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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. 64/2009/6-soc zo dňa 31.07.2009 –
posledná aktualizácia zo dňa 15.11. 2019, s účinnosťou od 01.11.2019

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

na celoročnú

2. Kontaktné údaje
Riaditeľka – poverená riadením
Ing. Jana Polakovičová, poverená riadením
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
Martina Strašiftáková, koordinátor ZOOP, zástupca hlavnej sestry
033/6455 156 klapka 32; 0903 470 063
e-mail: zu@dssbahon.sk
Ambulancia 1
tel. 033/6455 156, klapka 13; 0903 470 061
Ambulancia 2
tel. 033/6455 156, klapka 31; 0911 274 215
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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 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
 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
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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.

Strategickou víziou zariadenia je dosiahnutie najvyššej miery spokojnosti prijímateľa sociálnej služby
s vytvorením bezpečného prostredia a pokojného domova pre neho, pri podpore čo najväčšej miery
jeho samostatnosti, nezávislosti, rozhodovania o sebe, jeho zodpovednosti za svoje konanie, jeho
nenásilnej inklúzie a spolupráci s verejnosťou, aby obmedzenie nebolo pre neho prekážkou – ale aby
sa stalo príležitosťou.
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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, odborno personálnej 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, 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.
_________________________________________________________________________________________________________________
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
7 z 47

Výročná správa za rok 2019
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.
Činnosti poskytované v DSS PD Báhoň:
 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,
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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.
4.3. Proces deinštitucionalizácie (DI)

V roku 2019 sa zariadenie úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia
zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446,
ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci,
Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným
a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA.
Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych
služieb v ich príprave na proces transformácie. Výsledkom bude kvalitne pripravený
transformačný plán. Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti zariadenia na
proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom
komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať
proces DI.
Počas uplynulého roka zamestnanci absolvovali odborné školenia a koncom roka začali tvoriť
Transformačný plán. Jeho účelom je navrhnúť nový systém poskytovanie sociálnych služieb
v komunite, stanovenie plánu, aké služby a akú podporu potrebujú prijímatelia sociálnej
služby vychádzajúc z ich potrieb a ponuky existujúcich komunitných služieb v regióne. Počas
tvorby transformačného plánu sa zameriavame na podporu a rozvoj individuálnych potrieb
prijímateľov sociálnej služby, na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností klienta
viesť samostatný život a na podporu jeho začlenenia sa do spoločnosti pri presadzovaní
partnerského, individuálneho a aktívneho prístupu tak, aby sme klienta viedli
k spoluzodpovednosti a spolurozhodovaniu za seba, aby sám objavil hodnotu svojho prínosu
pre spoločnosť.

5. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2019
5.1. Procedurálne zabezpečenie
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Výročná správa za rok 2019
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 2019 bol počet klientov 144, priemerný
počet klientov na deň bol 145,23. V evidencii doručených žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb
bolo 81 žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Plánovaný počet lôžko dní
od 01.01.2019 do 31.12.2019 tvorí spolu 53 290. Skutočné plnenie predstavovalo 53 223 lôžko dní a
teda 99,93 %. Sociálna služba sa poskytovala prevažne klientkam - ženám. Priemerný vek klientov za
rok 2019 bol 61,9 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 31.12.2019
V nasledujúcich grafoch uvádzame základné štatistické údaje o počte klientov, ktorým sa poskytovala
sociálna služba, o ich vekovej štruktúre, o stupni odkázanosti a v neposlednom rade i o ekonomicky
oprávnených nákladoch (EON) a o podiele úhrady klienta na ich celkovej výške.

Graf č.1 - prijímatelia sociálnych služieb podľa pohlavia

Prijímatelia sociálnej
služby
Muži
Ženy

144
68
76
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Výročná správa za rok 2019
Graf č. 2 - prijímatelia sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti

Stupeň odkázanosti
V.
VI.

Počet
prijímateľov
11
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
11
68
50
6
4
3
2

Najstaršia klientka mala 95 rokov, najmladší klient mal 29 rokov.

Priemerné EON (ekonomicky oprávnené náklady) na klienta a mesiac v sledovanom období
boli vo výške 1051,01 €, priemerná úhrada (PÚ) klienta za mesiac bola vo výške 241,37 €.
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Výročná správa za rok 2019
Graf č. 4 – priemerné EON mesačne za rok 2019

EON 2019
celkom EON
úhrada ÚBSK
úhrada klient

€/mesiac
1051,01
809,64
241,37

Graf č. 5 - Percentuálny podiel priemernej úhrady klienta na priemerných EON za poskytnutú sociálnu
službu v r. 2019

Pomer úhrad EON 2019

23%

77%

úhrada ÚBSK

úhrada klient
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Výročná správa za rok 2019
Graf č. 6 – faktory ovplyvňujúce plnenie kapacity zariadenia v roku 2019

Faktory plnenia
kapacity
prijatí
prepustení
zomrelí
čakatelia

Počet
8
1
8
81

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, podporujúc
samostatnosť klientov, ich sociálne začlenenie, hospodárenie s financiami a pod.
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 na aktuálne témy, aby sme vedeli
všetky vzniknuté situácie riešiť okamžite a správne. 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 prispôsobovať aktivity ich individuálnym potrebám. Zameriavame sa
na začleňovanie do komunity v obci i mimo nej.
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Výročná správa za rok 2019
5.2.1 Sociálno terapeutický úsek
Zimné radovánky v podobe šmýkačky, guľovačky a stavanie snehuliakov v DSS
Konečne napadal sneh! Hneď na začiatku januára sme mali ,,snehovú aktivitu", ako sa na pravú zimu
patrí. Vyhlásili sme šmýkačku na čomkoľvek. Každý čo našiel na tom sa šmýkal, bola to ohromná
zábava. Táto zábava sa skončila guľovačkou. Poobede sme spoločne skrášlili náš areál a postavili sme
si dvoch snehuliakov. Po dobre vykonanej práci nesmelo chýbať fotografovanie na pamiatku.

