
-1- 

 

„Veľké príležitosti pomáhať druhým prichádzajú zriedka, 
ale tie drobné nás stretávajú každý deň“. 

Sally Koch 
 

Správa aktivít a podujatí  
Zariadenia pre seniorov v Trnave za rok 2013 

 
1. Základné údaje 

 
Názov organizácie:  Zariadenie pre seniorov v Trnave  (ďalej len „ZpS“) 
Adresa:   T. Vansovej 5, 917 01  Trnava 
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Tomašovičová, PhD. 
Telefón:   033/32 36 711 
e-mail:   anna.tomasovicova@dd.trnava.sk 
 

ZpS disponuje kapacitou 150 miest. 
 
Tabuľka č. 1 Zloženie klientov k 31. 12. 2013 
Ženy 106 71,14 % 
Muži 43 28,85% 
Spolu 149 100,00% 
Z toho  
Mobilní 
Čiastočne mobilní 
Imobilní 
Vozičkári 
Klienti s demenciou – Alzheimerového 
typu 

 
38 
75 
24 
12 
13 

 
25,50% 
50,33% 
16,10% 
8,05% 
8,72% 

 
Graf č. 1  Štruktúra klientov podľa veku 
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Tabuľka č. 2  Vekové hranice klientov 
 Rok narodenia Vek 
Najstarší obyvateľ 1917 94 
Najmladší obyvateľ 1969 42 
Priemerný vek 82,4  
 
Tabuľka č. 3 Prehľad o nástupoch v roku 2013 
  

Na základe podania žiadosti 
o uzatvorenie zmluvy na MÚ TT 

27 

Celkom 27 

 
Tabuľka č. 4 Stupeň odkázanosti 
Stupne odkázanosti Počet klientov 
I. 3 
II. 35 
III.  20 
IV. 45 
V. 19 
VI. 27 
Celkom 149 
 

Najčastejšie ochorenia v ZpS: ochorenia kardiovaskulárne, ochorenia pohybového 
ústrojenstva, neurologické, nephrologické, hypertenzné, psychiatrické, ochorenia tráviaceho 
traktu, diabetes, nádorové ochorenia, alkoholizmus a iné. V geriatrickom veku trpia seniori 
polymorbiditou, ku ktorej sa pridružuje strácanie zraku a sluchu, čo zhoršuje ich kvalitu 
života a komunikáciu s nimi.   
 
Tabuľka č. 5 Prehľad o ukončených pobytov v roku 2011 
Dôvod ukončenia Počet 
úmrtie 26 
odchod do iného prostredia 2 
Celkom 28 
 

2. Charakteristika činnosti 
 

Zariadenie pre seniorov v Trnave (ďalej len „ZpS“) je rozpočtová organizácia 
s právnou subjektivitou, zriaďovateľom ktorej je Mesto Trnava. ZpS bolo zriadené za účelom 
poskytovania sociálnych služieb obyvateľom mesta Trnava a jeho spádovej oblasti.  

Hlavným cieľom ZpS je:  
• prispievať k udržaniu primeranej kvalita života seniorov, 
• v najväčšej miere rešpektovať a uspokojovať individuálne potreby seniorov, 
• zabezpečiť dôstojnú starobu, sociálnu zodpovednosť, pokoj, pohodu a duševnú 

rovnováhu klientov v zariadení, 



-3- 

 

• odstrániť pocit osamelosti klientov, 
• zmierniť sociálne vylúčenie a pomáhať riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu 

klientov, 
• vytvárať predpoklady na radostný a plnohodnotný život v starobe, 
• poskytovať komplexnú sociálnu opatrovateľskú starostlivosť pre seniorov, 
• zabezpečovať permanentnú záujmovú činnosť, kde patria kultúrna, športová, 

vzdelávacia a duchovná starostlivosť podľa záujmov klientov. 
 
V ZpS sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, ktorej súčasťou je ubytovanie. 

Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas celoročne a to: 
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby alebo, 
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby 

v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
 

3. Prehľad poskytovaných činností 
 

V ZpS: 
a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. opatrovateľskú starostlivosť, 
4. ubytovanie, 
5. stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
6. osobné vybavenie 

b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 
c) zabezpečuje sa záujmová činnosť. 

 
4. Prehľad aktivít a podujatí v ZpS 

 
Práca v ZpS v roku 2013 spočívala v pokračovaní činností začatých v roku 2012. 

Hlavný dôraz sa kládol na to, aby sa každý klient zapojil do činností, ktoré sa realizovali 
v zariadení.  

Snažili sme sa vytvoriť pre nich vhodné životné podmienky, aby sa necítili osamelí 
a nepotrební, aby aj vo svojom veku aktívne pracovali, tvorili a užívali si zaslúžení 
odpočinok, aby sa naučili vážiť si svoj život taký, aký je a aby v každej situácii našli niečo, čo 
ich poteší a povzbudí.  

 
 
JANUÁR 
 

- Novoročné stretnutie klientov ZpS – príhovor riaditeľky 
- likvidácia vianočnej výzdoby 
- zimná údržba okolia v ZpS 
- individuálne kognitívne tréningy  
- spoločenská hra – dáma a šach 
- biblioterapia – predsavzatia v novom roku 
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FEBRUÁR 
 

- Valentínska zábava organizovaná v spolupráci so študentmi Pedagogickej a sociálnej 
akadémie bl. Laury v Trnave 

- spoločenské hry 
- individuálne kognitívne tréningy  
- duchovná omša na Popolcovú stredu 

 
MAREC  
 

- jarná brigáda – úprava okolia v rámci pracovnej terapie 
- hudobné vystúpenie p. Rosemberga (kandidát v rámci TV programu Česko-Slovensko 

má talent) 
- kultúrny program k sviatku Kvetnej nedele 
- príprava Veľkej noci v areáli zariadenia – výzdoba zariadenia, čím sme si chceli 

pripomenúť zvyky na veľkú noc 
- krúžok šikovných rúk, výroba veľkonočných výrobkov 
- pletenie šibákov 
- tvorba nástenky – príchod jari 
- duchovné omše počas Veľkonočných sviatkov v spolupráci s rímsko-katolíckou 

cirkvou 
- blok kognitívnych tréningov 
- schôdza obyvateľov, na ktorej sa riešili všeobecné problémy klientov spojené s 

diskusiou 
 
APRÍL  
 

- súťaž v lúštení krížoviek 
- blok kognitívnych tréningov 
- spoločenská hra 
- biblioterapia – prebúdzanie prírody, pestovanie na záhradkách 
- prechádzky v okolí zariadenia, posedenie na lavičkách a počúvanie reprodukovanej 

hudby 
- „Klienti v obrazoch“ – tematické fotografovanie života klientov v ZpS 

 
MÁJ  
 

- detské vystúpenie žiakov zo ZŠ internátnej v Trnave 
- detské vystúpenie žiakov zo ZŠ Gorkého ul. v Trnave 
- Deň matiek – kultúrne posedenie žien – matiek 
- slávnostné blahoželanie jubilantom pri príležitosti životného jubilea a z príležitosti 

Dňa matiek  v spolupráci so zástupcami Mesta Trnava a Katolíckej Jednoty Slovenska 
v Trnave – občerstvenie, vrátane slávnostnej sv. Omše 

- biblioterapia zameraná na Deň matiek 
- účasť na výstave kvetov pod názvom „Májový kvet“ pri príležitosti Dňa matiek 
- individuálna a skupinová pracovná terapia na izbách 
- blok kognitívnych tréningov 
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JÚN 
 

