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Správa o činnosti za rok 2018
V HESTIA n.o. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a ADOS
poskytujeme sociálne a zdravotné služby pre prijímateľov sociálnej služby v dôchodkovom
veku. Z celkovej kapacity 34 lôžok sú 2 lôžka Zariadenie pre seniorov a 32 lôžok
Špecializované zariadenie, so zameraním na prijímateľov sociálnej služby trpiacich
demenciou rôznej etiológie.

Finančné zabezpečenie prevádzky z príspevku BSK
V roku 2018 nemala HESTIA n.o. nárok na finančný príspevok na prevádzku z BSK.
Príspevok bol poskytnutý dvom, od 29. októbra 2018 trom, nízkoúhraným klientom. Tento
fakt spôsobil v cash flow veľké problémy, lebo BSK zaslal dve tranže, ktoré po kontrolnom
výpočte žiadal vrátiť späť. HESTIA n.o. vracia príspevok podľa osobitného dodatku ku
zmluve a po zohľadnení príspevkov pre nízkoúhradných prijímateľov sociálnych služieb,
ktorých odporúča na prijatie BSK.
HESTIA n.o. mala v roku 2018, 32 lôžok registrovaných v druhu sociálnej služby
špecializované zariadenie v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V priebehu roka
5 prijímateľov sociálnej služby odišlo do domácej starostlivosti, 5-ti prijímatelia sociálnej
služby boli umiestnení do iného zariadenia poskytujúceho sociálne služby. Počas roka 2018
zomrelo 29 prijímateľov sociálnej služby. Postupne sme obsadzovali voľné miesta novými
prijímateľmi sociálnych služieb. Podrobnejšie o finančnej situácii za rok 2018 v Správe
o hospodárení za rok 2018.

Organizácia zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľských výkonov
HESTIA n.o. zabezpečuje zdravotnú starostlivosť na základe zmlúv o spolupráci
s praktickým lekárom, psychiatrom, neurológom a urológom. Títo lekári poskytujú zdravotnú
starostlivosť pri lôžku pacientov – prijímateľov sociálnych služieb. Osobitnú dôležitosť má
spolupráca s praktickým lekárom pre dospelých, ktorý má všetkých prijímateľov sociálnych
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služieb HESTIA n.o. v dispenzárnej starostlivosti a na základe jeho odporúčania poskytujeme
ošetrovateľskú starostlivosť sestrami HESTIA n.o. V zmysle platnej legislatívy sme v roku
2018 nahlásili Odbornú zástupkyňu za ošetrovateľskú starostlivosť, Ing., Mgr. Ľubicu
Kočanovú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, BKS a Slovenskej komore
sestier a pôrodných asistentiek. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal na
tomto podklade osvedčenie o pridelení kódu zdravotníckeho pracovníka. Týmto sme splnili
všetky legislatívne požiadavky na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení
sociálnych služieb. Súčasne odborná zástupkyňa zaviedla v roku 2018 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,
v niektorých prípadoch, ak je to pre klienta vhodnejšie využívame na prepravu osobné vozidlo
– vlastnú prepravnú službu, ktorú poskytujeme len pre našich prijímateľov sociálnej služby.

Aktivity HESTIA n.o.
V roku 2018 sme umožnili absolventke Kurzu opatrovania, aby u nás absolvovala
praktickú časť výučby v termíne od 14.7.2018 do 22.7.2018. S BMG agenci máme uzavretú
zmluvu o spolupráci, frekventantov Kurzu opatrovania oni vyškolia a v HESTIA n.o.
umožníme získať praktické skúsenosti.
Na základe dlhodobej a veľmi dobrej spolupráce aj v roku 2018 jeden krát do týždňa
navštevoval našich klientov pán farár Dr. Paľko. Spolu sa modlili, spievali, rozprávali sa,
stolovali. Duchovné stretnutia obohacoval hrou na gitaru náš kolega „sestra“ Martin. Na
požiadanie navštevovali v priebehu roka a pred sviatkami našich klientov aj katolícki kňazi
z blízkej farnosti v Dúbravke, ktorí im poskytli spoveď a spoločne sa pomodlili.
V dopoludňajších hodinách ponúkame našim prijímateľom sociálnych služieb
možnosť zúčastňovať sa aktivačných cvičení, ktoré sa vykonávajú v dvoch pracovných
skupinách, na hornom a dolnom poschodí. Cvičenia sú zamerané na posilňovanie sociálnych
kontaktov, ktoré uľahčujú proces adaptácie novým prijímateľom sociálnej služby na pobyt
v zariadení. Klienti nezabúdajú na malé gratulácie tým, ktorí majú narodeniny alebo meniny
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v mesiaci, navzájom sa pohostia, uvaria kávu, vytvárajú si príjemné posedenia, sú voči sebe
veľmi pozorní. V rámci ergoterapie s prijímateľmi sociálnej služby precvičujeme jemnú
motoriku. V aktivačných cvičeniach sa využívajú prvky arteterapie, muzikoterapie,
biblioterapie, tanečnej terapie, dramatoterapie, terapeutické bábiky (veľmi dobrá odozva
klientov, bábiky prijali s nehou, láskou, opatrnosťou) a plyšové zvieratká, reminiscenčné
pexeso, felinoterapia (máme svoju mačku, je pravidelne prehliadaná veterinárnym lekárom).
Naši klienti si radi nahlas navzájom a na striedačku čítajú z knižiek, najmä rozprávkových,
obľubujú jazykolamy, hru

