Domov sociálnych služieb pre dospelých
ul. SNP č. 38, 900 84 Báhoň
Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja

VS
Strana
1 z 37

Výročná správa za rok 2016

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“
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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 Krihová
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 plnú
plechovú bránu, 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 i 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 našom domove 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 – poskytujeme ju v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa
platného Katalógu zdravotných výkonov; ďalej zabezpečujeme poskytovanie 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, kolky, bazálna
stimulácia, reminiscenčná terapia, časopis „Rozsvieťme tmu“, biblioterapia, športové a
duchovné aktivity, kultúrno - spoločenské podujatia v zariadení i mimo neho,
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 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 2016
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 2016 bol počet klientov 145,
priemerný počet klientov na deň bol 145,58. V evidencii doručených žiadosti o poskytovanie sociálnych
služieb bolo 25 žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Priemerné obsadenie
miest v priebehu roka 2016 predstavuje 99,71 %. Plánovaný počet lôžko dní od 01.01.2016 do
31.12.2016 tvorí spolu 53 436. Skutočné plnenie predstavovalo 53 283 lôžko dní, čo je teda 99,71 %.
Celkovo 153 lôžko dní bolo voľných pre dočasnú neprítomnosť klientov. V roku 2016 sa poskytovala
sociálna služba prevažne klientkam - ženám. Priemerný vek klientov za rok 2016 je 62,3 rokov.
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 31.12.2016
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

Prijímatelia sociálnej služby
spolu
Muži
Ženy

145
60
85
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Graf č. 2 - prijímatelia sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti

Stupeň odkázanosti
III.
V.
VI.

počet
prijímateľov
1
10
134

Graf č. 3 - prijímatelia sociálnej služby podľa vekovej kategórie

Vek
25-29
30-39
40-62
63-69
70-79
80-90
nad 90 rokov

počet
prijímateľov
1
5
71
36
20
10
2

Najstaršia klientka oslávila krásnych 93 rokov, najmladšia klientka mala 28 rokov.
Nakoľko celkové náklady na prevádzku zariadenia sú zložené z viacerých zdrojov, priblížime si
financovanie priemerných ekonomicky oprávnených nákladov ( EON ) za rok 2016.
Priemerné EON na klienta za mesiac v sledovanom období boli vo výške 852,68 €, priemerná úhrada
(PÚ) klienta za mesiac bola vo výške 229,07 €, teda priemerné náklady BSK za vykazované obdobie
boli na klienta vo výške 623,61 € mesačne. Priemerná úhrada klienta za poskytovanú sociálnu službu
(ubytovanie, stravovanie, odkázanosť) činí 7,38 € za jeden deň.
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Graf č. 4 – priemerné EON mesačne za rok 2016

EON 2016
úhrada ÚBSK
úhrada klient

suma v € mesačne
623,61
229,07

Graf č. 5 - Percentuálny podiel priemernej úhrady klienta na priemerných EON za poskytnutú sociálnu
službu v r. 2016

Graf č. 6 – faktory ovplyvňujúce plnenie kapacity zariadenia v roku 2016

Faktory plnenia kapacity
prijatí
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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 komunitou i okolitými MŠ a ZŠ, kolegiálnymi zariadeniami,
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 analýzu (ABA) – ako formu komunikácie s klientmi
s viacnásobným postihnutím, psychoedukáciu, psychologickú rehabilitáciu, podporujúcu 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. 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 rámci komunity a stretnutia zamestnancov sme si všetci navzájom popriali do
nového roka všetko najlepšie, najmä pevné zdravie, porozumenie, dobrú pohodu, spokojnosť a veľa
krásnych aktivít.
Fašiangový ples v DSS Modra – MEREMA - začiatkom februára sme sa zúčastnili už tradičného
fašiangového plesu v Modre. Klienti sa tejto plesovej zábavy zhostili, vyobliekali sa do slávnostných
plesových rób. Naše klientky prišli namaľovať a učesať
kozmetičky a kaderníčky z Kaderníctva Sini pod vedením pani
Ingrid Kročkovej, ktorým patrí naše veľké ,,ĎAKUJEME". Po
príchode do Mestského kultúrneho strediska v MODRE, nás
„Meremáci“ veľmi priateľsky privítali. Počas celého večera sme
tancovali, hrala dobrá hudba, pochutnali sme si na zákuskoch,
chlebíčkoch a na výbornej večeri. Naši klienti sa stretli zo
svojimi kamarátmi. Bola aj očakávaná tombola. Na záver sme si
tradične priniesli krásnu a výbornú tortu. Vrátili sme sa do
zariadenia unavení, ale spokojní a plní pekných zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať.
Fašiangová zábava - v našom domove sa stala Fašiangová zábava s
pochovaním basy už jednou z tradícií, na ktorú sa naši klienti každý
rok veľmi tešia. Na začiatok, sa predstavil sprievod masiek, potom
nasledovalo ,,pochovávanie basy" sprevádzané hlasným nárekom
a smutným spevom. Po obede bola voľná zábava, ale už bez masiek.
Klienti si zatancovali aj zaspievali. Ku koncu sa podávalo malé
občerstvenie. Počas celého dňa vládla príjemná atmosféra.

