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„Malé činy, ktoré človek uskutoční sú lepšie, ako veľké, ktoré len plánuje.“
Peter Marshall škótsko-americký kazateľ a pastor 1902 - 1949
Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/temy/clovek/?o=new
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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 (do 31. 12. 2018)
Mgr. Zuzana Porubčanová, Phd. (poverená riadením od 01. 05. 2019)
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.

Našou víziou je dosiahnutie čo najväčšej spokojnosti prijímateľov, vytvorenie bezpečného prostredia a
pokojného domova pre nich, podpora čo najväčšej miery samostatnosti, nezávislosti, rozhodovania,
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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 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
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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,
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.
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:
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 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,
 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 2018
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
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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 2018 bol počet klientov 145, priemerný
počet klientov na deň bol 145,94. V evidencii doručených žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb
bolo 48 žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Priemerné obsadenie miest
v priebehu roka 2018 predstavuje 99,96 %. Plánovaný počet lôžko dní od 01.01.2018 do 31.12.2018
tvorí spolu 53 290. Skutočné plnenie predstavovalo 53 268 lôžko dní a teda 99,96 %. V roku 2018 sa
poskytovala sociálna služba prevažne klientkam - ženám. Priemerný vek klientov za rok 2018 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 31.12.2018
V nasledujúcich grafoch uvádzame 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
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Graf č. 2 - prijímatelia sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti
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Graf č. 3 - prijímatelia sociálnej služby podľa vekovej kategórie
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Najstaršia klientka mala 94 rokov, najmladší klient mal 29 rokov.
Náklady na prevádzku zariadenia sú financované zo schváleného rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja. Náklady, ktoré sme vynaložili priamo na poskytovanie sociálnej služby tvoria
ekonomicky oprávnené náklady ( EON ).
Priemerné EON na klienta za mesiac v sledovanom období boli vo výške 958,03 €, priemerná
úhrada (PÚ) klienta za mesiac bola vo výške 229,31 € (23,94 % z EON) , teda priemerné náklady BSK
za vykazované obdobie boli na klienta vo výške 728,72 € mesačne. Priemerná úhrada klienta za
poskytovanú sociálnu službu (ubytovanie, stravovanie, odkázanosť) činí 7,43 € za jeden deň.
Graf č. 4 – priemerné EON mesačne za rok 2018
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Graf č. 5 - Percentuálny podiel priemernej úhrady klienta na priemerných EON za poskytnutú sociálnu
službu v r. 2018
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Graf č. 6 – faktory ovplyvňujúce plnenie kapacity zariadenia v roku 2018
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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. Na základe individuálnych
plánov klientov pripravujeme a organizujeme aktivity a akcie zamerané na ich individuálne potreby.
Zamestnanci DSS PD Báhoň sú celoročne vzdelávaní v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb.
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, podporujú
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samostatnosť klientov, ich sociálne začlenenie, hospodárenie s financiami a pod. Počas roka sme
pravidelne 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.
Pre kvalitnú tímovú prácu neustále spolupracujeme s odborníkmi ako sú lekári, psychiatri,
psychológovia. Taktiež k nej prispieva i pravidelná supervízia na sociálnom i zdravotnom úseku nášho
zariadenia. Celoročne pripravujeme semináre pre zamestnancov, ktoré sú aktuálne, aby sme vedeli
všetky vzniknuté situácie riešiť okamžite. Samozrejme sa to mnohokrát týka i krízových situácií, ktoré
sa musia riešiť okamžite. Dôležitým faktorom pri práci s klientmi je práca s rodinou, s ich príbuznými
a známymi, zameriavame sa i na sociálnu prácu s rodinou a komunitou. Klientov sa snažíme neustále
aktivizovať a snažíme sa prispôsobovať aktivity ich individuálnym potrebám. Zameriavame sa na
začleňovanie do komunity v obci i mimo nej, k čomu prispievajú mnohé aktivity počas celého roka.
5.2.1. Sociálno terapeutický úsek
Ples v DSS a ZpB Merema Modra
Dňa 8.2.2018 sme prijali pozvanie na Fašiangový ples, ktorý organizuje každoročne DSS Merema.
Tohto ročná výzdoba sa niesla v duchu ,, ľudového folklóru". Na plese sa zúčastnili klienti aj z iných
zariadení Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Chlapci z Meremy si pre nás pripravili
bohatý program a ako špeciálny hosť prišla Folklórna skupina LIPKA. Pohostili nás výbornými
zákuskami, chlebíčkami, slanými dobrotami i chutným ovocím a výbornou večerou.. Počas celého
plesu sa losovala bohatá tombola. Opäť sme vyhrali prekrásne ceny. Do tanca hrala legendárna
skupina ,,Stará jedáleň". Výborné sme sa zabávali pri tanci a na záver si každé zariadenie
vylosovalo veľmi peknú a chutnú tortu. Domov sme sa vrátili unavení, ale spokojní nielen zo
zážitkov, ale aj z vyhratej tomboly. Ďakujeme za pozvanie a dúfame, že sa stretneme aj o rok na
plese v Modre.
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Fašiangová zábava a pochovávanie basy
Fašiangová zábava sa u nás stala jednou z tradícii, na ktorú sa klienti každý rok veľmi tešia. Klienti
i zamestnanci sa obliekli do pestrých masiek a spoločne sme prezentovali svoje masky pri promenáde
v areáli zariadenia. Pokračovali sme v jedálni losovaním tomboly a tancom. Fašiangy, Turíce, Veľká
noc príde, kto nemá kožúška, zima mu bude... Touto známou slovenskou fašiangovou piesňou sme
začínali program, ktorý sme si pripravili pre našich klientov. Napokon sme spoločne pochovali
basu. Ako sa na fašiangy patrí, na stoloch nechýbali výborné sladké šišky.

Naši muži ženám - MDŽ
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si naši muži pripravili pre všetky žienky pekný pestrý
program. Zarecitovali a zaspievali im známe piesne. Spolu s pracovníčkami sociálneho terapeutického
úseku pripravili výborné sladké pečivo. Panovala výborná atmosféra, ženám sa program veľmi páčil,
a preto odmenili mužov hlasným potleskom. Na záver si všetci spoločne zatancovali na rezkú ľudovú
nôtu.
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Tvorivé dielne v DSS Plavecké Podhradie
Dňa 16.03.2018 sme sa zúčastnili workshopu, ktoré organizovalo DSS Plavecké Podhradie. Cieľom
tohto podujatia bolo získať poznatky a zručnosti pri farbení ,,VEĽKONOČNÝCH" pozdravov a
vyfarbovaní vajíčok. Skúsená lektorka nám ukázala ako si jednoducho vyrobíme a vyzdobíme
veľkonočné pozdravy a vajíčka. Po ukážke sme sa aj my zapojili do tvorivých dielní, čoho výsledkom
boli vytvorené pekné pozdravy a pestré vajíčka. Na oplátku aj my sme im predviedli zdobenie vajíčok
technikou patchwork. Domov sme si priniesli nami vyrobené výrobky, dobrý pocit a skúsenosť s
poznaním týchto zaujímavých techník.
Tri prasiatka - divadielko pre žiakov ZŠ v Báhoni
Tohtoročný ,,Marec mesiac knihy" sme poňali v duchu rozprávky. Pri tejto príležitosti sme pozvali
deti zo ZŠ a MŠ Báhoň. Prišli aj s pani učiteľkami a priniesli milé veľkonočné obrázky, ktoré samy
vytvorili pre našich klientov. Na úvod naša pani riaditeľka 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
troch prasiatkach". Prišli medzi nás rozprávkové bytosti - 3 prasiatka, vlk, veverička a zajac. Deti
stíchli a so záujmom sledovali napínavý dej. Nakoniec sa veľmi tešili, lebo všetko dobre skončilo. Tie
smelšie z nich zarecitovali našim klientom niekoľko pekných básničiek. Deti si potom
spoločne zatancovali s rozprávkovými bytosťami. Pozreli si aj výstavu rôznych kníh a pomôcok pre
klientov so zrakovým postihnutím, ktorú sme pre deti pripravili. Cieľom tohto spoločného stretnutia
bolo ukázať deťom, že čítanie nemusí byť len poučné, ale môže byť aj príjemné a zábavné.