Januárová ,,Biela disco"
Na 22 januára sme si naplánovali ,,Bielu discotéku", ktorá začala v poobedňajších hodinách a trvala
až do neskorého podvečera. Slávnostným príhovorom oficiálne otvorila túto akciu vedúca sociálneho
úseku. Počas celej akcie panovala výborná atmosféra. Prijímatelia sa mohli fotiť s ,,Bielou pani".
Vstupenkou bolo oblečenie v bielej farbe. Úsmev na tvári nám vyčarilo množstvo známych ľudových,
moderných a taktiež cigánskych rezkých piesní. Počas prestávky sa podával hod-dog a malinovka.
Celú akciu sprevádzala dobrá nálada, radosť, úsmev a šťastie.
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Výročná správa za rok 2019
Valentínska disco v DSS
K blížil sa ,,Valentín", tak sme sa rozhodli zorganizovať si disko. Konala sa v budove č. 2, trvala do
neskorých poobedňajších hodín. Po príhovore vedúcej sociálneho úseku sa spustila dlho očakávaná
tanečná zábava. Počas celej akcie panovala výborná nálada. Prijímatelia sa mohli vyfotografovať vo
,,Valentínskom srdiečku". Vstupenkou bolo oblečenie červeno-ružovej farby. Úsmev na tvári nám
vyčarilo množstvo známych slovenských, cigánskych a zahraničných piesní. Počas prestávky sme sa
mohli občerstviť perníkmi a výbornou malinovkou. .

Ples Modra - Merema 2019
Dňa 21.2. 2019 sme prijali pozvanie na Fašiangový ples, ktorý organizuje každoročne DSS Merema.
Na plese sa okrem nás zúčastnili klienti rôznych iných zariadení Bratislavského a Trnavského
samosprávneho kraja. Chlapci z Meremy si pripravili bohatý program a pestrú tombolu. Pohostili nás
výbornými zákuskami, chlebíčkami, slanými dobrotami i chutným ovocím. V tombole sme vyhrali
prekrásne ceny. Po 18:00 hodine nasledovala výborná večera. Výborné sme sa zabávali pri tanci a na
záver si každé zariadenie vylosovalo veľmi peknú a chutnú tortu. Ďakujeme za pozvanie a dúfame,
že sa stretneme na plese v Modre aj o rok.
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Výročná správa za rok 2019
Fašiangová zábava a pochovanie basy 2019
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška, zima mu bude...V našom domove sa koná
každý rok 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 . Ako sa na fašiangy patrí, na stoloch nechýbali ani výborné sladké šišky.
Napokon sme spoločne pochovali basu a unavení sme si vychutnávali zaslúžený oddych.

Týždeň slovenských knižníc - slovo čítané i hovorené
Aj u nás v DSS sme sa snažili pozitívne zviditeľňovať knižnicu ako kultúrnu a vzdelávaciu inštitúciu
prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. V súčasnosti sú knižnice modernými
inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom
rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Počas tohto podujatia vniklo množstvo zaujímavých aktivít a
výstupov.

_________________________________________________________________________________________________________________
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
16 z 47
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Naši muži ženám - MDŽ 2019
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý sa každoročne koná dňa 8. marca si naši muži
pripravili pre všetky žienky pekné básničky a blahoželania. Keďže kvety nikdy nevyjdú z módy a
potešia každú ženu, tak naši prijímatelia obdarovali aj všetky zamestnankyne DSS. Prijímateľky boli
obdarované výborným vlastnoručne vyrobeným jablkovým koláčikom. Panovala príjemná atmosféra.
My ženy sme im poďakovali za toto milé prekvapenie.

Týždeň mozgu v DSS a ZpS Stupava
V marci sme prijali pozvanie do DSS a ZpS Stupava na „Týždeň mozgu“. Cieľom
tejto medzinárodnej aktivity, je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť.
Z tohoto dôvodu sa DSS a ZpS Stupava rozhodla hravou formou zadávať rôzne úlohy, v ktorých sme
si trénovali pamäť. Na začiatok sme mali rozcvičku, aby sa nám okysličil mozog a rozhýbalo celé telo.
Plnili sme také úlohy, ako napríklad jednotlivým štátom priradiť ich mestá, doplňovanie slov, tajnička,
doplňovanie mužských a ženských mien. Na záver sme si spravili zopár spoločných fotografii.
Rozlúčili sme sa a domov sme sa vrátili plný nových poznatkov a zážitkov. Tešíme sa na ďalší ročník.
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Veľkonočné tvorivé dielne v DSS Plavecké Podhradie
Dňa 12. 04. 2019 sme sa zúčastnili workshopu, ktorý organizovalo DSS Plavecké Podhradie. Cieľom
tohto podujatia bolo získať poznatky a zručnosti pri maľovaní ,,VEĽKONOČNÝCH KRASLÍC".
Skúsená lektorka nám ukázala ako si jednoducho vyrobíme a vyzdobíme kraslice, voskovou
technikou a škrabanie vajíčok pomocou octu. Po ukážke sme sa aj my zapojili do tvorivých dielní,
výsledkom boli vytvorené pekné kraslice, s ktorými si každý vyzdobí svoju izbu. Doma sme sa
pochválili svojim kamarátom prinesenými kraslicami.

Hľadanie Veľkonočného vajíčka 2019
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 vajcom na lyžičke, hľadanie vajíčka pod správnym pohárom). Účastníci súťaží si losovali, do
ktorého družstva budú patriť. Družstvá boli rozdelené farebne. V každom družstve bolo sedem
prijímateľov a jedna zamestnankyňa. 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.
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Stavanie mája v DSS 2019
V posledný aprílový utorok nám počasie veľmi neprialo, ale i napriek tomu v našom domove
panovala dobrá a príjemná nálada. Vyobliekali sme sa do krásnych ľudových krojov a za sprievodu
spevákov a po príhovore pani Ing. Polakovičovej postavili Máj v jedálni, lebo vonku lialo. Spoločne
sme si zanôtili a zatancovali tak, ako sa pri stavaní Mája patrí. Neodradilo nás ani počasie.