Medzinárodný deň žien - pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, klienti obdarovali všetky ženy v
našom zariadení hlineným srdiečkom, ktoré sme spolu vyrobili v keramickej dielni. Po obede sme
pozvali všetky klientky na posedenie v jedálni, kde si pochutnali na sladkom občerstvení a zabavili sa
pri dobrej hudbe.
Kadernícky salón SINI u nás pri príležitosti MDŽ - veľké ĎAKUJEME patrí
kaderníčkam z Kaderníckeho salónu SINI, ktoré si pri príležitosti MDŽ našli
čas a svoje služby poskytli našim klientkam priamo v zariadení.
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Maľovanie na sklo v DSS Integra v marci, sme prijali pozvanie od našich dlhoročných kamarátov z
DSS pre deti a dospelých - Integra. Účelom nášho spoločného stretnutia boli
tvorivé dielne. Naučili sme sa zaujímavú techniku
maľby temperovými farbami na sklo s nádychom
veľkonočného obdobia.
Hľadanie zlatého vajca – pri príležitosti blížiacej sa Veľkej noci sme tento
rok pre našich klientov pripravili súťaže s veľkonočnou tematikou. Víťazi sa
tešili z krásnych cien. Ostatní klienti boli odmenení za aktívnu účasť
Šibačka: Už tradične prišli klienti Meremy vyšibať naše klientky, ktoré si pre
nich pripravili darčeky a pohostenie.
Medzinárodná súťaž – Kouzelní klíč v Pinelovej nemocnici ako nám napovedá samotný názov, je to
medzinárodná
súťaž
psychiatrických nemocníc,
liečební,
stacionárov a ambulancií, do ktorej sa svojou vlastnou poéziou a
prózou, mohli zapojiť pacienti i
zamestnanci týchto zariadení.
Celým podujatím sa niesla
príjemná atmosféra, ale i trošku
napätia a trémy. Prestávky v
programe vypĺňala príjemná hudba, chutné občerstvenie aj ukážka
írskych tancov. Ocenená bola aj naša klientka Zuzka.
Návšteva Bratislavskej ZOO - na tento deň sme si s klientmi naplánovali výlet do Bratislavskej ZOO.
Naši klienti si mohli pozrieť pavilón opíc, zebry, žirafy aj mačkovité šelmy.
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Benefičný koncert – Chyťme sa za ruky
v nedeľu 24. apríla sme sa zúčastnili 7. ročníka
benefičného koncertu pod názvom "Chyťme sa za
ruky" pre osoby so sociálnym znevýhodnením v
rámci mesta Galanta a Trnavského samosprávneho
kraja.
Stavanie mája v
tento deň sme si
s našimi klientmi
pripravili krátky
program. Oblečení v krásnych krojoch a pri speve ľúbozvučných
slovenských piesní nám naši mládenci postavili ,,máj".
Petangový turnaj na každoročnej súťaži v petangu organizovanej DSS Merema sme nesmeli chýbať
ani my. Klienti si užívali športovú atmosféru a popri tom spoznali aj nových ľudí. 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.
Fidlikára – Červený nos - príchod zdravotných klaunov už
od začiatku sprevádzalo veľké vzrušenie. Ani tento krát
nesklamali. Predstavenie s názvom ,,Fidlikára" ponúkalo
pestrú hudbu, spev vtipné scénky, všetkých divákov vtiahlo
do deja a vyvolalo veľa pozitívnych emócií. Odchádzali
šťastní a usmievaví. Asi sme sa na chvíľku zmenili všetci na klaunov. Ďakujeme preto naším priateľom
zo združenia ČERVENÝ NOS.
Dobrovoľníci u nás
Do nášho zariadenia zavítala v júni skupina dvadsiatich
mladých ľudí z firmy Tomra Senec, aby v rámci
dobrovoľníckeho dňa
a projektu „Naše
Mesto 2016“ podporila svojou iniciatívou naše zariadenie. Na
programe bolo skrášlenie areálu – natretie lavičiek, brán, zábradlí,
sadenie stromčekov, vyplievanie buriny a zametanie. Do tejto
aktivity sa okrem nich zapojilo aj 44 našich zamestnancov a
klientov a jeden dobrovoľník so ZŤP z miestnej obce.
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Deň otvorených dverí – 8. ročník - naše zariadenie otvorilo
svoje dvere 4. júna pre vyše sedemsto účastníkov kultúrno
spoločenského podujatia pri príležitosti už 8. ročníka Dňa
otvorených dverí i pre tých, ktorí sa možno len náhodou
zastavili, aby spoločne s nami prežili jeden krásny deň plný
nádherných okamihov, príjemných stretnutí, bohatého
kultúrneho programu, zábavy, zaujímavých aktivít, ale aj
chutného občerstvenia. Nezabudli sme ani na deti, pre ktoré
sme pripravili rôzne aktivity pre zábavu i na rozvoj ich
kreativity. S radosťou si vyskúšali prácu s keramickou hlinou, najmenší sa vyšantili na trampolíne,
zajazdili si aj na poníkoch a s chuťou si zahrali stolný futbal. Nezabudnuteľný zážitok si odniesli z
ukážok špeciálnej zásahovej jednotky väzenskej a justičnej stráže pri zneškodňovaní páchateľov trestnej
činnosti. Prekvapenie ich čakalo aj v podobe kolesa šťastia, v ktorom každý niečo pekné alebo užitočné
vyhral. Tento deň, ktorý sa pomaly a isto stáva akousi našou tradíciou, bol tak, ako po minulé roky
zároveň netradičný v tom, že bol zameraný predovšetkým na stretnutie veľkej ľudskej rodiny, utuženie
vzťahov a spríjemnenie ulietaných a stresujúcich dní, s ktorými sa denne boríme a tiež aj nato, aby sme
si pripomenuli, že neodmysliteľnou súčasťou nášho života by mala byť láska, radosť, príjemná pohoda,
vzájomné porozumenie a spolupatričnosť. A to sa nám naozaj aj podarilo, naši klienti i návštevníci boli
spokojní a už sa tešia na stretnutie o rok. Príjemným zážitkom pre nich bola aj návšteva pána predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavla
Freša, ktorý toto podujatie otvoril. Svojou
návštevou nás poctila aj
riaditeľka Odboru
sociálnych vecí, Mgr. Michaela Šopová. O
otvorenie leta sa zábavným programom zasa
postarali klienti a zamestnanci zariadenia. S
veľkým úspechom sa predstavil aj folklórny súbor
Igrici, hudobná skupina Šmidly Boys, známa
televízna svokra Gizka Oňová, speváčka Jadranka,
folklórna skupina Vieska a detský folklórny súbor
Speváčik. Pri ich muzike a speve sa s radosťou pri
tanci vyzvŕtali aj ťažko mobilní klienti. Pravda, v
rámci svojich pohybových možností. Život
klientov v zariadení dokumentovali desiatky fotografií aj pestrá ponuka výrobkov ich zručných rúk. Za
tento nádherný deň úprimne ďakujeme všetkým klientom, zamestnancom,
dobrovoľníkom, pánovi starostovi i rodinám za pomoc pri jeho príprave,