Opekačka pod gaštanom
V pekný slnečný deň sme vďaka nášmu sponzorovi pánovi Hanusovi mohli pripraviť pre našich
klientov ,,opekačku pod Gaštanom". A tak sme sa spoločne stretli pod gaštanom v areáli zariadenia.
Špekáčiky boli chutné, nechýbala ani hudba, spev, tanec a samozrejme - dobrá nálada.
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Máj, máj, máj... Stavanie mája v DSS
Na tento deň sme si s našimi klientmi pripravili krátky program. Obliekli sme sa do krásnych krojov a
za sprievodu spevákov, harmoniky sme postavili ,,Máj". Počas celého poobedia vládla dobrá nálada,
ktorú umocnilo aj skvelé počasie. Na záver sme si spoločne zatancovali a máj, mesiac lásky mohol
začať.

Májový kvet - návšteva mesta Trnava spojená s výstavou kvetov a prehliadkou mesta
Po prvýkrát sme sa s našimi klientmi zúčastnili ,,MÁJOVÉHO KVETU" v Trnave. Mali sme možnosť
sa poprechádzať po Trojičnom námestí, kde predajcovia pestrofarebných kvetov od výmyslu sveta
ponúkali svoje produkty. Taktiež sme si nejaké pekné kvietky a bylinky zakúpili a doniesli si ich do
nášho domova. Pomaličky sme sa prešli po celej Hlavnej ulici až k ,,CITY ARÉNE", kde sme sa
občerstvili výborným rezňom a vyprážaným syrom. Po dobrom obede sme sa presunuli na vlakovú
stanicu a odtiaľ nás vlak odviezol rovno do Báhoňa.
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Deň otvorených dverí
Už po desiaty rok sme sa opäť zišli na našom podujatí pri príležitosti Dňa otvorených dverí v DSS
Báhoň. Privítali sme medzi nami cca šesťsto účastníkov. S mnohými sme sa stretli už viackrát,
niektorí nás navštívili prvý krát a boli milo prekvapení. Otvorenia a programu podujatia sa zúčastnil aj
podpredseda BSK Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. s manželkou a starosta Obce Báhoň a poslanec BSK
Ing. Ivan Patoprstý. Pán podpredseda sa prihovoril prítomným účastníkom a vysoko ocenil náročnú
a zodpovednú prácu zamestnancov zariadenia. Poďakoval im a poprial veľa síl pri napĺňaní ich
povolania a poslania.

Pre všetkých návštevníkov DOD bol pripravený bohatý kultúrny program, rozmanité sprievodné
podujatia, zábava, chutné občerstvenie a samozrejme, dobrá nálada. Okrem našich prijímateľov
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a zamestnancov spríjemnili atmosféru podujatia Jandranka, Thomas Puskailer, Alan Mikušek,
folklórna skupina Speváčik, malí tanečníci z Budmeríc, hudobné Trio Oborilovcov a kúzelník, ktorý
urobil najväčšiu radosť tým najmenším. Veľký ohlas mala aj prezentácia Kynologického klubu
z Častej. Deti sa vyšantili na skákacích hradoch, trampolíne, poníkoch, pri stolnom futbale, v dielni
a tí trpezlivejší si odstáli poradie pri maľovaní na tvár. Keďže sa jednalo o malé desaťročné jubileum,
niekoľko šťastlivcov si od nás okrem zážitkov odnieslo aj pekné darčeky z tomboly, ktorá bola naozaj
bohatá vďaka našim sponzorom. Spoločne sme si užili super deň, nabitý energiou, láskou, dobrou
pohodou a zaujímavými stretnutiami. Na každom kroku bolo cítiť praobyčajnú ľudskú dobroprajnosť,
porozumenie či uznanie. A to bolo to krásne, čo sa, žiaľ, v našom živote rýchlo vytráca.

Letecký deň - Dubová
Dňa 26.05. 2019 sme sa po prvýkrát zúčastnili leteckého dňa vďaka Bratislavskému samosprávnemu
kraju, ktorý nám poskytol vstupenky. Letecký deň v Dubovej sme si tak mohli naplno užiť spoločne
s našimi dlhoročnými kamarátmi z kolegiálnych zariadení Merema a Rozsutec. Počasie nám prialo,
počas celého dňa nám svietilo slniečko, preto sme si mohli naplno vychutnať bohatý program. Videli
sme akrobatické vystúpenie vetroňov, ukážku Zásahovej jednotky Polície SR, akrobaciu na padákoch
a letové ukážky. Počas tohto teplého dňa sme sa osviežili výbornou studenou kofolou. Domov sme sa
vrátili plný nových, skvelých zážitkov.
Benefičný koncert "Chyťme sa za ruky"
Už po tretí rok sme prijali pozvanie a s radosťou sme sa zúčastnili 9. ročníka benefičného koncertu
pod názvom "Chyťme sa za ruky" pre osoby so sociálnym znevýhodnením v rámci mesta Galanta a
Trnavského samosprávneho kraja. Tento rok sa toto podujatie konalo na prekrásnom nádvorí
Neogotického kaštieľa v Galante. Po vstupe na nádvorie sme si našli miesto na sedenie a občerstvili
sme sa nanukmi, kávou a rôznymi inými dobrotami. Mali sme možnosť uplatniť svoju
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kreativitu maľovaním na plátno, skúsiť maľovanie horúcim voskom, čo sme samozrejme aj využili.
Zatancovali sme si v rytme ,,ZUMBY". Spoločne sme sa zabávali na známe piesne od našich
obľúbených interpretov, či už v rytme tanca alebo spevu. Celé podujatie si naši klienti veľmi užili a
už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Po turistických chodníkoch - vychádzka do Kaplnej spojená s posedením pri zmrzline
Naša prvá cesta turistickým chodníkom smerovala do susednej obce Kaplna. Aj keď bol veľmi horúci
deň, snažili sem sa zvládnuť túto dlhú a pre niektorých klientov aj náročnú trasu. Klienti boli zvedaví
na novú výstavbu rodinných domov, a preto sme zišli z hlavnej cesty a vybrali sa objavovať nové,
doposiaľ pre nás neznáme. Vychádzka bola zaujímavá, pokochali sme sa pohľadom na nové krásne
domy a bola aj príjemná, lebo sme sa zastavili v miestnom Penzióne a občerstvili sa výbornou sviežou
kofolou a zmrzlinou. Urobili sme niečo aj pre naše zdravie, a tak sme spojili príjemné s užitočným.

Spoločne za krásami Slovenska
Dobrovoľnícky deň, podporený nadáciou PONTIS sa aj tento rok vydaril. Klienti a zamestnanci
spoločne s dobrovoľníkmi zo Slovnaftu, IBM a firmy Henkel navštívili rodinnú farmu Pod Gaštankou
v Modre. Pozreli sme si celý areál, zastavili sa pri domácich zvieratách. Páčili sa nám najmä kone,
oslík a kozičky. Upútala nás tiež bylinková záhradka a dielnička. Dobrovoľníci si s klientmi zahrali
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loptové hry, venovali sa im, vznikli nové priateľstvá. Všetkým dobre padlo spoločné posedenie pri
obede a chutnej kávičke. Projekt bol vysoko hodnotený všetkými účastníkmi. Nová úloha sa
dobrovoľníkom páčila, ale potvrdili, že práca s ľuďmi s ŤZP je veľmi náročná a zodpovedná. Dohodli
sme sa, že v jeseni zrealizujeme spoločnú grilovačku v našom zariadení.

