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1. Identifikačné údaje
Názov
Sídlo
IČO
DIČ
Právna forma
Dátum začatia činnosti
Zriaďovacie dokumenty

Domov sociálnych služieb pre dospelých ( DSS PD )
Ul. SNP č. 38, 900 84 Báhoň
00 654 787
2021097265
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
22. októbra 1930
Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho
kraja č. 001/2009 zo dňa 22.06.2009, Dodatok k zriaďovacej listine č.
1/2010 zo dňa 30.12.2010 s účinnosťou od
01.01.2011, Dodatok
k zriaďovacej listine č. 2/2015 zo dňa 05.03.2015 s účinnosťou od
15.03.2015, Registračná karta č. 64/2009 zo dňa 31.07.2009, aktualizovaná
dňa 1.6.2011, 05.03.2015 s účinnosťou od 15.03.2015

Bratislavský samosprávny kraj poskytuje nášmu zariadeniu finančné prostriedky
prevádzku podľa schváleného rozpočtu.

na celoročnú

2. Kontaktné údaje
Kontaktná adresa
Telefón

Domov sociálnych služieb pre dospelých, Ul. SNP č. 38, 900 84 Báhoň
033/6455 156, 6455 150

Riaditeľka
Ing. Mária Vráblová
033/6455 150; 033 6455 156, klapka 12; 0903 245 578
e-mail: vizus@stonline.sk; riaditel@dssbahon.sk
Vedúca prevádzkovo-ekonomického úseku, zástupkyňa riaditeľky
Ing. Jana Polakovičová
033/6455 156 klapka 14; 0903 470 042
e-mail: dssbahon@stonline.sk; peu@dssbahon.sk
Vedúca sociálno-terapeutického úseku
Mgr. Soňa Schwantzerová
033/6455 156 klapka 24; 0903 470 044
e-mail: stu@dssbahon.sk
Vedúca zdravotného úseku
Mgr. Jozefína Nitschneiderová
033/6455 156 klapka 32; 0903 470 063
e-mail: zu@dssbahon.sk
Ambulancia 1
tel. 033/6455 156, kl. 13; 0903 470 061
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Ambulancia 2
tel. 033/6455 156, kl. 31; 0911 274 215
Psychológ
Mgr. Martina Uličná
033/6455 156 klapka 29; 0903 407 724
e-mail: psycholog@dssbahon.sk
Mzdová a personálna agenda
Ľubica Kríhová
033/645 51 56 klapka 16
e-mail: personalne@dssbahon.sk
Finančná účtovníčka
Mária Kováčová
033/645 51 56 klapka 16
e-mail: uctaren@dssbahon.sk
Registratúra
Mgr. Monika Cíferská
033/ 6455 156, kl. 20
e-mail: info@dssbahon.sk
3. Poslanie, hodnoty, ciele a vízia zariadenia
Poslaním zariadenia je poskytovanie kvalitnej sociálnej služby po odbornej i ľudskej stránke dospelým
fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v súlade so zákonom o sociálnych
službách. Našou snahou je, aby každý náš klient našiel u nás domov, kde môže prežiť svoj život
dôstojne, v ovzduší dôvery, tolerancie, radosti, pokoja a vzájomnej úcty. Hlavný dôraz kladieme na
rešpektovanie ľudských práv a slobôd bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické
zmýšľanie, a tiež na podporu rozvoja ich schopností, zručností, vedenia k samostatnosti, pocitu vlastnej
užitočnosti a na podporu
prirodzenej a nenásilnej inklúzie našich klientov do spoločnosti
prostredníctvom udržiavania kontaktov s rodinou i ostatnou populáciou.
Cieľ poskytovania sociálnej služby
poskytovať každému klientovi primeranú podporu a pomoc podľa jeho skutočných potrieb
s využitím vlastného potenciálu
rešpektovať slobodnú vôľu, súkromie a právo klientov vyjadrovať svoje priania, potreby,
prípadne sťažnosti
prijímať klientov v ich jedinečnosti
podporovať individuálne plánovanie sociálnej služby klientmi
podporovať aktivity na udržiavanie a rozvoj sociálnych, pracovných zručností a tvorivosti na
základe individuálneho prístupu ku klientom
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zmierniť riziko sociálneho vylúčenia a segregácie klientov od ostatnej populácie podporou ich
účasti na spoločenskom živote a integrácii do bežného života využívaním vonkajších
služieb, vytváraním prirodzených sociálnych väzieb, udržiavaním a prehlbovaním rodinných,
priateľských i partnerských vzťahov
pomáhať klientom – seniorom vyrovnávať sa s vlastným starnutím
byť na blízku klientom, ktorí trpia, zmierňovať ich bolesť a utrpenie
sprevádzať klientov v terminálnom štádiu
podporovať osobnostný rozvoj zamestnancov zvyšovaním ich odbornej úrovne, ľudského
prístupu, aby starostlivosť o klienta nebola pre nich iba zamestnaním, ale predovšetkým
poslaním
využívať spoluprácu s verejnosťou, miestnou komunitou, dobrovoľníkmi a študentmi stredných
a vysokých škôl humanitného zamerania
skvalitňovať ubytovanie zabezpečovaním účelného a estetického vybavenia izieb klientov,
spoločenských a prevádzkových priestorov
zabezpečovať úpravu a skrášľovanie prostredia, v ktorom sa klienti pohybujú, vrátane
debarierizácie.
Zásady, ktorými sa riadime pri dosahovaní cieľa:
pristupovať ku klientom s láskou, úctou, trpezlivosťou, empatiou a pochopením
vytvárať atmosféru dôvery, pokoja, radosti, dobrej pohody a spokojnosti
poskytovať sociálnu službu klientom komplexne po bio – psycho – sociálnej stránke
vzájomne spolupracovať v tíme, k zvereným úlohám pristupovať zodpovedne, obetavo
a nezištne.
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Našou víziou je dosiahnutie čo najväčšej spokojnosti klientov, vytvorenie bezpečného prostredia a
pokojného domova pre nich, podpora čo najväčšej miery samostatnosti, nezávislosti, rozhodovania,
zodpovednosti za svoje konanie, ich nenásilnej inklúzie a spolupráci s verejnosťou, aby obmedzenie
nebolo pre nich iba prekážkou – ale aby sa stalo príležitosťou.

