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„Láska nie je v iných, je v nás samých; my ju prebúdzame. Aby sme ju však mohli
prebudiť, potrebujeme iného človeka. „
Paulo Coelho
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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. Andrea Buková, Dip. s.
033/6455 156 klapka 32; 0903 470 063
e-mail: zu@dssbahon.sk
Ambulancia 1
tel. 033/6455 156, klapka 13; 0903 470 061
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Ambulancia 2
tel. 033/6455 156, klapka 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, klapka 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 prijímateľovi sociálnej služby ( ďalej len „prijímateľovi“) primeranú
podporu a pomoc podľa jeho skutočných potrieb s využitím vlastného potenciálu
 rešpektovať slobodnú vôľu, súkromie a právo prijímateľov vyjadrovať svoje priania, potreby,
prípadne sťažnosti
 prijímať prijímateľov v ich jedinečnosti
 podporovať individuálne plánovanie sociálnej služby prijímateľmi
 podporovať aktivity na udržiavanie a rozvoj sociálnych, pracovných zručností a tvorivosti na
základe individuálneho prístupu k prijímateľom
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 zmierniť riziko sociálneho vylúčenia a segregácie prijímateľov 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 prijímateľom – seniorom vyrovnávať sa s vlastným starnutím
 byť na blízku prijímateľom, ktorí trpia, zmierňovať ich bolesť a utrpenie
 sprevádzať prijímateľov v terminálnom štádiu
 podporovať osobnostný rozvoj zamestnancov zvyšovaním ich odbornej úrovne, ľudského
prístupu, aby starostlivosť o prijímateľa 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 prijímateľov,
spoločenských a prevádzkových priestorov
 zabezpečovať úpravu a skrášľovanie prostredia, v ktorom sa prijímatelia pohybujú, vrátane
debarierizácie.
Zásady, ktorými sa riadime pri dosahovaní cieľa:





pristupovať k prijímateľom s láskou, úctou, trpezlivosťou, empatiou a pochopením
vytvárať atmosféru dôvery, pokoja, radosti, dobrej pohody a spokojnosti
poskytovať sociálnu službu prijímateľom 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 prijímateľov, 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.
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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 prijímateľov, ich začleňovanie do komunity, odbúravanie predsudkov a bariér
(ľudských a technických) v zariadení i mimo neho. Prvým krokom bola zmena organizačnej
štruktúry, vytvorenie samostatného – Sociálneho úseku zameraného na priamu prácu s prijímateľmi
a ich podporu 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 prijímateľov detašovaného pracoviska DSS Senec, ktoré je od 1.
januára 2011 včlenené do DSS PD Báhoň. Postupne sme zmodernizovali ošetrovne, šatne pre
zamestnancov, zrekonštruovali kúpeľne a ženské oddelenie pre mobilné prijímateľky v budove
kaštieľa, vybudovali sme bezbariérový vchod a vstupnú chodbu do kaštieľa, zriadili sme a vybavili
relaxačnú miestnosť, kreatívnu dielničku a sponzorsky vybudovali nový altánok pre prijímateľov. Na
uľahčenie manipulácie s imobilnými prijímateľmi sme zabezpečili zdvíhacie zariadenia a polohovacie
postele. Spolupracujeme 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.
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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 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 - je poskytovaná v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa
platného Katalógu zdravotných výkonov; ďalej je to 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, 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, záujmov a schopností.

5. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2017
5.1. Procedurálne zabezpečenie
V našom domove poskytujeme prijímateľom 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 nimi
podľa ich individuálnych potrieb, schopností a cieľov, ktoré si vytýčia v individuálnom pláne. Ak je
prijímateľom fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.
Naše zariadenie má kapacitu 146 miest. K 31. decembru 2017 bol počet klientov 145, priemerný
klientov na deň bol 144,65. V evidencii doručených žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb bolo
20 žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Priemerné obsadenie miest v
priebehu roka 2017 predstavuje 99,08 %. Plánovaný počet lôžko dní od 01.01.2017 do 31.12.2017
tvorí spolu 53 290. Skutočné plnenie predstavovalo 52 803 lôžko dní a teda 99,09 %. Celkovo 156
lôžko dní bolo voľných pre dočasnú neprítomnosť klientov z dôvodu hospitalizácie a dovolenky.
V roku 2017 sa poskytovala sociálna služba prevažne klientkam - ženám. Priemerný vek klientov za
rok 2017 je 61,5rokov. 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 31.12.2017
Základné štatistické údaje o počte prijímateľov sociálnej služby, ich vekovej štruktúre, stupni
odkázanosti, o ekonomicky oprávnených nákladoch, podiele úhrady prijímateľa sociálnej služby
a výšky dofinancovania tejto služby Úradom Bratislavského samosprávneho kraja sú uvedené
v nasledovných grafoch a informáciách:
Graf č.1 - prijímatelia sociálnych služieb podľa pohlavia

Prijímatelia sociálnej služby spolu
Muži
Ženy

145
65
80
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Graf č. 2 - prijímatelia sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti

Stupeň odkázanosti Počet prijímateľov
V.
12
VI.
133

Graf č. 3 - prijímatelia sociálnej služby podľa vekovej kategórie

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

Počet prijímateľov
8
72
49
5
4
5
1

Najstaršia klientka mala 90 rokov, najmladšia klientka mala 26 rokov.
Celkové náklady na prevádzku zariadenia sú financované zo schváleného a prideleného rozpočtu na
prevádzku zariadenia od nášho zriaďovateľa – Bratislavského samosprávneho kraja, pričom príjmy za
nami poskytovanú sociálnu službu predstavujú cca 25% z celkových nákladov.
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady ( ďalej len EON) boli na prijímateľa za mesiac
v sledovanom období vo výške 914,06 €, pričom jeho priemerná úhrada (PÚ za mesiac bola vo výške
224,75 €, čo predstavuje 24,59%. Z uvedeného vyplýva, že priemerné náklady BSK za vykazované
obdobie boli na jedného prijímateľa vo výške 689,31 € mesačne, čo predstavuje 75,41%. Priemerná
úhrada prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu (ubytovanie, stravovanie, odkázanosť) činí 7,25 €
za jeden deň.
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Graf č. 4 – priemerné EON mesačne za rok 2017

EON 2017
BSK
Prijímateľ

Úhrada v € mesačne
689,31
224,75

Graf č. 5 - Percentuálny podiel priemernej úhrady klienta na priemerných EON za poskytnutú sociálnu
službu v r. 2017

Graf č. 6 – faktory ovplyvňujúce plnenie kapacity zariadenia v roku 2017

Faktory plnenia kapacity
Prijatí žiadatelia
Prepustení prijímatelia
Zomrelí prijímatelia
Evidencia čakateľov