Piknik pod gaštanom
V jeden krásny júnový slnečný deň bol ako stvorený na strávenie v prírode. Niektorí naši kamaráti išli
s dobrovoľníkmi na výlet do Modry na farmu pod Gaštankou. My ostatní sme sa rozhodli tiež spestriť
si tento deň. Dostali sme nápad urobiť si piknik pod Gaštanom, kde sme pobudli v družnej debate pri
rozprávaní vtipných príbehov, speve a tanci. A ako sa na poriadny piknik patrí, nechýbalo ani chutné
občerstvenie v podobe mastného chleba s cibuľkou a sviežou limonádou.

Skrášľujeme našu obec starostlivosťou o záhon na Potočnej ulici
Pri príležitosti blížiacej sa akcie ,,Richtárska varecha" sme sa rozhodli spolu s prijímateľmi skrášliť
záhon na Potočnej ulici. Ráno sme sa stretli, zobrali sme si pracovné náčinie a išli sme do toho. Najprv
sme museli vytrhať burinu, ktorú sme následne vyviezli na kompost v areáli DSS. Potom sme
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vyzametali priestor okolo záhonu. Na záver sme si spravili fotografiu a tešili sa z pekne vykonanej
práce.

Richtárska varecha v Báhoni - vystúpenie klientov a súťaž vo varení guláša
Po príjemnom dobrovoľníckom dni sme prijali pozvanie pána starostu a s našim predstavením „Ach tá
láska“ sme prišli podporiť súťažiacich vo varení gulášu a tiež spríjemniť horúce letné popoludnie
všetkým návštevníkom 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.

9. ročník turnaja v hádzaní šípok na terč - Javorinská
Už tradične sme sa aj tento rok zúčastnili turnaja v hádzaní šípok na terč, ktorého
deviaty ročník organizovalo kolegiálne zariadenie DSS Javorinská. Po zahájení súťaže a skúšobnom
hode sme po dlhej príprave zodpovedne a s veľkým nasadením pristúpili k súťaži. Naša námaha bola
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korunovaná úspechom, získali sme putovný pohár za 1. miesto. Nechýbala ani spoločná zábava,
chutné občerstvenie a výborná atmosféra. Domov sme sa vrátili šťastní a plný nových zážitkov.
Spoločenské posedenie, občerstvenie, poďakovanie za dobrovoľnícku činnosť v DSS
Posedenie bolo venované práve našim prijímateľom, ktorí nám celoročne pomáhajú, či už pri práci
v kuchyni, práčovni, alebo pri domácich prácach. Preto by sme im aj touto cestou chceli veľmi pekne
poďakovať. Pri spoločnom posedení s pani riaditeľkou, malom občerstvení a dobrej hudbe boli
obdarovaní balíčkom.

Pestrý deň - 9. ročník súťaže v poznaní prírody a ľudí
Aj tento rok sa naša štvorčlenná skupina klientov zúčastnila na vedomostno-športovej súťaži v areáli
Partizánskej lúky v Bratislave. Organizátormi 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, ďalej nasledoval hod
petangovou guľou na cieľ, orientácia v teréne, spoznávanie prírody a hasenie vodou. Po zvládnutí
všetkých disciplín sme si všetci mohli pochutnať na výbornom občerstvení. Na záver bolo
odovzdávanie medailí a diplomov. Víťazmi sme boli všetci. Ďakujeme usporiadateľom za výbornú
akciu, na ktorej sa zabávali aj naši klienti a pevne veríme, že sa na budúci rok uvidíme znova.

_________________________________________________________________________________________________________________
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
22 z 51

Výročná správa za rok 2018
Petangový turnaj na Farme pod Gaštankou v Modre
Aj tento rok sme sa zúčastnili už 9. ročníka petangového turnaja, ktorý zorganizovala DSS Merema.
Prvý krát sa toto podujatie konalo na Farme pod Gaštankou v Modre. Po vstupe na farmu sme boli
očarení krásnym prostredím a možnosťami, ktoré farma ponúkala. Hrať sme začali až po slávnostnom
príhovore. Naše dlho pripravované trénovanie sa nám oplatilo, dostali sme sa až do samotného finále.
Po výbornej hre nám dobre padlo výborné občerstvenie. Počas čakania na vyhodnotenie sme mali
možnosť si prezrieť celú farmu, pohladiť si somáriky, koňa, ovce i kozičky. Umiestnili sme sa 1.
mieste. S prázdnymi rukami neodchádzal nikto. Každý dostal diplom a za účasť balíček. Ďakujeme
za pekné športové podujatie a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Športové hry v DSS Báhoň
Koncom júna sme v našom domove zorganizovali pre našich klientov športové hry. Súťažiaci si
losovali z piatich farieb: zelená, modrá, žltá, oranžová, biela a podľa toho boli priradení do
jednotlivých družstiev. Na začiatku nesmela chýbať krátka rozcvička a futbalová hymna. Každé
družstvo si pripravilo svoj názov a vytvorilo si vlastnú vlajku. Podmienkou súťaže bolo absolvovanie
všetkých disciplín. Súťažilo sa v štafete, kolkoch, šípkach, športový kvíz, hod na cieľ, hod do koša,
hod kockou a strieľanie vodnou pištoľou. Pre všetkých súťažiacich bola pripravená odmena v podobe
sladkých dobrôt a chutnej limonády, prví traja boli ocenení sladkým balíčkom a zmrzlinou. Dobrá
hudba na záver roztancovala všetkých súťažiacich.
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DOD Rača 2018
Dňa 28. 6. sme sa po prvý krát zúčastnili 1. ročníka ,,Dňa otvorených dverí“ ktoré zorganizoval
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača. Každého návštevníka veľmi milo privítali
a obdarovali sladkým perníkom a hlinenou medailou s ich logom. Mali sme tiež možnosť si prečítať
noviny, ktoré píšu samotní obyvatelia. Po príchode sme sa usadili na voľné miesta a všetkých
zúčastnených privítal svojim príhovorom pán riaditeľ DSS Rača, ktorý uviedol spevácky súbor
,,Radovanka“ . So súborom sme zaspievali aj my známe ľudové piesne. Páčilo sa nám aj krátke
divadielko a vystúpenie detí. Po chutnom občerstvení, v sprievode zamestnankyne domova, sme mali
možnosť sa oboznámiť s činnosťou zariadenia, prezrieť si jednotlivé časti ako: spoločenskú miestnosť,
dielňu, telocvičňu a obrovskú spoločenskú sálu, z ktorej sme boli nadšení.

Návšteva Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika v Hlohovci
O návšteve hvezdárne sme už dlho uvažovali, preto sme zorganizovali výlet do Hlohovca. Okrem
peknej panorámy Hlohovca sme si pozreli zaujímavý a poučný výklad. Usadili sme sa v pohodlných
sedadlách v sále, kde uprostred bolo umiestnené planetárium. Vďaka nemu nám bolo umožnené
premietanie nad hlavami, na kopule. Mohli sme vidieť umelú oblohu, jednotlivé planéty, Slnko,
Mesiac, hviezdy, Mliečnu dráhu. Videli sme, kde sa na oblohe nachádza veľký, malý voz a
najjasnejšia hviezda Severka. Premietali nám ako sa vo vesmíre pohybujú jednotlivé planéty. Taktiež
nám pomocou makety ukázali, kde sa nachádzajú súhvezdia ako: medvedica, Kasiopeja, Herkules a
iné. Na záver sme si mohli vo vstupnej hale prezrieť výstavu s astronomickou tématikou.
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Turistickým chodníčkom po Železnej studničke
V rámci záujmového turistického krúžku sme sa vybrali na výlet v okolí Bratislavy. Vlakom sme sa
odviezli na Hlavnú stanicu, kde sme prestúpili a odviezli sme sa na Železnú Studničku. Táto lokalita
dostala svoj názov podľa železitej vody, ktorá na tunajšom území pramenila. Spoločne sme sa vybrali
turistickým chodníčkom a prešli sme okolo Mlyna až k samotnej lanovke, ktorá funguje od roku 2015.
Na lanovke sme sa síce neodviezli, ale zastavili sme sa aspoň v kaviarni a pochutnali si na výbornej
kávičke. Prešli sme sa až k prameňu ,,Studnička II. rybník," kde sme sa osviežili pitnou vodou.
Naspäť sme sa zastavili pri amfiteátri na spoločnom obede. Hoci unavení, ale spokojní a plní dojmov
sme sa vlakom vrátili domov.