Festival Slnko v nás v Pezinku
V máji sme prijali pozvanie od Folklórneho súboru Obstrléze z Pezinka. Toto podujatie sa konalo 17.
mája 2019 v Dome kultúry Pezinok v spoločenskej sále pod názvom festivalu SLNKO V
NÁS. Pripravili sme si vystúpenie pod názvom ,,PYTAČKY". Folklórny súbor Obstrléze každoročne
uskutočňuje prehliadku folklórnych skupín seniorov.
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Ako každý rok i tento sme pripravili pre našich klientov, ich príbuzných a priateľov a širokú verejnosť
našu tradičnú akciu Deň otvorených dverí v našom zariadení. Každý rok sa na ňu všetci tešia a jej
prípravy vždy vrcholia do posledných chvíľ. Tento rok nám prišla zaspievať Jadranka, Thomas
Puskailer, všetci sme sa tešili na autogramiádu Janky Hospodárovej. Taktiež klienti si spolu so
zamestnancami pripravili krásny program. Nechýbal detský kútik, jazda na poníkovi, skákací hrad
a mnoho ďalších aktivít. Všetci sme si tento deň príjemne užili.

Richtárska varecha v Báhoni - vystúpenie klientov a súťaž vo varení guláša
Tradične sa v našej obci Báhoň koná podujatie ,,Richtárska varecha", ide o súťaž vo varení guláša. Aj
tento rok sme prijali pozvanie od Pána starostu a predviedli sme nacvičené vystúpenie pod názvom
,,PYTAČKY". Občanov sme milo prekvapili a potešili s krátkou, ale zaujímavou a vtipnou
scénkou. Okrem nás sa do programu zapojili aj deti zo základnej školy v Báhoni. Opäť výborná akcia
v Báhoni, za ktorú veľmi pekne ďakujeme všetkým organizátorom.
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Výročná správa za rok 2019
Vychádzka do dediny na zmrzlinu
Počas letných dní sme sa chodili schladiť do miestnej cukrárne lahodnou zmrzlinou. Po zakúpení
zmrzliny sme si išli sadnúť do parku pred obecným úradom. Tu sme si posedeli pri fontáne. Domov
sme sa vrátili spokojní a tešiaci sa na ďalšiu porciu.

Návšteva plavárne - Pezinok
Pre veľký záujem prijímateľov sme sa rozhodli, že budeme plaváreň navštevovať pravidelne 1x do
týždňa. Po príchode na plaváreň sa najprv pekne rozcvičíme a ideme do vody. Prijímatelia, ktorí
chodia pravidelne, plávajú po celý čas, až do samého konca. Okrem nich sa snažíme obmieňať
ostatných účastníkov, aby sa vystriedali viacerí prijímatelia.
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Výročná správa za rok 2019
Dobrovoľníci v DSS - úprava altánku
V auguste k nám v jedno príjemné popoludnie zavítali dobrovoľníci zo súkromnej firmy, aby nám
pomohli skrášliť altánok a prostredie okolo neho. Všetci sme svorne „šmirgľovali“ a natierali drevený
altánok. Pomáhalo veľa klientov a všetci sme sa veľmi tešili, že môžeme priložiť ruku k dielu.

Vychádzka na kofolu – Báhoň
V letných mesiacoch sa klienti spolu s pracovníčkami STÚ chodia často schladiť na čapovanú kofolu
do miestneho pohostinstva. Vždy sa na kofolu veľmi tešia, tak ako aj na prechádzku. Pobyt v inom
prostredí im vždy prospeje, pri „kofolke“ si rozprávajú zábavné príbehy a taktiež sa porozprávajú
s inými návštevníkmi pohostinstva.
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Výročná správa za rok 2019
Radničkine trhy
Po druhý krát sme sa aj my zúčastnili ,,Radničkiných trhov", ktoré sa konali 13-14.septembra. Autom
sme sa presunuli na Primaciálne námestie, kde sa konajú každý rok – Radničkine trhy. Tento rok sme
nemali stánok, ale zapojili sme sa do pracovnej činnosti. Pomáhali sme tam, kde nás bolo treba.
Obsluhovali sme ľudí v kaviarničke, umývali poháre a na záver rozkladali stánky. Do akcie sa zapojili
rôzne zariadenia či už prezentáciou výrobkov alebo s inou pomocou. Bola to zaujímavá skúsenosť.

Prijímatelia na vinobraní v Pezinku
Na tento deň sme si spolu s našimi prijímateľmi naplánovali návštevu vinobrania v Pezinku. Najprv
sme sa prešli po celom meste, kde sme si prezreli stánky s remeselníckymi výrobkami. Po dlhej
prechádzke sme sa išli občerstviť na výbornú cigánsku, pečenú klobásu, langoš a kukuricu. Takto
oddýchnutí a občerstvení sme sa išli ešte prejsť do Zámockého parku, kde sme si sadli na lavičky a
vychutnávali si čaro prírody. Plný krásnych zážitkov sme sa vrátili naspäť do nášho zariadenia.
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Výročná správa za rok 2019
DOD v CSS Budmerice 2019
Prijali sme aj pozvanie do Centra sociálnych služieb v Budmericiach na ,,Deň otvorených dverí“. Po
príchode nás veľmi milo privítali a usadili medzi obyvateľky tohto zariadenia. Občerstvili nás
domácimi koláčmi, slaným pečivom a malinovkou. Potom sme babičky prekvapili naším krásnym
a vtipným programom pod názvom ,,PYTAČKY", ktorí nacvičili naši prijímatelia spolu so sociálnymi
pracovníčkami. Obyvatelia domova a hostia mali možnosť si pozrieť krátku scénku, kde sme
tancovali na známe ľudové piesne. Panovala výborná atmosféra, počasie nám prialo, dobre sme sa
zabavili, zatancovali a zaspievali. Ďakujeme za pozvanie a za príjemne strávený deň.