Počet osôb
10
2
9
20
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5. 2. Činnosť a aktivity
5.2.1. Sociálno terapeutický úsek
V našom domove poskytujeme sociálnu službu prijímateľom v súlade so zákonom o sociálnych
službách, s dôrazom
na individuálny prístup k nim. Zameriavame sa na mapovanie ich
potrieb, záujmov a na individuálne plánovanie sociálnej služby jej prijímateľmi. Kvalitným zdrojom
mapovania potrieb prijímateľov je najmä komunikácia s nimi, v ktorej nám sprostredkovávajú svoj
pohľad na život, na svoje možnosti, zručnosti alebo potreby či túžby. Za veľmi dôležitý faktor pri
poskytovaní sociálnej služby naším zariadením považujeme aj postrehy prijímateľov na zistené
nedostatky, resp. požiadavky a návrhy na jej, pričom operatívne reagujeme, aby sme tak docielili
ich celkovú spokojnosť. Zamestnanci v priamom kontakte s prijímateľmi sú odborne spôsobilí
a vzdelávaní tak, aby vedeli aktívne reagovať na ich potreby a tiež, aby prakticky vedeli vychádzať
v ústrety aj tým prijímateľom, ktorí nevedia jasne pomenovať svoje potreby a požiadavky. V priebehu
celého roka sme spolupracovali s miestnou i okolitými ZŠ a MŠ, kolegiálnymi zariadeniami, miestnou
i okolitými komunitami, s Légiou P. Márie zo Šenkvíc a Budmeríc, s miestnou i susednými Jednotami
dôchodcov, príbuznými i dobrovoľníkmi.
Odborní zamestnanci v oblasti starostlivosti o fyzické a duševné zdravie prijímateľov 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 prijímateľmi s viacnásobným postihnutím, psychoedukáciu, psychologickú
rehabilitáciu, podporovali ich samostatnosť, sociálne začlenenie, hospodárenie s financiami a pod.
V priebehu celého roka sme organizovali spoločné pracovné stretnutia zástupcov zamestnancov zo
všetkých úsekov za účelom výmeny informácii a stanovenia spoločných a jednotných postupov pri
riešení rôznych situácií – akútnych i dlhodobých. Spoločné stretnutia, vzájomná komunikácia,
odovzdávanie vzájomných informácií sa osvedčili a výraznou mierou prispeli k skvalitneniu tímovej
spolupráce i k poskytovanej sociálnej službe. Okrem toho, že v rámci týchto stretnutí boli
rozanalyzované jednotlivé pracovné problémy a kontakt s prijímateľom, bola pozitívnym prínosom aj
aplikácia jednotného prístupu k nemu, čo viedlo k skvalitneniu jeho života v zariadení i mimo neho.
Supervízia pre skupiny zamestnancov jednotlivých úsekov zariadenia a vedúcich zamestnancov bola
významným zdrojom ich profesionálnej podpory a hľadania spôsobov prevencie o ochrany voči
syndrómu vyhorenia. Neodmysliteľnou súčasťou pri poskytovaní sociálnej služby sa stali tiež
zážitkové semináre pre zamestnancov, v ktorých im bolo sprostredkované prežitie handicapu formou
zážitkového učenia, nácviku asertivity, komunikácie s prijímateľom a vžívanie sa do jeho života
v rôznych situáciách. Tieto semináre nám opakovane potvrdili dôležitosť empatie a nazerania na svet
očami prijímateľa. Dôležitou pri poskytovaní sociálnej služby prijímateľom bola aj telefonická,
elektronická i osobná komunikácia zamestnancov s opatrovníkmi, resp. príbuznými prijímateľov,
ktorá sa osvedčila ako veľmi jednoduchý a dostupný prostriedok skvalitnenia poskytovanej sociálnej
služby. Pokračovali sme v spolupráci s DeD, kde má naša prijímateľka umiestneného syna. Spoločne
sme naplánovali na rok 2017 stretnutia všetkých účastníkov v záujme skvalitnenia rodinných väzieb
a vzťahov. Najdôležitejšie aktivity, ktorých sme sa zúčastnili, resp. ktoré sme zorganizovali:
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Ples v DSS a ZpB Merema Modra
Tradične, aj tento rok naše zariadenie prijalo pozvanie na fašiangový ples, ktorý sa konal v Modre v
kultúrnom dome. Aj tento rok sme sa na ples veľmi tešili, obliekali sme sa do slávnostných rób. Pri
tejto príležitosti naše klientky navštívili miestnu kaderníčku. Po príchode na ples sme ostali očarení
krásnou valentínskou výzdobou. Počas večera nám do tanca hrala legendárna skupina ,,Stará jedáleň".
"Meremáci" nás pohostili výbornými zákuskami, chlebíčkami, slanými dobrotami i chutným ovocím.
Po očakávanej tombole prišla super večera. Na záver sme dostali výbornú a krásnu tortu. Vrátili sme
sa unavení, ale spokojní nielen zo zážitkov, ale aj z vyhratej tomboly.

Workshop v DSS Plavecké Podhradie - hrnčiarsky kruh
Naše zariadenie prijalo pozvanie na Workshop, ktorý sa konal v Domove sociálnych služieb v
Plaveckom Podhradí. Súčasťou workshopu bola ukážka tradičného hrnčiarstva, počas ktorej nám
inštruktor predviedol rôzne techniky. Na záver sme si aj my mohli vyrobiť vlastný hrnček, misku
alebo vázu. Hotový výrobok sme si mohli zobrať domov. Toto stretnutie bolo veľmi zaujímavé,
podnetné, poučné, ale aj príjemné, pretože sme sa stretli s našimi dlhoročnými kamarátmi a spoločné
chvíle sme si vzájomne obohatili rôznymi zážitkami.
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Fašiangová zábava a pochovanie basy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška, zima mu bude... V našom domove sa konala
Fašiangová zábava s pochovaním basy, je jednou z tradícií, na ktorú sa naši prijímatelia každý rok
veľmi tešia. Všetci účastníci sa obliekli do úžasných pestrých masiek a spoločne prezentovali svoje
masky pri promenáde v areáli zariadenia. Po nej sme všetci pokračovali vo fašiangovej zábave
spojenej s bohatou tombolou. Ako sa na fašiangy patrí, na stoloch nechýbali ani výborné sladké šišky.
Napokon sme spoločne pochovali basu a unavení sme si vychutnávali zaslúžený oddych.

Medzinárodný deň žien
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si naši muži pripravili pre všetky naše žienky pekný
program. Zarecitovali im a zatancovali na známu country pieseň. Na záver ich obdarovali
vlastnoručne vyrobenými srdiečkami. Bolo to príjemné a milé. Ďakujeme, že nezabudli.
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Marec mesiac kníh v DSS
Tohtoročný ,,Marec mesiac knihy" sme poňali v duchu rozprávky. Pri tejto príležitosti sme pozvali deti
z MŠ Báhoň. Prišli aj s pani učiteľkami a priniesli milé záložky do kníh a jarné papierové kvietky,
ktoré samy vytvorili pre našich prijímateľov. Naša pani riaditeľka na úvod všetkých prítomných
privítala a zaželala im krásny zážitok a príjemné spoločné chvíle. Porozprávala im aj o Matejovi
Hrebendovi, ktorý, aj keď bol nevidiaci, šíril po celom Slovensku kultúru a vzdelanie prostredníctvom
distribúcie kníh a časopisov. Na jeho počesť sa stal marec Mesiacom knihy. A potom už nasledovalo
predstavenie ,,O Snehulienke a siedmich trpaslíkoch". Prišli medzi nás rozprávkové bytosti Snehulienka, sedem trpaslíkov, zlá kráľovná, poľovník, princ. Usadili medzi deti počas rozprávania
príbehu. Deti stíchli a so záujmom sledovali napínavý dej. Nakoniec sa veľmi tešili, lebo všetko dobre
skončilo. Tie smelšie z nich zarecitovali našim prijímateľom niekoľko pekných básničiek. Deti si
potom spoločne zatancovali s rozprávkovými bytosťami. Pozreli si aj výstavu rôznych kníh a
pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorú sme pre ne pripravili. Cieľom tohto spoločného
stretnutia bolo ukázať deťom, že čítanie nemusí byť len poučné, ale môže byť aj príjemné a zábavné.

