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Našou snahou je dosiahnutie najvyššej miery spokojnosti prijímateľa sociálnej služby
vytvorením bezpečného prostredia a pokojného domova pre neho, s podporou 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 príležitosťou.

Báhoň, jún 2022
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1. Identifikačné údaje
Názov
Sídlo
IČO
DIČ
Právna forma
Zriaďovateľ
Telefónne číslo
e- mailová adresa
Web sídlo
Štatutár zariadenia
Dátum začatia činnosti
Zriaďovacie dokumenty

Druh sociálnej služby

Kapacita zariadenia
Miesto poskytovania
sociálnej služby
Forma poskytovania
sociálnej služby
Rozsah poskytovania
sociálnej služby
Cieľová skupina

Doba trvania
poskytovania sociálnej
služby

Domov sociálnych služieb pre dospelých ( DSS PD )
Ul. SNP č. 38, 900 84 Báhoň
00 654 787
2021097265
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Bratislavský samosprávny kraj ( BSK)
033 64 55 156; 033 64 55 150
info@dssbahon.sk; riaditel@dssbahon.sk
www. dssbahon.sk
Ing. Jana Polakovičová
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
domov sociálnych služieb - § 38 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 (zákon o SS)
146
Ul. SNP 38, 900 84 Báhoň
Celoročná, pobytová
Určitý čas, neurčitý čas
1. Plnoleté fyzické osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa
§ 38 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 a ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách;
2. plnoleté fyzické osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa
§ 38 zákona o sociálnych službách účinného do 31. 12.2013 a ktoré sú
nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je
najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách;
3. plnoleté fyzické osoby spĺňajúce podmienky uvedené v § 110l ods. 4,
ods. 13 a ods. 19 zákona o sociálnych službách účinného od 1. 1. 2014;
4. plnoleté fyzické osoby spĺňajúce podmienky uveden6 v § 38 zákona
o sociálnych službách účinného od 1.1 .2014.
Neurčitý čas
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2. Kontaktné údaje
Funkcia

Tel. kontakt
033 64 55 156 / 112, 114
033 64 55 150 / 112, 114

Mobil

e-mail

0903 470 042

riaditeľ@dssbahon.sk

033 64 55 156 / 124

0903 470 044

stu@dssbahon.sk

0903 470 063

zu@dssbahon.sk

033 64 55 156 / 132

0903 470 063

zu@dssbahon.sk

033 64 55 156 / 113
033 64 55 156 / 131

0903 470 061
0911 274 215

os1@dssbahon.sk
os2@dssbahon.sk

Elena
Ondrejkovičová

033 64 55 156 / 123

0903 470 043

jedalen@dssbahon.sk

Ing. Adam
Švorc

033 64 55 156 / 111

0903 245 578

peu@dssbahon.sk

Registratúra

Mgr. Monika
Cíferská

033 64 55 156 / 120

Mzdy,
personálne

Ľubica Krihová

033 64 55 156 / 116

0903 407 724

personalne@dssbahon.sk

Učtáreň

Mária
Kováčová

033 64 55 156 / 116

0903 407 724

uctaren@dssbahon.sk

Riaditeľka
Vedúca STÚ
Vedúca ZÚ
Zástupca
vedúcej ZÚ
Ambulancia 1
Ambulancia 2
Referent
stravovania
Referent
prevádzky,
majetku, VO

Meno
Ing. Jana
Polakovičová
Mgr. Soňa
Schwantzerová
Mgr. Jozefína
Nitschneiderová
Martina
Strašiftáková