Chrlická žaba 2019
Po prvý krát sme sa zúčastnili športových hier v CSS Brno - Chrlice. Po príhovore pána riaditeľa sme
boli poučení o pravidlách a s radosťou sme sa pustili do súťaženia. Súťažilo sa vo viacerých
disciplínach: vrh guľou, skok do diaľky, hod kockami, chôdza v priamom smere, kŕmenie Helmuta,
hod oštepom, jazda na kolobežke, streľba na bránu. Po súťažiach sme sa išli spoločne naobedovať.
Potom sme sa všetci stretli na nádvorí, kde nám domáci pripravili krásny program a po ňom
nasledovalo vyhodnotenie. Domov sme sa vrátili plní nových zážitkov.

_________________________________________________________________________________________________________________
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
24 z 47

Výročná správa za rok 2019
Púť k Panne Márii Lurdskej - Budmerice 2019
Na tento deň sme si naplánovali spoločné modlenie s našimi dlhoročnými priateľkami z CSS Budmerice a taktiež členkami Légie Panny Márie. Spoločne sme sa stretli pri kaplnke Panny Márie
Lurdskej v Lindavskom lese v Budmericiach blízo Budmerického kaštieľa v minulosti patriaceho
rodu Pálffyovcov. Bol postavený v 19. storočí a pôvodne slúžil ako poľovnícky kaštieľ. Po roku 1945,
sa stal majetkom štátu. Do roku 2011 bol využívaný ako Dom slovenských spisovateľov. Obdivovali
sme tu rôzne druhy stromov a drevín. Na úvod sme si pohovorili o histórií a potom sme sa spoločne
modlili ruženec, litánie a krížovú cestu a zaspievali niekoľko mariánskych piesní. Členky légie mali
pre všetkých pripravené sladké a slané občerstvenie, ktoré samé napiekli. Klienti si pre ne pripravili
krásne básne a niekoľko známych ľudových piesni.

Prijímatelia na vinobraní v Modre
Posledný septembrový piatok sme si naplánovali návštevu vinobrania v Modre. Keďže sme prišli
skoro a stánky boli ešte zavreté, tak sme sa rozhodli navštíviť miestnu cukráreň. Tu sme si pochutnali
na výborných koláčikoch. Po malom občerstvení sme sa išli prejsť po meste, kde sme si prezreli
stánky s remeselníckymi výrobkami. Po dlhej prechádzke nás posilnila výborná cigánska, pečená
klobása alebo zemiaková placka a pokračovali sme v prechádzke medzi stánkami. Plní krásnych
zážitkov sme sa vrátili naspäť do zariadenia.
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Výročná správa za rok 2019
Skrášľovanie záhonu na Potočnej ulici pred hodovou slávnosťou
Tento záhon máme na starosti. Robíme na ňom jarnú a aj jesennú úpravu pred hodovou slávnosťou.
Ráno sme sa stretli, zobrali sme si pracovné náčinie a išli sme do toho! Museli sme vytrhať burinu,
zostrihať levanduľu, ktorú sme následne vyviezli na kompost. Okolo záhona sme pozametali. Na
záver sme si spravili fotografiu a tešili sme sa z dobre vykonanej práce.

Kolotoče v Báhoni
V októbri konečne prišla dlho očakávaná hodová slávnosť a kolotoče, na ktoré sme sa veľmi tešili.
Po dobrej kávičke sme sa stretli na dvore. Spoločne sme sa vybrali na kolotoče, kde nás už čakal pán
starosta Ing. Patoprstý, ktorý nás na tieto kolotoče pozval. Aj napriek tomu, že sú naši prijímatelia
dospelí, veľmi sa tešili. Pán starosta nás nielen pozval na autodróm, ale sa s našimi prijímateľmi aj
povozil niekoľko jázd. Boli to naozajstné hody, všetci sme boli potešení a spokojní. Príjemne unavení
sme sa vrátili do nášho zariadenia. Pán starosta, ďakujeme!
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Výročná správa za rok 2019
Prehliadka výzdoby kostola z PLODOV ZEME 2019
Výstava „Plody zeme“ sa každoročne koná v miestnom kostole v Báhoni. Okrem nás sa zapojili so
svojimi prácami 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 vo vyzdobenom kostole. Pred
prehliadkou výstavy sme sa usadili v predných laviciach a spoločne sme sa pomodlili. Následne sme
si prezreli naaranžovaný kostol a upravili zopár fotografii. Pred odchodom z kostola sme sa spoločne
podpísali do farskej kroniky.

Spievanie na ľudovú nôtu - DSS Plavcecké Podhradie 2019
DSS Plavecké Podhradie tento rok zorganizoval už 11. ročník súťaže „Spievajme na ľudovú nôtu“.
Zúčastnilo sa jej 18 zariadení. Tento rok sme si pripravili tanečný program v krojoch so známymi
piesňami. Po vystúpení všetkých zariadení nám do tanca hrala hudobná skupina Kabrňáci.
Sprievodnou akciou bola prezentácia návrhov loga pre DSS Plavecké Podhradie. Celá akcia sa niesla
v duchu ochrany životného prostredia, a to nepoužívaním plastov a separáciou odpadov. Tak ako
každý rok, víťazmi sa stali všetci, domov sme si priniesli diplom a krásnu keramiku.
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Vystúpenie v Zariadení opatrovateľskej služby v Pezinku
Zamestnanci ZOS Pezinok sa dopočuli o našom peknom tanečnom vystúpení a rozhodli sa pozvať nás
do svojho zariadenia. Tak sme neváhali a navštívili sme ich. Pripravili sme si pre nich program pod
názvom ,,Pytačky“. Domáci prijímatelia nás odmenili vrúcnym potleskom. Personál nám pripravil
sladké občerstvenie. Domov sme sa vrátili spokojní, že sme potešili svojim vystúpením ďalšie nové
tváre.

