielok a prskaviek zneli srdečné gratulácie a úsmevy, ktoré si klienti a zamestnanci
navzájom odovzdávali. Všetci sme si želali krajší a konečne „bezcovidový“ budúci rok.
Okrem týchto akcií sa každý mesiac v jeden konkrétny deň konala spoločná oslava
narodenín a menín pre oslávencov v rámci daného mesiaca. Spoločným posedením pri torte,
kávičke, za príjemných tónov nášho klavíru v sprievode p. Emy sme si všetci srdečne
zagratulovali a pripomenuli životné jubileá a strávili príjemné chvíle.
V roku 2021 sme výrazne inovovali i našu webovú stránku www.hestia.sk , s ohľadom
na vznik nového loga HESTIE, n. o., detailnejšie sme spracovali proces prijímania nových
klientov do ŠZ i ZPS doplnením i potrebných tlačív, doplnili Galériu, v ktorej názorne
prezentujeme akcie a život v našom zariadení. I touto cestou sa snažíme byť max. otvorení
a transparentní ako pre rodinných príslušníkov našich klientov, tak aj pre širokú verejnosť.

15/ Ilustračné fotografie z akcií zariadenia HESTIA, n.o.
18.6.2021 náš výlet Vláčikom Blaváčikom

15.7.2021 návšteva HESTIE zamestnancami Magistrátu mesta Bratislavy

20.8.2021 Výlet klientov do Marianky

7.9.2021 návšteva klientov neďalekého Centra rodiny

17.12. 2021 nám deti so ŠZŠ Karpatská priniesli vianočné darčeky

Pravidelné aktivity v zariadení HESTIA – polievanie kvetov, zbieranie šišiek ...

Silvester 2021