Futbal v DSS
V júli sme si naplánovali futbalový zápas: prijímatelia verzus sociálne pracovníčky. Keďže sme chceli
zistiť, ako sme na tom kondične, tak sme museli vytvoriť zmiešané družstvá. Losovalo sa z 2 farieb a
tak sme docielili náhodne vybraných členov družstva žltých a zelených. Keďže nemáme ihrisko,
rozhodli sme sa hrať na lúke v areáli DSS. Prišli nás povzbudzovať aj naši spolubývajúci a kamaráti.
Určená rozhodkyňa nás poprosila o čistú hru bez faulov a poučila nás o základných pravidlách.
Následne sa mohlo začať hrať. Počas prestávky sme sa občerstvili a osviežili výbornou limonádou. Po
prestávke sme znovu nastúpili na ihrisko a pokračovali sme v zápase, ktorý bol napínavý, ale i napriek
tomu sa skončil remízou 2:2. Každý, kto sa zúčastnil zápasu, bol víťazom. Všetci sme sa snažili podať
čo najlepší výkon.
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Trojdňový turnaj v hode na kôš v DSS
I napriek horúcemu prázdninovému počasiu sme sa rozhodli zorganizovať 3-dňový turnaj v hode na
basketbalový kôš. Turnaj sa konal vo štvrtok, pondelok a utorok bolo aj vyhodnotenie a udeľovanie
cien. Panovala výborná atmosféra zapojilo sa 17 prijímateľov a 4 sociálne pracovníčky. Okrem
súťažiacich nás chodili povzbudzovať mnohí prijímatelia. Počas hrania sme sa občerstvili
vychladnutou limonádou a malinovkou. Ocenené boli prvé 3 miesta a taktiež bola udelená cena
,,odvahy“ pre nevidiaceho prijímateľa, ktorý sa tiež bez váhania zapojil. Na záver bola udelená cena
za ,,dobrovoľnú pomoc“. Už teraz sa tešíme na ďalší turnaj.

Po stopách Pálffyovcov - Červený Kameň
Prvý septembrový týždeň sme sa rozhodli navštíviť Hrad Červený Kameň. Všetkých nás zaujala
prehliadka hradu a prednáška o jeho histórii. Prechádzali sme sa salónmi, spálňami, jedálňou i
rytierskou sálou, kde sme si mohli prezrieť zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie
secesie. Z nádvoria hradu sme sa išli pozrieť do hradnej strážnice, z ktorej sme videli na okolité
dediny. Po prehliadke malého okruhu sme si na nádvorí hradu posedeli pri dobrej kávičke. Spoločne
sme sa prešli cez lúky a lesy až do dediny Častá, kde sme sa išli naobedovať do vychýrenej
reštaurácie. Tu si klienti podľa vlastného výberu vybrali obed a občerstvili sa kofolou a potom po nás
prišiel šofér a odviezol nás do Vištuka. Tu sme navštívili cintorín.
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Púť k Sedembolestnej Panne Márii - Šaštín
15. septembra sa v Šaštíne konala Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska,
na ktorej sme sa zúčastnili aj my. Svätá omša začala o 10.30 hod., hlavným kazateľom bol biskup
Eparchie Parma (USA) Mons. Pre všetkých pútnikov bol pripravený bohatý duchovný program. V
rámci sprievodného programu nám organizátori púte ponúkli modlitbové pásmo, divadlo komunity
Cenacolo a modlitbu chvál Dominiky Gurbaľovej.

DOD v Centre sociálnych služieb Budmerice
Dňa 16. 9. sme prijali pozvanie na akciu ,,Dňa otvorených dverí“, ktorú organizovalo Centrum
sociálnych služieb v Budmericiach. Po príchode nás veľmi milo privítali a usadili na vyhradenom
mieste. Všetkých zúčastnených privítala svojim príhovorom vedúca sociálneho úseku. Do programu
sa zapojili aj FS OBSTRLÉZE, vystúpenie detí ZŠ s MŠ Budmerice, mužský spevácky zbor
ZÁRUBY, LH Vieska. Naši prijímatelia spolu so sociálnymi pracovníčkami vystupovali skoro
posledný a pripravili si krásny program s názvom „Ach tá láska“. Panovala výborná atmosféra,
počasie nám prialo a výborne sme sa zabavili, zatancovali a zaspievali. Ďakujeme za pozvanie a za
príjemne strávený deň, plný nových zážitkov.
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Vernisáž ilustrácie a tvorby Daniely Olejníkovej - Senec
Spolu s našimi prijímateľmi sme sa vybrali do Senca na Vernisáž ilustrácie a tvorby Daniely
Olejníkovej, ktorá získala dvakrát ocenenie v súťaži ,, Najkrásnejšie knihy Slovenska". Ilustrovala
knihy O Basetovi, Hávětník a tiež spolupracuje s časopisom Včielka a Zornička. Vernisáž sa nám
páčila, mohli sme si prezrieť voľné ilustrácie, digitálne práce i zbierku kníh s ilustráciami autorky.
Po prehliadke sme si boli s prijímateľmi sadnúť na dobrom zákusku a kávičke v blízkej kaviarni.

Stolno-hokejový turnaj DSS Hestia v Pezinku
V septembri sme prijali pozvanie na stolno-hokejový turnaj, ktorý organizoval DSS Hestia v
Pezinku. Veľmi sme sa tešili na tento turnaj, keďže táto hra je nám známa už z detských čias. Po
príhovore pani riaditeľky sme boli poučení o pravidlách hry a následne sa začalo súťaženie. Pri
každom stole robil rozhodcu sociálny doprovod. Panovala výborná, rodinná atmosféra, občerstvili sme
sa zákuskami, ovocím a malinovkami. Počas vyhodnocovania výsledkov sme si pochutnali na
výbornom guláši. Okrem nás sa zapojilo ešte 6 rôznych zariadení. Domov sme si priniesli krásne prvé
miesto a zlatú medailu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
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Spievanie na ľudovú nôtu - DSS Plavecké Podhradie
Aj tento rok sme prijali pozvanie od DSS Plavecké Podhradie, ktoré organizovalo spevácku súťaž v
Kultúrnom dome Sološnica. Tak, ako po iné roky, aj dnes sme sa stretli s našimi dlhoročnými
priateľmi, s ktorými sme súperili v speve i tanci. Po slávnostnom príhovore riaditeľa DSS Plavecké
Podhradie, začali vystupovať jednotlivé zariadenia ako: DSS Plavecké Podhradie, ZKR Gaudeamus,
DSS Javorinská, DSS Integra a mnoho ďalších. Keďže nestihli vystúpiť všetky zariadenia do obeda,
tak po výbornom obede nasledovalo vystúpenie ešte šiestich zariadení. Nasledovalo dlho očakávané
slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním diplomov a darčekov. Aj tento rok sa víťazmi stali
všetci zúčastnení. Náladu nám spríjemnila hudobná skupina ,,Kabrňaci" z DÚSP Tloskov. Po výbornej
večeri sme sa spokojní a plný nových zážitkov vrátili domov.