organizovaní a zabezpečovaní, a tiež všetkým sponzorom za materiálnu a
finančnú podporu, pretože bez nej by nebolo možné toto krásne podujatie
uskutočniť. A samozrejme všetkým návštevníkom za to, že prišli medzi
nás. Zvlášť ďakujeme žiakovi ZŠ v Báhoni, Lukášovi Švorcovi, ktorý sa
dokázal zriecť svojej hodnotnej zbierky gormitov, aby ju daroval do
kolesa šťastia pre radosť a potešenie malých návštevníkov nášho podujatia. Je to pekný príklad aj pre
ostatných. Lukášovi prajeme ešte veľa takýchto krásnych a šľachetných rozhodnutí.
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Púť ku kaplnke v Budmericiach – naši klienti spoločne putovali s
klientmi z Centra sociálnych služieb Budmerice a členkami légie Panny
Márie ku kaplnke Panny Márie Lurdskej v Lindavskom lese. Po
spoločných modlitbách si zaspievali niekoľko ,,MARIÁNSKYCH
PIESNÍ".
Richtárska varecha - naši klienti po náročnom dobrovoľníckom dni
spríjemnili sobotné popoludnie účastníkom 9. 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.
VII. ročník turnaja v hádzaní šípok na terč - už tradične ho
organizoval DSS Javorinská. Klienti začali po zahájení skúšobným
hodom a potom už súťažili naostro. Všetci účastníci boli odmenení,
dostali cenu i diplom. Naši kamaráti nás pozvali aj na ďalší ročník tohto
turnaja.
Pestrý deň - VII. ročník - naši
klienti sa zúčastnili na športovo-vedomostnej súťaži v areáli
partizánskej lúky v Bratislave. Organizátormi tejto skvelej akcie
boli Bratislavský samosprávny kraj, DSS Rozsutec, Miestny úrad
Lamač, Mestské lesy, Červený kríž a Dobrovoľný hasičský zbor.
Súťažiaci si zmerali sily v disciplínach ako hod petangovou guľou
na cieľ, orientácia v teréne, spoznávanie prírody, hasenie vodou, či
poskytovanie prvej pomoci. Na záver si všetci mohli pochutnať na
občerstvení.
Športové hry 11. ročník - v tento slnečný letný deň sme sa
zúčastnili športových hier, ktoré organizoval DSS Plavecké
Podhradie. Okrem našich klientov sa súťaží zúčastnili klienti z
ďalších zariadení. Súťažili sme v rôznych disciplínach, ktoré
preverili našu fyzickú kondíciu, silu i presnosť. Bola to krásna
aktivita, tešíme sa už na ďalšiu v budúcom roku.
Prehliadka Budmerického kaštieľa spojeného s piknikom
V júni sme sa vybrali s klientmi do Budmerického kaštieľa, kde
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sme si počas prehliadky mohli pozrieť niekoľko miestností
zariadených predmetmi, ktoré boli predtým súčasťou Domova
slovenských spisovateľov, ako aj zbierkovými predmetmi zo SNM Múzea Červený Kameň. V oboch prípadoch ide o exponáty, ktoré
pochádzajú zo zvozov Národnej kultúrnej komisie z opustených a
znárodnených šľachtických sídiel po druhej svetovej vojne – žiaden
z predmetov nepatrí k pôvodnému zariadeniu kaštieľa spred roka
1945. Po krásnej prehliadke sme si spravili pred kaštieľom piknik.
Niektorí klienti sa išli prejsť po parku a pomodliť sa ku Kaplnke Panny Márie Lurdskej v Lindavskom
lese za kaštieľom. Príjemne unavení sme sa vrátili s krásnymi spomienkami domov.
Výlet do Trenčína podľa prianí našich klientov sme sa vlakom vybrali za
históriou do Trenčína. Prehliadka hradu a pamiatok všetkých zaujala.
Všetkým výletníkom dobre padol aj zaslúžený oddych.
Silnica Budmerice VI. ročník súťaže vo ,,VARENÍ GULÁŠA" - akcia sa
konala na bývalom Silnickom mlyne, medzi obcami Budmerice a Jablonec.
Domáci obyvatelia si popri súťaži pripomenuli i bitku, ktorá sa odohrala na tomto mieste a pri ktorej
pred 311 rokmi umrelo takmer 1300 mužov. My sme na tomto podujatí vystúpili s kultúrnym
programom. Publiku sme ponúkli v podaní našich klientov tango, brušný tanec a rytmickú maccarenu.
Na záver nášho vystúpenia si publikum spolu s našou speváčkou zaspievalo známu pieseň „Vráť mi tie
hviezdy.“
Opekačka v DSS po všetkých aktivitách bola pre klientov príjemným
spestrením i relaxom obľúbená opekačka. Tí šikovnejší si opekali
špekáčiky sami, ostatným ich pripravili sociálne. Všetci si pochutnali
na chrumkavej dobrote a spoločne si posedeli v družnej debate.
DOD Budmerice - prijali sme pozvanie do Centra sociálnych služieb
v Budmericiach, kde sa konal ,,DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ".
Prialo nám aj počasie. Zapojili sme sa do programu svojím krátkym
vystúpením, ktoré sa dôchodcom veľmi páčilo.
Mariánska púť – klienti i zamestnanci si tak ako každý rok
naplánovali púť do Marianky, najstaršieho pútnického
miesta na Slovensku. Pôvod a história tohto miesta je sčasti
zahalená legendami. Historici rádu pavlínov,
ktorý toto miesto spravoval, zapísali ústne
tradovanú legendu o pustovníkovi, ktorý žil v
tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal
sošku Panny Márie. Počas nepokojov, ktoré
nastali v Uhorsku po smrti kráľa Štefana,
pustovník musel zo svojho miesta utiecť.
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Sošku skryl do bútľavého stromu. Našla sa o niekoľko desaťročí neskôr. Spôsob, ako sa soška našla, je
tiež zahadný. Najznámejšie tradovaná legenda hovorí, že v údolí žil zbojník, ktorému sa narodili ťažko
postihnuté deti. Keď to nešťastný otec videl, sľúbil, že napraví svoj život a dal sa na pokánie. Vo sne sa
mu vraj zjavila Matka Božia a ukázala mu miesto, kde má kopať v zemi, nájsť tam sošku a pod ňou
prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe deti, budú zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník zasvätil po
tejto udalosti svoj život Božej službe. Na túto púť sa klienti každoročne veľmi tešia, majú o ňu veľký
záujem a samozrejme aj o vodu z prameňa.
6. chovateľský deň v Kočíne Farma - Slovenská holsteinská
asociácia a PVOD Kočín usporiadala už 6. ročník chovateľského dňa,
na ktorom sme nemohli chýbať ani my. Hneď po príchode sme si
prezreli celý areál, navštívili sme miestnosť na dojenie a veľmi peknú,
novú stajňu. Tiež sme sa zúčastnili ochutnávky chleba a súťaže o
najlepší chlieb. Chlieb, ktorý nám najviac chutil, bohužiaľ nevyhral.