Noc s Andersenom v ZŠ Báhoň
Po prvý krát sme sa zúčastnili Noci s Andersenom na Základnej Škole v Báhoni pri príležitosti
výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
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Tak ako škôlkarom, aj školákom sme predviedli rozprávkovú hru o Snehulienke a siedmich
trpaslíkoch. Rozprávka ich zaujala, lebo okrem príjemného zážitku si odniesli aj poučenie o víťazstve
dobra nad zlom. Na záver sme sa spolu zabavili na mini disko.
Noc Andersena v DSS
Tento neskorý večer bol iný ako bežné večery v našom zariadení. Niesol sa v duchu rozprávok
známeho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Do nášho domova zavítali rozprávkové
postavičky: Tri prasiatka, Snehulienka s trpaslíkmi, zlá kráľovná s poľovníkom, Červená čiapočka a
vlk. Pre klientov sme pripravili krásny rozprávkový sprievod. Potom sme im zahrali rozprávky z
dielne úžasného majstra Andersena. V zariadení vládla príjemná atmosféra, prijímatelia si zaspomínali
na detské časy, kedy rozprávky boli každodenným príjemným i užitočným zavŕšením ich dňa.
Stretnutie malo pozitívny ohlas.

Vištucký KNIHOMOĽ
V prvú aprílovú nedeľu sme sa s našimi nevidiacimi prijímateľmi zúčastnili v susednej obci Vištuk
podujatia "Vištucký KNIHOMOĽ". Usporiadala ho miestna Obecná knižnica v spolupráci s Obecným
úradom a Jednotou dôchodcov vo Vištuku. V rámci tohto podujatia, kedy boli vyhodnotení a odmenení
najaktívnejší čitatelia v kategóriách "predškoláci, školáci, mládež a dospelí," sme prítomným
účastníkom predstavili pomôcky pre nevidiacich - naši prijímatelia názorne predviedli písanie na
Kleinovom i Pichtovom písacom stroji a porozprávali o jednotlivých pomôckach, ktoré im uľahčujú
život v sústavnej tme. Pani riaditeľka DSS oboznámila prítomných poslucháčov so životom
nevidiacich v našom zariadení, s históriou Braillovho písma a so životom a tvorbou jeho autora.
Podrobné informácie podala aj o Valentínovi Huyovi, Francúzovi, ktorý svoj život zasvätil
nevidiacim - veľkou mierou sa zaslúžil o ich vzdelávanie a na počesť ktorého si každoročne v mesiaci
november pripomíname nevidiacich. Vo Vištuku sme spoločne prežili príjemné nedeľné popoludnie,
plné užitočných informácií a vzájomného porozumenia.
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DSS Integra - Tvorivé dieľne
Dňa 5. apríla sme prijali pozvanie do Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra. Okrem
nás boli pozvaní aj klienti z DSS Kampino a DSS Hestia. Účelom tohto stretnutia boli hlavne tvorivé
dielne s témou „maľovanie na sklo“ a stretnutie s dlhoročnými kamarátmi. Naučili sme sa zaujímavú
techniku, maľovali sme na sklo temperovými farbami. Námety obrázkov mali veľkonočnú tematiku.
Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé stretnutie.

Hľadanie Veľkonočného vajíčka
K blížiacim sa Veľkonočným sviatkom sme si pre našich prijímateľov pripravili súťaže s
veľkonočnou tematikou. Súťažilo sa v šiestich disciplínach (hádzanie do vajca, zajačie kolky, štafeta s
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vajcom na lyžičke, doplňovanie šibačkových riekaniek, skladanie veľkonočného vajca - puzzle, hod
kockou). Účastníci súťaží si losovali, do ktorého družstva budú patriť. Družstvá boli rozdelené
farebne. V každom družstve bolo sedem prijímateľov pod vedením zamestnankyne. Každá skupina
absolvovala všetkých šesť disciplín. Bolo to náročné, ale všetci sa dobre bavili. Na záver boli
vyhlásení víťazi a všetci zúčastnení boli odmenení balíčkom sladkostí.

Benefičný koncert "Chyťme sa za ruky"
Už druhý rok sme sa zúčastnili 8. ročníka benefičného koncertu pod názvom "Chyťme sa za ruky" pre
osoby so sociálnym zvýhodnením v rámci mesta Galanta a Trnavského samosprávneho kraja. Po
príchode do Galanty sme sa mohli občerstviť v bufete a spoločne sa zabávať na známe piesne od
našich obľúbených interpretov, či už v rytme tanca alebo spevu. Mali sme možnosť uplatniť svoju
kreativitu maľovaním na plátno, zhotoviť si sadrové odliatky, skúsiť maľovanie horúcim voskom a
zatancovať si v rytme aerobicu a zumby. Celé podujatie si naši prijímatelia veľmi užili a už teraz sa
tešíme na ďalší ročník.
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Divadelné predstavenie Merema ,,Chráňme dedičstvo našich otcov"
Naši priatelia z kolegiálneho zariadenia Merema nás pozvali na premiéru divadelnej hry ,,Chráňme
dedičstvo našich otcov". Bol krásny a poučný príbeh o hrnčiarstve a keramikároch v podaní šikovných
hercov z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema. Obdivuhodnou
formou nám predviedli radosti ale i starosti keramikárskych majstrov a učňov. Predstavenie v nás
prehĺbilo rešpekt k umeniu a schopnostiam našich predkov.

Stavanie mája v DSS
V posledný aprílový piatok i napriek zlému počasiu panovala v našom domove dobrá a príjemná
nálada. Vyobliekali sme sa do krásnych ľudových krojov a za doprovodu spevákov, harmoniky sme po
príhovore pani riaditeľky postavili Máj v jedálni, lebo vonku lialo. Spoločne sme si zanôtili
a zatancovali tak, ako sa pri stavaní Mája patrí. Neodradilo nás ani počasie.
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DSS Kampino - kreatívny workshop
Dnes sme prijali pozvanie na kreatívny workshop do DSS Kampino v Bratislave. Osvojili sme si
výrobu kvetov z farebných servítok a aj z papiera. Pri výrobe sme sa mohli porozprávať s našimi
kamarátmi a vymeniť si nové skúsenosti. Ďakujeme našim priateľom za veľmi príjemné a poučné
stretnutie a už teraz sa tešíme na ďalšie.

Práca s Interaktívnou tabuľou v DSS Kampino
Vďaka DSS Kampino sme si rozšírili poznatky aj o práci s Interaktívnou tabuľou prostredníctvom
workshopu. Naše klientky vyskúšali prácu s Interaktívnou tabuľou, prostredníctvom plnenia rôznych
úloh. Posilnili si tým rozvoj svojho sluchového a zrakového vnímania, ale i prácu s jemnou a hrubou
motorikou. Prostredníctvom skladania puzzle, pexesa, priradenia počutého zvuku podľa obrázka, a
mnohých iných získali praktické zručnosti ovládania prostredníctvom programov. Naše prijímateľky
si prácu s touto tabuľou veľmi pochvaľovali. Po práci nám inštruktorka spravila malú disko na, ktorej
sme si spoločne zatancovali a zaspievali. Na záver sme tento workshop ukončili tancom na známu
hitovku ,,Jede, jede mašinka".
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Deň otvorených dverí
Po roku sme sa opäť zišli na podujatí DOD v našom zariadení a znova sme mali možnosť privítať
medzi nami príbuzných a priateľov našich klientov i širokú verejnosť. S mnohými návštevníkmi sme
sa stretli už deviaty krát a naše podujatie sa pomaly a isto stalo tradičným. Tak, ako v predchádzajúce
roky, urobili sme všetko preto, aby sme nesklamali očakávania prítomných a pripravili sme pre nich
zaujímavý celodenný kultúrny program sprevádzaný hudobným Triom Oborilovcov.