033 64 55 156 / 132

info@dssbahon.sk

3. Poslanie, ciele a vízia zariadenia
Vízia a ciele poskytovania sociálnej služby v zariadení vychádzajú zo strategických dokumentov
záväzných pre Slovenskú republiku a medzinárodné spoločenstvo, a to napríklad: Dohovor OSN o
právach osôb so zdravotným postihnutím, Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN, Stratégia
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike,
Národné priority rozvoja sociálnych služieb a taktiež Koncepcia rozvoja sociálnych služieb
v kompetencii BSK na roky 2018-2023. Ciele, ktoré si vedenie zariadenia stanovilo, sú:
➢ poskytovať každému prijímateľovi sociálnej služby 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 každého prijímateľa v jeho jedinečnosti
➢ podporovať individuálne plánovanie sociálnej služby prijímateľom
➢ podporovať aktivity na udržiavanie a rozvoj sociálnych, pracovných zručností a tvorivosti
prostredníctvom individuálneho prístupu ku klientovi
➢ zmierniť riziko sociálneho vylúčenia a segregácie prijímateľov od ostatnej populácie podporou ich
účasti na spoločenskom živote a integrácii do bežného života využívaním vonkajších
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➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

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.

Poslanie zariadenia
Poslaním zariadenia je poskytovanie kvalitnej sociálnej služby po odbornej i ľudskej stránke
dospelým fyzickým osobám, v súlade so zákonom o sociálnych službách. Našou snahou je, aby každý
klient našiel v zariadení svoje miesto, kde môže žiť 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 ich
prirodzenej a nenásilnej inklúzie do spoločnosti prostredníctvom udržiavania kontaktov s rodinou i
ostatnou populáciou.
Vízia zariadenia
Dosiahnutie najvyššej miery spokojnosti prijímateľa sociálnej služby vytvorením bezpečného
prostredia a pokojného domova pre neho, s podporou 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 pečlivost 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, odbornej 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, a vytvorili sme dôstojné podmienky pre manželské páry žijúce
v zariadení. Súbežne sme skvalitňovali aj ostatné ubytovacie, spoločenské a prevádzkové priestory.
Čiastočne bola zrekonštruovaná budova č. 2 pre prijímateľov detašovaného pracoviska DSS Senec,
ktoré bolo od 1. januára 2011 včlenené do DSS PD Báhoň. Od tohto dňa má zariadenie kapacitu 146
klientov a zamestnáva 97 zamestnancov.
V rámci svojej činnosti zariadenie neustále spolupracuje 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. Spoluprácu sme rozšírili aj
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, kde prostredníctvom schválených Žiadostí o
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zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutie
príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby aktivizujeme klientov nácvikom
pracovných zručností a aj touto formou ich pripravujeme na možnosť zamestnávania sa.

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 vzdelávania je kvalitne pripravený
transformačný plán prechodu zaradenia z inštitucionálnej formy poskytovania sociálnej
služby na deinštitucionálnu. Súčasťou projektu bolo aj hodnotenie pripravenosti zariadenia na
proces transformácie a informačná kampaň, realizovaná najmä prostredníctvom komunitných
aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.
Počas rokov 2019 a 2020 zamestnanci absolvovali odborné školenia, vypracovávali a 31. 12.
2020 odovzdali Transformačný plán k oponentúre. Jeho cieľom je plán vytvorenia nového
systému poskytovanie sociálnych služieb v komunite, určenie nových druhov služieb
poskytovaných zariadením v závislosti od toho, akú podporu potrebujú prijímatelia sociálnej
služby a od ponuky existujúcich komunitných služieb v regióne. Počas tvorby
transformačného plánu sme sa zameriavali 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.
4.2. Poskytovanie sociálnej služby
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.
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Činnosti poskytované v DSS PD Báhoň:
➢ odborné činnosti - základné sociálne poradenstvo, poradenstvo a špeciálna starostlivosť
odborníkov - psychológa, 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;
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,
➢ rozvoj pracovných zručností - osvojovanie a podpora pracovných návykov a zručností
u klientov pri upratovaní areálu zariadenia, starostlivosti o kvetiny, záhradu, pri upratovaní
izieb, jedálne, výmene posteľnej bielizne, príprave kávy a nápojov, základov varenia,
➢ relaxačné a voľno časové aktivity -kolky, bazálna stimulácia, reminiscenčná terapia, časopis
„Rozsvieťme tmu“, petang, stolný tenis, šípky, čitateľský krúžok, 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
5.1. Procedurálne zabezpečenie
V našom domove poskytujeme prijímateľom celoročnú pobytovú sociálnu službu zodpovedajúcu ich
individuálnym schopnostiam prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich druhu a
stupňu ich odkázanosti na sociálnu službu. Poskytovanie sociálnej služby plánujeme spolu s nimi
podľa ich individuálnych potrieb, schopností a cieľov, ktoré si vytýčia v individuálnom pláne. Ak je
prijímateľom fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.
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K 31. decembru 2021 bol počet klientov v zariadení 127 (z dôvodu proti pandemických opatrení sme
mali obmedzené možnosti pre prijímanie klientov do zariadenia). V evidencii doručených žiadosti
o poskytovanie sociálnych služieb bolo 70 žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby.
Štruktúra prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2021
V nasledujúcich grafoch priblížime základne štatistické údaje o počte klientov, ktorým sa poskytovala
sociálna služba, ich vekovej štruktúre, stupni odkázanosti a o ekonomicky oprávnených nákladoch
a deľbe ich úhrady medzi klienta a Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.
Graf č.1 - Skladba prijímateľov sociálnej služby podľa pohlavia