- pohybová terapia s imobilnými klientmi – prechádzka do záhrady a okolia 
- filmové dopoludnie 
- spoločenské hry 
- duchovná starostlivosť o klientov v spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou 
- schôdza obyvateľov, na ktorej sa riešili všeobecné problémy klientov spojené s 

diskusiou 
 
JÚL 
 

- ergoterapia – úprava okolia, sadenie kvetov 
- spoločná tvorba nástenky z fotografií našich klientov z kultúrneho podujatia 
- filmové dopoludnie 
- prednáška klientom zameraná na dodržiavanie pitného režimu počas letných mesiacov, 

vyvarovania ťažko stráviteľných jedál a pohybu na priamom slnku počas horúčav 
- spoločenské hry 
- prechádzky v okolí zariadenia, posedenie na lavičkách a počúvanie reprodukovanej 

hudby 
 
SEPTEMBER 
 

- individuálne kognitívne tréningy 
- filmové dopoludnie 
- príprava na jeseň – jesenná výzdoba 
- spoločenská hra – dáma a šach, karty 
- duchovná starostlivosť o klientov v spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou 
- práca s klientmi v obytných jednotkách  - skupinový a individuálny liečebný telocvik 

zameraný na pohybové aktivity seniorov 
 
OKTÓBER  
 

- zber gaštanov 
- vystúpenie súboru Modrančanka z Modranky 
- prezentácia ZpS na 5. ročníku „Veľtrhu seniorov“ pri príležitosti Mesiaca úcty k 

starším – spojené so spoločenskými hrami, školou tanca, poradenstvom v oblasti 
zdravia, atď. 

- detské vystúpenie Materská škola Limbova Trnava 
- súťaž v lúštení krížoviek a osemsmeroviek 
- spoločenské hry 
- pečenie tekvicového koláča 
- individuálne kognitívne tréningy 

 
NOVEMBER  
 

- výbor obyvateľov organizoval Katarínsku zábavu aj spolu s občerstvením a hudbou 
- spoločenská hra 
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- v spolupráci s Kalokagatiou v Trnave odovzdanie výtvarných prác žiakov materských, 
základných a stredných škôl na tému „Staroba – jeseň života“. Práce sú vystavené vo 
vestibule ZpS pre klientov 

- práca s klientmi v obytných jednotkách  - skupinový a individuálny liečebný telocvik 
zameraný na pohybové aktivity seniorov 

- práca s terapeutickou bábikou s klientmi, ktorí trpia Alheimerovou chorobou, príp. 
inými typmi demencie 

- individuálne kognitívne tréningy 
 
DECEMBER 
 

- Slávnostné blahoželanie jubilantom pri príležitosti životného jubilea a Mikuláša– 
spolupráca s Mestom Trnava a Katolíckou Jednotou Slovenska – odovzdanie 
mikulášskych balíčkov klientom a podávanie občerstvenia 

- Vianočné divadelné vystúpenie mladých ochotníkov 
- Vianočné detské vystúpenie detí zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Trnave 
- Vianočné vystúpenie študentov z Obchodnej akadémie v Trnave. Študenti spoločne 

zaspievali, zatancovali a zarecitovali 
- Vianočné Gospelové vystúpenie študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. 

Laury v Trnave. Klientov potešili spevom vianočných kolied 
- Vianočné pečenie 
- schôdza klientov ZpS 
- predvolebná prezidentská kampaň kandidáta na prezidenta SR pán Behýl 
- spoločenská hra – dáma a šach, karty 
- ergoterapia – úprava okolia, odhŕňanie snehu 
- krúžok šikovných rúk – výroba rôznych vianočných výrobkov 
- príprava vianočnej výzdoby 
- spoločné zdobenie areálu s vianočnou výzdobou 
- Sviatočné Vianočné posedenie pri stromčeku s tradičným vianočným perníkom, 

s modlitbou a spievaním kolied vrátane Tichej noci v sprievode harmonikára 
- Sviatočná štedrovečerná večera – príhovor pani riaditeľky 
- slávnostná sv. omša 
- Mikulášske a vianočné fotenie klientov na vianočnú pohľadnicu 
- schôdza obyvateľov, na ktorej sa riešili všeobecné problémy klientov spojené 

s diskusiou 
- práca s terapeutickou bábikou s klientmi, ktorí trpia Alheimerovou chorobou, príp. 