„Meno, mesto, zviera, vec“ v hovorenej forme, stavajú si

z drevených kociek a hrávajú sa „Človeče nehnevaj sa“. Počas tréningov pamäti si posilňujú
a uchovávajú kognitívne schopnosti, tréning je zameraný hlavne na posilňovanie krátkodobej
pamäti. Aktivačné cvičenia sú 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. Od jarného obdobia
až do jesene naši klienti radi relaxujú na záhrade, kde sú rozmiestnené sedenia so stolmi,
kreslá

a záhradné lavičky, vonkajší priestor umožňuje malé prechádzky pod krásnymi

stromami, medzi hriadkami s kríkmi a kvetmi.
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Počas fašiangového obdobia sme si spoločne vyzdobili priestory zariadenia,
v

dopoludňajších aktivačných cvičeniach sme pripravili veľkonočné dekorácie, korbáč

a prednášali vinše. Všetci sa tešili na prichádzajúce teplé počasie.
V predveľkonočnom období v marci sme spoločne so študentami Evanjelického Lýcea
z Vranovskej ul., Petržalka umývali okná, parapety, tepovali stoličky. Študenti priniesli našim
klientom milé darčeky pozostávajúce z ovocia, sladkostí, keksov a rôznych druhov krížoviek.
Na záver aktivity si spoločne študenti s pedagógmi zaspievali a zahrali na klavíri s našimi
prijímateľmi sociálnych služieb. Atmosféra podujatia bola veľmi príjemná a družná,
študentom sme poskytli občerstvenie vo forme masteného chleba s cibuľou, čerstvou
zeleninou a minerálkou s ovocím.

Dňa 8.4.2018 nás navštívil Zbor Anky Repkovej – Spievanie nás baví. Nedeľné
popoludnie spríjemnili klientom svojím spevom a priniesli radosť z umeleckého zážitku.

V jarnom období sme uzatvorili spoluprácu s OZ Inklúzia so sídlom v Dúbravke. Ich
zdravotne znevýhodnení klienti nám pomáhali pri úprave záhrady a nadviazali vzťahy
s našimi klientami, ktorí im robili spoločnosť. Spolupráca trvala do jesene r. 2018.
Pozitívnym zavŕšením spolupráce bolo uzatvorenie Dohody o pracovnej činnosti s jedným
zdravotne znevýhodneným klientom z OZ Inklúzia, ktorý je vynikajúcim pomocným
pracovníkom nášho zariadenia. Veľmi si vážime vzájomnú spoluprácu.
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V období dozrievania uhoriek (22.6.2018) klienti spolu s p. riaditeľkou nakladali
uhorky na kvasenie. Táto činnosť ich vrátila spomienkami do čias, kedy nakladali uhorky
doma. Každý deň bola fľaša s uhorkami z ich strany kontrolovaná, či už nie sú vykvasené
a tešili sa na ich konzumáciu. Uhorky sa vydarili.

Foto: Nakladanie uhoriek

Aby sme skrášlili prostredie jedálne a navodili jesennú náladu, pripravili sme spoločne
jesennú dekoráciu z rastlín a plodov ktoré rastú na záhrade a v okolí zariadenia.