4. Profil DSS PD Báhoň
4.1. História zariadenia
V tridsiatych rokoch minulého storočia začal prevádzkovať svoju činnosť popri Levoči prvý slepecký
ústav pre dospelých mužov a ženy pod názvom „Kadlického ústav slepcov v Báhoni.“ O jeho vznik sa
zaslúžil Zemský spolok pre pečlivosť o nevidomých na Slovensku. Objekt bol zrekonštruovaný a 22.
októbra 1930 sa stal domovom pre 29 nevidiacich občanov z rôznych častí Slovenska. Postupne sa jeho
kapacita zvýšila na 175 miest. Boli vybudované remeselné dielne pre kefárov a košikárov a dve dielne
halového typu pre 120 nevidiacich pracovníkov. Zároveň bola zavedená aj nová výroba - montáž
elektrických príchytiek. V deväťdesiatich rokoch minulého storočia bola výrobňa poistiek presťahovaná
do nových priestorov Ľudib-u. Od toho času sa zariadenie stalo domovom pre občanov so zrakovým
postihnutým z celého Československa. Presunom výroby a postupnou zmenou legislatívy stratili
možnosť sebarealizácie v pracovnom procese. Stali sa pasívnymi prijímateľmi sociálnej služby, ktorá
bola zameraná hlavne na ošetrovateľsko opatrovateľskú starostlivosť. Dennú činnosť si neplánovali
sami, plánoval im ju poskytovateľ s obmedzenou možnosťou ich výberu a rozhodovania. Zariadenie
počas svojej existencie menilo viackrát svoj oficiálny názov i zriaďovateľa. Dnes je to Domov
sociálnych služieb pre dospelých - DSS PD, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý ho aj financuje. Od roku 2002 sme sa zamerali na
socializáciu klientov, ich začleňovanie do komunity, odbúravanie predsudkov a bariér (ľudských
a technických) v zariadení i mimo neho. Prvým krokom bola zmena organizačnej štruktúry, vytvorenie
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samostatného – Sociálneho úseku zameraného na priamu prácu s klientom. Zároveň sme odstránili
„Najškaredšiu bránu v strednej Európe“ (cit. zástupcu BSK). Plná plechová brána, ktorá schovávala
„slepcov z Ústavu“ (tak ich vnímala okolitá komunita) a tvorila pevnú bariéru medzi obyvateľmi obce
a klientmi zariadenia. Tiež sme podporili klientov v integrácii do prirodzeného prostredia – života
v rodine mimo zariadenia.
Pre naplnenie kapacity zariadenia sa zriaďovateľ – Krajský úrad – rozhodol v roku 2002 vytvoriť nové
oddelenie pre občanov s ľahkým mentálnym postihnutím, pričom sme ho museli zriadiť po
technickej, personálnej i odbornej stránke, pretože dovtedy bolo poskytovanie sociálnej služby v našom
zariadení zamerané iba na nevidiacich klientov a klientov s kombinovanými poruchami. Vzhľadom
k tomu, že sme mali aj manželské páry, ktoré nemali u nás vytvorené podmienky pre manželské
spolužitie, zrealizovali sme čiastočnú rekonštrukciu budovy č. 3 cez projekt „Skvalitnenie bývania
manželských párov“, ktorý bol podporený MF SR a dofinancovaný Úradom BSK. V rámci neho sme
v roku 2003 vybudovali osem samostatných bytových jednotiek s kuchynským kútikom a vlastným
hygienickým a sociálnym zariadením, čím sme vytvorili dôstojné podmienky pre naše manželské páry.
Súbežne sme skvalitňovali aj ostatné ubytovacie, spoločenské a prevádzkové priestory. Vybudovali sme
novú kotolňu, novú práčovňu, podlahy, vymenili okná, čiastočne zrekonštruovali budovu č. 2 pre
klientov novovzniknutého DSS Senec, zmodernizovali ošetrovne, šatne pre zamestnancov, zabezpečili
zdvíhacie zariadenia a polohovacie postele na uľahčenie manipulácie s imobilnými klientmi. Nadviazali
sme spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Rehabilitačným strediskom pre zrakovo
postihnutých v Levoči, so zástupcami miestnych inštitúcií, samosprávy a kolegiálnymi zariadeniami
v regióne i mimo neho.
4.2. Poskytovanie sociálnej služby
V DSS PD poskytujeme sociálnu službu dospelým fyzickým osobám, ak sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
dospelým fyzickým osobám so zmyslovým postihnutím, najmä zrakovým postihnutím, prípadne
fyzickým osobám s kombináciou zmyslového postihnutia a duševnými poruchami najľahšieho stupňa,
ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č.
3 zákona o sociálnych službách. Kapacita zariadenia je 146 miest, forma sociálnej služby je celoročná
pobytová.
DSS PD, ako poskytovateľ sociálnej služby vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie
činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v
rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.
DSS PD poskytuje sociálnu službu zodpovedajúcu individuálnym schopnostiam prijímateľov
sociálnych služieb, prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich ich postihnutiu a
poskytovanie sociálnej služby plánuje podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa
sociálnej služby, vedie písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby
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a hodnotí priebeh jej poskytovania za účasti prijímateľa sociálnej služby. Účasť prijímateľa sociálnej
služby sa nevyžaduje, ak to neumožňuje jeho zdravotný stav. Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,
súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.
V domove sociálnych služieb poskytujeme nasledovné činnosti:















odborné činnosti - základné sociálne poradenstvo, poradenstvo a špeciálna starostlivosť
odborníkov - psychológov, liečebného pedagóga a sociálnych pracovníkov, pomoc pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, pomoc pri výkone opatrovníckych
práv a povinností
obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
a šatstva
ďalšie činnosti – podpora, resp. pomoc pri vykonávaní nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny, úschova cenných vecí, vzdelávanie, záujmová činnosť
sociálna rehabilitácia – podpora sebaobsluhy, samostatnosti, nezávislosti, nácvik zručností
zdravotná starostlivosť - v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa platného Katalógu
zdravotných výkonov; zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti dvomi
praktickými lekármi a dvomi psychiatrami priamo v zariadení, a tiež podľa potreby očným
aj kožným lekárom; zabezpečovanie odborných vyšetrení klientov odbornými lekármi mimo
zariadenia a sprevádzanie klientov na tieto vyšetrenia
rehabilitačná starostlivosť – elektroterapia: liečebná telesná výchova, ultrazvuk, biostimul;
hydroterapia - hydromasážna vaňa, vírivky; termoterapia - solux, KV diatermia, KM, biotron,
zábaly, magnetoterapia; kinezioterapia – individuálna a skupinová LTV, posilňovanie,
polohovanie klientov na lôžkových oddeleniach; mechanoterapia – klasická, reflexná a športová
masáž, mäkké techniky, manuálna lymfodrenáž; fototerapia – biolampa, UV lampa; cvičenia na
podporu motoriky a pohybového ústrojenstva, nácvik priestorovej orientácie
pracovná terapia - osvojovanie a podpora pracovných návykov a zručností u klientov pri
upratovaní areálu zariadenia, starostlivosti o kvetiny, záhradu, pri upratovaní izieb, jedálne,
výmene posteľnej bielizne
relaxačné a voľno časové aktivity - arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, canisterapia,
zajkoterapia, kolky, bazálna stimulácia, reminiscenčná terapia, časopis „Rozsvieťme tmu“,
biblioterapia, športové a duchovné aktivity, kultúrno - spoločenské podujatia v zariadení
i mimo neho
vzdelávanie – podpora a pomoc pri zabezpečovaní vzdelávania a absolvovania kurzov pre
nevidiacich a slabozrakých klientov v Rehabilitačnom stredisku v Levoči, podpora klientov pri
vzdelávaní podľa ich individuálnych potrieb a záujmov.

5. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2015
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5.1. Procedurálne zabezpečenie
Klientom poskytujeme celoročnú pobytovú sociálnu službu zodpovedajúcu ich individuálnym
schopnostiam prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich druhu a stupňu ich
odkázanosti na sociálnu službu. Poskytovanie sociálnej služby plánujeme spolu s klientmi podľa ich
individuálnych potrieb, schopností a cieľov, ktoré si vytýčia v individuálnom pláne. Ak je klientom
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby, súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.
Kapacitne je zariadenie dimenzované na 146 miest. K 31. decembru 2015 bol počet klientov 145,
priemerný počet klientov na deň bol 142,8. V evidencii doručených žiadosti o poskytovanie sociálnych
služieb bolo 11 žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Priemerné obsadenie
miest v priebehu roka 2015 predstavuje 97,8 %. Plánovaný počet lôžko dní od 01.01.2015 do
31.12.2015 tvorí spolu 53 290. Skutočné plnenie predstavovalo 50 080 lôžko dní a teda 93,98 %.
Celkovo 2006 lôžko dní bolo voľných pre dočasnú neprítomnosť klientov z dôvodu hospitalizácie
a dovolenky. V roku 2015 sa poskytovala sociálna služba prevažne klientkam - ženám. Priemerný vek
klientov za rok 2015 je 61,1 rokov. V rámci sociálnej rehabilitácie sme aktivizovali 38 klientov v
dôchodkovom veku v závislosti od schopností a zdravotného stavu každého jednotlivca. Podlahová
plocha obytných miestností v ubytovacích budovách č. 1 až č. 3 bola 1.305,27 m2, čo predstavuje 8,94
m2 na osobu.
Štruktúra prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2015
V nasledujúcich grafoch priblížime základne štatistické údaje o počte klientov, ktorým sa poskytovala
sociálna služba, ich vekovej štruktúre, stupni odkázanosti a v neposlednom rade i o ekonomicky
oprávnených nákladoch a deľbe ich úhrady medzi klienta a Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.
Graf č.1 - prijímatelia sociálnych služieb podľa pohlavia