Opekačka pod gaštanom spojená s vyrezávaním tekvíc
Jeseň sme privítali tak, ako sa patrí. Zorganizovali sme opekačku pod Gaštanom spojenú s
vyrezávaním tekvičiek. Po obede sme sa všetci stretli pri altánku v areáli DSS. Najprv sme sa
venovali kreatívnym prácam, vyrezávaniu veselých svetlonosov, s ktorými sme vyzdobili areál
zariadenia. Vďaka nášmu sponzorovi sme si túto činnosť spríjemnili opekaním špekáčikov a dobrou
hudbou. Vládla príjemná atmosféra, zaspievali sme si a zatancovali na známe piesne Karla Gotta. Tí
šikovnejší opekali špekáčiky nielen pre seba ale i ostatných. Vládla dobrá nálada, podujatie sa vydarilo
k spokojnosti všetkých.

_________________________________________________________________________________________________________________
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
28 z 47
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Regionálne plavecké preteky - 11. ročník
Aj tento rok sme sa zúčastnili 11. ročníka regionálnych plaveckých pretekov ľudí s mentálnym
znevýhodnením, ktoré organizoval DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých. Plaveckých
pretekov sa zúčastnilo 14. družstiev. Po slávnostnom otvorení nám predviedli dobrovoľníci rôzne
druhy plaveckých techník. Naši traja prijímatelia súťažili vo svojej kategórii až medzi poslednými,
tak sme si čakanie skrátili povzbudzovaním kamarátov z iných zariadení. Nakoniec sme skončili s 2
medailami. Prvé miesto za plávanie 25m a 50m a 2 štvrté miesta. Náš nevidiaci prijímateľ dostal
špeciálnu cenu, pretože ako nevidiaci bol jediný. Domov sme sa vrátili spokojný s vlastným výkonom.

Prijímatelia na Farmárskych trhoch v Senci
Napriek nepriaznivému počasiu sme absolvovali návštevu Senca. Na námestí pred Mestským kultúrny
strediskom boli rozložené stánky s ovocím, zeleninou, domácimi výrobkami. Jeden prijímateľ si
v stánku na trhu zakúpil vysnívanú huspeninu. Keďže po celý čas pršalo, išli sme sa zohriať do
miestnej cukrárne. Pochutili sme si na výborných koláčikoch a Viedenskej kávičke. Na záver sme sa
spoločne prešli po pešej zóne a spravili sem si zopár fotografii a pobrali sme sa domov.
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Výročná správa za rok 2019
Chrlický slávik 2019
Opäť sme sa zúčastnili speváckej súťaže „CHRLICKÝ SLÁVIK". Klienti predviedli okrem
speváckeho talentu aj tanec, ktorý bol ohodnotený odbornou porotou. Boli sme jediný, ktorý sme
tancovali. Po príhovore pána riaditeľa sme si pozreli a vypočuli svojich súperov a na záver sme mali
možnosť predviesť svoj talent aj my. Naše vstúpenie bolo na ľudovú tematiku, obliekli sem sa do
krojov. Okrem nás sa súťaže zúčastnili aj 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 ceny a niekoľko
diplomov.

Knižný veľtrh Bibliotéka - Pedagogika v Bratislave
Bibliotéka- Pedagogika je knižný veľtrh, na ktorom sme nesmeli chýbať ani my a tak sme zavítali
do Bratislavy. 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
neďalekého nákupného centra na dobrú kávičku a koláčik.
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Výročná správa za rok 2019
Deň nevidiacich 2019
Dňa 13. novembra si celý svet pripomína „Medzinárodný deň nevidiacich“, ktorého cieľom je zlepšiť
podmienky života ľudí so zrakovým postihnutím, zlepšiť ich zručnosti a zapojiť ich do spoločenského
života. Pri tejto príležitosti si naša p. riaditeľka pripravila pre našich nevidiacich a slabozrakých
prijímateľov príjemné posedenie pri dobrej hudbe, ovocnej torte a kávičke. Panovala pokojná a
príjemná atmosféra. Dokonca jeden náš prijímateľ nám spestril toto posedenie a zahral nám niekoľko
známych, rezkých piesní na harmonike.

Upratovanie areálu v DSS Báhoň
Spoločné upratovanie areálu je našou pravidelnou činnosťou. V tento jesenný deň sme sa ráno stretli,
rozdelili sme sa do jednotlivých tímov, zobrali sme pracovné náčinie a išli sme do toho! Zametalo sa,
hrabalo, trhala sa burina, strihali sa okrasné dreviny. Po dobre vykonanej práci sme si príjemne
oddýchli na čerstvom vzduchu a v príjemnom upratanom prostredí.
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Predkolo recitačnej súťaže 2019
21. novembra sa uskutočnilo predkolo recitačnej súťaže konané na počesť Milana Rúfusa. Táto akcia
sa koná každoročne v budove č. 2. Dlho pred očakávaným dňom sa rozliehali básne zo všetkých
kútov. Všetci sa usilovne pripravovali. Recitátori si mohli vybrať poéziu či prózu. Porota mala aj dnes
veľmi ťažkú úlohu. Prijímatelia, ktorí zvíťazili nás išli reprezentovať na recitačnú súťaž do DSS
Javorinská. Všetci zúčastnení dostali diplom a sladkú odmenu.

Katarínska disco v DSS
Už niekoľko týždňov pred akciou sme na mužskom oddelení zhotovovali farebné retiazky a rôzne iné
dekorácie, ktoré sme použili na výzdobu jedálne. „Katarínsku disko“ sme organizovali prvý krát a zdá
sa, že v skutku úspešne. Veľmi šikovného klienta sme poverili maximálne dôležitou úlohou
„diskdžokeja“. Zobral svoju úlohu veľmi zodpovedne a pripravil pre nás disko ako sa patrí. Disco,
plno úsmevov a výborná nálada trvala až do večerných hodín.
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Vianočné trhy vo Vištuku spojené s vystúpením klientov 2019
Na konci novembra obec Vištuk každoročne organizuje Vianočné trhy, na ktorých sme nesmeli
chýbať aj my s našimi Vianočnými výrobkami. 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 ,,Pytačky". Po vystúpení sa vystupujúci občerstvili výbornou cigánskou pečienkou,
punčom a vianočnými koláčikmi.