Skrášľujeme pred Hodmi záhon na Potočnej ulici
Pri príležitosti blížiacich sa hodov v obci, sme sa rozhodli spolu s našimi prijímateľmi skrášliť záhon
na Potočnej ulici. Ráno sme sa stretli, zobrali sme si pracovné náčinie a išli sme do toho. Najprv sme
museli vytrhať burinu, ktorú sme následne vyviezli na kompost v areáli DSS. Potom sme si pomocou
fúrika nakôpkovali jednotlivé druhy ozdobného kameňa a pomocou hrabličiek roztiahli na určenom
mieste. Okolo záhona sme pozametali. Na záver sme si spravili fotografiu a tešili sme sa z dobre
vykonanej práce.
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Naši prijímatelia na hodoch v Báhoni
Konečne prišli dlho očakávané hody a kolotoče, na ktoré sme sa vybrali spolu s našimi prijímateľmi.
Aj napriek tomu, že sú dospelí, na hody a kolotoče sa každý rok veľmi tešia. Spoločne sme sa vybrali
ku kolotočom, kde sme sa stretli s pánom starostom Ing. Patoprstým. Ten nás nielenže pozval na
autodróm, ale sa s prijímateľmi aj sám povozil niekoľko jázd. Boli to naozajstné hody, všetci sme boli
spokojní a príjemne unavení sme sa vrátili do nášho zariadenia. Pán starosta, ďakujeme!

Prehliadka výzdoby kostola z PLODOV ZEME
Aj tento rok sme začali s prípravou obrazov na výstavu ,,PLODY ZEME", ktorá sa konala v
miestnom kostole prvú októbrovú nedeľu. Okrem nás svojimi prácami prispeli aj deti z miestnej
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. Po príchode sme sa usadili v
predných laviciach a spoločne sme sa s pánom farárom pomodlili. Následne nás pán farár oboznámil s
históriou kostola a jeho zasvätenie svätému Františkovi z Assisi. Po zaujímavom výklade sme si
prezreli naaranžovaný kostol a spoločne sme sa podpísali do farskej kroniky.
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Návšteva cintorína a úprava hrobu v Ivanke pri Dunaji
Každoročne sa naši prijímatelia spolu so sociálnymi pracovníčkami starajú o rodinný pomník. Tento
rok sa rozhodli pomník obnoviť a upraviť a to novou kôrou a kamením. Na záver sme nasadili
niekoľko skalničiek, ktoré budú skrášľovať toto miesto po celý rok. Po zapálení sviečok sme sa
spoločne pomodlili.

Púť do Marianky 2018
V mesiaci október sme si naplánovali púť do Marianky. V tomto krásnom prostredí nás vítal malý
kostolík, ktorý lemuje krížová cesta a jaskyňa so sochou Panny Márie. Veľmi radi sa na toto miesto
každoročne vraciame. Spoločne sme sa v kostolíku pomodlili ruženec, prešli sme po Mariánskom
údolí, kde sme si nazbierali rôzne plody a pekné listy. 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 my sme sa rozhodli nabrať si túto vodu do
fliaš nielen pre seba, ale aj pre našich kamarátov z domova.
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Opekačka pod Gaštanom
Posledný októbrový deň sme sa rozhodli využiť pekné počasie a tak zorganizovať opekačku pod
gaštanom, ktorú sponzoroval pán Hanus. Po deviatej hodine sme sa stretli pri ohnisku vedľa altánku v
areáli zariadenia. Tí šikovnejší si mohli špekáčik opiecť sami na paličke, ostatným opekala špekáčiky
sociálna pracovníčka. Špekáčiky boli chutné, nechýbala ani hudba, spev, tanec a samozrejme - dobrá
nálada.

Deň úcty k starším
Mesiac október patrí seniorom, a preto i my sme sa rozhodli uctiť si našich starších prijímateľov. Po
príhovore pani riaditeľky sa začal program krátkymi básňami. Taktiež sme si pripravili peknú scénku
so spevom a tancom za sprievodu harmoniky. Na záver bola voľná zábava s občerstvením, ktoré
napiekli s prijímatelia sociálnej služby spolu so sociálnymi pracovníčkami.

_________________________________________________________________________________________________________________
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
32 z 51

Výročná správa za rok 2018
Tekvicová diskotéka
Našou tradičnou jesennou akciou sa stala i tento rok ,,Tekvicová diskotéka". Taktiež sme sa rozhodli
splniť sen jednej našej prijímateľke, ktorá túžila si zaspievať pred obecenstvom veľmi známu úvodnú
pieseň z filmu TITANIC. Sociálne pracovníčky sa obliekli do dobových šiat a pozadie dotváral veľký
obraz TITANICU. Ďalšia prijímateľka nás potešila piesňou ,,Vráť mi tie hviezdy". Po krátkom
programe nasledovala veselá diskotéka a posedenie pri chutnom občerstvení a ovocnom punči. Naša
výzdoba pozostávala z naaranžovanej foto-steny s motívom tekvicového panáka, kde sme si mohli
vytvoriť krásne fotky.

10. ročník - Regionálne plavecké preteky
Už po tretíkrát sme sa zúčastnili regionálnych plaveckých pretekov ľudí s mentálnym znevýhodnením,
ktoré organizoval DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých. Tento rok sa plaveckých pretekov
zúčastnilo 12. družstiev. Po slávnostnom otvorení nám predviedli hasiči splav na vode. Naši traja
klienti súťažili vo svojej kategórii až medzi poslednými, tak sme si čakanie skrátili povzbudzovaním
našich kamarátov z iných zariadení. Nakoniec sme skončili s 5 medailami. Prvé miesto za
integrovanú štafetu, ďalšie prvé miesto za plávanie 25 m a 50 m. Druhé a tretie miesto za 20 m.
Domov sme sa vrátili unavení, ale plný nových zážitkov a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
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Deň nevidiacich 2018
Dňa 13. novembra si celý svet pripomína ,,Medzinárodný deň nevidiacich“. Pri tejto príležitosti si
naša pani riaditeľka pripravila pre nevidiacich a slabozrakých prijímateľov príjemné posedenie pri
dobrej hudbe, ovocnej torte, výborných chlebíčkoch a kávičke. Panovala pokojná atmosféra, pri ktorej
sa mohli všetci porozprávať.

Chrlický slávik 2018
Tak ako po iné roky, aj tento rok sme sa zúčastnili XV. ročníka speváckej súťaži ,,CHRLICKÝ
SLÁVIK". Naši prijímatelia predviedli okrem svojho speváckeho talentu aj tanec, ktorý bol
ohodnotený odbornou porotou. Po príhovore pána riaditeľa sme si pozreli a vypočuli svojich súperov a
na záver sme mali možnosť predviesť svoj talent aj my. Jediní zo súťažiacich sme si pripravili
tanečné vystúpenie na známe rezké skladby. Okrem nás sa súťaže zúčastnili aj mnohé iné zariadenia:
CSS Chrlice, Zámeček Střelice, SONS Kyjov a mnohí iní. Po obede si pre nás pripravili domáci
prijímatelia veľmi pekný program. Na záver bolo vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Naši
prijímatelia si priniesli domov krásne 1 miesto za spev, tanec a 3. miesto spev jednotlivca.
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Knižný veľtrh - Bibliotéka v Bratislave
Začiatkom novembra sme spolu s našimi prijímateľmi uskutočnili výlet na knižný veľtrh ,,Bibliotéka",
ktorý sa konal v Bratislave. Bibliotéka je jediným knižným veľtrhom na Slovensku, ktorý má dlhú
tradíciu a neodmysliteľne patrí k jesennému obdobiu. Prišli sme si na svoje aj vďaka rozmanitej
ponuke náboženskej literatúry, ženských románov, detektívok, detských kníh i poézie. Okrem knižnej
ponuky sme sa mohli zúčastniť na sprievodných programoch venovaných čítaniu i knihám. Najviac
sme sa tešili na stretnutie s obľúbenými autormi a taktiež na vzácny autogram. Po prehliadke sme sa
spoločne vybrali do ulíc Bratislavy na dobrú kávičku a koláčik. Na záver sme si spravili zopár
spoločných fotografii.