Prijimatelia sociálnej služby spolu
muži
ženy

145
57
88
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Graf č. 2 -

prijímatelia sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti

stupeň odkázanosti počet prijímateľov
III.
1
V.
9
VI.
135

Graf č. 3 - prijímatelia sociálnej služby podľa vekovej kategórie

vek
19-25
26-39
40-62
63-74
75-79
80-84
85-89
nad 90 rokov

počet prijímateľov
1
8
76
42
5
6
4
3

Najstaršia klientka oslávila krásnych 93 rokov, najmladšia klientka mala 19 rokov.
Nakoľko celkové náklady na prevádzku zariadenia sú zložené z viacerých zdrojov, priblížime si
financovanie priemerných ekonomicky oprávnených nákladov ( EON ) za rok 2015.
Priemerné EON na klienta za mesiac v sledovanom období boli vo výške 846,70 €, priemerná úhrada
(PÚ) klienta za mesiac bola vo výške 229,74 €, teda priemerné náklady BSK za vykazované obdobie
boli na klienta vo výške 616,96 € mesačne. Priemerná úhrada klienta za poskytovanú sociálnu službu
(ubytovanie, stravovanie, odkázanosť) činí 7,41 € za jeden deň.
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Graf č. 4 – priemerné EON mesačne za rok 2015

EON 2015
úhrada ÚBSK
úhrada klienta

suma v € mesačne
616,96
229,74

Graf č. 5 - Percentuálny podiel priemernej úhrady klienta na priemerných EON za poskytnutú sociálnu
službu v r. 2015

Graf č. 6 – faktory ovplyvňujúce plnenie kapacity zariadenia v roku 2015

Faktory plnenia kapacity
prijatí
prepustení
zomrelí
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Počet