Národná púť v Šašíne – na túto nádhernú púť sme sa tešili už celé mesiace. Atmosféra svätej omše
bola neopakovateľná a klienti na ňu spomínajú až dodnes. Povzbudivé slová biskupa sa vryli hlboko do
sŕdc našich klientov.

Košútsky hudobný kľúč - tento rok sme sa s klientmi zúčastnili 9. ročníka medzinárodného
hudobného festivalu pod názvom ,,Košútský hudobný kľúč". Toto podujatie bolo organizované pri
príležitosti 63. výročia zriadenia Domova sociálnych služieb Košúty. Táto súťaž však nie je len o speve
a tanci, ale aj o nadviazaní priateľských vzťahov. Okrem klientov sociálnych zariadení z celého
Trnavského kraja sa na ňom predstavili aj hostia z Čiech a Maďarska. Celé podujatie sa konalo pod
záštitou Trnavského samosprávneho kraja. Víťazmi boli všetci klienti, ktorí svojím výkonom prispeli k
peknému zážitku.
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Recitačná súťaž - aj tento rok sa v našom domove konala recitačná súťaž
na počesť Milana Rúfusa. Klienti si mohli vybrať poéziu, prózu alebo aj
vlastnú tvorbu. Na záver mala porota veľmi ťažkú úlohu, vybrať z
pomedzi všetkých súťažiacich tých najlepších. Všetci boli skvelí,
jednoducho, každým rokom lepší a lepší.
Plody zeme –výstava - aj tento rok sme pripravovali obrazy ( Adam a Eva
v raji, Anjel, Hrozno a mnohé ďalšie) na výstavu ,,PLODY ZEME", ktorá sa konala v miestnom
kostole prvú októbrovú nedeľu. Okrem nás svojimi prácami prispeli aj deti zo základnej školy,
materskej škôlky, dôchodcovia a ostatní obyvatelia obce. Naše obrazy sa všetkým veľmi páčili.

Chrlický slávik - už po tretí krát sme sa
zúčastnili speváckej súťaži ,,CHRLICKÝ
SLÁVIK". Naši klienti predviedli
svoj
spevácky talent, ktorý bol ohodnotený
odbornou porotou. Umiestnili sa na prvom a
treťom mieste.
Deti a naši nevidiaci pri príležitosti dňa
nevidiacich sme tento rok privítali v našom
zariadení deti zo základnej školy. V prvej polovici jedálne naši nevidiaci a slabozrakí klienti predviedli
deťom svoje pomôcky pre nevidiacich, ako napríklad náramkové hodinky so sluchovým výstupom,
tablet so zvukovým výstupom, tlakomer a mnohé ďalšie. Naši dvaja
nevidiaci klienti
prezentovali
písanie
na
Pichtovom
a
Braillovom stroji.

_________________________________________________________________________________________________________________
Tel. číslo: 033/6455156
IČO: 00654787
e-mail: vizus@stonline.sk
BÚ: Štátna pokladnica 7000472667/8180
033/6455150
DIČ: 2021097265
dssbahon@stonline.sk
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0047 2667

Domov sociálnych služieb pre dospelých
ul. SNP č. 38, 900 84 Báhoň
Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja

VS
Strana
21 z 37

Výročná správa za rok 2016

Deň úcty k starším: Našich starších sme si uctili hudbou, tancom, spomienkami a príjemným
posedením pri chutnom občerstvení. Zaspievali im deti z folklórneho súboru „Speváčik“ z Vištuka.
Lampiónová disco - dostali sme krásne tekvičky, a tak sme z nich vyrobili nádherné lampióny.
A lampiónová disco sa mohla začať.
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.
Výstava vyšívaných obrazov v Bratislave Naša bývala klientka
Ruženka nás pozvala na svoju prvú výstavu vyšívaných obrazov.
Výstava mala veľký úspech, naše pozvané klientky sa po dlhej dobe stretli so svojimi kamarátkami a
kamarátmi. Spoločne sme si pozreli program, ktorý si pre nás pripravili, zaspievali sme si naše známe
piesne a pospomínali na staré časy. Popri tom sme si pochutili na výbornom občerstvení. Obrazy, ktoré
sa nám páčili, sme si mohli po prehliadke aj zakúpiť. Po tomto príjemnom dni sme sa rozlúčili a tešíme
sa, že sa opäť o rok stretneme na ďalšej výstave.
Mikuláš - medzi našich klientov zavítal Mikuláš s anjelmi, čertmi a
zo škriatkami. Klientov prekvapili a
obdarovali balíčkom zo sladkosťami
a ovocím. Klienti Mikulášovi za
sladké prekvapenie povedali krátku
básničku alebo zaspievali pesničku.
Nakoniec sa Mikuláš aj s pomocníkmi rozlúčili a sľúbili, že o rok nás
navštívia zas.
Vianočné trhy vo Vištuku - v obci Vištuk sa konali tradičné vianočné trhy na, ktorých nechýbal ani
stánok s vianočnými výrobkami našich klientov. Opäť sme návštevníkov trhov prekvapili novými
ozdobami, adventnými vencami, vianočnými svietnikmi, pletenými papierovými ozdobami,
magnetkami, hračkami z papiera a inými výrobkami. K príjemnej vianočnej atmosfére sme prispeli
vianočným programom. Po
vystúpení sa klienti mohli
občerstviť výbornou cigánskou
pečienkou,
punčom
a
vianočnými oblátkami.
Vianočné trhy v Báhoni v
našej obci sa konali už tradičné
Vianočné trhy. Naši klienti spríjemnili návštevníkom trhov
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sobotné zimné popoludnie krásnymi vianočnými koledami. Všetci si mohli zakúpiť vianočné ozdoby,
med, ikebany, drobné darčeky, pochutnať si na koláčikoch, kapustnici či cigánskej a zahriať sa vareným
vínkom či punčom.
VI.roč.súťaže na počesť Milana Rúfusa aj tento rok sme boli pozvaní
na IV. ročník recitačnej súťaže, ktorú organizovalo kolegiálne zariadenie
DSS Javorinská. Pozvanie sme s radosťou prijali. Na recitačnej súťaži
odznela próza aj poézia v podaní klientov z rôznych zariadení. Po
výbornom občerstvení nasledovalo vyhodnotenie. Súťažiaci boli ocenení
vecnými cenami a diplomami.
Vianočné stretnutie - koledy, divadelné predstavenie v CSS Budmerice klientom CSS Budmerice
sme predstavili krátkym adventným príbehom „Štyri sviece“.
Spoločne sme si posedeli pri koledách a vianočnom pečive.
Prehliadka Vianočných trhov v Trnave - Už po druhý krát
sme sa s našimi klientmi na vianočných trhoch v Trnave.
Nabažili sme sa krásnou vianočnou výzdobou. Prešli sme sa
od mestskej veže k vianočnému stromčeku, živému Betlehemu,
kde sme si spravili niekoľko fotiek. Na Trojičnom námestí sme
si dali vianočný punč, varené víno, cigánsku pečienku a
klobásku. Pomaličky sme sa presunuli na Hlavnú ulicu, kde bol
krásny vianočný adventný veniec, pri ktorom sme si tiež odfotili.
Vystúpenie detí v DSS na Luciu k nám zavítali deti spolu so svojimi
rodičmi z obce Doľany. Pripravili si pre našich klientov krásne
vianočné predstavenie. Detičky preoblečené v kostýmoch anjelov,
vyčarovali v každom z nás úsmev na tvári a radosť z blížiacich sa
sviatkov. Počas vystúpenia deti spievali, recitovali a na záver sme si
spoločne zaspievali koledu ,,Tichá noc". Naši milí hostia si pre nás
pripravili výborné medovníčky, čaj a alkoholický punč. Za toto pekné vystúpenie veľmi pekne
ďakujeme a dúfame, že sa stretneme aj o rok.
Vianočné vinšovanie a rozdávanie darčekov
pre našich klientov sme si
pripravili malé, ale príjemné
prekvapenie. Pani riaditeľka a
zamestnanci STU v spolupráci
so
psychologičkou
sa
prezliekli za živý Betlehem.
Chceli sme klientom vytvoriť príjemnú, domácu
atmosféru.