inými typmi demencie 
- individuálne kognitívne tréningy 

 
Iné činnosti v zariadení smerujúce k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb: 

- aktualizácia informačnej tabule vo vestibule, 
- zakúpenie terapeutickej bábiky - zameraná na klientov s demenciou, pomáha pri práci 

s klientom, upevňuje vzťah medzi personálom a klientom, prihliada na individualitu 
klienta, 

- zakúpenie TV LED za účelom premietania filmov, 
- mesačné stretnutia výboru obyvateľov, 
- pravidelná kontrola schránky s podnetmi a pripomienkami klientov ZpS. Klienti a 

príbuzní môžu do tejto schránky hodiť svoje postrehy, námety aj anonymne, 
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- týždenné pracovné porady za účasti riaditeľky zariadenia, hlavnej sestry, sociálnych 
pracovníkov a psychológa, kde sa riešia a prejednávajú aktuálne problémy, 
pripomienky, podnety a požiadavky klientov ZpS, ako aj zamestnancov, 

- denné sprístupnenie kaplnky, za účelom modlenia ruženca a mesačné spovedanie 
klientov, ako aj pravidelné slúženie sv. omší, 

- priebežná informovanosť klientov o konaní aktivít a podujatí v ZpS, 
- obnova náteru na lavičkách pred ZpS, 
- dokončenie rekonštrukcie bezbariérového vchodu do ZpS, 
- v spolupráci s klientmi ZpS obnova „Kreatívného kútiku“, 
- rešpektovanie názorov a postojov klientov, individuálny prístup ku klientom, 
- kvetinová výsadba vo vonkajších kvetináčoch (klienti zabezpečujú v spolupráci 

s personálom ZpS), 
- priebežné stretnutia klientov na stravovacej komisii s diétnou sestrou, kde klienti môžu 

podať návrhy k pestrosti stravy. 
 
Vzdelávanie pracovníkov: 

- vzdelávanie v oblasti tréningov pamäte a kognitívnych tréningov 
- vzdelávanie v oblasti reminiscenčnej terapie - využívanie spomienok pri práci so 

seniormi 
- vzdelávanie v oblasti ergoterapie (arteterapeuticke kurzy, ...) 
- vzdelávanie v oblasti platnej legislatívy SR v sociálnych službách 
- vzdelávací program na tvorbu individuálnych plánov rozvoja  
- účasť na medzinárodných konferenciách, zameraných na prácu so seniormi, prípadne 

na sociálne služby 
- základný seminár bazálnej stimulácie 
- nadstavbový seminár bazálnej stimulácie 
- seminár zameraný na ochranu osobných údajov, z dôvodu platnosti novely Zákona 

o ochrane osobných údajov 
 
Spolupráca s inými subjektmi:  

1. Centrum MEMORY, n.o., Bratislava 
2. Slovenská Alzheimerová spoločnosť, Bratislava 
3. Trnavská univerzita v Trnave 
4. Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury v Trnave 
5. Materské školy, ZŠ, SŠ, špeciálna ZŠ internátna  
6. Katolícka Jednota Slovenska 
7. Červený kríž – dobrovoľníci 
8. Kluby dôchodcov Mesta Trnava 
9. Františkánsky kláštor v Trnave 
10. Mestský úrad Trnava 

 
Fotky z podujatí – viď. fotodokumentácia a nástenky v priestoroch ZpS 
 

„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“ 
 

Goethe 
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V Trnave dňa 15. januára 2014 
 
Spracovali: 
Ing. Anna Tomašovičová, PhD. 
PhDr. Nora Marušiková 
Mgr. Eva Šimončičová 
Mgr. Juraj Levický 
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. 
 
 
 
 

Ing. Anna Tomašovičová, PhD. 
                           riaditeľka 

            Zariadenie pre seniorov v Trnave 