16
3
11
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5. 2. Činnosť a aktivity
Klientom nášho zariadenia poskytujeme sociálnu službu v súlade so zákonom o sociálnych službách.
Pri poskytovaní sociálnej služby kladieme hlavný dôraz na individuálny prístup k nim, mapovanie ich
potrieb, záujmov a na individuálne plánovanie sociálnej služby klientmi. V oblasti mapovania potrieb
využívame predovšetkým komunikáciu s klientom prostredníctvom vyjadrovania svojho pohľadu na
život, na svoje možnosti, zručnosti, potreby či túžby, na zistené medzery v službách operatívne
reagujeme, aby sme tak docielili celkovú spokojnosť klientov. Zamestnanci pracujúci s klientmi sú
odborne spôsobilí a vzdelávaní tak, aby vedeli aktívne reagovať na potreby klientov, aby prakticky
vedeli vychádzať v ústrety aj tým klientom, ktorí svoje potreby nevedia jasne pomenovať. V priebehu
celého roka sme spolupracovali s miestnou i okolitými MŠ a ZŠ, kolegiálnymi zariadeniami,
komunitou, s Légiou P. Márie zo Šenkvíc a Budmeríc, v rámci možnosti sme zabezpečovali
začleňovanie klientov do reálneho života a znižovali mentálnu bariéru v okolí. Odborní zamestnanci v
oblasti starostlivosti o fyzické a duševné zdravie klientov využívali meditačné a relaxačné techniky
a rôzne formy terapií, hlavne arteterapiu, muzikoterapiu, pohybovú a tanečnú terapiu, individuálnu
reminescenčnú terapiu, biblioterapiu, ergoterapiu, terapiu hrou, tvorbu v keramickej dielni, aktivizovali
klientov prostredníctvom krúžku varenia, speváckeho krúžku i cez vydávanie časopisu „Rozsvieťme
tmu." Využívali tiež aplikovanú behaviorálnu analýu (ABA) – ako formu komunikácie s klientmi
s viacnásobným postihnutím, psychoedukáciu, psychologickú rehabilitáciu, podporujú samostatnosť
klientov, ich sociálne začlenenie, hospodárenie s financiami a pod.
Pre skvalitnenie tímovej spolupráce a tým aj poskytovanej sociálnej služby využívame spoločné
stretnutia s pracovníkmi iných úsekov, v rámci ktorých boli aj v minulom roku rozanalyzované
jednotlivé pracovné problémy a kontakt s klientom. V priebehu celého roka sme v nich pokračovali,
pretože boli prínosom v aplikácii jednotného prístupu ku klientovi, ktorý vedie k skvalitneniu jeho
života v zariadení i mimo neho. K skvalitneniu práce s klientom prispela tiež pravidelná supervízia pre
skupiny zamestnancov jednotlivých úsekov zariadenia a vedúcich zamestnancov, ale najmä zážitkové
semináre pre zamestnancov – sprostredkovanie prežitku handicapu formou zážitkového učenia; nácvik
asertivity; podpora kohézie; nácvik komunikácie s klientom, vžívanie sa do života klienta v rôznych
situáciách, napr. do role klienta so zrakovým alebo mentálnym postihnutím klienta, tiež si vyskúšali
postavenie zamestnancov zariadenia. Takto zažité situácie ukázali iný, nový pohľad na individuálny
prístup ku klientovi pre kvalitný výkon pracovnej činnosti. Zároveň potvrdili dôležitosť empatie (
pozerať sa na svet očami klienta). Využívali sme tiež komunikáciu (telefonickú, elektronickú i osobnú)
zamestnancov s opatrovníkmi, resp. príbuznými klientov, ktorá sa osvedčila ako veľmi jednoduchý
a dostupný prostriedok skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby jej prijímateľom. Nadviazali sme
spoluprácu s DeD Macejko v Malackách, kde má naša klientka umiestneného syna. Spoločne sme
naplánovali na rok 2016 stretnutia všetkých účastníkov v záujme skvalitnenia rodinných väzieb
a vzťahov.
Aktivity
Sociálno terapeutický úsek
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Novoročné posedenie – v novom roku sme sa opäť všetci stretli a zaželali si veľa zdravia, úspechov
a vzájomného porozumenia.
IV. Ročník recitačnej súťaže v poézií a próze: hneď v úvode nového roku sme sa zúčastnili krásneho
podujatia organizovaného DSS pre deti a dospelých Javorinská, odkiaľ sme si okrem ceny, doniesli
krásne umelecké zážitky.
Cesta k samostatnosti: podujatie organizované Úradom BSK, kde si naši klienti mohli vypočuť
zaujímavé poznatky a načerpať inšpiráciu pre smerovanie vlastného života.
Týždeň mozgu: podujatie, ktoré pre klientov zariadení pripravila DSS a ZS Stupava sme vrelo privítali,
nakoľko sa mali klienti možnosť popasovať so zaujímavými úlohami a pomerať si vedomostné
zručnosti s klientmi iných zariadení.
Šibačka: Už tradične prišli klienti Meremy vyšibať naše klientky, ktoré si pre nich pripravili darčeky
a pohostenie
Divadlo Kamko: V spolupráci s divadlom Kamko Bratislava, si mohli naši klienti i kolegovia
vychutnať kúsok divadelného umenia i prechádzku Bratislavou.
Návšteva Zámockého parku Pezinok: V okolí nášho zariadenia je množstvo kultúrnych pamiatok,
ktoré naši klienti radi navštevujú, tentokrát sme pripravili výlet do zámockého parku, kde sme si
dopriali oddych i chutné občerstvenie.
Botanická záhrada– Naši klienti majú pekný vzťah k prírode i rastlinstvu ako takému, čo uplatňujú i
v rámci nášho zariadenia, no inšpirovať sa a rozšíriť obzory zo sveta botaniky si nenechali ujsť ani
tento rok, krásne magnólie predsa nekvitnú každý deň.
Tanečná kaviareň: V rytme tanca a krásneho prostredia kaštieľa sme zorganizovali tanečnú kaviareň,
pričom klienti a zamestnanci MCSS Modra a dobrovoľníci nás poctili svojou návštevou, spolu sme si
užili veselé chvíle, na ktoré radi spomíname.
Vernisáž výstavy výtvarných prác klientov DSS Rosa: - naše zariadenie sa môže pýšiť šikovnými
rukami svojich klientov, preto sme privítali možnosť predstaviť práce našich umelecky zdatných
klientov na tomto podujatí.
Deň rodiny - Charitatívna akcia obce Báhoň na podporu detí z DD, kde naši klienti darovali vlastné
výrobky z dielne a tak prispeli na pomoc deťom.
Právne aspekty výkonu opatrovníctva: konferencia organizovaná Úradom BSK, dala nový priestor
pre načerpanie cenných rád, poznatkov a skúsenosti v oblasti opatrovníctva. Podujatie ocenili
i zúčastnení klienti.
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Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma: Už tradične sa konala súťaž v čítaní textu pre nevidiacich
a slabozrakých klientov v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, kde sme sa radi zúčastnili a stretli sa opäť
s množstvom milých ľudí i z Krajskej rady ÚNSS
Trnava.
Deň otvorených dverí Bránou
Domova sociálnych služieb pre
dospelých v Báhoni v sobotu 6.
júna prešlo viac ako 600
návštevníkov pri príležitosti Dňa
otvorených dverí, ktorý bol
zároveň Otvorením leta v krásnom
prostredí kaštieľa, v ktorom grófov Jezernických už pred 85 rokmi vymenili
nevidiaci a ťažko zdravotne postihnutí. Podujatie sa uskutočnilo v duchu už
tradičného dňa otvorených dverí a zároveň aj 85. výročia založenia zariadenia.
O bohatý kultúrny program, dobrú náladu a pohostenie sa postarali klienti,
zamestnanci DSS a sponzori. V domove bolo zároveň príjemne, veselo i tvorivo. Podujatie otvoril Allan
Mikušek, známy country spevák a hudobník. V príbehu „Cesta životom“ zaujali divákov naši klienti
jednak hovoreným slovom, tanečno-speváckymi kreáciami i hudobným doprovodom. S veľkým
úspechom sa predstavili viaceré hudobné a folklórne skupiny, Saskia Šipošová a aj známa speváčka
Jadranka. Pri jej piesňach sa v tanci vyzvŕtali aj inak ťažko mobilní klienti. Pravda, v rámci pohybových
možností neodolali rytmu pesničiek z jej širokého repertoáru. Aj deti mali veľmi bohatý program.
Vyskúšali si prácu s keramickou hlinou pri tvorbe rôznych ozdôb a najväčší zážitok si odniesli z ukážok
policajných zásahov „kukláčov“, výcviku psov a ich využívaní
pri zneškodňovaní páchateľov trestnej činnosti. Zajazdili si aj na
poníkoch, zaujal ich aj stolný futbal. Najmenší sa vyšantili na
trampolíne i na nafukovacom hrade. Život klientov v tomto
sociálnom zariadení dokumentovali desiatky fotografií aj pestrá
ponuka výrobkov ich zručných rúk od pletených košíkov,
háčkovaných doplnkov, ozdobných keramických i drôtených
výrobkov, mydiel či sviečok. Milé stretnutia, pohoda i chutné
občerstvenie v podobe kotlíkového gulášu, cigánskej pečienky,
chrumkavej klobásy, ale aj domácich koláčikov tiež prispeli k prežitiu príjemných chvíľ domácich
i hostí.
Hod šípkami – na turnaj v hode šípkami, sme boli pozvaní zariadením DSS Javorinská, klienti sa ho
zúčastnili už po šiesty krát, stretli sa s priateľmi, užili si ho a získali aj umiestnenie.
Projekt „Naše Mesto“ - vďaka projektu Nadácie Pontis „Naše Mesto“ sa nám v rámci
dobrovoľníckeho dňa podarilo skrášliť areál DSS. Z poskytnutého grantu sme zakúpili farby, okrasné
dreviny a letničky. Spoločne sme namaľovali zábradlia, vstupnú i záhradnú bránu, altánok a lavičky.
Vysadili sme kvety, kríky, upratali sme a pokosili areál. Zrevitalizovali sme okolie fontány.
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Dobrovoľnícky deň bol korunovaný úprimnou radosťou z
výsledku práce všetkých jeho účastníkov. Do uvedených
dobrovoľníckych aktivít sa zapojilo 33 našich
zamestnancov a klientov, 9 firemných dobrovoľníkov
( Firmy: TOMRA, EGIT) a jeden dobrovoľník so ZŤP
z miestnej obce. Tento projekt vysoko oceňujeme,
pretože s minimálnym vkladom priniesol maximálny
efekt a úžitok formou kvality i kvantity, ale aj v oblasti
medziľudských vzťahov a pohľadu zdravej populácie na chuť popasovať sa so zdravotným postihnutím.
Richtárska varecha - naši klienti po náročnom dobrovoľníckom dni
spríjemnili sobotné popoludnie účastníkom 8. ročníka súťaže vo varení
guláša. Hudbou, spevom, tancom i hovoreným slovom o radostiach
i starostiach chudobného a skromného Janka priblížili publiku
i súťažiacim príbeh zo slovenskej dedinky
z minulého storočia.
Zúčastnili sa aj vystúpení ostatných hosťujúcich umelcov a tiež