Recitačná súťaž v DSS Javorinská 2019
Už niekoľko rokov sa v zariadení DSS Javorinská, stretávajú najlepší recitátori, aby si zmerali svoje
sily v prednese poézie alebo prózy. Keďže recitačná súťaž patrí k naším obľúbeným podujatiam,
zúčastnili sme sa. Naši prijímatelia sa svedomito pripravovali už niekoľko týždňov vopred. Po
príhovore nasledoval samotný prednes, občerstvili nás výbornou kávou a suchým pečivom. Na záver
bolo vyhodnotenie a všetci súťažiaci boli ocenení vecnými cenami a diplomami.
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Návšteva Mikuláša v DSS 2019
6. 12. medzi nás zavítal očakávaný Mikuláš s anjelmi, čertmi a škriatkami. Tento rok sa prezliekli do
kostýmov sociálne pracovníčky a psychologička. Spoločne sa sme sa stretli u pani riaditeľky a potom
sme sa rozdelili na 2 skupiny, jedna išla do budovy č. 1 a 3 a druhá do budovy č. 2 . Prijímatelia si
pripravili krátku básničku a sľúbili, že budú poslúchať a budú si navzájom pomáhať. Mikuláš sa veľmi
potešil a sľúbil, že nás navštívi aj o rok.

Predvianočné pečenie v DSS
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 prijímateľmi spoločnými silami upiecť vianočné perníky a iné
sušienky. Tento rok sme piekli v oboch budovách súčasne. Vládla predvianočná atmosféra, zneli nám
koledy. Zaspomínali sme si na vianočné tradície a na staré časy.
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Vianočné trhy v Báhoni spojené s vystúpením prijímateľov
Každoročne sa pred obecným úradom v obci konajú vianočné trhy, na ktorých nesmieme chýbať. Aj
tento rok sme si pripravili vianočné ozdoby, keramiku, vence, magnetky, košíky a novinkou boli
vianočné oplátky. Zapojili sme sa aj do kultúrneho programu. Pripravili sme scénku, ktorú sme
doplnili známymi vianočnými piesňami za sprievodu gitary. Okrem nás sa do programu zapojili aj deti
ZŠ Báhoň. Prišiel aj Mikuláš s anjelmi i čertom, ktorí deťom rozdávali za peknú básničku mikulášske
balíčky.

Vianočné vystúpenie v CSS Budmerice
Centrum sociálnych služieb v Budmericiach nás pozvalo na predvianočné vystúpenie. 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 vypočuť spevákov. Na
záver sme si spolu všetci zaspievali Tichú noc a niekoľko známych piesni a kolied. Na záver sme si
pochutili na výborných koláčikoch, slaných dobrotách a kávičke v rodinnej atmosfére.
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Predvianočná kapustnica v DSS
Pred Vianocami sme sa rozhodli, že si spravíme súťaž vo varení kapustnice. Súťažili 3 družstvá sociálny úsek, zdravotný úsek a tím prijímateľov. Okrem kapustnice sa podával pravý vianočný punč
- nealkoholický a nechýbalo ani sladké pečivo ako perníky, vínové rožteky a linecké koláčiky.
V predvianočnej atmosfére sme počúvali vianočné koledy. Vyhodnotenie najlepšej kapustnice mala na
starosti vedúca kuchyne s kolegyňami. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať najlepšiu kapustnicu,
preto sa rozhodli, že víťazmi sa stanú všetky tri tímy. Ďakujem všetkým zúčastneným.

Vianočná nádielka s posedením
S blížiacimi sa Vianocami sme pripravili pre našich kamarátov a spolubývajúcich malý kultúrny
program. Stretli sme sa dňa 20.12.2019 v priestoroch jedálne najprv v budove č.1. Prijímatelia
v sprievode sociálnych pracovníčok si pripravili vianočné vystúpenie. S gitarovým sprievodom
zaspievali niekoľko známych vianočných piesní a na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc.
Potom sa skupina presunula do budovy č. 2 a program zopakovali. Po krátkom programe nasledovalo
na oboch budovách občerstvenie, ktoré si tento rok napiekli naši prijímatelia za pomoci sociálnych
pracovníčok sami. Po občerstvení nasledovalo rozdávanie darčekov.
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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. V roku
2019 sme opäť uzatvorili zmluvu so VŠZP o poskytovaní a úhrade 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 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,...) v počte 307, vyšetrenie FW, odber a následné vyšetrenie glykémie a glykemickej krivky,
základné vyšetrenie moču, prevencia dekubitov, ošetrovanie malých a väčších rán, starostlivosť
o kožu, monitorovanie prijímateľov a ich základných fyziologických hodnôt (TK,P,D, TT),
starostlivosť o permanentný katéter, starostlivosť o kolostómiu, nefrostómiu, tracheostómiu,
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

720 (všeobecný lekár)

psychiatrické

1 071

psychologické

1 142

neurologické
zubné
Spolu

13 ( +31 na odb.amb.)
44
3 021
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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 2019 v celkovom počte 699
Jednalo sa nasledovné vyšetrenia: interné, chirurgické, urologické, GEA, gynekologické,
diabetologické, kožné, očné, onkologické, endokrinologické, pľúcne, nefrologické, stomatochirurgia,
kolonoskopia, ORL, RTG, zubné, kardiologické, neurologické, ortopedické, denzitometrické,
sonografické, algeziologické, proktologické, anesteziologické, angiologické, hematologické,
hepatologické, ECHO, mamografia, spirometria. V najväčšom zastúpení sú práve interné,
diabetologické, urologické, cievne, chirurgické a neurologické vyšetrenia.
Najčastejšie odborné vyšetrenia

Počet

mimo zariadenie
interné

74

diabetologické

104

urologické

71

cievne

43

neurologické

31

Uvedené vyšetrenia si vyžiadali sprevádzanie klientov zdravotníckymi pracovníkmi / sestrami alebo
opatrovateľkami – podľa zdravotného stavu klienta / v rozsahu 2085 hodín. V priebehu roku 2019
bolo hospitalizovaných 45 prijímateľov / z toho: 21 žien, 24 mužov /.
Rehabilitačnú činnosť vykonávali tri rehabilitačné pracovníčky na základe ordinácie ošetrujúceho
lekára. Jednalo sa o nasledovné výkony v počte:

Výkon
LTV
ultrazvuk
biostimul
iné / polohovanie /
orientácia
magnetoterapia

Počet
4 835
458
524
7 105
245
536

Je dôležité podotknúť, že naši klienti majú rôzne druhy postihnutia v kombinácii s inými
závažnými chorobami. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa nielen medicínske
problémy pacienta, ale hlavne osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny
prístup k prijímateľovi.
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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 komorou sestier
a pôrodných asistentiek a zdravotníckymi firmami.