vianočnú

_________________________________________________________________________________________________________________
Tel. číslo: 033/6455156
IČO: 00654787
e-mail: vizus@stonline.sk
BÚ: Štátna pokladnica 7000472667/8180
033/6455150
DIČ: 2021097265
dssbahon@stonline.sk
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0047 2667

Domov sociálnych služieb pre dospelých
ul. SNP č. 38, 900 84 Báhoň
Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja

VS
Strana
23 z 37

Výročná správa za rok 2016

Spoločne sme koledovali na jednotlivých izbách. Klientom sme
vyčarili úsmev na tvári. Prišli nás navštíviť aj deti zo speváckeho
súboru Speváčik. Za sprievodu huslí, flauty a harmoniky vystúpili deti so
svojimi koledami a piesňami. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali
Tichú noc.
Štedrý deň ani naši klienti nemohli ostať bez darčeka, každý si pod
stromčekom našiel ten svoj kúsok radosti a pochutnal si na
vianočných dobrotách.
Čas radosti, veselosti

Na záver roka nás navštívili koledníci z Báhoňa, ktorí nám spríjemnili vianočný čas.
Vzdelávacie aktivity klientov
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: Základy
práce s počítačom I. a II. stupeň, Základy práce s internetom, Nadstavbové programy,
 zlepšovanie jazykových schopností - anglický jazyk a nemecký jazyk pre začiatočníkov,
 vzdelávanie v oblasti výtvarnej tvorby - zvládanie základov rôznych výtvarných techník s
následnou prezentáciou v zariadení i mimo neho formou výstav,
 podpora pohybových a hudobných aktivít a zručností – tanec, hra na hudobných nástrojoch.
Nové, inovatívne služby, riešenia, nástroje, prístupy v oblasti poskytovania sociálnych služieb,
ktoré sme realizovali v priebehu roka 2016:
 Prípadová konferencia: nadviazali sme spoluprácu s organizáciami na efektívne riešenie
problémov rodičov umiestnených v DSS PD a ich detí umiestnených v DeD,
 Služby externých odborníkov: na zabezpečenie a zlepšenie úrovne rodinných väzieb
prostredníctvom párovej terapie sme využívali aj spoluprácu s externými odborníkmi,
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 Motivačné rozhovory: s klientmi sme viedli motivačné rozhovory k pracovným aktivitám za
účelom skvalitnenia života a budúcej inklúzie do normálneho života, mimo sociálnej inštitúcie,
pripravovali sme ich na zamestnávanie formou brigádnickej činnosti doručovania letákov
v miestnej a susednej obci, doteraz sa zapojilo osem klientov, jedného klienta sa nám podarilo
zamestnať,
 Podpora klientov: podporovali sme klientov k sociálnym väzbám mimo zariadenia na
zlepšovanie ich sociálneho zdravia a sebaistoty v oblasti sociálnych vzťahov,
 Využívanie spätnej väzby: interný časopis klientov nám poskytol pozitívne spätné väzby u
klientov navzájom a na podporu oceňovania iných,
 Uplatňovanie nových technológií riešenia závislostí: uplatňovali sme nové technológie
riešenia závislostí v oblasti zlepšenia psychického, fyzického a sociálneho zdravia
prostredníctvom písania autobiografie,
 Realizácia individuálnych a skupinových terapií klientov závislých na alkohole,
 Iniciovanie podnetov na socializáciu klientov a
a komunikácie s občanmi,

samostatnosť ich pohybu v obci

 Pomoc a podpora klientke pozbavenej spôsobilosti na právne úkony pri prinavrátení čiastočnej
spôsobilosti, pri riešení exekúcií a dlžôb na nájomnom, podpora socializácie, duchovných
terapií,
 Interné vzdelávanie prevádzkových zamestnancov v oblasti prístupu ku klientom s MP
a duševnými poruchami,
 Sprchovanie duše - metóda sebapoznávania klientov, uvedomovania si životných epizód, ktoré
ich dostali do situácie, v ktorej sa práve nachádzajú, prehodnocovanie významu pre ich ďalšie
smerovanie, motivácia pre kvalitnejší a zmysluplný život,
 Labyrint želaní – realizovali sme celoplošné mapovanie želaní klientov, ktoré boli motivačné
pre naplnenie cieľov v ich individuálnych plánoch a boli pre nich zdrojom ďalšej motivácie
a spolupráce s nimi,
 Individuálna príprava klientky na liečbu závislosti na alkohole, koordinovanie vzťahovej
väzby klientky s dieťaťom a otcom dieťaťa,
 Spolupráca s psychiatrickými liečebňami – Predná Hora a Pezinok v oblasti terapie klientov
závislých na alkohole,
 Bazálna stimulácia – využívali sme metódy bazálnej stimulácie na zlepšenie kognitívnych
a emocionálnych procesov u klientov,
 Meditačné a relaxačné techniky – využívanie týchto techník
zlepšenie psychického a duševného zdravia klientov,

malo pozitívny vplyv na
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 Tréningy pamäte, rekognícia pre cieľovú skupinu klientov s demenciou rôzneho typu
realizácia kognitívnych cvičení ( myslenie, učenie, pozornosť),