i ochutnávky špecialít, ktoré pripravili domáci podnikatelia, pričom si aj
zatancovali.
Juniáles v Modre - v Mestskom centre sociálnych služieb v Modre bolo veselo. Juniáles bol výbornou
príležitosťou na stretnutie a prezentáciu záujmov a umeleckej činnosti klientov z viacerých zariadení.
Naši klienti predviedli prítomnému publiku tanečné choreografie a piesne z vlastnej tvorby. Ľudia sa
navzájom tešili zo svojej blízkosti a z pocitu, že môžu urobiť radosť iným. Bolo to jedinečné podujatie
a neskoro podvečer sme sa rozchádzali do svojich domovov obohatení o veľmi príjemné zážitky.
Deti klientom - klienti deťom naše zariadenie navštívili deti z MŠ vo Vištuku spolu s rodičmi a pani
učiteľkou, aby potešili našich klientov piesňami, ktoré sa naučili v rámci biblického krúžku. Naši klienti
deťom tiež zaspievali, predstavili im pomôcky pre nevidiacich
a porozprávali im o svojom postihnutí. Deti so záujmom počúvali.
Pozreli si aj výrobky z hliny v keramickej dielni a samy si
vyskúšali vytvarovať rôzne predmety. Nakoniec sa vyšantili na
trampolíne. Stretnutie sa všetkým veľmi páčilo a dohodli sme sa
na jeho ďalšom pokračovaní.
Petangový turnaj – účastníci turnaja si zmerali sily v petangovom
zápolení v kolegiálnom zariadení Merema. Naši klienti vytvorili dve súťažiace družstvá. V konkurencii
dvadsiatich piatich družstiev sme obstáli výborne. Naše ženy skončili na piatom až ôsmom mieste
a muži si zahrali finále s domácou Meremou, ktorá zatiaľ nemá konkurenta, ktorý by vážne ohrozil jej
niekoľkoročnú víťaznú pozíciu. Meremákom ďakujeme za perfektný deň i za to, že nás naučili petang
hrať.
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Športové hry – Plavecké Podhradie – vytvorené družstvo našich klientov sa opäť
zúčastnilo týchto športových hier, kde ich čakalo množstvo súťaží, zábavy
a občerstvenia.
Poznajme krásy Bratislavy: Zamestnanci i klienti sa vybrali za krásami nášho
hlavného mesta, pričom jeho nádheru mohli pozorovať z výšky reštaurácie UFO.
Púť do Budmeríc – duchovná pobožnosť klientov s členkami Légie P. M.
v Budmericiach.
Zásnuby klientov: Láska nepozná hranice a takto to bolo i u našich klientov, ktorí
si napriek rôznym hendikepom našli cestu k sebe.
Mariánska púť: Už tradične sa klienti i zamestnanci zúčastňujú púte do Marianky, ktorá je známa
svojou liečivou vodou.
Oslava 60. narodenín klienta: Klienti a zamestnanci nášho zariadenia pripravili pohostenie i kultúrny
program pre svojho kamaráta, ktorý sa dožil krásneho životného jubilea, tento deň sme prežili v radosti
a veselosti.
Mariánska púť: Klienti majú osobitný vzťah k pútnickým miestam pričom tento krát sme sa vybrali na
jedno z najkrajších na Slovensku, priamo do Šaštína.
5. Chovateľský deň v Kočíne: sa konal na farme Šterusy, ktorý zorganizovala Slovenská holsteinská
asociácia, PVOD Kočín, pričom naši klienti boli pozvaní. Celé podujatie bolo zamerané hlavne na
prehliadku farmy a ochutnávku tých najlepších domácich
farmárskych výrobkov a chutných jedál.
Deň srdca“ - Športový deň: klienti a zamestnanci nášho
zariadenia v spolupráci so zariadením Senior centra Staré mesto
a dobrovoľníkov z Báhoňa prežili deň plný aktivity a zábavy,
pričom odmenou nám boli výborné cukrárske výrobky.
Spievame na ľudovú nôtu: Úžasné podujatie, ktoré sa konalo
v Sološnici sme si nemohli nechať ujsť. Klienti boli úspešní aj
na podujatí v Plaveckom Podhradí, kde si s priateľmi pri hudbe, tanci a chutnom občerstvení spríjemnili
vzájomné chvíle.
Deň otvorených dverí v CSS Budmerice: pozvanie našich klientov do Centra sociálnych služieb v
Budmericiach, ktoré sa nieslo v duchu zábavy, gulášu a spoznania našich susedov.
Deň úcty k starším: Našich starších sme si uctili hudbou, tancom, spomienkami a príjemným
posedením pri chutnom občerstvení.
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Plody zeme – výstava – Pravidelne organizovaná výstava v kostole sv. Františka v obci Báhoň, kde
klienti majú možnosť načerpať inšpiráciu pre umeleckú tvorbu s plodmi zeme. Tento krát sme
prezentovali plody vo forme obrazov tvorených zo semienok, ale i množstvom iných výrobkov
z prírodných materiálov.
85. výročie založenia DSS: Už 85 rokov sú múry kaštieľa ochrannou rukou pre tých, ktorí to potrebujú,
preto sme tento významný deň oslávili posedením ale i tancom v srdci kaštieľa.
Deň strašidiel: Kreativite sa medze nekladú a naši klienti ukázali, koľko vtipu a nápadu je v ich
hlavách i rukách, zostrojili si za pomoci zamestnancov krásne masky, ktoré prezentovali na spoločnej
zábave a tanci.
Sviatok zosnulých : spoločne s klientmi sme si uctili pamiatku zosnulých a zapálili sme im sviece na
miestnom cintoríne.
Recitačná súťaž: Naši klienti si pripravili prezentáciu krásnych literárnych diel slovenských autorov
ale i vlastnej tvorby.
Chrlický slavík – Na tejto speváckej súťaži sa zúčastnili naši klienti v celkovom počte 5, kde spolu
s sprievodom reprezentovali zariadenie v zahraničí. Podujatie bolo organizované DSS Chrlice v Brne.
Deň nevidiacich - pri príležitosti tohto sviatku, sme klientom nevidiacim a slabozrakým pripravili
posedenie, ktoré sa nieslo v znamení spevu, tanca a spomienok na časy dávno minulé.
Výstava pomôcok pre nevidiacich: nevidiaci a slabozraký klienti sa zúčastnili prezentácie výrobkov
a noviniek pomôcok pre nevidiacich, ktorá sa uskutočnila v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.
Výstava výtvarných prác klientov DSS : naše zariadenie je hrdé na svojich klientov a ich tvorbu, i tú
výtvarnú mohli obdivovať počas celého mesiaca návštevníci obchodného centra City Aréna v Trnave,
kde boli diela našich klientov s ich súhlasom vystavené.
Vianočné trhy vo Vištuku a v Báhoni: na podujatiach sme
prezentovali zariadenie nie len výrobkami šikovných rúk, ale i
programom, ktorý si klienti pripravili k tejto príležitosti.
Mikuláš – Mikuláš, anjel i čert potešili všetkých klientov
maškrtkami.
Rozprávkové Vianoce na hrade, Alžbetin hradný trh: Napriek
množstvu aktivít si naši klienti našli čas ukázať čo dokážu vytvoriť i na Alžbetiných hradných trhoch,
ktoré sa konali na hrade v Bratislave.
Prichádzajú Vianoce - vianočné posedenie a koledovanie si pripravil krúžok klientov a zamestnancov,
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ktorí nás už správne naladili a priniesli do zariadenia tu pravú vianočnú atmosféru.
Prileteli anjeli: Názov presne vystihuje ako sme sa cítili pri návšteve detského hudobno-dramatického
krúžku, ktorí nám svojím vystúpením, piesňami a koledami vyčarovali úsmevy na tvári.
Štedrý deň je tu: a naši klienti nemohli ostať neobdarovaní, každý si pod stromčekom našiel ten svoj
kúsok radosti.
Nesieme vám novinu: Na záver roka nás navštívili koledníci z Báhoňa, ktorí nám spríjemnili vianočný
čas.
V oblasti vzdelávania klientov sme realizovali nasledovné programy:
 celoživotné vzdelávanie klientov „Univerzita premeny človeka“ v rámci nášho zariadenia
s cieľom podpory ich kognitívnych schopností a tvorivosti,
 zvyšovanie mediálnych kompetencií, počítačových zručností a práce s internetom
 výučba základov jazykov – anglického, nemeckého, talianskeho
 zvládanie a využívanie základov rôznych výtvarných techník s následnou prezentáciou
v zariadení i mimo neho formou výstav.
Zdravotný úsek
Naše zariadenie zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona NR SR č.
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. V roku 2015 uzavrelo zmluvu so VšZP
o uhrádzaní zdravotných výkonov v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti prijímateľom sociálnej
služby, ktorí sú jej poistencami. Poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti našim klientom sme
zabezpečovali dvomi obvodnými lekárkami, ktoré prichádzali do zariadenia obvykle jeden krát do
týždňa alebo podľa naliehavosti na požiadanie. Psychiatričky prichádzali do zariadenia jeden krát
mesačne, v naliehavých prípadoch na požiadanie. Podľa potreby prebiehala telefonická konzultácia
s nimi, alebo bol klient ošetrený priamo v ich ambulanciách. Inak zdravotnú starostlivosť klientom
poskytovali tieto lekárky priamo v ambulancii nášho zariadenia za asistencie našich sestier. Odborné
vyšetrenia klientov sme absolvovali v rámci bratislavského a trnavského samosprávneho kraja. Klienti
na vyšetrenie prichádzali sami alebo v sprievode ošetrujúceho personálu pri zistení zmien ich
zdravotného stavu. Imobilní klienti boli vyšetrovaní a ošetrovaní priamo na lôžku. Následne po
vyšetrení klientov lekármi sestry plnili všetky ich pokyny a odporučenia. Jednalo sa najmä o úkony
počnúc od prípravy a podávania liekov, injekcií / i. c., s. c., i. m. / po odber biologického materiálu
/ výtery, vyšetrenie FW, odber a vyšetrenie glykémie a glykemickej krivky, základné vyšetrenie
moču.../, preväzy, prevenciu a ošetrovanie dekubitov, sledovanie klientov a meranie základných
vitálnych hodnôt, starostlivosť o permanentný katéter, starostlivosť o kolostómiu, nefrostómiu,
tracheostómiu, podanie očistnej klizmy, oxygenoterapiu, v prípade potreby aj odsávanie a iné
požadované úkony. Zápisy o vyšetrení a poskytovaní uvedených úkonov boli zaznamenávané v zmysle
platných predpisov na dekurzné listy, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie. Ošetrovateľskú
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a opatrovateľskú starostlivosť klientom poskytovali v sledovanom období sestry, rehabilitačné
pracovníčky, sanitárky a opatrovateľky v dvojzmennej prevádzke. V našom zariadení boli vykonané
nasledovné vyšetrenia a preventívne prehliadky v počte:
Vyšetrenie