Prijímatelia sociálnej
služby spolu
Muži
Ženy

127
65
62

Graf č. 2 - Skladba prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti

Prijímatelia sociálnej služby
podľa stupňa odkázanosti
119

8

V.

Stupeň
odkázanosti

Počet
prijímateľov

V.
VI.

8
119

VI.
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Graf č. 3 - skladba prijímateľov sociálnej služby podľa vekovej kategórie

Vek
19-25
26-39
40-62
63-74
75-79
80-84
85-89

Počet
prijímateľov
1
10
60
47
5
3
1

Najstarší klient mal 88 rokov, najmladší 25 rokov.
Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2021
Priemerné EON na klienta a mesiac v sledovanom období boli vo výške 1 160,70 €, priemerná úhrada
(PÚ) klienta za poskytovanú sociálnu službu (ubytovanie, stravovanie, odkázanosť) na mesiac bola vo
výške 244,52 € (t. j. 8,15 € na jeden deň). Doplatok BSK na EON na klienta a mesiac boli vo výške
916,18 € (t. j. 30,54 € na jeden deň).
Graf č. 4 – priemerné EON mesačne za rok 2021

EON 2021
EON celkom
Doplatok BSK
Úhrada klient

€/mesiac
1 160,70
916,18
244,52
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Graf č. 5 - Percentuálny podiel priemernej úhrady klienta na priemerných EON za poskytnutú
sociálnu službu v r. 2021