Našich návštevníkov zaujali aj rôzne sprievodné podujatia a atrakcie pre deti i dospelých. Deti sa tešili
najmä poníkom, trampolíne, nafukovaciemu hradu a maľovaniu na tvár. Samozrejme, nechýbalo ani
chutné občerstvenie, osvieženie v podobe zmrzliny, koleso šťastia s rozmanitými prekvapeniami a
super nálada, o ktorú sa postarala najmä pani Gizka Oňová a príjemní hostia. Prišiel medzi nás aj
predseda Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavol Frešo so svojím sprievodom. Pán
predseda venoval svoj vzácny čas rozhovoru s prijímateľmi a zamestnancami, a tiež aj prehliadke
práve zrekonštruovaného ženského oddelenia pre mobilné prijímateľky, ktorú financoval v plnom
rozsahu BSK.
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Pán predseda sa zúčastnil aj prehliadky nového altánku, na ktorý venovala finančné prostriedky pani
Katarína Kozmonová, teta našej zosnulej klientky Lenky, z vďaky za príkladnú starostlivosť o ňu
počas ôsmich rokoch pobytu v našom zariadení. Altánok „U Lenky“ počas DOD slávnostne otvorila
pani riaditeľka OSV BSK Mgr. Michaela Šopová spolu s pani Kozmonovou a pánom starostom Ing.
Ivanom Patoprstým.

Užili sme si super deň, nabitý energiou a zaujímavými stretnutiami. Naše veľké poďakovanie patrí
všetkým zamestnancom, klientom, dobrovoľníkom, miestnemu obecnému úradu, pánovi starostovi a
našim príbuzným za organizáciu, pomoc a podporu pri príprave a realizácii tohto podujatia.
Samozrejme, veľké poďakovanie patrí tiež všetkým sponzorom, pretože bez nich by nebolo možné
túto akciu pripraviť a tiež nášmu zriaďovateľovi, Úradu BSK, za financovanie prevádzky nášho
zariadenia a všetku pomoc a podporu.
Dobrovoľnícky deň na Červenom Kameni
Nestihli sme si ani poriadne vydýchnuť a do týždňa po DOD, sme sa vďaka podpore Nadácie Pontis v
rámci dobrovoľníckeho dňa vybrali za krásami Slovenska. Naši klienti a zamestnanci spoločne s
firemnými dobrovoľníkmi z Tomry Senec a zo Slovnaftu Bratislava navštívili hrad na Červenom
Kameni. Všetkých zaujala prehliadka hradu a prednáška o jeho histórii. Úžasným zážitkom bola aj
prezentácia sokoliarov a veteránov na nádvorí hradu. Vysoko si ceníme obetavosť, ochotu, trpezlivosť,
ale aj láskavosť a ľudskosť, s ktorou dobrovoľníci pristupovali k našim klientom. Veľmi dobre sa
zhostili práce sociálnych pracovníkov. Strávili sme spolu veľmi príjemný a nádherný deň. Pre našich
klientov i zamestnancov to bol nevšedný zážitok, pretože to nebol iba výlet „Za krásami Slovenska“,
ale bola to predovšetkým krása a súzvuk ľudských sŕdc, ktoré spoločne dokázali biť v láske, pohode a
spokojnosti mimo zhonu a stresu okolo nás. Vrelá vďaka všetkým účastníkom i Nadácii PONTIS.
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Richtárska varecha - súťaž vo varení gulášu

Po náročnom dobrovoľníckom dni sme prijali pozvanie pána starostu a predstavením „Príbeh o Rút a
Joovi“ sme prišli podporiť súťažiacich vo varení gulášu a tiež spríjemniť horúce letné popoludnie
všetkým návštevníkom 10. ročníka podujatia „Richtárska varecha“. Bohatá účasť, krásny kultúrny
program, chutný guláš a iné špeciality, výborná zábava a penový kúpeľ od našich dobrovoľných
hasičov bol príjemným spestrením sobotného popoludnia, ktoré sa predĺžilo do neskorých nočných
hodín. Jedným slovom, opäť výborná akcia v Báhoni, za ktorú veľmi pekne ďakujeme všetkým
organizátorom aj my, z domova sociálnych služieb.

8. ročník turnaja v hádzaní šípok na terč – Javorinská
14. júna sme zúčastnili 8. ročníka turnaja v hádzaní šípok na terč, ktorý organizoval DSS Javorinská.
Najprv sme skúsili skúšobný hod na terč. Potom začala dlho očakávaná súťaž. Vzájomné
povzbudzovanie vytvorilo počas súťaženia medzi prítomnými príjemnú atmosféru. Všetci chceli
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vyhrať. A vyhrali, lebo Javorinská mala pre všetkých pripravené diplomy, odmenu a chutné
občerstvenie. Domov sme sa vrátili v dobrej nálade, plní nových zážitkov.

Pestrý deň - 8. ročník súťaže v poznaní prírody a ľudí
Aj tento rok sa naša štvorčlenná skupina prijímateľov zúčastnila športovo vedomostnej súťaže v areáli
na Partizánskej lúke v Bratislave. Organizátormi tejto výbornej akcie boli Bratislavský samosprávny
kraj, DSS Rozsutec, Miestny úrad Lamač, Mestské lesy, Červený kríž, Dobrovoľný hasičský zbor a
dobrovoľníci. Súťažili sme v rôznych disciplínach.

Ako prvú sme zvládli poskytovanie prvej pomoci, následne hod petangovou guľou na cieľ, orientáciu
v teréne, spoznávanie prírody a nakoniec hasenie vodou. Po zvládnutí všetkých disciplín sme si
spoločne všetci mohli pochutnať na výbornom občerstvení. Na záver bolo odovzdávanie medailí a
diplomov, víťazmi sme boli všetci. Ďakujeme usporiadateľom za výbornú akciu.
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Petangový turnaj v Modre
Aj tento rok sme sa zúčastnili už 8. ročníka petangového turnaja, ktorý zorganizoval DSS a ZpB
Merema. Po slávnostnom otvorení sme začali hrať. Naše dlho pripravované trénovanie sa nám
oplatilo, dostali sme sa až do finále. Umiestnili sme sa na krásnom 2. mieste. Získali sme diplom
a praktický darček. S prázdnymi rukami neodchádzal nikto. Občerstvenie bolo výborné. Ďakujeme
Mereme. O rok sa radi zúčastníme.

Výlet do Budmeríc
Slnečné júnové počasie nás vylákalo na prechádzku po susednej obci Budmerice. Prechádzka po obci
i v areáli kaštieľa bola náročná, a tak všetkým dobre padla chladená kofola, chutný obed, ale aj
výborná zmrzlina. Príjemne unavení sme sa vrátili do nášho zariadenia a kamarátom, ktorým sa
nechcelo ísť s nami, sme priblížili krásne zážitky.
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Plavecké Podhradie - 12. ročník športovo-zábavných hier
Začiatkom júla sme sa zúčastnili športových hier v Plaveckom Podhradí, kde nás po príchode milo
privítali a zaregistrovali. Po otvorení športovej akcie sme mali za úlohu splniť 10 rôznych športových
disciplín, ktoré naši prijímatelia hravo zvládli. Unavení, ale spokojní, sme si pochutnali na výbornom
občerstvení a guláši . Spoločne sme sa zabavili pri hudbe a tanci. Pod dohľadom skúsenej cvičiteľky
sme si vyskúšali canisterapiu. Zo začiatku sme sa obávali veľkých psíkov, ale rýchlo sme zistili, že
zbytočne. Canisterapia bola veľmi príjemná. Povozili sme sa aj na koči, ktorý premával po celom
areáli DSS. Domov sem sa vrátili príjemne unavení a plní nových zážitkov z prežitého dňa. Už teraz
sa tešíme na ďalší ročník.