Počet

základné

3.286 (všeobecný lekár)

psychiatrické

869

očné

45

kožné

264

psychologické

1.362

Spolu

5.826

Ošetrenie chrupu klientov
sme zabezpečovali v miestnej stomatologickej ambulancii
a v stomatologickej ambulancii Veľký Biel. Ostatné odborné vyšetrenia klientov boli realizované
v štátnych i neštátnych zariadeniach v Modre, v Pezinku, v Bratislave a v Trnave.
Odborné vyšetrenia poskytnuté uvedenými ambulanciami boli v roku 2015 v celkovom počte 1105.
Jednalo sa nasledovné vyšetrenia: interné, chirurgické, urologické, GFS, gynekologické, diabetologické,
cievne, očné, onkologické, endokrinologické, pľúcne, ECHO, nefrologické, spirometria,
stomatochirurgia, kolonoskopia, ORL, RTG, zubné, kardiológia, psychiatrické, neurologické,
mamografia, ortopedické, denziometrické, sonografické, gamagrafické a angiografia.
Uvedené vyšetrenia si vyžiadali sprevádzanie klientov zdravotníckymi pracovníkmi / sestrami alebo
opatrovateľkami – podľa zdravotného stavu klienta / v rozsahu 1 589 hodín, 25 minút. V priebehu
roku 2015 bolo hospitalizovaných 25 prijímateľov / z toho: 17 žien, 8 mužov /, čo predstavuje 2.006
dní. Väčšina našich klientov je nevidiacich v kombinácii s inými závažnými postihnutiami, čo si
vyžaduje individuálny prístup a sústavnú starostlivosť a obsluhu personálu.
Rehabilitačnú činnosť vykonávali dve rehabilitačné pracovníčky na základe ordinácie ošetrujúceho
lekára. Jednalo sa o nasledovné výkony v počte:

Výkon
LTV
ultrazvuk
biostimul
iné / polohovanie /
orientácia
magnetoterapia

Počet
3.569
264
389
897
154
463
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Rehabilitačné sestry okrem uvedených výkonov učili nevidiacich klientov priestorovej orientácii a
nácviku sebestačnosti.
Za dodržiavanie a uplatňovanie hygienických predpisov v celom zariadení zodpovedala vedúca
zdravotného úseku, ktorá pravidelne vykonávala kontroly.
Zdravotná starostlivosť bola v roku 2015 zameraná na liečebno - preventívnu a ošetrovateľskú
starostlivosť, dodržiavanie zásad osobnej a všeobecnej hygieny, správnej výživy a duševnej vitality,
uplatnenie empatie v práci zdravotnej sestry i opatrovateľky a osvetovej činnosti pri zabezpečovaní
potrieb našich klientov po bio - psycho - sociálnej stránke.
V rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov boli zrealizované odborné semináre
zamerané na získavanie poznatkov v zdravotnej starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím.
Naše sestry sa tiež zúčastňovali odborných seminárov organizovaných Slovenskou lekárskou
spoločnosťou – Sekcia sestier, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a zdravotníckymi
firmami.
5.3. Personálne zabezpečenie
Organizačná štruktúra a počet zamestnancov DSS PD
Schválený počet zamestnancov DSS PD Báhoň je 97. Personál nášho zariadenia zabezpečuje
komplexné technické a ekonomické riadenie a organizáciu služieb poskytovaných klientom podľa
zákona o sociálnych službách, rozvoj materiálno-technickej základne zariadenia, starostlivosť o
základné prostriedky a ich modernizáciu, opravu a údržbu objektov a zariadení a efektívne
využívanie zdrojov a prostriedkov na racionalizáciu prevádzky. Organizačnú štruktúru tvorí 97
zamestnancov, je členená na štyri úseky: úsek riaditeľa (ÚR), prevádzkovo – ekonomický úsek (PEÚ),
zdravotný úsek (ZÚ) a sociálno-terapeutický úsek (STÚ). PEÚ zabezpečuje obslužné a ďalšie činnosti
v počte 30 zamestnancov, ZÚ odborné a obslužné činnosti v počte 52 zamestnancov, STÚ odborné
a ďalšie činnosti v počte 11 zamestnancov, odbornú činnosť vykonávajú dvaja psychológia a jeden
liečebný pedagóg začlenení do ÚR, ktorý riadi, koordinuje a kontroluje činnosť zariadenia. Pracovné
pozície zamestnancov sú účelne kumulované podľa rozsahu náročnosti a problematiky. Pôsobnosť
úsekov upravujú jednotlivé prevádzkové poriadky úsekov.
K 31. decembru 2015 sme mali v organizačnej štruktúre schválený počet zamestnancov 97, skutočný
stav zamestnancov za obdobie 01. – 12. 2015 prepočítaných bol 96 zamestnancov.
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Pracovná pozícia

Počet

Pracovná pozícia

Počet

riaditeľ

1

vedúci PEÚ, ekonóm, zást. riad.

1

psychológ

2

pokladník, registratúra

1

liečebný pedagóg

1

samostatný účtovník, majetkár

1

vedúca ZÚ, vedúca sestra

1

mzdár, personalista

1

koordinátor ZOP

1

vrátnik

3

majster údržbár

1

2

kurič, údržbár, záhradník

5

25

vodič, údržbár, záhradník

1

upratovačka

8

práčka, žehlička, krajčírka

4

vedúca STÚ, SP

1

referent stravovania, asistent LV

1

sociálny pracovník

3

skladník , zásobovanie

1

inštruktor sociálnej rehabilitácie

3

kuchár

4

pracovný terapeut

4

pomocný kuchár

6

sestra

15

fyzioterapeut
sanitárka, opatrovateľka

Štruktúra zamestnancov podľa jednotlivých úsekov k 31.12.2015
DSS PD sa organizačne člení na:





úsek riaditeľa
prevádzkovo – ekonomický úsek
zdravotný úsek
sociálno-terapeutický úsek

ÚR
PEU
ZU
STU

V DSS PD sú zriadené funkčné miesta vedúcich pracovníkov:





riaditeľ
vedúci PEU, ekonóm, zástupca riaditeľa
vedúca ZU, vedúca sestra
vedúca STU, sociálna pracovníčka.

Riaditeľovi sú priamo podriadené vedúce úsekov, dvaja psychológia a jeden liečebný pedagóg.
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Graf č. 7 – počet pracovníkov v jednotlivých úsekoch DSS PD Báhoň

názov

počet
zamestnancov

úsek riaditeľa

4

sociálno-terapeutický úsek

11

zdravotný úsek
prevádzkovo-ekonomický
úsek

52
30

Graf č. 8 – klasifikácia zamestnancov podľa odbornosti k 31.12.2015

klasifikácia
zamestnancov

počet
zamestnancov

odborní

56

neodborní

41

Vzdelávanie zamestnancov
Zamestnanci na jednotlivých pracovných pozíciách spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Priebežne si
dopĺňajú vzdelanie formou odborných prednášok, seminárov a kurzov internou i externou formou
usporiadaných zariadením, Úradom BSK, Slovenskou komorou zdravotných sestier a pôrodných
asistentiek a externými vzdelávacími organizáciami. V sledovanom období sme vzdelávali
zamestnancov v oblasti individuálnych plánov, vysvetľovali sme im ako pracovať s klientom, ako
realizovať individuálne plány, k čomu sme uskutočnili interné vzdelávanie, ktorého sa zúčastnili všetci
zamestnanci. Veľkú pozornosť sme venovali štandardom kvality v oblasti oboznamovania klientov
i zamestnancov, a tiež príprave interných smerníc a predpisov. Odborní zamestnanci sa externe
zúčastnili odborných seminárov s nasledovnými témami:
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Kultivácia osobnosti zamestnanca v oblasti sociálnych vzťahov
Kráčaj v mojich topánkach
Riziká a krízové situácie pri práci s klientom
Základné princípy muzikoterapie
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
Vykonávanie základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej
kontroly na mieste v podmienkach územnej samosprávy
Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb
Sociálne služby ako verejný záujem
Zmeny v zákone o dani z príjmov
Zmeny ZP, RZD 2014
Podpora samostatnosti osôb so ZP
Právne aspekty opatrovníctva
RZD, zmeny v programe
Terapeutická komunikácia, Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Diabetes Mellitus,
Strata vody – dehydratácia, Manažment v ošetrovateľstve
Implementácia integrovaného programu regionálneho operačného programu na programové
obdobie 2014-2020
Ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického klienta so schizofréniou
Štandardy kvality sociálnych služieb
Implementácia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku a EÚ seminár
Implementácia legislatívnych zmien zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.
Ľudské práva a slobody v inštitucionálnej a komunitnej starostlivosti
Komunitné centrá – nová príležitosť pre mestá, obce a ZSS v procese deinštitucionalizácie
Aktuálna problematika dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob v účtovníctve
organizácií štátnej správy a samosprávy
Supervízia: Schopnosť odmietnuť klientove neoprávnené, ale naliehavé požiadavky
Individuálne plány klientov
DSS PD Báhoň
ISPIN 2
Sociálnoprávne aspekty rozvodu
Supervízia – Vplyv fyzického veku a dĺžky praxe na pracovný výkon; Ako narábať s pocitmi
ľútosti pri práci s klientmi, citové vydieranie
Supervízia –Kooperácia činností zariadenia pre rozvoj kvality života klientova podiel
zdravotníckych pracovníkov na nej
Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy podľa zákona 317/2009 Z. z. , uplatnenie v praxi
Aktuálne zmeny v zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch
Správa registratúry, novela zákona 395/2002Z.z., zmeny v správe dokumentov
Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015
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Inkontinencia a kompresívna terapia
Nové trendy v ošetrovateľstve II.
RKS a PA
Epidemiologicky závažné činnosti pre prácu s potravinami
Základné princípy muzikoterapie
Spoločne proti Alzheimerovej chorobe
Trenčiansky ošetrovateľský deň
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