Graf č. 6 – faktory ovplyvňujúce plnenie kapacity zariadenia v roku 2021

Faktory plnenia
kapacity
prijatí
prepustení
zomrelí
čakatelia

Počet
6
2
14
70

5.2. Činnosť a aktivity
5.2.1 Sociálno-terapeutický úsek
Našou snahou je aktivizovať všetkých klientov v čo najväčšej miere zohľadňujúc pri aktivitách
a činnostiach ich diagnózy a mieru podpory. Každý klient si spolu s kľúčovým pracovníkom vytvára
individuálny plán, ktorý je prispôsobený jeho želaniam a schopnostiam. Zamestnanci sú celoročne
vzdelávaní v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb. Tak ako v roku 2020 aj v roku 2021 bola
situácia obmedzená z dôvodu ohrozenia chorobou COVID-19, preto sme sústredili naše aktivity
hlavne na domácu pôdu. Našim prvoradým cieľom bolo ochrániť klientov a poskytnúť im pritom
adekvátne služby. Toto náročné obdobie sa určite odzrkadlilo na klientoch i zamestnancoch. Každý
bol však svedomitý a snažil sa rešpektovať všetky nariadené a prijaté opatrenia. Niekedy bolo ťažké
danú situáciu vysvetliť klientom s horším zdravotným stavom, avšak spolupráca všetkých oddelení a
úsekov bola v tejto náročnej a zaťažujúcej situácii veľmi dôležitá.
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Pre dosiahnutie poskytovania kvalitnej sociálnej práce využívame tímovú prácu zamestnancov
zariadenia a zároveň aj neustále spolupracujeme s odborníkmi ako sú lekári, psychiatri, psychológovia.
Taktiež k tomu prispieva i pravidelné vzdelávanie zamestnancov zo všetkých úsekov. Dôležitou je
vykonávanie pravidelnej supervízie nielen na sociálnom i zdravotnom úseku. Celoročne pripravujeme
semináre pre zamestnancov, ktoré sú aktuálne a na rôzne témy. Týka sa to aj problematiky riešenia
krízových situácií, aby zamestnanec bol pripravený na situácie, ktoré musí 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. Často mávame osobné stretnutia s najbližšou rodinou a snažíme
sa problémy riešiť okamžite. Terapeutický rozhovory vedie vedúca sociálno-terapeutického úseku a
prítomný býva sociálny pracovník, psychológ a ak je potrebné, aj riaditeľ zariadenia. Záleží nám na
trvácnych a dobrých vzťahoch klientov s ich rodinou. Rodinných príslušníkov sa snažíme angažovať
pri terapiách klientov a aj pri riešení ich konfliktov. Za najdôležitejšiu formu považujeme osobný
kontakt s príbuznými a poskytujeme nielen informácie ale aj potrebné základné sociálne poradenstvo.
Klientov sa snažíme neustále aktivizovať, prispôsobovať aktivity ich individuálnym potrebám a hlavne
sme nápomocní pri aktivitách, ktoré si klient vyberie sám. Vedieme ich k samostatnosti v takej miere,
v akej sú schopní ju realizovať.
Novoročné stavanie snehuliaka
Príchodom prvého snehu sme sa rozhodli spolu postaviť bieleho strážcu dvora. Stavali sme snehuliaka.
Počas chladného dňa sme podávali výborný punčový čaj spolu s vianočným pečivom. Vládla príjemná
zimná atmosféra. Strážca nám dlho radosť nerobil, pretože len čo vyšlo slnko, roztopil sa. Dúfame, že
nám ešte nejaký sneh napadne aby sme ho mohli postaviť opäť.

Februárová diskotéka
V zariadení sme taká spoločnosť, ktorá si prejavuje kamarátstvo a priateľstvo po celý rok. Preto sme
sa rozhodli zorganizovať ,,Valentínsku disko" o čosi skôr. Tento rok sa chlapci rozhodli, že si jedáleň
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vyzdobia podľa seba. Vyrobili pestrofarebné girlandy, nafúkali srdiečkové balóny, ktoré povešali v
jedálni. Sociálne pracovníčky pripravili malé občerstvenie. Do tanca nám hrali známe ľudové a
moderné piesne, ktoré púšťal Štefan. Celú akciu sprevádzala dobrá nálada, už teraz sa tešíme na
ďalšiu tematickú diskotéku.

Keď muži pečú ženám
Pre zamilované páry je Deň svätého Valentína veľmi príjemnou a milou príležitosťou. Preto si aj
tento rok naši prijímatelia mohli v našej dielničke aj za pomoci sociálnej pracovníčky vyrobiť
,,Valentínky" a obdariť sa navzájom. Chlapi upiekli perníkové srdiečka nielen pre svoje kamarátky ale
aj pre všetky zamestnankyne a zamestnancov. Spoločne ich vyzdobili a zabalili do celofánu. Hotové
srdiečka boli pripravené na Valentínsky deň.

Keď nastal Valentínsky deň, najkrajší chlapci sa pekne upravili a porozdávali zamestnancom svoje
„Valentínky“. Tento deň nás potešila aj pani riaditeľka Odboru sociálnych vecí Bratislavského
samosprávneho kraja PhDr. Marica Šiková, PhD., ktorá nám osobne zabezpečila doručenie
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„Valentínok“ od našich priateľov a priateliek z iných župných zariadení, pričom nezabudla ani na milé
darčeky pre prijímateľov sociálnej služby.