DinoPark ZOO Bratislava
Spolu s našimi prijímateľmi sme prežili krásny júlový deň v DinoParku v Bratislave, ktorý je súčasťou
zoologickej záhrady. Prezreli sme si desiatky statických a pohyblivých modelov vyhynutých druhov
dinosaurov v životných veľkostiach. Taktiež sme sa prešli po zoologickej záhrade, kde sme videli
medveďa hnedého, rôzne druhy vtákov, plazy a cicavce. Pri niektorých zvieratách sme sa aj od fotili.
Spojili sme príjemné s užitočným.
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Púť k Panne Márii Lurdskej - Budmerice
Už tradične niekoľko rokov každoročne v auguste putujeme spoločne s našimi kamarátmi z CSS
Budmerice a členkami budmerickej Légie P. Márie ku kaplnke Lurdskej Panny Márie v Budmerickom
lesíku. Tak to bolo aj tento rok. Spoločne sme modlili a spievali mariánske piesne. Púť bola
balzamom na dušu pre našich prijímateľov.

Trnavský jarmok
Tradičný trnavský jarmok je veľkou príležitosťou pre našich prijímateľov, aby si vychutnalo jarmočnú
atmosféru, rôzne atrakcie, ale aj ponúkané dobroty. Užívali si aj cestu vlakom. Od železničnej stanice
sme sa pešo prešli parkom až k remeselníckym stánkom, kde sme sa mohli pokochať krásnymi
výrobkami ľudových tradícií. Na námestí pri Mestskej veži sme si pochutnali na výbornej cigánskej
pečienke a hroznovom mušte. Pred odchodom sme sa zastavili na kávičke v nákupnom centre v
,,CITY ARÉNA", kde sme si vypočuli vystúpenie ľudových súborov. Plní zážitkov sme sa vrátili
vlakom domov.
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Chovateľský deň v Kočíne
Aj tento rok sme prijali pozvanie na Chovateľský deň, ktorý zorganizovala Slovenská holsteinská
asociácia a PVOD Kočín už po siedmy krát. Hneď po príchode sme si prezreli celý areál, navštívili
sme novootvorenú halu, v ktorej už prebiehalo predvádzanie dojníc. Rozhodcovia mali ťažkú úlohu,
pretože sa prišlo ukázať 51 najkrajších dojníc z 19 poľnohospodárskych podnikov. Najcennejší titul si
v tomto roku odniesla dojnica z MVL AGRO Malé Chlievany. Hovädzí dobytok, najmä teliatka zaujali
všetkých našich prijímateľov. Kombajnistu Milanka potešili najmä traktory, do najväčšieho si mohol aj
sadnúť. Bol to pre neho veľký zážitok.

DOD v CSS Budmerice
Centrum sociálnych služieb v Budmericiach nás pozvalo na ,,Deň otvorených dverí". Naši prijímatelia
pozvanie prijali a pripravili si so sociálnymi pracovníčkami krásny program. Na tomto podujatí
vystúpil spevák Martin Jakubec, ktorý spestril program známymi šlágrami. Aj napriek chladnému
jesennému počasiu sme sa dobre zabavili, zatancovali si a zaspievali.
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Púť do Marianky
Dnes sme spolu s našimi prijímateľmi putovali do Marianky. V krásnom horskom prostredí nás vítal
kostolík, ktorý lemuje krížová cesta a jaskyňa so sochou Panny Márie. Naši prijímatelia toto miesto
obľubujú pre jeho pokojnú atmosféru. Spoločne sme sa v kostolíku pomodlili ruženec, prešli sme po
Mariánskom údolí a vychutnali sme si atmosféru pokoja. Zastavili sme sa aj pri štrnástich kaplnkách,
veľmi citlivo zakomponovaných do masívu bukového lesa. Prezreli sme si aj všetkých päťdesiat
drevených sôch v životnej veľkosti a preslávený „zázračný prameň“ s údajne liečivými schopnosťami.
Pri prameni sa nachádza aj baroková kaplnka Svätej studne, ktorej vstup je dotvorený dvoma
barokovými kamennými sochami. Tak ako mnohí ľudia, aj mi sme sa rozhodli si nabrať túto vodu do
fliaš nielen pre seba, ale aj pre našich kamarátov z domova.

Opekačka pod gaštanom
Vďaka nášmu sponzorovi sme pripravili pre našich prijímateľov ,,opekačku v krbe pod Gaštanom".
Tí šikovnejší si mohli sami opiecť špekáčik nad ohňom. Vládla dobrá nálada, podujatie sa
k spokojnosti všetkých vydarilo.
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Báhonské hody
Tak ako každý rok, aj dnes prišli do našej dediny dlho očakávané kolotoče. Naši prijímatelia, aj keď sú
dospelí, sa na hody a kolotoče veľmi tešia. Tento rok to bolo výnimočné, pretože na kolotoče ich
pozval pán starosta Ing. Patoprstý. A nielen pozval, ale sa aj s nimi povozil. Tých odvážnejších aj na
autíčkach. Boli to naozajstné hody. Pán starosta, ďakujeme!

PLODY ZEME
Aj tento rok sme spolu s našimi prijímateľmi vytvorili obrazy na výstavu ,,PLODY ZEME", ktorá sa
konala v miestnom kostole v Báhoni. Spoločne s našimi kamarátmi z CSS Budmerice sme sa boli
pokochať krásnymi výtvormi z darov zeme – plodov, ktorými nás obdarila príroda Okrem nás svojimi
prácami prispeli aj deti zo základnej školy, materskej škôlky, dôchodcovia a ostatní obyvatelia obce.
Všetci ktorí prispeli svojimi prácami, sypanými obrazmi s náboženskou tematikou, ovocím, zeleninou
a všetkým čo nám príroda nadelila, vytvorili nádhernú atmosféru vyzdobeného kostola.
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Veselé tekvičky s diskotékou
Tradíciou mesiaca október bývajú rôzne zábavy v štýle jesenných párty, a tak sme sa rozhodli
pripraviť pre našich prijímateľov ,,Veselé tekvičky s diskotékou". Doobeda sme sa venovali
kreatívnym prácam, vyrezávaniu veselých svetlonosov, s ktorými sme vyzdobili areál nášho
zariadenia. Po obede sme sa poprechádzali po zariadení v pestrých kostýmoch, ktoré sme si sami
pripravili. Nasledovala veselá diskotéka a posedenie pri chutnom občerstvení a ovocnom punči.

Recitačná súťaž v DSS Javorinská
Recitačná súťaž patrí k obľúbeným podujatiam, na ktorú sa naši prijímatelia svedomito pripravujú.
Už niekoľko rokov sa v DSS Javorinská stretávajú najlepší recitátori z kolegiálnych DSS
Bratislavského samosprávneho kraja, aby si zmerali svoje sily v prednese poézie alebo prózy. Tak
tomu bolo v tomto roku. Všetci súťažiaci boli ocenení vecnými cenami a diplomami.
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Vianočné pečenie
Hovorí, sa že Vianoce sú sviatky pokoja a radosti, lásky a porozumenia. K vianočným sviatkom
neodmysliteľne patrí pečenie, ozdobovanie vianočných stromčekov, darčeky, slávnostne prestretý stôl
a spievanie kolied. Preto sme sa rozhodli vytvoriť si spoločnú tradíciu, na ktorú budeme s láskou
spomínať. Rozhodli sme sa spolu s našimi prijímateľmi spoločnými silami upiecť vianočné perníky a
iné sušienky. Práca nám išla pekne od ruky. Spoločne sme pri nej spievali vianočné koledy a
rozprávali sme sa o vianočných tradíciách a zaspomínali na staré časy. Areálom sa šírila vôňa
vianočného pečiva a príjemná atmosféra blížiacich sa Vianoc.