„Október mesiac úcty k starším“ sme oslávili spoločenskými akciami a čítaním
obľúbených kníh v rámci aktivačných cvičení.
Od tretieho štvrťroku 2018 boli klienti zapojení do tanečnej terapie, poskytuje ju
externá pracovníčka. Terapia s klientmi prebieha každý štvrtok, použité sú rôzne malé
hudobné nástroje, ktoré dostane každý klient, CD prehrávač, využívajú melodické zvuky
vydávané klientmi, rozcvičku kĺbov a dychové cvičenia. Klienti sa na tanečnú terapiu vždy
tešia, lektorka je vždy v námetovo ladenom tanečnom úbore, čo sa im veľmi páči.
Začiatkom decembra sme sa postupne pripravovali na Vianoce nácvikom vianočných
kolied, prípravou reťazí na stromčeky, vymaľovávaním vianočných obrázkov (ktoré sme si
dali na vývesky). Klienti mali veľkú radosť z vydarenej práce, pripomenuli si časy, keď sami
ako deti alebo s deťmi a vnúčatami kreslili alebo zlepovali jednotlivé pásiky farebného
papiera do krúžkov a tvorili dlhú reťaz. Dňa 12.12.2018 sme vyzdobili stromčeky na oboch
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poschodiach. Pri umiestnení reťazí na stromčeky si nevedeli vynachváliť svoje dielka a krásu
ktorá vznikla ich zavesením, „objatím“ stromčeka.
Veľkým a milým prekvapením pre klientov bola Vianočná pošta, do ktorej sme sa
zaregistrovali a ktorú zrealizoval team „Pohodovo“ na čele s p. Ľubicou Noščákovou. V rámci
Vianočnej pošty nás 17.12.2018 navštívili mamičky s maličkými deťmi z Rodinného centra
Dlháčik

z Dlhých

Dielov

v Karlovej

Vsi,

priniesli

veľký

lampáš

so

symbolickým Betlehemským svetlom. Pre klientov pripravili ručne vyrobené pozdravy,
upiekli a sviatočne zabalili voňavé keksíky a pre každého klienta urobili škoricou voňajúce
mydielka rôznych tvarov. Predškolák Rastík zarecitoval básničky, spoločne si zaspievali. Na
spleť malých detí, ich mamičky a starkých bol upokojujúci pohľad, boli sme ako veľká
rodina. Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu s RC Dlháčik. Klienti boli veľmi dojatí,
niektorým sa objavili slzy, iní žiarili úsmevom a všetci boli prekvapení. Slzy sa nevyhli ani
obdarujúcim a personálu zariadenia. Pre túto radosť žijeme a pracujeme s klientmi nám
zverenými.
V predvianočnom týždni sme našim klientom postupne odovzdávali Vianočnú poštu
s malými darčekmi väčšinou vlastnoručne vyrobenými, ktorá prišla zo všetkých kútov
Slovenska, z Česka a slovenskej rodiny zo štátu Kentucky v USA. Do Vianočnej pošty sa
zapojili rodiny, žiaci zo ZŠ (Zvolen, Prievidza, Svidník, Košice, Púchov, Dubnica nad
Váhom) a SOŠ (Holíč).

V mesiaci november sme sa zapojili do 2. ročníka projektu Vianočný zázrak, ktorý bol
určený osamelým/opusteným seniorom. Zakladateľkou projektu je p. Martina Kasemová,
ktorej ďakujeme za túto úžasnú vec. Aktivita vyvrcholila v decembri pred Vianocami
odovzdaním darčekov od neznámych darcov 3 našim klientom. Bolo veľmi dojímavé vidieť
nadšenie v očiach obdarovaných a slzy nám vyhŕkli z očí keď jedna z klientiek priznala, že
ešte darček nedostala. Ich radosť zdieľali aj ostatní klienti. Koncom roka nás oslovila
Holandská firma Flow Traders BV, Amsterdam, ktorá sa rozhodla venovať nášmu zariadeniu
pre klientov peňažný dar. Slovenská manažérka Barbora nám telefonicky oznámila, že Flow
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Traders BV sa o nás dozvedela z internetových stránok vďaka projektu „Vianočnému
zázraku“. Ich firma každý rok vyhradí pre každého zamestnanca čiastku, ktorú môže poslať
organizácii podľa vlastného výberu. Táto informácia nás prekvapila a zároveň potešila. Veľké
poďakovanie si zaslúži zakladateľka projektu „Veľký zázrak“ a všetci darcovi, ktorí
obdarovali našich klientov.