5.4. Prevádzkové zabezpečenie
Naše zariadenie je situované pozdĺž hlavnej obecnej komunikácie vedľa mimoúrovňového kríženia
železničnej trasy z južnej strany a cca 300 m severne od centra obce. Areál zariadenia má rozlohu 2,74
ha. Sú v ňom tri samostatné budovy, v ktorých sú ubytovacie, spoločenské a prevádzkové priestory,
garáže, vrátnica a oddychové zóny parkového typu so záhradnými
altánkami a lavičkami. Klientom poskytujeme ubytovanie v jedno až
štvorlôžkových izbách so štandardným vybavením. V budove č. 1 sú
štyri oddelenia (dve mužské, dve ženské), v ktorých na prízemí sú
ubytovaní
imobilní a ťažko
mobilní klienti a na poschodiach
mobilní klienti. V budove č. 2 sú
na prízemí ubytovaní imobilní
klienti, na poschodiach mobilní klienti. Obidve budovy majú
spoločné bezbariérové hygienické a sociálne zariadenia ( po
kompletnej rekonštrukcii ) pre jednotlivé oddelenia. Personál využíva
pri manipulácii s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi špeciálne
pomôcky a zdvíhacie zariadenia. Na udržanie a podporu fyzickej kondície klientov sú využívané
rehabilitačné miestnosti a telocvičňa. Klienti majú možnosť venovať sa pohybovým aktivitám a
cvičeniu pod odborným vedením. Na každom poschodí je spoločenská
miestnosť. Klienti majú možnosť výberu, v ktorej z nich sa chcú
venovať obľúbenej činnosti, relaxu alebo stretnúť sa s blízkymi.
V budove č. 3 sú ubytované najmä manželské páry (nevidiaci)
a mobilní klienti. Je v nej sedem bytových jednotiek, z toho sú tri
dvojizbové byty a štyri garsónky. Každý byt má vlastný kuchynský
kútik, hygienické a sociálne zariadenie.
Inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrina, teplo) sú spoločné pre všetky tri ubytovacie objekty. DSS
je zásobovaný pitnou vodou z obecného vodovodu, kanalizácia je pripojená k obecnej kanalizačnej sieti.
Vykurovanie a ohrev vody je zabezpečovaný vlastnou kotolňou DSS. Telefónna ústredňa je zriadená na
vrátnici, zabezpečuje spojenie so všetkými tromi budovami.
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Pranie posteľnej bielizne a osobného šatstva klientov realizujeme vo vlastnej práčovni. Špeciálne
vyčistenie šatstva sme v roku 2015 zabezpečovali pre klientov externe v čistiarňach.
Úsek stravovania a liečebnej výživy
Stravovanie našich klientov bolo zabezpečované kuchyňou DSS v súlade s predpismi o verejnom
stravovaní s uplatnením systému HACCP. Jedálny lístok vrátane diét zostavovala referentka
stravovania na základe požiadaviek klientov v rámci stravovacej komisie, ktorej členmi sú okrem nej a
sestry aj volení zástupcovia klientov. V súlade s pravidlami zdravej výživy mali klienti pestrý príjem
ovocia a zeleniny a zabezpečovaný pitný režim (minerálky, malinovky, čaje, džúsy). Stravovanie bolo
zabezpečované každodenne, vrátane sobôt a nedelí. Strava bola podávaná 5 – 6- krát denne (raňajky,
desiata, obed, olovrant, večera a II. večera pre diabetikov). Úprava pripravovaného jedla bola
vykonávaná v súlade s požadovanými normami. Pripravenú stravu sme podávali klientom v dvoch
jedálňach. Klienti, ktorí sú ubytovaní v samostatných bytových jednotkách, mali možnosť stravu
konzumovať vo svojich kuchynkách. Túto službu využívali najmä manželské páry.
V priebehu roka 2015 boli celkovo spracované potraviny v hodnote 177.435,59 €. Cena stravnej
jednotky na deň bola v roku 2015 v sume 3,3194 € pre racionálnu a šetriacu stravu a pre diabetickú
stravu 4,1493 €. Celkovo bolo pre klientov a zamestnancov DSS Báhoň pripravených spolu 272 521
jedál, z toho:
Jedlá
Racionálna
Diéta
Diabetici
Diabetici / Diéta
Zamestnanci
ZOS
ZOS / diabetick á
ZOS / diéta
Spolu

Raňajky

Desiata

33 040
3 653
4 001
8 248

33 040
3 653
4 001
8 248

1 678
981
627
52 228

1 678
981
627
52 228

Obedy
34 091
3 651
4 003
8 251
8 287
1 937
1 734
627
62 581

Olovranty Večere
34 089
3 651
4 003
8 251
1 679
981
627
53 281

31 685
3 276
4 006
8 283
26
1 679
981
627
50 563

II. večere

711
929
0
0
0
1 640

Spolu

Prevarené
suroviny

165 945
17 884
20 725
42 210
8 313
8 651
5 658
3 135
272 521 177 435,59

Okrem zostavovania jedálneho lístka (po dohode so stravovacou komisiou) referentka stravovania
vykonávala objednávanie surovín, kontrolu dodržiavania stravnej jednotky, kontrolu a dohliadanie nad
výdajom stravy, riadenie a zabezpečovanie chodu stravovacej prevádzky. Prípravu a vydávanie jedál,
umývanie riadu a priestorov kuchyne zabezpečovali kuchári, pomocní kuchári, skladník a referent
stravovania a liečebnej výživy. Okrem každodennej očisty stravovacej prevádzky raz týždenne bolo
vykonávané hĺbkové čistenie týchto priestorov (sanitárny deň) a v trojmesačných intervaloch bola
urobená deratizácia vo všetkých častiach areálu.
Prevádzkovo – ekonomický úsek zabezpečoval nepretržitú prevádzku celého zariadenia po
technickej, finančnej i personálnej stránke. V rámci skvalitňovania poskytovanej sociálnej služby a
spríjemňovania pobytu klientov sme zveľaďovali objekty DSS, pričom sme väčšinu opráv, úprav a
rekonštrukcií vykonali svojpomocne v súlade so zásadami efektívneho nakladania s finančnými
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prostriedkami z rozpočtu. V rámci zabezpečovania hygieny a plnenia požiadaviek na ubytovacie
zariadenia sme vymaľovali ubytovacie, spoločné a prevádzkové priestory v budove č. 1 vymenili sme
dve okná a jedny vonkajšie vchodové dvere v budove č. 2.
5.5. Finančné hospodárenie
Čerpanie rozpočtu v roku 2015
Na základe schváleného rozpočtu Zastupiteľstvom BSK a rozpočtových opatrení nám na rok 2015 boli
pridelené nasledujúce záväzne ukazovatele:
Príjmy