Koledovanie detí v DSS
Atmosféru adventu a blížiacich sa Vianoc nám spríjemnili deti spolu so svojimi rodičmi z obce
Doľany. Pripravili si pre nás krásne vianočné vystúpenie. Detičky preoblečené v kostýmoch anjelov,
vyčarovali v každom z nás úsmev na tvári a radosť z blížiacich sa sviatkov. Počas vystúpenia spievali,
recitovali a na záver sme si spoločne zaspievali koledu ,,Tichá noc". Naši milí hostia si pre nás
pripravili výborné medovníčky vianočný punč. Za toto pekné vystúpenie veľmi pekne ďakujeme a
dúfame, že sa stretneme aj o rok.
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Popri aktivitách sme nezabudli ani vzdelávanie našich prijímateľov a realizovali sme nasledovné
programy:
Univerzita premeny človeka - celoživotné vzdelávanie klientov v rámci nášho zariadenia s
cieľom podpory ich kognitívnych schopností a tvorivosti,
Základy práce s počítačom I. a II. stupeň , Základy práce s internetom, Nadstavbové
programy - zvyšovanie mediálnych kompetencií, počítačových zručností a práce s internetom,
Anglický jazyk a Nemecký jazyk pre začiatočníkov - zlepšovanie jazykových schopností,
Vzdelávanie v oblasti výtvarnej tvorby - zvládanie základov rôznych výtvarných techník s
následnou prezentáciou v zariadení i mimo neho formou výstav,
Hudba, spev, tanec - podpora pohybových a hudobných aktivít a zručností,
využívanie meditačných a relaxačných techník na zlepšenie psychického a duševného zdravi,
.Príprava prijímateľov do zamestnania – motivačné rozhovory, tréning zručností.

5.2.2. Zdravotný úsek
Naše zariadenie v rámci poskytovania sociálnej služby poskytuje prijímateľom aj zdravotnú
starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú prijímateľom zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky na výkon
zdravotníckeho povolania v zmysle uvedeného zákona o zdravotnej starostlivosti. Od roku 2015 máme
uzatvorenú zmluvu so VšZP o uhrádzaní zdravotných výkonov
v rozsahu ošetrovateľskej
starostlivosti prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú jej poistencami. Poskytovanie základnej
zdravotnej starostlivosti našim prijímateľom 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 tiež na
požiadanie. Podľa potreby prebiehala telefonická konzultácia s nimi, alebo bol prijímateľ ošetrený
priamo v ich ambulanciách. Inak zdravotnú starostlivosť prijímateľom poskytovali tieto lekárky
priamo v ambulancii nášho zariadenia za asistencie našich sestier. Odborné vyšetrenia prijímateľov
sme absolvovali v rámci bratislavského a trnavského samosprávneho kraja. Prijímatelia na vyšetrenie
prichádzali sami alebo v sprievode ošetrujúceho personálu pri zistení zmien ich zdravotného stavu.
Imobilní prijímatelia boli vyšetrovaní a ošetrovaní priamo na lôžku. Následne po ich vyšetrení
lekármi, sestry a opatrovateľky plnili všetky pokyny a odporučenia ošetrujúcich lekárov. Jednalo sa
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najmä o výkony ako je príprava a podávanie liekov, injekcií (sc., im.), odber krvi (KO, HT,
BIOCH,...), vyšetrenie FW, odber a následné vyšetrenie glykémie a glykemickej krivky, základné
vyšetrenie moču, prevencia dekubitov, ošetrovanie malých a väčších rán, ošetrenie intertriga,
starostlivosť o kožu, monitorovanie prijímateľov a ich základných fyziologických hodnôt (TK,P,D,
TT), starostlivosť o permanentný katéter, starostlivosť o kolostómiu, nefrostómiu, tracheostómiu,
podanie očistnej klyzmy, oxygenoterapiu,
v prípade potreby odsávanie, aplikácia bandáží,
zabezpečenie vyšetrenia ORL, vyšetrenia RTG a SONO, chirurgického vyšetrenia a iné požadované
úkony. Zápisy o vyšetreniach a o poskytovaní uvedených výkonov boli zaznamenané v zmysle
platných predpisov na dekurzné listy, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie prijímateľa.
Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť prijímateľom sme poskytovali v sledovanom období
v nepretržitej prevádzke.
V našom zariadení boli vykonané nasledovné vyšetrenia v počte:
Vyšetrenie

Počet

Základné + RP
psychiatrické
DIA odbery
kožné
psychologické
neurologické
zubné

2.464 (všeobecný lekár)
736
369
133
1.189
16
38

Spolu

4.945

Ošetrenie chrupu prijímateľov sme zabezpečovali v miestnej stomatologickej ambulancii
a v stomatologickej ambulancii Veľký Biel. Ostatné odborné vyšetrenia boli realizované v štátnych
i neštátnych zariadeniach v Modre, v Pezinku, v Bratislave a v Trnave.
Odborné vyšetrenia poskytnuté uvedenými ambulanciami boli v roku 2017 v celkovom počte 936.
Jednalo sa o 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 a sonografické. Najviac bol interných,
diabetologických , urologických, neurologických a cievnych vyšetrení.
Najčastejšie odborné vyšetrenia mimo zariadenia
interné
diabetologické
urologické
neurologické
cievne

Počet
171
105
95
47
46
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Uvedené vyšetrenia si vyžiadali sprevádzanie prijímateľov zdravotníckymi pracovníkmi (sestrami
alebo opatrovateľkami – podľa zdravotného stavu prijímateľa) v rozsahu 1 844 hodín, 20 minút.
V priebehu roku 2017 bolo hospitalizovaných 29 prijímateľov, z toho: 20 žien, 9 mužov, čo
predstavuje 587 dní.
Rehabilitačnú činnosť vykonávali dve rehabilitačné pracovníčky na základe ordinácie ošetrujúceho
lekára. Jednalo sa o nasledovné výkony v počte:
Výkon

Počet

LTV
ultrazvuk
biostimul
iné / polohovanie /
orientácia
magnetoterapia
Spolu

3.293
272
280
810
59
618
5.332

Za dodržiavanie a uplatňovanie hygienických predpisov v celom zariadení zodpovedala vedúca
zdravotného úseku, ktorá pravidelne vykonávala kontroly.
Je dôležité podotknúť, že naši prijímatelia majú rôzne druhy postihnutia v kombinácii s inými
závažnými chorobami, čo si vyžaduje individuálny a holistický prístup a sústavnú starostlivosť
a obsluhu personálom. Táto práca je veľmi náročná ako po fyzickej stránke, tak aj po psychickej
stránke a nejeden krát vyžaduje veľkú trpezlivosť personálu.
Zdravotná starostlivosť bola v roku 2017 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 nových poznatkov v oblasti zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. 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
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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 2017 sme mali v organizačnej štruktúre schválený počet zamestnancov 97, skutočný
stav zamestnancov za obdobie 01. – 12. 2017 prepočítaných bol 97 zamestnancov.
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