5.3. Personálne zabezpečenie
Organizačná štruktúra a počet zamestnancov DSS PD
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.
K 31. decembru 2019 sme mali v organizačnej štruktúre schválený počet zamestnancov 97, skutočný
stav zamestnancov za obdobie 01. – 12. 2019 prepočítaných bol 91,5 zamestnancov. Ku koncu roka
medzi chýbajúci personál patrili : zdravotné sestry, hlavná sestra (požadované vzdelanie VŠ II.
stupňa), riaditeľ (poverená riadením bola vedúca prevádzkovo ekonomického úseku), kurič – údržbár
(0,5 úväzku), pracovníčka práčovne (0,5 úväzku).

Štruktúra zamestnancov podľa jednotlivých úsekov k 31.12.2019
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.
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Graf č. 7 – počet pracovníkov v jednotlivých úsekoch DSS PD Báhoň

názov

počet
zamestnancov

úsek riaditeľa

4

sociálno-terapeutický úsek

11

zdravotný úsek
prevádzkovo-ekonomický
úsek

52
30

Graf č. 8 – klasifikácia zamestnancov podľa odbornosti k 31.12.2017

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 a vzdelávania s nasledovnými témami:
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16.01.2019
29.01.2019
19.02.2019
20.02.2019

BSK - Konferencia
VEMA - školenie
Kurz –Hranice vzťahu s klientom
v pomáhajúcich profesiách

Bratislava
DSS Most n.o.

3 zamestnanci
1 zamestnanec
2 zamestnanci

20.02.2019

Odborný sminár – KOS o klienta
s chronickou obštrukčnou chorobou,
Bronchiálna astma
Prevencia, diagnostika a liečba pneumónií
Prejavy zápalového procesu v organizme,
význam CRP
SUZA – Odborný seminár

DSS PD Báhoň

Zamestnanci ZÚ

DSS PD Báhoň

Zamestnanci ZÚ

Bratislava

4 zamestnanci

20.05.2019

Odborný seminár Zú
Prevencia a skríning kolorektálneho
karcinómu. Možnosti liečby.
Ošetrovateľská starostlivosť o klienta
s kolostómiou
Hygiena horných ciest dýchacích pri
tracheostómii
BSK –Odborný seminár
k Deinštitucionalizácii ZSS
VEMA- školenie

30.05.2019

Odborný seminár – k DI

Trenčín

2 zamestnanci

13.06.2019
14.06.2019
19.06.2019

DSS Rača – Odborné školenie
k Deinštitucionalizácii ZSS
Odborné školenie k DI

Bratislava

4 zamestnanci

Bratislava

1 zamestnanec

20.06.2019

Odborný seminár k DI

DSS PD Báhoň

Zamestnanci DSS

24.06.2019

Odborné školenie riaditeľov ZSS k Di

Bratislava

1 zamestnanec

25.06.2019
26.06.209
29.07.2019

DSS Rača – odborné školenie
k Deinštitucionalizácii ZSS
Fakulta architektúry –Vyhodnotenie
pripravenosti zariadenia k DI
odborné školenie k DI ZSS

Bratislava

4 zamestnanci

Bratislava

4 zamestnanci

Bratislava

4 zamestnanci

odborné školenie k DI

Bratislava

4 zamestnanci

odborné školenie k DI

Bratislava

2 zamestnanci

04.04. 2019
15.05.2019

16.05.2019

20.08.2019
21.08.2019
03.09.2019
04.09.2019
11.09.2019
12.09.2019

3 zamestnanci

1 zamestnanec
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18.09.2019

Školenie – Moderná správa registratúry

Pezinok

2 zamestnanci

23.09.2019
24.09.2019

odborné školenie k DI

Bratislava

4 zamestnanci

25.09.2019

Odborný seminár Zú
1. Arteriálna hypertenzia
2.Farmakologická a nefararmakologická
liečba hypertenzie
3.Komplikácie neliečenej hypertenzie
4.Rehabilitácia klienta po NCMP

DSS PD Báhoň

Zamestnanci ZÚ

03.10.2019

odborné školenie k DI

Trnava

3 zamestnanci

10.10.2019
11.10.2019

odborné školenie k Deinštitucionalizácii

Stupava Kaštieľ

4 zamestnanci

28.10.2019

Školenie prvej pomoci

DSS PD Báhoň

28.10.2019

BSK – Odborný seminár
Prevencia a kontrola infekčných ochorení
BSK – Odborný seminár
Monitorovací systém dávky liekov

Zamestnanci DSS
PD Báhoň
2 zamestnanci

Bratislava

2 zamestnanci

BSK - Stretnutie sociálnych pracovníkov
ZSS
Navrhnutá téma – Práca s ľuďmi bez domova
v ZSS
BSK - Školenie k VO
BSK- Stretnutie zdravotníckych pracovníkov.
Navrhnutá téma Alkohol a závislosti v ZSS
Školenie DI

Bratislava

1 zamestnanec

Bratislava
Bratislava

1 zamestnanec
1 zamestnanec

Trnava

3 zamestnanci

Školenie - Individuálna účtovná závierka
subjektu verejnej správy k 31.12.2019

Bratislava

1 zamestnanec

29.10.2019

07.11.2019

13.11.2019
14.11.2019
26.11.2019
28.11.2019

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,
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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 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
_________________________________________________________________________________________________________________
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
43 z 47