Vydýchnutie po COVID-19
Vydýchnutie po ochorení COVID-19. Bohužiaľ, ani naše zariadenie neobišlo ochorenie COVID-19.
Postihlo prijímateľov sociálnej služby v rámci jednej budovy. Zamestnanci ho včas odhalili, veľmi
rýchlo nastavili opatrenia a liečbu a prijímatelia toto ochorenie veľmi dobre zvládli. Ďakujeme
všetkým, ktorí nám v týchto náročných a ťažkých chvíľach pomáhali a povzbudzovali nás.
Poďakovanie patrí zamestnancom, ktorí sa obetavo o klientov starali. Poďakovanie patrí aj klientom,
ktorí sa správali zodpovedne a popri svojom ochorení dokázali pomáhať pri jeho zvládaní aj
ostatným. Za odmenu, po ukončení karantény, si klienti dopriali "bonusový výdych" v podobe
vynikajúcej pizze.
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Cvičenie v rehabilitačnej miestnosti
Udržiavanie celkovej pohyblivosti tela je dôležitou súčasťou prevencie pred chorobami aj u
prijímateľov sociálnej služby v zariadení. Veľmi nám pritom pomáhajú stroje na cvičenie, ktoré sme
sponzorsky dostali od p. Jarmily Fundarkovej, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Cvičením nám
pookreje nielen telo ale aj duša a aspoň sa trochu aj zasmejeme, keď sa všetko nepodarí ....

Organizácia KDH v obci Báhoň darovala ochranné rúška klientom DSS PD
V rámci prevencie pred ochorením COVID - 19 navštívil zariadenie pán Ing. Patoprstý, tento krát nie
ako starosta obce Báhoň ale ako predstaviteľ miestnej organizácie KDH a odovzdal riaditeľke
respirátory pre klientov zariadenia. Klienti si ihneď vyskúšali ich používanie.
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Stavanie mája v DSS PD Báhoň
Mesiac máj a príchod jari znamená prebúdzanie sa prírody k životu. Voľakedy stavali máje mládenci
devám súcim na vydaj, teraz sa tak tešíme, že zima skončila a prichádza jar. Aj my sa snažíme
zachovávať zvyky a tradície. Tak ako býva zvykom, dievčatá najprv ozdobili farebnými stuhami
pripravený strom a potom ho naši mládenci spolu s mládencami údržbármi postavili. My sme sa zatiaľ
prezliekli do ľudových krojov a čakali na príhovor pani riaditeľky, aby otvorila toto podujatie. Tento
rok sme si pre našich obyvateľov pripravili pekné tanečno spevácke vystúpenie, ktoré bolo
ohodnotené veľkým potleskom. Po programe nasledovala voľná zábava. Ako občerstvenie sa podávala
výborná cigánska pečienka v žemli. Účasť prijímateľov ale aj zamestnancov bola vysoká a práve preto
počas celého podujatia vládla úžasná, príjemná a priateľská atmosféra.

Skrášľujeme záhon na Potočnej ulici
Ako nastali teplé dni, prišiel čas na úpravu záhona na Potočnej ulici. Ráno na dvore sme sa stretli,
zobrali sme si pracovné náčinie a išli sme do toho! Museli sme vytrhať burinu, zostrihať levanduľu,
odpad sme vyviezli na kompostovisko. Okolo záhona sme pozametali. Na záver sme si spravili
spoločnú fotografiu a tešili sme sa z dobre vykonanej práce.
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Úprava petangového ihriska
K blížiacemu sa turnaju v zariadení, sme spoločne vyčistili petangové ihrisko. Po obede sme sa stretli
pri ihrisku a pustili sme sa spoločne do práce. Práca nám išla od ruky, pretože sme si pustili
reproduktor so známymi rezkými piesňami. Po dobre vykonanej práci sa podávala malinovka a sladká
odmena. Už teraz sa tešíme na prvý tréning s našimi kamarátmi.