Foto: Vianočný zázrak

Medzi ďalšie prekvapenia, ktoré sme pre klientov pripravili, bola dňa 18.12.2018
návšteva študentov so SOPŠ Bullova ul., Bratislava aj so svojou pedagogičkou. Zabavili
klientov programom pozostávajúcim z čítania z kníh (aj jednotlivo ležiacim klientom na
izbách), zaspievali, pomohli rozdať ďalšiu došlú Vianočnú poštu a prečítali ju každému
klientovi. V nadviazanej spolupráci budeme aj ďalej pokračovať.
Predvianočný týždeň sme zavŕšili slávnostným obedom pozostávajúcim z vianočného
menu: pečené jablko, oblátky s medom a cesnakom, kapustnica, zemiakový šalát, vyprážané
filé a vianočné koláčiky, ktoré boli na stoloch počas celého vianočného obdobia, slávnostným
programom pozostávajúcim z recitovaných kolied, spevom, hrou na klavír, na ťahaciu
harmoniku (príbuzný klientky).
V tento krásny predvianočný deň nás prišiel navštíviť aj predseda Jednoty dôchodcov
Slovenska, pán Ing. Ján Lipiansky, PhD. Priniesol pre každého klienta Tatranku a do
ambulancie priniesol pomôcky pre ktoré môžeme využiť v ošetrovateľskej starostlivosti.
Predniesol slávnostný príhovor a zaspieval si s nami. Pre klientov bola jeho návšteva vzácna
lebo im hovoril o činnosti JDS a akciách ktoré pre svojich členov každoročne JDS robí.
Slávnostného dňa sa zúčastnili aj rodinní príslušníci alebo priatelia, čo umocnilo krásnu
atmosféru. Niektorí klienti oslávili Štedrý večer so svojimi drahými, blízkymi a priateľmi
v domácom prostredí.
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Dobrovoľnícka činnosť
V rámci individuálnej dobrovoľníckej činnosti aj v roku 2018 navštevovali našich
klientov dobrovoľníčky, ktoré robia dobrovoľnícku činnosť niekoľko rokov a vytvorili si
dobrý vzťah so zverenými klientmi. Každý mesiac sme sa stretávali na supervíziách pre
dobrovoľníkov, ktoré slúžia v pomáhajúcich profesiách ako prostriedok sebapoznania
v prospech skvalitnenia práce s ľuďmi. Aby sme sa poďakovali za vysoko morálnu prácu
ktorú naši dobrovoľníci vykonávajú pre klientov, organizujeme 2x do roka spoločné
posedenia.
Po zimnom období, dňa 14.3.2018, prišli študenti Evanjelického Lýcea z Bratislavy
v rámci dobrovoľníckej aktivity poumývať okná, tepovali stoličky, poometali steny (pripojili
spoločenský program, spomínané v prvej časti správy).
V rámci firemného dobrovoľníctva

sme sa v roku 2018 zapojili do projektov

organizovaných Bratislavským dobrovoľníckym centrom. V mesiaci apríl 2018 sme
vypracovali projekt ku poskytnutiu grantu Nadáciou Pontis, Naše Mesto, s názvom „Dnes
mám rande s naším Mestom“. Akciu bola zorganizovaná dňa 8.6.2018. Cieľom bolo
vyčistiť a skrášliť našu záhradu, umyť okná na prízemí. Prišlo k nám 10 dobrovoľníkov
z firmy DLA Piper a 7 dobrovoľníkov z firmy Siemens. Tieto dve organizácie sa pravidelne
zúčastňujú dobrovoľníckych činností v našom zariadení. HESTIA n.o. zabezpečila vo svojej
réžii občerstvenie a podieľala sa na nákladoch na kontajner. Firemní dobrovoľníci a klienti
s personálom, ktorí sa tiež zapojili, si odniesli tričká s logom, pocit z dobre vykonanej práce
a radosť zo spoločne strávených chvíľ.
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Dňa 20.9. 2018 sme sa opäť stretli so zamestnancami firiem Dell Piper a Siemens a gospelovou
speváčkou Simou Martusovou na aktivite organizovanej Bratislavským dobrovoľníckym centrom
„Týždeň dobrovoľníctva 2018“ s názvom „Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú“. Pokračovali sme
v úprave záhrady, umytí okien, úprave hriadok s bylinkami. Naša klientka, bývalá učiteľka hudby

na záver všetkým na záhrade zaspievala úryvok árie z opery, jeden z klientov ľudovú pieseň
„Byla noc krásna májová“, p. Sima svoju vlastnú pieseň. Po ukončení prác si účastníci
spoločne všetci posedeli na záhrade, zjedli chlieb s cibuľou, osviežili sa minerálkou s ovocím.
Okrem dobre vykonanej práce sme zažili príjemné spoločne strávené chvíle.