8

práčka, žehlička, krajčírka

4

vedúca STÚ, SP

1

referent stravovania, asistent LV

1

sociálny pracovník
inštruktor sociálnej rehabilitácie

3
3

skladník , zásobovanie

1

kuchár

4

pracovný terapeut

4

pomocný kuchár

6

sestra

15

fyzioterapeut
sanitárka, opatrovateľka
upratovačka

Štruktúra zamestnancov podľa jednotlivých úsekov k 31.12.2017
DSS PD sa organizačne člení na:





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

ÚR
PEU
ZU
STU
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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.
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 31.12.2017

klasifikácia
zamestnancov

počet
zamestnancov

odborní

56

neodborní

41
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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 zamestnanci sa externe zúčastnili
odborných seminárov s nasledovnými témami:
 Spracovanie miezd 01/2017 - prechod na nový rok 2017, zmeny v programe
 Správa registratúry a správa dokumentov v r. 2017 v zmysle zákona o E – GOVERNMENTE (
elektronické schránky)
 Efektívna správa registratúry
 Inovácie v starostlivosti o klienta i prostredie v ktorom žije
 Efektívnejšie využívanie možností informačného systému IS CYGNUS pri spracovávaní
vyúčtovania, výplatnej listiny, vreckového alebo finančných depozít
 Správne vedenie dokumentácie klientov v informačnom systéme CYGNUS
 Ošetrovateľská starostlivosť v ZSS
 Mzdy, spracovanie miezd a zmeny - nová verzia spracovania
 Zverejňovanie údajov z IS iSPIN
 Reuma- bolesť v rôznych podobách
 Osteoartróza- najčastejšie kĺbové ochorenie, Nepokoj v končatinách
 Nespavosť, Tetanický syndróm
 Ošetrovateľstvo 2020 – trendy, zmeny a budúcnosť
 Povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb
 Inovácie v ošetrovateľstve
 Sociálny pracovník a klient, prístupy, výhody, nevýhody a práca s ním
 Stretnutia bez bariér - výstava kompenzačných pomôcok pre ľudí so zdravotným znevýhodnením
a prednáškami na dané témy
 Význam vody pre naše telo, Zápaly močového mechúra, CHolecystolithiasa – žlčové kamene,
Atopická dermatitída
 Ošetrovateľská starostlivosť v komunite zameraná na manažment rizík
 Komunitná sociálna práca
 Dlhodobá starostlivosť o seniora
 Bazálna stimulácia
 Základné princípy muzikoterapie
 Mzdy a personalistika
 Práca s rodinou prirodzenom prostredí
 Mzdy a GDPR
 GDPR a zodpovedné osoby
 Účtovníctvo a výkazníctvo
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 Práca s imobilným klientom
 Kompetencie sociálneho pracovníka
 Supervízia – 4x zamestnanci STÚ, ZÚ, PEÚ, vedúci
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.
Prijímateľom 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 a na poschodiach mobilní prijímatelia. V budove č. 2 sú na prízemí
ubytovaní imobilní, na poschodiach mobilní prijímatelia. Obidve budovy majú spoločné bezbariérové
hygienické a sociálne zariadenia ( po kompletnej rekonštrukcii ) pre jednotlivé oddelenia. Personál
využíva pri manipulácii
s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi špeciálne pomôcky
a zdvíhacie zariadenia. Na udržanie a podporu ich fyzickej kondície sú využívané rehabilitačné
miestnosti a telocvičňa, kde majú možnosť venovať sa pohybovým aktivitám a cvičeniu pod
odborným vedením. Na každom poschodí je spoločenská miestnosť. Prijímatelia 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 prijímatelia. 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 2017 zabezpečovali pre prijímateľov externe v čistiarňach.
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Úsek stravovania a liečebnej výživy
Stravovanie našich prijímateľov bolo zabezpečované kuchyňou DSS v súlade s predpismi o verejnom
stravovaní s uplatnením systému HACCP. Jedálny lístok vrátane diét zostavovala referentka
stravovania na základe ich požiadaviek v rámci stravovacej komisie, ktorej členmi sú okrem nej a
sestry aj volení zástupcovia prijímateľov. Prijímatelia mali pestrý príjem ovocia a zeleniny a
zabezpečovaný pitný režim (minerálky, malinovky, čaje, džúsy) v súlade s pravidlami zdravej výživy.
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
prijímateľom v dvoch jedálňach. Prijímatelia, ktorí sú ubytovaní v samostatných bytových jednotkách,
mali možnosť stravu konzumovať vo svojich kuchynkách. Túto službu využívali najmä manželské
páry.
V priebehu roka 2017 boli celkovo spracované potraviny v hodnote 204.726,22 €. Cena stravnej
jednotky na deň bola v roku 2017 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 280 805
jedál, z toho:
Jedlá
Racionálna
Diéta
Diabetici
Diabetici / Diéta
Zamestnanci
ZOS
ZOS / diabetick á
ZOS / diéta
Spolu

Raňajky

Desiata

32 698
5 004
3 900
8 285

32 698
5 004
3 900
8 285

2 049
565
1 179
53 680

2 049
565
1 179
53 680

Obedy
33 457
4 998
3 898
8 281
12 502
2 272
565
1 179
67 152

Olovranty Večere
33 483
4 998
3 898
8 281
10
2
7
50 679

30 516
4 961
3 897
8 281
2 864
2 049
565
1 179
54 312

II. večere
0
0
567
735
0
0
0
1 302

Spolu

Prevarené
suroviny

162 852
24 965
20 060
42 148
15 366
8 429
2 262
4 723
280 805 204 726,22

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 stravovacej prevádzky, ubytovacích a prevádzkových
priestorov zariadenia.
Prevádzkovo - ekonomický úsek zabezpečoval nepretržitú prevádzku celého zariadenia po
technickej, finančnej i personálnej stránke. V rámci skvalitňovania poskytovanej sociálnej služby a
spríjemňovania pobytu prijímateľov 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 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, osadenie nových plastových dverí a bezbariérový vstup do budovy – vybúranie starej
podlahy, vyrovnanie podložia a položenie novej dlažby. Ďalej bolo zrealizované 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. V rámci
zabezpečovania hygieny a plnenia požiadaviek na ubytovacie zariadenia sme vymaľovali v budove č.
1 prízemie a poschodie ženského oddelenia, schodisko, kancelárie a spoločenskú miestnosť - knižnicu
pri kanceláriách, prevádzku kuchyne a výdajňu stravy, v budove č. 3 byty klientov na prízemí
a schodisko. Novým nábytkom sme vybavili oddelenie pre mobilných mužov ( postele, uzamykateľné
skrine, nadstavce na skrine, nočné stolíky. Na dve chodby – oddelenie pre mobilných mužov
a mobilné ženy sme obstarali odkladacie uzamykateľné skrine s nadstavcami na odkladanie
pracovných materiálov pre sociálne pracovníčky a zdravotnícky materiál spolu s recepčnými pultmi –
ako stanovisko pre personál v nočnej službe. Sponzorsky sme vybavili novým nábytkom spoločenskú
miestnosť na oddelení pre mobilné ženy. Pre zamestnancov kuchyne a údržby sme nakúpili
uzamykateľné plechové skrinky na odkladanie osobných vecí. Na prízemí v budove č. 2 sme vymenili
poškodenú a opotrebovanú podlahu za novú PVC krytinu. Okrem toho sme vytvorili bezbariérové
prostredie montážou nerezového zábradlia a nalepením vodiacich pásov po stenách. Počas roka sme
pripravovali výmenu centrálneho elektrického ističa, kompletná rekonštrukcia bola ukončená v januári
2018.
5.5. Finančné hospodárenie
Čerpanie rozpočtu v roku 2017
Na základe schváleného rozpočtu a rozpočtových opatrení nám na rok 2017 boli pridelené nasledujúce
záväzne ukazovatele:
Záväzný limit
Skutočnosť
% plnenia
Položka Príjmy
418 213,95 €
100,53
200
Nedaňové príjmy
416 00,00 €
36
139,06
€
97,74
300
Granty a transfery
36 974,55 €