Výročná správa za rok 2019
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 2019 boli celkovo spracované potraviny v hodnote 209 126,74 €. Cena stravnej
jednotky na deň bola od 01.07. 2019 v sume 3,50 € pre racionálnu a šetriacu stravu a pre diabetickú
stravu 4,375 €. Celkovo bolo pre klientov a zamestnancov DSS Báhoň pripravených spolu 278 939
jedál, z toho:
Strava
Racionálna
Diéta
Diabetici
Diabetici / Diéta
Zamestnanci racio
Zamestnanci dia
OPS racionálna
OPS / diabetická
OPS / diéta
Spolu

Raňajky

Desiata

Obedy

Olovranty Večere

32 916
3 906
4 027
8 956

32 915
3 906
4 027
8 907

33 952
3 904
4 021
8 959
11 956

33 962
3 904
3 998
8 956

1 560
151
1 384
52 900

1 560
151
1 384
52 850

1 721
151
1 384
66 048

13
2
13
50 848

31 886
3 906
3 998
8 957
2 731
97
1 567
151
1 384
54 677

II. večere

379
1 236

1
1 616

Spolu
165 631
19 526
20 450
45 971
14 687
97
6 421
607
5 549
278 939

Prevarené
suroviny

209 126,74

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. 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 a v roku 2019 bolo uskutočnené
výberové konanie na realizátora stavby, samotná výstavba bude prebiehať začiatkom roka 2020.
Taktiež koncom roka 2018 sme urobili verejné obstarávanie na výmenu posledného úseku oplotenia,
a samotná realizácia sa z dôvodu zimného obdobia urobila v mesiacoch marec - apríl 2019. V priebehu
mesiaca apríl sme vymenili podlahu v jedálni v budove Kaštieľa. Popukanú a povyskakovanú dlažbu
sme vymenili za liatu podlahu. V máji sme vymenili nábytok v spoločenskej miestnosti na mužskom
oddelení na poschodí kaštieľa v kancelárii v učtárni a v kancelárii registratúry. V priebehu mesiaca
_________________________________________________________________________________________________________________
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
44 z 47

Výročná správa za rok 2019
september sme vymaľovali priestory mužských oddelení v kaštieli, vstupné priestory v kaštieli
a stravovaciu prevádzku vrátanie oboch jedálni. Koncom roka sme zakúpili 9 miestne špeciálne
motorové vozidlo s elektro hydraulickou plošinou a kotviacim zariadením pre invalidný vozík, 25 ks
elektrických polohovateľných postelí, univerzálny kuchynský robot, klimatizácie do štyroch
miestností ( ambulancie a miestnosti, kde skladujeme lieky a do spoločenskej miestnosti), zažehľovací
list na bielizeň, umývací podlahový stroj, 20 ks interiérových dverí do záťažového prostredia kúpeľní
a toaliet v budove kaštieľa, výkonnejší skartovač do archívnej miestnosti.
5.5. Finančné hospodárenie
Čerpanie rozpočtu v roku 2019
Na základe schváleného rozpočtu a rozpočtových opatrení nám na rok 2019 boli pridelené nasledujúce
záväzne ukazovatele:
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
710
Kapitálové výdavky
Celkom

Záväzný limit
432 068,00 €
35 413,12 €
Záväzný limit
1 149 473,74
412 657,59
511 907,58
13 677,41
59 431,00
2 147 147,32

Skutočnosť
% plnenia
464 042,93 €
107,40
36 991,95 €
95,73
Skutočnosť
% plnenia
1 129 358,08
98,25
405 728,37
98,32
508 782,22
99,40
9 884,41
72,27
57 941,84
97,49
2 111 694,92
98,35

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

422 582,06 €
19 047,60 €
22 413,27 €
108,13 €

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

248,92 €
1 552,25 €
120,00 €
33 491,95 €
14 636,42 €
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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.
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

176,62

6,50

2 716
12 580

673,63

5,35

3 273

328,56

10,04

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 - 2017

Suma v €
142 445,03

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

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2019

25 244,89

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2019 - úhrada pohľadávok z minulých období
Ostatné pohľadávky klientov

-19 136,96
2 653,69
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Iné pohľadávky

0,00

Celkom

173 202,59

Záväzky

Suma v €

Neuhradené faktúry k 31. 12. 2019

2 057,27

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 2019
Veľkým prínosom v rámci socializácie a integrácie našich prijímateľov je každoročne projekt Naše
Mesto. Ďalšou významnou pomôckou pri poskytovaní kvalitnej sociálnej služby je zdvíhacie
zariadenie, ktoré nám poskytla p. Kľúčiková. Celkovo sme získali vecné dary v hodnote 16 474,14 €,
ktoré 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
Linda Kľúčiková
Miloš Hanus
Lekáreň Meda Trnava
SOCIA
Lekáreň sv. Františka Báhoň

Essity Slovakia , s.r.o.
Nadácia Pontis
Hodinárstvo-Vladimír Holka
Kimberly- Clark, s.r.o.
Jakub Joščák

Zrealizované projekty a poskytnuté dary:
Názov projektu
Skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby
a vytvorenie zodpovedajúcich podmienok na
výkon pracovných činností pri poskytovaní soc.
služby
Naše Mesto 2019
Skvalitnenie materiálového vybavenia pre
klientov
Vecné dary
Dotácie a dary spolu

Dotácia z

Dotácia v €

SOCIA – Nadácia na
podporu sociálnych zmien

302,25

Nadácia Pontis

120,00

Jakub Joščák

250,00

Sponzori

16 474,14
17 146,39 €

Všetkým sponzorom zo srdca ďakujeme !
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Domov sociálnych služieb pre dospelých
ul. SNP č. 38, 900 84 Báhoň
Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja
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6. Záver
V roku 2019 sme podporovali našich prijímateľov v situáciách, v ktorých si nedokázali poradiť. Viedli
sme ich k samostatnosti, zodpovednosti, maximálnej 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 2019 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, 21. júna 2020

Ing. Jana Polakovičová, vedúca PEÚ, poverená riadením
Mgr. Soňa Schwantzerová, vedúca STÚ
Martina Strašiftáková, koordinátor ZOP, zást. vedúcej ZÚ
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