–

 Salón krásy – viedli sme klientky k starostlivosti o pleť vlasy, ruky, maľovanie; salón slúžil aj
na upevnenie komunikácie a relaxáciu klientok. Zároveň plnil aj osvetovú a preventívnu
funkciu v starostlivosti o kožu.
 My pečieme lepšie ako vy - pečenie ako metóda praktickej činnosti, udržiava klientov
v realite, upevňuje ich motoriku a kognitívne schopnosti, do tejto činnosti sa zapájali klientky
i klienti, porovnávali, kto napiekol lepšie. Táto činnosť ich motivovala a posilňovala ich
sebadôveru a užitočnosť,
 Pánsky klub – jednalo sa o pravidelné stretnutia našich klientov a diskusiu na športovú tému
a podujatia,
 Nadviazanie spolupráce s pracovnou agentúrou Index Nosluš Trnava – aktivizácia klientov
formou brigád – jednalo sa o klientov, ktorí prejavili záujem o túto aktivitu. Motiváciou pre nich
bolo najmä prilepšenie si finančnej situácie, integrácia, udržanie si pracovných návykov.
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 nepretržitej prevádzke. V našom zariadení boli vykonané
nasledovné vyšetrenia a preventívne prehliadky v nasledovnom počte:
Vyšetrenie

Počet

Základné (všeobecný lekár)
psychiatrické
očné
kožné
psychologické
Spolu

3.867
1.325
68
469
1.424
7.153

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
3.899
304
456
1.369
195
759
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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 2016 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 2016 sme mali v organizačnej štruktúre schválený počet zamestnancov 97, skutočný
stav zamestnancov za obdobie 01. – 12. 2016 bol 97 zamestnancov.
Domov sociálnych služieb pre dospelých sa organizačne člení na:
úsek riaditeľa
prevádzkovo – ekonomický úsek
zdravotný úsek
sociálno-terapeutický úsek

ÚR
PEÚ
ZÚ
STÚ
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V Domove sociálnych služieb pre dospelých sú zriadené nasledovné funkčné miesta vedúcich
pracovníkov:
riaditeľ
vedúci PEÚ, ekonóm, zástupca riaditeľa
vedúca ZÚ, vedúca sestra
vedúca STÚ, sociálna pracovníčka.
Riaditeľovi sú priamo podriadené vedúce úsekov, dvaja psychológia a jeden liečebný pedagóg.
Štruktúra zamestnancov podľa jednotlivých úsekov k 31.12.2016
Pracovná pozícia

Počet

riaditeľ
psychológ
liečebný pedagóg
vedúca ZÚ, vedúca sestra
koordinátor ZOP
sestra
fyzioterapeut
sanitárka, opatrovateľka
upratovačka
vedúca STÚ, SP
sociálny pracovník
inštruktor sociálnej rehabilitácie
pracovný terapeut

1
2
1
1
1
15
2
25
8
1
3
3
4

Pracovná pozícia
vedúci PEÚ, ekonóm, zást. riad.
pokladník, registratúra
samostatný účtovník, majetkár
mzdár, personalista
vrátnik
majster údržbár
kurič, údržbár, záhradník
vodič, údržbár, záhradník
práčka, žehlička, krajčírka
referent stravovania, asistent LV
skladník, zásobovanie
kuchár
pomocný kuchár

Počet
1
1
1
1
3
1
5
1
4
1
1
4
6

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

_________________________________________________________________________________________________________________
Tel. číslo: 033/6455156
IČO: 00654787
e-mail: vizus@stonline.sk
BÚ: Štátna pokladnica 7000472667/8180
033/6455150
DIČ: 2021097265
dssbahon@stonline.sk
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0047 2667

Domov sociálnych služieb pre dospelých
ul. SNP č. 38, 900 84 Báhoň
Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja

VS
Strana
29 z 37

Výročná správa za rok 2016

Graf č. 8 – klasifikácia zamestnancov podľa odbornosti k 31.12.2016

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. Odborní a prevádzkoví zamestnanci sa zúčastnili
vzdelávania s nasledovnými témami:
Téma vzdelávania
Ročné zúčtovanie preddavkov, RZD 2016
Vedenie zdravotnej dokumentácie
Rana, druhy rán, hojenie rán, Nové trendy v hojení rán
Ako predchádzať chrípkovému ochoreniu v DSS a doma
Sterilizácia
Workshop s medzinárodnou účasťou - Vzdelávanie a odborná prax
VEMA – Spracovanie miezd 01/16 prechod na nový rok
Skúsenosti s klinickými skúšaniami
Práca s metastatickým horm.- refrakterným karcinómom prostaty
Kompletný servis poskytovaný pacientovi v ambulancii.
Chirurgická liečba nádorov obličiek
Starostlivosť o pacienta s deribáciou moču - nefrostómia
Mikrovaskulárna chirurgia tváre
Perioperačný manažment
Pooperačná starostlivosť, následná starostlivosť
Prezentácia pomôcok pre nevidiacich, ich využívanie v praktickom živote - Odborný seminár
EDOS – PEM – Registratúra
Príprava nového Registratúrneho poriadku a plánu v súlade s novou legislatívou
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Akútna sluchová trauma
Nádcha u detí a sinusitída
Blefarospazmus a migréna
Osteoporóza
Školenie vodičov SMV
Celoeurópsky deň pre zamestnávateľov, národné projekty zamestnávania UoZ – Odborný seminár
Poskytovanie osobnej asistencie - Odborný seminár
Prvá pomoc
K novému výkazu FIN 1-12 - Školenie
Prečo sa tešiť na nový zákon o VO s účinnosťou od 10.4.2016 - Odborný seminár
Bazálna stimulácia
Školenie BOZP a OPP
Európske trendy v práci s rodinou - Odborný seminár
VEMA – školenie – Spracovanie miezd, RHD 2015, Nový register
Školenie kuriča
Školenie BOZP a OPP
Nebezpečenstvo vzniku požiaru, protipožiarne opatrenia na pracoviskách, skladovanie horľavín
Školenie protipožiarnych hliadok
Spracovanie výkazov FIN 3-04, FIN 4-04
IMUNO – ALERGO – Odborný seminár
Arteterapia – Odborný seminár
Vzťahová väzba - Odborný seminár
Aktuálna problematika DHM a nehmotného majetku a zásob účtovníctve organizácií štátnej správy
a samosprávy – RO, PO -, obce a VÚC - Školenie
Bazálna stimulácia – Odborný seminár
Zavádzanie štandardov kvality sociálnych služieb - Odborná konferencia
VEMA - Novinky a zmeny – školenie
Podmienky kvality v sociálnych službách - Odborný seminár
Ochrana zdravia a života na pracovisku ( hygienické a protiepidemiologické opatrenia, používanie
osobných ochranných prostriedkov a pomôcok, manipulácia s horľavými a zdraviu škodlivými látkami,
prvá pomoc pri poraneniach, poleptaní, krvácaní)
Ľahko čitateľný text - Workshop
Proces tvorby zmluvy v LČT
Počiatky práce s LČT
Sprevádzanie rodiny - Odborný seminár
Bazálna stimulácia - Odborný seminár
Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie - Akreditované vzdelávanie
VEMA - školenie
Podmienky prijatia do DSS Odborný seminár
Zlepšenie komunikačných zručností zamestnancov vo vzťahu ku klientom s MP a duševnými poruchami,
špeciálne komunikačné postupy – Odborný seminár
Individuálny plán a jeho realizácia – Odborný seminár
Okresný seminár Sestier a pôrodných asistentiek
Supervízia – Medziľudské vzťahy na pracovisku
Manuál Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov zo dňa 6.10.2016 - Školenie
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Celoslovenská pracovná porada predsedov ZOO a riaditeľov ZSS
Automatizovaný spôsob postúpenia úprav rozpočtu na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Školenie
Odborný seminár ZÚ:
Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o ťažko telesne postihnutých
Osteoporóza
Starostlivosť o klienta s inkontinenciou
Dermatitída u inkontinentných pacientov
Diabetes
Pacient s diabetickou nohou - ošetrovateľská starostlivosť
Duševné poruchy a suicidalita seniorov - Odborný seminár
Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 - Odborný seminár
Riziká v komunikácii pri poskytovaní sociálnej služby - Odborný seminár
Zvládanie stresu na pracovisku – Odborný seminár
Individuálna účtovná závierka za rok 2016
Financovanie sociálnych služieb a EON - Odborná konferencia
Supervízia – Agresívne správanie klienta
Kontrolné mechanizmy a väčší individuálny prístup ku klientom ZSS Odborný seminár
VEMA- školenie- mzdy

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.
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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.
Pranie posteľnej bielizne a osobného šatstva klientov realizujeme vo vlastnej práčovni. Špeciálne
vyčistenie šatstva sme v roku 2016 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 2016 boli celkovo spracované potraviny v hodnote 207.961,66 €. Cena stravnej
jednotky na deň bola v roku 2016 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 285 121
jedál, z toho:
Jedlá
Racionálna
Diéta
Diabetici
Diabetici / Diéta
Zamestnanci
ZOS
ZOS / diabetick á
ZOS / diéta
Spolu

Raňajky

Desiata

33 582
4 395
4 140
8 248

33 582
4 301
4 140
8 248

1 832
644
1 253
54 094

1 832
644
1 253
54 000

Obedy
34 487
4 282
4 138
8 247
12 907
2 058
644
1 253
68 016

Olovranty Večere
34 487
4 282
4 138
8 247
806
294
286
52 540

31 943
4 389
4 138
8 248
2 536
1 832
644
1 253
54 983

II. večere
0
0
763
725
0
0
0
1 488

Spolu

Prevarené
suroviny

168 081
21 649
21 457
41 963
15 443
8 360
2 870
5 298
285 121 207 961,66
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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
prostriedkami z rozpočtu. V rámci zabezpečovania hygieny a plnenia požiadaviek na ubytovacie
zariadenia sme vymaľovali ubytovacie, spoločné a prevádzkové priestory v budove č. 2 a byty na
poschodí v budove č. 3, vymenili sme opticko – akustické signalizačné zariadenie v budove č. 1,
zakúpili sme novú profesionálnu práčku do
práčovne, plynové stoličky a kompostéry do
stravovacej prevádzky a bez zápachové koše
na oddelenia pre imobilných klientov.
V októbri 2016 sme začali s rozsiahlou
rekonštrukciou oddelenia pre mobilné ženy.
Rekonštrukcia bola ukončená v apríli 2017.
Jednalo sa o úpravu hlavného vstupu, ktorej
súčasťou bolo vyvesenie dverí, vybúranie
drevených
zárubní,
osadenie
nových
automatických dverí, zárubní a osadenie
nových plastových dverí. Ďalej sa urobilo
statické zabezpečenie stropov a podláh bočného traktu na druhom poschodí ženského oddelenia v
budove kaštieľa. Na chodbe a v siedmich miestnostiach boli odstránené nevyhovujúce podlahy. V troch
izbách bol vyhotovený nový strop s pôvodným dreveným trámovým stropom a v štyroch izbách
keramický strop. Opravené boli aj poškodené omietky a na chodbe sa vyhotovila nivelačná podlahová
vrstva a nová povrchová úprava z PVC. Pôvodné dvere do miestností boli vymenené za posuvné.
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5.5. Finančné hospodárenie
Čerpanie rozpočtu v roku 2016
Na základe schváleného rozpočtu Zastupiteľstvom BSK a rozpočtových opatrení nám na rok 2016 boli
pridelené nasledujúce záväzne ukazovatele:

Príjmy

Záväzný limit

Skutočnosť

% plnenia

200

Nedaňové príjmy

413.500,00 €

426.026,65 €

103,03

300

Granty a transfery

41.480,20 €

41.480,20 €

100,00

Výdaje

Záväzný limit

Skutočnosť

% plnenia

610

Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV

858 374,51 €

858 374,51 €

100,00

620

Poistné a príspevky zam. do poisťovní

308 300,13 €

308 300,13 €

100,00

630

Tovary a ďalšie služby

419 028,52 €

419 028,52 €

100,00

640

Transfery

5 867,09 €

5 867,09 €

100,00

713

Kapitálové výdavky - stroje, prístroje a zariadenia

16 364,40 €

16 364,40 €

100,00

1 607 934,65 €

1 607 934,65 €

100,00

Celkom

Príjmy
Položka 200 – Nedaňové príjmy zahŕňa príjem za:
poskytnutú sociálnu službu vo výške
stravné – zamestnanci + OPS vo výške
vrátené pohľadávky po dedičskom konaní vo výške
iné príjmy