Predkolo recitačnej súťaže 2018
Predkolo recitačnej súťaže sa konalo na počesť Milana Rúfusa. Dlho pred očakávaným dňom sa
rozliehali básne zo všetkých kútov nášho zariadenia. Všetci sa usilovne pripravovali na tento veľký
deň. Naši prijímatelia si mohli vybrať poéziu či prózu. Porota mala tak ako po iné roky aj dnes veľmi
ťažkú úlohu. Tento rok sa porota nevedela rozhodnúť, a preto udelila dve 3. miesta. Prijímatelia, ktorí
zvíťazili, nás pôjdu reprezentovať na recitačnú súťaž do DSS Javorinská. Všetci zúčastnení dostali
diplom a sladkú odmenu.
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Ľudové misie v Báhoni
Po osemdesiatich rokoch sa v miestnej farnosti Báhoň konali Ľudové misie. Pátri redemptoristi mali
vo svojom misijnom programe pripravené osobitné katechézy pre mužov, ženy, evanjelizačný program
pre žiakov, venovali sa tiež aj starším a chorým vo farnosti. 22. novembra navštívili aj naše
zariadenie. Stretnutie s pátrami - Ivanom a Róbertom bolo veľmi príjemné a povzbudivé pre mnohých
našich prijímateľov, ktorí mali možnosť sv. spovede, prijatia pomazania chorých, sv. omše i rozhovoru
s nimi. Mali tak jedinečnú príležitosť zastaviť sa, stíšiť sa a počúvať slová plné pokoja, lásky a radosti.
Mottom Ľudových misií bola myšlienka zosnulého pápeža Svätého Jána Pavla II.: „Lásku bez kríža
nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ Neuveriteľne ťažké slová, ale zároveň krásne a plné nádeje,
nádeje pre našich prijímateľov i pre nás všetkých...

Vianočné trhy vo Vištuku spojené s vystúpením klientov 2018
V obci Vištuk sa konali tradičné Vianočné trhy, na ktorých nechýbal ani stánok s Vianočnými
výrobkami našich prijímateľov. Opäť sme návštevníkov trhov prekvapili novými ozdobami na
stromček, háčkovanými dečkami, keramickými výrobkami a inými peknými výrobkami. K príjemnej
Vianočnej atmosfére sme prispeli Vianočným programom, ktorý tvorila krátka scénka pod názvom
,,Vianočný príbeh" a niekoľko známych Vianočných kolied. Naši prijímatelia spolu zo zamestnancami
sa prezliekli za postavy z betlehema. Po vystúpení sa prijímatelia mohli občerstviť výbornou
cigánskou pečienkou, punčom a výbornými Vianočnými koláčikmi.
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Výroba mydiel v Kampine
DSS Kampino nás už po druhý krát pozvalo na workshop, ktorý sa venoval výrobe mydla. Tentokrát
bol obohatený o nové techniky. Bol to zaujímavý proces, výsledkom ktorého bolo voňavé mydlo s
mozaikou a s rôznymi bylinkami. Všetkým sa nám tam veľmi páčilo, panovala výborná atmosféra.
Okrem voňavého mydielka sme si domov priniesli nový zážitok.
Nadácia SPP Program OPORA 2018
Naša klientka Zuzka už dlhšie snívala o tom, že vydá vlastnú zbierku básní. Vďaka Nadácii SPP sa jej
to aj podarilo. Nadácia jej v rámci grantového programu OPORA 2018 poskytla finančné prostriedky
na zakúpenie počítača, ktorý sa stal jej každodenným sprievodcom a pomocníkom pri písaní vlastnej
poézie. Napísala tridsaťtri básní, ktoré sa stali súčasťou jej prvej zbierky básní pod názvom
„Odpusťte“. Zbierka je ilustrovaná vlastnými kresbami autorky a jej priateľov. Poéziu venovala
v prvom rade svojmu synovi Maťkovi. Jej želaním je, aby si ju mohli prečítať aj zdraví ľudia a aby
videli, že aj ľudia so zdravotným postihnutím vedia tvoriť niečo, čo ostatných poteší a prinesie
im radosť zo života. Zuzana svoju prvotinu pokrstila 29. novembra v priestoroch DSS.

Recitačná súťaž v DSS Javorinská 2018
Recitačná súťaž patrí k obľúbeným podujatiam, na ktorú sa naši prijímatelia svedomito pripravujú. Už
niekoľko rokov sa v kolegiálnom zariadení DSS Javorinská stretávajú najlepší recitátori, aby si
zmerali svoje sily v prednese poézie alebo prózy. Po prednese všetkých zúčastnených sa podávalo
výborné občerstvenie. Na záver bolo vyhodnotenie a všetci súťažiaci boli ocenení vecnými cenami a
diplomami.
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Návšteva Mikuláša v DSS
Dňa 6.12.2018 medzi našich prijímateľov zavítal dlho očakávaný Mikuláš s anjelom, čertom a
škriatkom. Prijímatelia Mikulášovi za sladké prekvapenie povedali krátku básničku alebo zaspievali
pesničku. Škriatok spravil zopár pekných fotiek na pamiatku. Nakoniec sa Mikuláš aj s pomocníkmi
rozlúčili a sľúbili, že nás o rok navštívia zas.

Vianočné trhy v Báhoni spojené s vystúpením prijímateľov
Na verejnom priestranstve pred obecným úradom si návštevníci trhov mohli nakúpiť vianočné
ozdoby, med, ikebany, drobné darčeky, pochutnať si na koláčikoch, cigánskej, zahriať sa vareným
vínkom, punčom. V kultúrnom programe vystúpili aj naši prijímatelia z DSS. Okrem nás sa do
programu zapojili aj deti zo ZŠ Báhoň. Prišli aj dlho očakávaní Mikuláš s anjelmi i čert a deťom
rozdávali za peknú básničku mikulášske balíčky.

Prehliadka Vianočných trhov Trnava
Začiatkom decembra sme spolu s našimi prijímateľmi navštívili Vianočné trhy v Trnave. Keďže bol
tento rok veľký záujem o návštevu trhov tak sme sa rozhodli, že pôjdeme v 2 skupinách. Prvá skupina
išla mikrobusom a ten ich vyložil v centre Trnavy. Druhá skupina išla z Báhoňa do Trnavy vlakom.
Spoločne sme sa stretli na Trojičnom námestí, kde sme spoločne ochutnali cigánsku, pečenú klobásku
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a zahriali sme sa výborným vianočným punčom. Prešli sme sa od Trojičného námestia, kde sme sa
fotili pri betleheme a stromčeku , pomaly na Hlavnú ulicu, kde bola krásna vianočná výzdoba a
vysvietený adventný veniec. Pri ňom sme si tiež spravili tiež pár fotiek a pobrali sme sa každý svojou
cestou. Prvá skupina k mikrobusu a druhá na vlakovú stanicu. Vymrznutí, ale očarení z predvianočnej
atmosféry sme sa vrátili do zariadenia. Už teraz sa tešíme na ďalší rok.

Predvianočné pečenie v DSS
Hovorí sa, že Vianoce sú sviatky pokoja a radosti, lásky a porozumenia. K Vianočným sviatkom
neodmysliteľne patrí pečenie, ozdobovanie stromčekov, darčeky, slávnostne prestretý stôl a spievanie
kolied. Preto sme vytvorili spoločnú tradíciu, na ktorú budeme s láskou spomínať. Rozhodli sme sa
spolu s našimi prijímateľmi upiecť Vianočné perníky a iné sušienky. Spoločne sme si zaspievali
Vianočné koledy a rozprávali sme sa o Vianočných tradíciách a zaspomínali na staré časy.