610
620
630
640
712

Výdaje
Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV
Poistné a príspevky zam. do poisť
Tovary a ďalšie služby
Transfery
Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
Celkom

Záväzný limit
931 653,75 €
341 471,84 €
460 405,06 €
8 068,53 €

Skutočnosť
% plnenia
927 894,34 €
99,60
332 077,08 €
97,25
459 487,49 €
99,80
5 957,17 €
73,83

88 939,42 €

81 131,38 €

91,22

1 830 538,60 €

1 806 547,46 €

98,69
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Príjmy
Položka 200 – Nedaňové príjmy zahŕňa príjem za:
poskytnutú sociálnu službu vo výške
stravné – zamestnanci + OPS vo výške
vratky (vrátené poistné zo ZP)

390 165,56 €
24 587,37 €
3 461,02 €

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

5 129,33 €
4 952,40 €
100,00 €
17 334,96 €
8 622,37 €

Výdavky
Položka 610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV predstavuje výdavky na hrubé mzdy zamestnancov,
ktorí sú odmeňovaní v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Položka 620 - Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní predstavuje výdavky na povinné
odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a na doplnkové dôchodkové
sporenie pre zamestnancov.
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 105 565,31 €, nákup
potravín vo výške 208 446,19 €, všeobecný materiál (čistiace prostriedky, materiál na údržbu,
elektroinštalačný materiál a materiál na opravy a údržbu vykonávanú svojpomocne) vo výške
37 935,07 € a ostatné výdavky na povinné revízie, PHM, poistenia, ... Všetky výdavky boli použité
v rámci zásady efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov.
Na prepravu sme využívali tri služobné motorové vozidlá (SMV):

SMV
FIAT
PANDA
FABIA
CITROEN

najazdené km
2 655

spotreba PHM v l celkom

Ø spotreba v l/ 100 km

167,80

6,32

10 169

535,62

5,27

3 652

371,07

10,16

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).
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Položka 713 - Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb predstavuje výdavky
vynaložené na rekonštrukciu oddelenia pre mobilné ženy, kde bola odstránená prepadávajúca sa
podlaha, vymenené posuvné dvere a podlahové krytiny, zároveň bol vybudovaný bezbariérový vstup
do budovy kaštieľa, kde bola stavebnými úpravami urobená bezbariérová podlaha, osadené vstupné
posuvné dvere a vymenené dvere do výdajne stravy a dvere ako vstup do kancelárií.
Pohľadávky
podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2010

Suma v €
9 217,93

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2011

20 600,03

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2012

26 338,88

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2013

33 945,12

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2014

26 093,95

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2015

13 772,11

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2016

15 945,36

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2016 - úhrada pohľadávok z minulých období

-21 574,03

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2017

22 918,34

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2017 - úhrada pohľadávok z minulých období

-4 812,66

Ostatné pohľadávky klientov
Iné pohľadávky
Celkom
Záväzky
Neuhradené faktúry k 31. 12. 2017

2 752,81
678,42
145 876,26
Suma v €
3 630,43

Pohľadávky podľa zákona 448/2008 vznikajú tým, že klient nemá možnosť zaplatiť si celú úhradu za
poskytované služby z dôvodu nízkeho príjmu. Ostatné pohľadávky vznikli napríklad pri neukončených
dedičských konaniach.
5.6. Projekty a sponzorské dary v roku 2017
V roku 2017 sme podali šesť projektov, tri boli úspešné. Využili sme možnosť aktivačných prác
formou dobrovoľníckej činnosti prostredníctvom Úradu práce v Pezinku. Veľkým prínosom v rámci
socializácie a integrácie našich prijímateľov bol projekt Naše Mesto. Dotáciu z MPSVR
a dofinancovanie projektu „Pohyb bez bariér“ sme využili na inštaláciu nových zábradlí a ochranných
pásov na steny. Získali sme tiež dary v hodnote 21.592,69 €, čím sme prispeli k skvalitneniu
poskytovanej sociálnej služby. Jednalo sa o zdravotnícky a hygienický materiál, zdravotnícke
pomôcky, črepníkové kvety – letničky, kvety, nábytok, občerstvenie na DOD a ostatné akcie,
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potraviny, oblečenie pre klientov, lieky, kancelársky materiál, televízor, čistiace prostriedky, prášky na
pranie...Našimi sponzormi boli nižšie uvedené firmy a fyzické osoby:
Sponzor

Sponzor

Hartman-Rico

Miloš Hanus, Jablonec

LIONS CLUB Bratislava Istropolis

Peter Jeřábek, Trnava Hrnčiarovce

Ing. Erik Vrábel,Vištuk č. 505

Unihouse, s.r.o. Trnava

KATAK PRO, s.r.o. Malé pole 101, Vištuk

Ing. Mária Kozáková, Báhoň

Arthur Gilbord, Pezinok

Dalma Schvarcová, Bratislava

Budmerické mäsiarstvo, Budmerice

SOCIA, n. o. Bratislava

CENTRUM PHARMACIA I., s.r.o. Senec

Lekáreň Sv. František Báhoň

CIMED, s.r.o. Trnava

SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.

Pekáreň Častá

Žofia Cíbiková, Trnava

Jaromír Kralovič, Dubová

Boris Chmelár, Pezinok

Zrealizované projekty a poskytnuté dary:
Názov projektu

Dotácia z

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

Úrad práce Pezinok

Naše Mesto 2017

Nadácia Pontis

Pohyb bez bariér

MPSVR SR

Spolu
Dary
Dotácie a dary spolu

Dotácia v €
5.129,33
100,00
10.000,00
15.229,33

Sponzori

21.592,69
36.822,02

6. Záver
V roku 2017 sme podporovali našich prijímateľov v situáciách, v ktorých si nedokázali poradiť. Viedli
sme ich k samostatnosti, zodpovednosti, maximálne možnej miere nezávislosti a k uplatňovaniu ich
slobodnej voľby a rozhodnutí. Sprostredkovali sme im bližší a častejší kontakt s rodinou, priateľmi a
komunitou. 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
podporu ich pracovných a kultúrnych aktivít.
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V roku 2018 plánujeme pokračovať v prípadových konferenciách v spolupráci s DeD, v ktorom má
naša prijímateľka umiestneného syna, aby sa nám spoločne podarilo obnoviť a posilniť rodinné väzby
a vzťahy medzi matkou, maloletým synom, otcom a starou matkou. Prípadové konferencie, ako účinný
nástroj zlepšenia komunikácie a skvalitnenia vzťahov v rodine i v zariadení plánujeme tiež využívať
pri poskytovaní sociálnej služby aj iným prijímateľom, ak o ne prejavia záujem.

V Báhoni, 29. júna 2018

Ing. Mária Vráblová, riaditeľka
Ing. Jana Polakovičová, vedúca PEÚ, zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Soňa Schwantzerová, vedúca STÚ
Mgr. Andrea Buková, Dipl. s., vedúca ZÚ

„Kto miluje, ten chce darovať seba samého.“
Ján Pavol II.
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