402 413,08 €
23 613,57 €
3 497,22 €
48,64 €

Položka 300 – Granty a transfery zahŕňa príjem ako:
Príspevok z ÚPSV a R na aktivačné práce pre dlhodobo nezamestnaných
Grant z Nadácie Pontis vo výške
Príjem z iných VÚC
Príjem zo VšZP za poskytovanie zdravotnej starostlivosti

16 874,28 €
100,00 €
13 920,24 €
10 585,68 €

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.
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Položka 620 - Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní predstavuje výdavky na povinné
odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a na doplnkové dôchodkové
poistenie.
Položka 630 - Tovary a ďalšie služby predstavuje nevyhnutné výdavky na zabezpečenie
bezproblémového chodu zariadenia, teda napríklad výdavky na energie (plyn na kúrenie a varenie,
elektrická energia, voda a stočné, poštovné a telekomunikačné služby) vo výške 97.640,12 €, nákup
potravín vo výške 197.876,40 €, všeobecný materiál (čistiace prostriedky, materiál na údržbu,
elektroinštalačný materiál a materiál na opravy a údržbu vykonávanú svojpomocne) vo výške
43.409,43 € a ostatné výdavky na povinné revízie, PHM, poistenia, ... Všetky výdavky boli použité
v rámci zásady efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov.
V rámci prevádzky zariadenia sme využívali tri motorové vozidlá:

najazdené km

spotreba PHM v l celkom

Ø spotreba v l/ 100 km

124,32

6,62

FIAT PANDA

1 879

FABIA

12 245

641,72

5,24

CITROEN

3 880

373,28

9,62

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: opticko – akustického signalizačného zariadenia
v budove č. 1 a na zakúpenie novej profesionálnej práčky do práčovne.
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.
podľa zákona 448/2008 Z. z.
podľa zákona 448/2008 Z. z.
minulých období

rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2016 -úhrada pohľadávok z

Výška pohľadávok v €
9.217,93 €
20.600,03 €
26.338,88 €
33.945,12 €
26.093,95 €
13.772,11 €
15.945,36 €
-21 574,03 €
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Ostatné pohľadávky klientov
Iné pohľadávky
Celkom

2.709,30 €
755,60 €
127 804,25€

Výška záväzkov v €

Záväzky
Neuhradené faktúry k 31. 12. 2016

4.241,12 €

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 2016
V roku 2016 sme podali šesť projektov, pričom štyri boli úspešné. Okrem toho sme získali dary
v hodnote 21.262,54 €. Jednalo sa o zdravotnícky a hygienický materiál, zdravotnícke pomôcky,
čistiace prostriedky, črepníkové kvety – letničky, okrasné kríky, lupu, farby, pracovnú obuv, nábytok,
občerstvenie na DOD a ostatné akcie, oblečenie pre klientov, lieky, kancelársky materiál, materiál na
záhradný altánok. Našimi sponzormi boli nižšie uvedené firmy a fyzické osoby:
Sponzor

Sponzor

Hartman-Rico
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
Lekáreň Sv. František Báhoň
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Arthur Gilbord s.r.o., Boris Chmelár
Pekáreň Častá
Budmerické mäsiarstvo, Budmerice
TOMRA Sorting s.r.o., Senec
Slovenská pošta

Miloš Hanus, Jablonec
Unihouse, s.r.o. Trnava
Jaromír Kralovič, Dubová
Peter Jeřábek, Hrnčiarovce
Ľubica Krihová, Báhoň
Žofia Cíbiková, Trnava
Katarína Kozmonová, Svätý Jur
KATAK PRO, s.r.o., Vištuk

Názov projektu

Dotácia z

Projekt „Šanca na zamestnanie pre BSK“

Úrad práce Pezinok

8.882,23

Národný projekt č. V-2 „Aktivácia uchádzačov
o zamestnanie“
Naše Mesto 2016

Úrad práce Pezinok

1.638,86

Projekt „Vykročme bezpečne a pohodlne“

MPSVR SR (realizácia v roku 2017)

Dotácie spolu

Nadácia Pontis

Dotácia v €

100,00
10.000,00
20.621,09
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6. Záver
V roku 2016 sme pokračovali v zvyšovaní kvality života našich klientov, v ich socializácii a
sprostredkovávaní bližšieho a častejší kontaktu s rodinou a miestnou komunitou. Naša podpora bola
ďalej zameraná aj na začleňovanie klientov do prirodzeného domáceho prostredia. Podporovali sme tiež
a usmerňovali klientov v pracovných aktivitách. Jednalo sa o klientov, ktorí prejavili záujem o
pracovnú činnosť z dôvodu zárobkovej činnosti ( klienti s nízkym príjmom) a upevňovania pracovných
návykov, zručností, finančnej zodpovednosti a čo najvyššej možnej miere samostatnosti a ekonomickej
nezávislosti. V nastúpenom trende chceme pokračovať aj v budúcnosti.
Naša činnosť je veľmi náročná po všetkých stránkach a bez pomoci iných by bola oveľa ťažšia
a náročnejšia. Preto ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú a podporujú náš domov. Ďakujeme nášmu
zriaďovateľovi, Úradu Bratislavského samosprávneho kraja za financovanie i za všetku pomoc
a podporu pri poskytovaní sociálnej služby a tiež aj miestnemu Obecnému úradu, organizáciám,
inštitúciám, sponzorom, darcom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú vytvárať a zlepšovať
podmienky pre našu náročnú službu. Úprimné a vrelé poďakovanie patrí všetkým našim zamestnancom
za ich obetavú a nedocenenú prácu, za ochotu pracovať aj nad rámec svojich pracovných povinností, za
všetko úsilie, ktoré vynakladajú na zveľaďovanie nášho zariadenia a vytváranie dôstojných podmienok
a pocitu domova pre našich klientov.
„My nepracujeme podľa máp, riadime sa srdcami ľudí, ktorí nás na tomto svete potrebujú.“
Matka Tereza

V Báhoni, 30. júna 2017

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