Vianočné vystúpenie v CSS Budmerice
Centrum sociálnych služieb v Budmericiach nás pozvalo na predvianočné posedenie. Naši
prijímatelia pozvanie prijali a pripravili si so sociálnymi pracovníčkami krátku scénku ,,Živý
Betlehem" priam autentickú atmosféru Ježišovho narodenia. V drevenej maštali s jasľami si mohli
prijímatelia CSS prezrieť anjelov, Jozefa, Máriu, troch kráľov, pastierov a nechýbali ani naši
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speváci. Na záver sme si spolu všetci zaspievali Tichú noc. Okrem pripravovaného programu sme si
spoločne zaspievali niekoľko známych piesni a kolied. Pochutnali sme si na výborných koláčikoch,
slaných dobrotách a kávičke, panovala rodinná atmosféra.

Vianočná nádielka s posedením
Blížia sa Vianoce a tak sme sa spolu s našimi prijímateľmi rozhodli pripraviť pre našich kamarátov a
spolubývajúcich malý kultúrny program. Stretli sme sa dňa 20.12.2018 v priestoroch jedálne v
budove č.1. Prijímatelia v sprevode pracovníčok STÚ si pripravili Vianočné vystúpenie ,,Živý
Betlehem" s priam autentickú atmosféru Ježišovho narodenia. V drevenej maštali s jasľami nás mohli
prekvapiť autentickí anjeli, Jozef, Mária, traja králi, pastieri, a nechýbali ani speváci. Na záver sme
si spolu všetci zaspievali Tichú noc. Pre všetkých prítomných sme mali pripravené občerstvenie,
sladký jablčný punč a koláčiky, ktoré piekli naši prijímatelia za pomoci sociálnych pracovníčok. Po
občerstvení sa začalo samotné rozdávanie darčekov.

Zimné radovánky v podobe šmýkačky, guľovačky a stavanie snehuliakov v DSS
Konečne aj u nás v Báhoni napadol sneh! Tak sme spolu s našimi prijímateľmi naplánovali ,,snehovú
aktivitu" ako sa na pravú zimu patrí. Rozhodli sme sa vyhlásiť šmýkačku na čomkoľvek. Každý čo
našiel na tom sa šmýkal, bola to ohromná zábava. Táto zábava sa skončila guľovačkou. Poobede sme
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sa rozhodli spoločne, že si skrášlime náš areál a postavili sme si dvoch snehuliakov. Po dobre
vykonanej práci sme sa s mini odfotografovali na pamiatku.

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
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,
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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
Základné + RP
psychiatrické
psychologické
neurologické
zubné

Počet
868 (všeobecný lekár)
742
1 094
31 (+ 39 na odb. amb.)
35

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 2018 v celkovom počte 556.
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, denzitometrické a sonografické. V najväčšom zastúpení sú
práve interné, diabetologické , urologické, neurologické a cievne vyšetrenia.

Najčastejšie odborné vyšetrenia mimo zariadenia
interné
diabetologické
urologické
neurologické
cievne

Počet
106
104
64
39
43

Uvedené vyšetrenia si vyžiadali sprevádzanie prijímateľov zdravotníckymi pracovníkmi (sestrami
alebo opatrovateľkami – podľa zdravotného stavu prijímateľa) v rozsahu 1 761 hodín, 30 minút.
V priebehu roku 2018 bolo hospitalizovaných 41 prijímateľov, z toho: 19 žien, 22 mužov, čo
predstavuje 762 dní.
Rehabilitačnú činnosť vykonávali tri rehabilitačné pracovníčky na základe ordinácie ošetrujúceho
lekára. Jednalo sa o nasledovné výkony v počte:
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Výkon

Počet

LTV
ultrazvuk
biostimul
iné / polohovanie /
orientácia
magnetoterapia

4 829
598
456
7 032
136
421

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 2018 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
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.
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K 31. decembru 2018 sme mali v organizačnej štruktúre schválený počet zamestnancov 97, skutočný
stav zamestnancov za obdobie 01. – 12. 2018 prepočítaných bol 96 zamestnancov.
Štruktúra zamestnancov podľa jednotlivých úsekov k 31.12.2018
DSS PD sa organizačne člení na:





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

ÚR
PEU
ZU
STU

( 4 zamestnanci )
( 30 zamestnancov )
( 52 zamestnancov )
( 11 zamestnancov )

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 podriadení zamestnanci úseku riaditeľa a vedúce úsekov.
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
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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 zamestnanci sa externe zúčastnili
odborných seminárov s nasledovnými témami:
 VEMA- Seminár PAM 33.00 Nová verzia spracovania miezd od 01/2018, RZD
 Školenie o verejnom obstarávaní
 Vzdelávací seminár OSV BSK „Význam športu v živote ľudí so zdravotným postihnutím a
seniorov“
 Školenie BOZP, OPP
 Odb. vzdelávanie –Finančné
 Výkazníctvo subjektu verejnej správy v r.2018
 Odborný seminár ZÚ na témy Skleróza multiplex a súčasné možnosti liečby Parkinsonovej
choroby a jej komorbidity
 Mentálna retardácia a Downov syndróm
 VEMA – školenie , Spracovanie miezd – RHD, zmena ZP od 01.05.2018, spracovanie miezd
– zmeny v tabuľkách
 Školenie účtovníkov k zmenám vo finančných výkazoch platných od 01.01.2018
 Školenie k ochrane osobných údajov (GDPR)
 Školenie – Základy modulu Sociálna časť v IS Cygnus
 Odborný seminár – Prostriedky netelesného obmedzenia v sociálnych službách
 Odborný seminár ZÚ: Prvá pomoc v podmienkach DSS, DD, ZPS
 Pamäť, jej poruchy a Alzheimerova choroba.
 Toxikománia v komunite.
 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s varixami dolných končatín.
 VEMA - Odborný seminár - GDPR
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 VEMA – pracovné stretnutie
 PROEKO - Odb. seminár „ Nové podmienky ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach
sociálnych služieb“
 ESSITY SLOVAKIA s.r.o. : Úvod do starostlivosti o klientov s demenciou a CMP v ZSS
 Odborný seminár – Faktory ovplyvňujúce spoluprácu v rámci zdravotno-sociálnej
starostlivosti
 VEMA – Odborný seminár PAM 33.04
 Odborný seminár ZÚ: Psychosociálne aspekty kvality života pacientov s Diabetes melitus.
 Odborný seminár ZÚ: Inkontinencia moču –príčiny a stupne
 Syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov
 Bolesti chrbta – prevencia, príčiny, liečba
 Zákon o omamných a psychotropných látkach
 Odborrný seminár – Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k
31.12.2018 a novinky v účtovníctve subjektov štátnej správy a samosprávy
 Školenie – IS Cygnus – rozšírenie programu : Stravovacia časť+ sklady
 Odborný seminár ZÚ: Pády seniorov – rizikové faktory.
 Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou.
 Nozokomiálne nákazy
 Ochorenie dýchacích ciest v zimnom období
 Preškolenie vodičov
 VEMA – Odborný seminár

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
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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 2018 zabezpečovali pre prijímateľov externe v čistiarňach.