Záväzný limit

Skutočnosť

% plnenia

200

Nedaňové príjmy

410 500,00 €

419 171,83 €

102,11

300

Granty a transfery

24 052,92 €

22 067,35 €

91,74

Výdaje

Záväzný limit

Skutočnosť

% plnenia

610

Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV

821 401,33 €

821 103,75 €

99,96

620

Poistné a príspevky zam. do poisťovní

299 720,49 €

296 647,04 €

98,97

630

Tovary a ďalšie služby

417 571,54 €

415 104,50 €

99,41

640

Transfery

5 119,02 €

5 093,22 €

99,50

713

Kapitálové výdavky - stroje, prístroje a zariadenia

3 188,00 €

3 152,40 €

99,62

1 547 000,38 €

1 541 100,91 €

99,62

Celkom
Príjmy
Položka 200 – Nedaňové príjmy zahŕňa príjem za:

poskytnutú sociálnu službu vo výške
396 066,96 € ( plnenie na 102,34 %)
stravné – zamestnanci + OPS vo výške
23 104,87 € ( plnenie na 98,32 %)
vrátenie pohľadávok po dedičskom konaní vo výške
2 561,47 €
príjmy z dobropisov
235,71 €
Položka 300 – Granty a transfery zahŕňa nasledovný príjem:
Príspevok z ÚPSVaR na aktivačné práce pre dlhodobo nezamestnaných
Grant z Nadácie Pontis vo výške
Príjem z iných VÚC
Príjem zo VšZP za poskytovanie zdravotnej starostlivosti

1.900,33 €
200,00 €
11.724,57 €
8.242,45 €.
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Výdavky
Položka 610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV predstavuje výdavky na hrubé mzdy zamestnancov,
ktorý sú odmeňovaní v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.
Položka 620 - Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní predstavuje výdavky na povinné
odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.
Položka 630 - Tovary a ďalšie služby predstavuje nevyhnutné výdavky na zabezpečenie nepretržitej
prevádzky zariadenia v súlade so zásadami efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov. Jedná sa
najmä o výdavky na energie (plyn na kúrenie a varenie, elektrická energia, voda a stočné, poštovné
a telekomunikačné ) vo výške 103 868,04 €, nákup potravín vo výške 197 069,50 €, všeobecný materiál
(čistiace prostriedky, materiál na údržbu, elektroinštalačný materiál a materiál na opravy a údržbu
vykonávanú svojpomocne) vo výške 40.676,20 € a ostatné výdavky na povinné revízie, PHM,
poistenia, ...
V rámci prevádzky sme využívali tri motorové vozidlá:
Vozidlo
FIAT PANDA
FABIA
CITROEN

najazdené km
1 643
10 663
4 163

spotreba PHM v l celkom
Ø spotreba v l/ 100 km
99,16
6,04
578,11
5,42
405,54
9,74

Položka 640 - Transfery - predstavuje výdavky na úhradu prvých desať dní pri pracovnej
neschopnosti zamestnanca a odchodné pri prvom odchode zamestnanca do dôchodku (v súlade so
Zákonníkom práce).
Položka 713 - Kapitálové výdavky - stroje, prístroje a zariadenia predstavuje výdavky vynaložené na
zakúpenie prístrojov na dlhodobé používanie, a to: zakúpenie trojrúry na prípravu jedál do našej
stravovacej prevádzky.
Pohľadávky
podľa zákona 448/2008 Z. z.
podľa zákona 448/2008 Z. z.
podľa zákona 448/2008 Z. z.
podľa zákona 448/2008 Z. z.
podľa zákona 448/2008 Z. z.
podľa zákona 448/2008 Z. z.
Ostatné pohľadávky klientov
Iné pohľadávky
Celkom

rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015

Výška pohľadávok v €
9.217,93 €
20.600,03 €
26.338,88 €
33.945,12 €
26.093,95 €
13.772,11 €
2.949,05 €
908,92 €
133.825,99 €
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Výška záväzkov v €

Záväzky
Neuhradené faktúry k 31. 12. 2015

1.109,47 €

Pohľadávky podľa zákona 448/2008 vznikli tým, že väčšine klientov nepostačuje ich príjem na celú
úhradu za poskytovanú sociálnu službu. Ostatné pohľadávky vznikli pri neukončených dedičských
konaniach.
5.6. Projekty a sponzorské dary v roku 2015
V roku 2015 sme podali tri projekty, všetky boli úspešné. Okrem toho sme získali dary v hodnote
15.100,25 €. Jednalo sa o zdravotnícky a hygienický materiál, zdravotnícke pomôcky, elektrický
záhradný drvič konárov, črepníkové kvety – letničky, fontána, čerpadlo, okrasné dreviny, kvety,
Tlačiarne, tonery, farby, okrasné kríky, pracovnú obuv, nábytok, občerstvenie na DOD a ostatné akcie,
oblečenie pre klientov, lieky, kancelársky materiál, zriadenie web stránky, opravu a údržbu služobných
MV, invalidného vozíka, zariadení a vybavenia kuchyne. Našimi sponzormi boli nižšie uvedené firmy
a fyzické osoby:
Sponzor

Sponzor

Hartman-Rico
Ares Bratislava
Darina Gašparíková, Bratislava
GRÜNWALD, s. r. o. Pezinok
Arthur Gilbord, Pezinok
Budmerické mäsiarstvo, Budmerice
CENTRUM PHARMACIA I., s.r.o. Senec
CIMED, s.r.o. Trnava
Pekáreň Častá

Miloš Hanus, Jablonec
Mgr. Jozefína Nitschneiderová, Blatné
Unihouse, s.r.o. Trnava
Anton Fabiankovič, Vištuk
Sanimat, s.r.o. Bratislava
Stav-color Betón, s. r. o. Častá
Lekáreň Sv. František Báhoň
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
Milota Holková, Trnava

Podali sme sedem projektov, úspešní sme boli v štyroch projektoch.
Názov projektu

Dotácia z

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

Úrad práce Pezinok

Naše Mesto 2015

Nadácia Pontis

Ateliér arteterapie

MPSVR SR

Spolu
Dary
Dotácie a dary spolu

Dotácia v €
1.900,33
200,00
1.500,00
3.600,33

Sponzori

15.100,25
18.700,33
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6. Záver
V roku 2015 sme pokračovali v socializácii klientov, klientom sme sprostredkovali bližší a častejší
kontakt s rodinou, komunitou a podporovali sme ich začleňovanie do prirodzeného prostredia bežnej
populácie. V nastúpenom trende chceme pokračovať aj v budúcnosti. Jedná sa najmä o podporu
integrácie prijímateľov sociálnej služby do komunity, návratu do prirodzeného domáceho prostredia
a tiež o podporu pracovných aktivít klientov, ktorí prejavili záujem o zárobkovú činnosť s cieľom
upevňovania ich pracovných návykov, zručností, finančnej zodpovednosti a čo najvyššej možnej miere
samostatnosti, a tým aj dosiahnutia ich ekonomickej nezávislosti. Jedná sa o projekt, do ktorého sa
zapojilo zatiaľ šesť klientov.
Spoluprácu s DeD Macejko v Malackách plánujeme v roku 2016 postupne prehlbovať a pokračovať
v prípadových konferenciách za účelom obnovenia a posilňovania rodinných väzieb a vzťahov medzi
matkou, maloletým synom a starou matkou. Prípadové konferencie plánujeme tiež využívať pri
poskytovaní sociálnej služby aj iným klientom ako účinný nástroj zlepšenia komunikácie a skvalitnenia
vzťahov v rodine i v zariadení.

V Báhoni, 30. júna 2016

Ing. Mária Vráblová, riaditeľka
Ing. Jana Polakovičová, vedúca PEÚ, ekonómka, zást. riaditeľky
Mgr. Soňa Schwantzerová, vedúca STÚ
Mgr. Jozefína Nitschneiderová, vedúca ZÚ
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