Foto: Upratovanie v septembri

V októbri 2018 prišli študentky SOPŠ Bullova ul., Bratislava aj s p, profesorkou umyť
okná na hornom poschodí, kým jedna polovica upratovala, ďalšie študentky spríjemnili deň
klientom čítaním z kníh, zaspievali si spoločne ľudové piesne, posedeli na izbách a v
spoločenských priestoroch.
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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. Možnosť prípravy jedla vo vlastnej kuchyni nám dáva
možnosť prispôsobiť sa požiadavkám prijímateľov sociálnych služieb. Pravidelne robíme
ankety zo zameraním sa na zlepšenie kvality. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť
vyjadriť sa k jedálnemu lístku a navrhovať jedlá k čomu sme urobili medzi klientami
prieskum. Výsledky z prieskumov spokojnosti so stravou a obľúbených jedál sme zverejnili
na našej webovej stránke. 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.

Zamestnanci
HESTIA n.o. vedie riaditeľka a zároveň štatutárna zástupkyňa Ing. Milada Dobrotková,
MPH. V HESTIA n.o. je na trvalý pracovný pomer zamestnaná jedna sociálna 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.
Sociálna pracovníčka, terapeutka sa v roku 2018 zúčastnila:
v mesiaci marec na seminári zaoberajúcom sa firemným dobrovoľníctvom: „Seminár
o expertnom dobrovoľníctve“ organizovaným Nadáciou Pontis.
V období od 22.3.2018 – 23.3.2018 v Centre MEMORY, Mlynarovičova ul., 16 hodinového
kurzu: „Najlepšie aktivačné programy pre ľudí s demenciou“ o čom dostala „Osvedčenie
o absolvovaní kurzu“.
Dňa 25.6.2018 na seminári „Úvod do starostlivosti o klientov s demenciou a CMP“ konanej
na pôde Ekonomickej univerzity v BA.
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V septembri s riaditeľkou zariadenia dvojdňovej I. Medzinárodnej odbornej konferencie pre
manažérov a odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a LDCH s názvom
„Kvalita opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 21. storočia“ v Bojniciach.
Slovenská únia podporovaného zamestnávania, Centrum podpory deinštitucionalizácie,
Inklúzia, organizovala dňa 22.11.2018 konferenciu v Primaciálnom paláci s názvom
„Tranzitné programy v podporovanom zamestnávaní prijímateľov sociálnych služieb“.
V rámci diskusie a príkladov dobrej praxe vystúpila k zhodnoteniu spolupráce a skúseností s u
nás zamestnaným bývalým klientom Inklúzie.
V termíne 24.11. – 28.11.2018 spolu s riaditeľkou zariadenia odborného pracovného seminára
Dánsko 2018 zameraného na správne a efektívne využívanie savých pomôcok pre
inkontinentných v zariadeniach ZpS, DPD a ZSS v sídle spoločnosti ABENA v Aabenraa
v Dánsku. Súčasťou seminára bola aj návšteva miestneho zariadenia seniorov Ældrcenter
Lergåden. Obidve účastníčky dostali CERTIFICATE o účasti na špeciálnom seminári
ohľadne inštitucionálnej aj ambulantnej starostlivosti o inkontinentných občanov s použitím
hygienických výrobkov od dánskej firmy.

Obrázky: Dánsko, seminár, zariadenie pre seniorov

V trvalom pracovnom pomere sú zamestnaní opatrovatelia, ktorí vykonávajú pomoc pri
sebaobslužných činnostiach pre prijímateľov sociálnej služby umiestnených v HESTIA n.o.
Prevádzka v kuchyni je zabezpečená kuchárkou a pomocnou kuchárkou, ktoré sú v
trvalom pracovnom pomere.
Upratovanie zabezpečujeme dodávateľskou službou. Pre tento model sme sa rozhodli po
márnych pokusoch získať do pracovného pomeru zamestnanca ktorý by riadne vykonával
svoje povinnosti.
Fyzioterapeutické a rehabilitačné cvičenia pre prijímateľov sociálnych služieb
zabezpečujeme dodávateľsky. Individuálne a skupinové cvičenia zamerané na mobilitu a
hybnosť zabezpečuje sociálna pracovníčka, terapeutka.
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Medicinálnu manikúru a pedikúru poskytujeme prijímateľom sociálnej služby
dodávateľsky, raz za mesiac.

Donorstvo
V roku 2018 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 a sú v súlade
s nariadením o ochrane osobných údajov.

V Bratislave 15.1.2018
Vypracovala:

Mgr. Pavla Turkovičová

Fotografie:

Mgr. Turkovičová

Schválila:

Ing. Milada Dobrotková, MPH
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