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 požiadaviek v rámci stravovacej komisie, ktorej členmi sú okrem nej aj 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 2018 boli celkovo spracované potraviny v hodnote 204 297,30 €. Cena stravnej
jednotky na deň bola v roku 2018 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 280 580
jedál, z toho:
Jedlá
Racionálna
Diéta
Diabetici
Diabetici / Diéta
Zamestnanci
ZOS
ZOS / diabetick á
ZOS / diéta
Spolu

Raňajky

Desiata

37 926
3 166
2 782
6 273

37 799
3 166
2 782
6 273

2 527
423
482
53 579

2 517
423
482
53 442

Obedy
38 663
3 163
2 815
6 268
12 613
2 678
423
482
67 105

Olovranty Večere
38 596
3 151
2 806
6 251
9
0
0
50 813

35 803
3 164
2 815
6 272
2 738
2 517
423
482
54 214

II. večere
0
0
644
783
0
0
0
1 427

Spolu

Prevarené
suroviny

188 787
15 810
14 644
32 120
15 351
10 248
1 692
1 928
280 580 204 297,30
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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 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
prostriedkami z rozpočtu. Počas roka 2017 sme pripravovali výmenu centrálneho elektrického ističa,
jeho kompletná rekonštrukcia bola ukončená v januári 2018. Zakúpili sme nábytok do dvoch
kancelárií ekonomického oddelenia, pre imobilných klientov v budove kaštieľa v budove č. 1 a 2 sme
zakúpili 50 ks servírovacích stolíkov k posteliam, pre mobilné ženy v budove kaštieľa sme zakúpili 22
ks uzamykateľných nočných stolíkov, na obe poschodia v budove č. 2 sme zakúpili 2 recepčné stoly
s kontajnermi, ako stanovisko pre pomáhajúci personál. V rámci zabezpečovania hygieny a plnenia
požiadaviek na ubytovacie zariadenia sme vymaľovali budovu č. 2 – suterén a 3 nadzemné podlažia.
V budove kaštieľa na mužskom oddelení na poschodí sme v spoločenskej miestnosti vymenili
podlahovú krytinu. V stravovacej prevádzke v suteréne budovy kaštieľa sme vybudovali nový
chladiaci box s regálmi, v priestoroch kuchyne sme namontovali klimatizáciu a vybudovali nový
rozvod plynu pre kuchynské spotrebiče vrátane tlakovej skúšky a revíznej správy. Do stravovacej
prevádzky sme zakúpili nový tyčový mixér na výrobu mixovanej stravy a 4 ks nových chladničiek.
Nové 2 klimatizačné zariadenia sme namontovali do priestorov žehliarne a práčovne. V rámci areálu
zariadenia sme zlikvidovali nevyužívanú a chátrajúcu budovu č. 4. Pre klientov zariadenia sme
zakúpili 24 ks exteriérových lavičiek a 25 ks kresiel na chodby v budove č. 2. V priebehu roka 2018
sme v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom uskutočnili výberové konanie na
vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie evakuačného výťahu v budove č. 2. Projekt
bol vypracovaný. V priebehu roka 2019 bude prebiehať výberové konanie na realizátora stavby
a samotná výstavba. Na konci roka sa nám podarilo namontovať klimatizáciu aj do kancelárií
pracovníčok sociálno terapeutického úseku a urobili sme verejné obstarávanie na výmenu posledného
úseku oplotenia, ktorá bola z dôvodu zimného obdobia urobená v mesiaci marec - apríl 2019.
5.5. Finančné hospodárenie
Čerpanie rozpočtu v roku 2018
Na základe schváleného rozpočtu a rozpočtových opatrení nám na rok 2018 boli pridelené nasledujúce
záväzne ukazovatele:
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Položka Príjmy
200
Nedaňové príjmy
300
Granty a transfery
Výdaje
610
Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV
620
Poistné a príspevky zam. do poisť
630
Tovary a ďalšie služby
640
Transfery
Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia
712
a modernizácia stavieb
Celkom

Záväzný limit
419 000,00 €
47 994,03 €
Záväzný limit
978 477,63 €
354 358,71 €
505 393,10 €
12 480,00 €

Skutočnosť
% plnenia
429 404,87 €
102,48
47 077,45 €
98,09
Skutočnosť
% plnenia
978 477,63 €
100,00
351 967,50 €
99,33
493 133,98 €
97,57
11 969,26 €
95,91

21 692,36 €

19 349,36 €

89,20

1 872 401,80 €

1 854 897,73 €

99,07

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

401 591,69 €
22 664,57 €
5 148,61 €

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

103,42 €
35,17 €
520,00 €
32 337,61 €
14 636,42 €

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 99 403,53 €, nákup
potravín vo výške 205 693,20 €, všeobecný materiál (čistiace prostriedky, materiál na údržbu,
elektroinštalačný materiál a materiál na opravy a údržbu vykonávanú svojpomocne) vo výške
36 948,46 € a ostatné výdavky na povinné revízie, PHM, poistenia, ... Všetky výdavky boli použité
v rámci zásady efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov.
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Na prepravu sme využívali tri služobné motorové vozidlá (SMV):

SMV
FIAT
PANDA
FABIA

najazdené km

spotreba PHM v l celkom

Ø spotreba v l/ 100 km

211,87

6,78

3 127
10 620

594,96

5,60

3 879

396,27

10,22

CITROEN

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 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – predstavuje výdavky
na prípravnú a projektovú dokumentáciu na vybudovanie evakuačného výťahu, na vybudovanie
elektro prípojky, na zakúpenie a montáž klimatizácie do kuchyne a na zakúpenie a montáž chladiaceho
boxu do stravovacej prevádzky.
Pohľadávky
podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2010 - 2015
podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2016
podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2016 - úhrada pohľadávok z minulých období

Suma v €
129 968,02
15 945,36
-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

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2018

28 588,31

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2018 - úhrada pohľadávok z minulých období

-6 592,37

Ostatné pohľadávky klientov

2 589,62

Iné pohľadávky
Celkom

Záväzky
Neuhradené faktúry k 31. 12. 2018

0,00
167 030,59

Suma v €
4 158,16

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.
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5.6. Projekty a sponzorské dary v roku 2018
V roku 2018 sme podali projekt na Nadáciu SPP – Opora, určený pre klientku na vydanie knihy básni.
Veľkým prínosom v rámci socializácie a integrácie našich prijímateľov bol projekt Naše Mesto.
Okrem toho spolupracujúca organizácia sa rozhodla podporiť prijímateľku sociálnej služby nášho
zariadenia hotovosťou na zakúpenie interiérového vybavenia, preplatenie výtvarného krúžku, ktorého
sa zúčastňuje a taktiež podporiť naše zariadenie na zakúpenie interaktívnej tabuli. Získali sme tiež
vecné dary v hodnote 13 669,58 €, čím sme prispeli k skvalitneniu poskytovanej sociálnej služby.
Jednalo sa o zdravotnícky a hygienický materiál, zdravotnícke pomôcky, nábytok, občerstvenie na
DOD a ostatné akcie, potraviny, oblečenie pre klientov, lieky, kancelársky materiál, ... Našimi
sponzormi boli nižšie uvedené firmy a fyzické osoby:
Sponzor

Sponzor

TOMRA SORTING, s. r. o

Ľubomír Viskupič

Kimerly-Clark, s. r. o.

Lekáreň Meda Trnava

Ing. Mária Vráblová

Nadácia Pontis

Essity Slovakia s. r. o

Pekáreň Častá

Miloš Hanus

Unihouse, s. r. o.
Ing. Andrej Vacho

Lekáreň sv. Františka, pobočka Báhoň
Nadácia SPP (Opora 48/2018)

Peter Jeřábek

Mgr. Zuzana Zanovitová

TESCO Pezinok

Zuzana Ožvaldová

OHL ŽS, a. s., organizačná zložka

Ing. Katarína Matejčíková

Cibíková Žofia

Zrealizované projekty a poskytnuté dary:
Názov projektu

Dotácia z

Naše Mesto 2018

Nadácia Pontis

Podpora individuálneho plánu klienta

Grantový program Opora
Nadácia SPP

Podpora individuálneho plánu klienta

Miloš Hanus

Podpora klientky a zariadenia

TORA SORTING, s. r. o.

Vecné dary

Sponzori

Dotácie a dary spolu

Dotácia v €
120,00
400,00
35,17
1 000,00
14 669,58
15 224,75

Všetkým sponzorom zo srdca ďakujeme !
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6. Záver
V roku 2018 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.
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. Jana Polakovičová, vedúca PEÚ, zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Soňa Schwantzerová, vedúca STÚ
Mgr. Andrea Buková, Dipl. s., vedúca ZÚ
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