Májový kvet v DSS
Na tento deň sme si spoločne s našimi prijímateľmi naplánovali výsadbu muškátov na výzdobu nášho
areálu. Doobeda sme sa stretli v pracovnom úbore pri altánku. Rozdelili sme sa na malé skupinky.
Prvá skupina najprv vytrhala staré muškáty. Chlapci hlinu zmiešali so substrátom. Ženičky nám
poumývali kvetináče a utreli ich do sucha. Posledná skupinka prijímateľov sadila muškáty do
kvetináčov. Práce prebiehali vo veľmi prijemnej atmosfére - do rytmu nám hrali ľudové piesne. Na
záver sme si spravili spoločnú fotku a pohostili sme sa malým občerstvením.
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Opekačka v Jablonci
V jeden prijemný májový deň sme sa rozhodli ísť opekať k drevenej rozhľadni, ktorá sa nachádza na
Vŕškoch v obci Jablonec. Hneď pri príchode nám pán údržbár s našimi šikovnými chlapcami pripravili
ohnisko. Zamestnankyne pripravili špekáčiky, klobásky, zemiaky, chlieb. K správnej opekačke nesmie
chýbať hudba, preto sme si zapojili aparatúru pri ktorej sme si zatancovali a zaspievali táborákové
piesne. Pri ohnisku sa postupne striedali všetci prijímatelia, každý si opiekol špekáčik alebo
klobásku. Po dobrom jedle sme sa išli prejsť k vyhliadkovej veži. Našiel sa iba jeden odvážlivec,
ktorý vyšiel až na vrchol a mohol sa pokochať krásnym výhľadom. Domov sme sa vrátili plný nových
zážitkov a už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu.

Výlet na Senecké jazerá
Dlho sme sa chystali na tento výlet, ale stále nám neprialo počasie. Dnes sa to konečne podarilo. Šofér
nás mikrobusom odviezol do Senca a vyložil na vlakovej stanici. Odtiaľ sme sa vybrali k jazerám, kde
sme sa kochali krásnymi labuťami a kačicami, ktoré plávali po jazere. Prešli sme sa okolo jazera až k
lodi, tu sme si spravili zopár fotografií, ochutnali sme výbornú zmrzlinu. Domov sme sa vrátili rovno
k obedu.
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Deň športu a zábavy
Pekný júnový deň sme si spestrili pohybom. Zorganizovali sme v zariadení ,,deň športu". Súťažilo sa
v šiestich disciplínach: hod do koša , kolky, hod do bránky, športová hádanka, hod loptou do vody,...
Súťažiaci si losovali farbu, podľa ktorej boli zaradení do športového družstva. Družstvá boli farebne
rozlíšené. Členom každého družstva bola aj jedna zamestnankyňa. Každé družstvo muselo absolvovať
všetky disciplíny. Vládla výborná atmosféra. Nechýbala dobrá hudba, ktorú mal na starosti náš
šikovný súkromný „DJ“ Štefan. Vyhodnotenie súťaží a súťažiacich bolo po obede. Všetci zúčastnení
boli odmenení výbornou zmrzlinou. Modré družstvo vyhralo 1. miesto a dostali darčekový kôš plný
sladkostí. Na zaver sme si zatancovali a zaspievali rezké cigánske piesne.

Prechádzka na kofolu - Báhoň
Už sme sa nevedeli dočkať tohto dňa, kedy konečne opustíme brány nášho zariadenia a pôjdeme sa
prejsť po dedine na kofolu. Všetci sme sa stretli na našom dvore, vytvoril sme dvojice a hor sa do
sveta. Najprv sme si spravili malé koliesko po bočných uličkách. Po ceste z prechádzky sme sa
zastavili v miestnom podniku. Všetci sme sa usadili okolo dvoch stolov a vychutnávali sme si ten
skvelý pocit. Každý si dal veľkú kofolu a keďže nám veľmi chutila, tak sme si skoro všetci dali
repete. Stretli sme tam miestnych ľudí, ale aj nášho bývalého kuchára. Porozprávali sme sa, rozlúčili a
pomaly sme sa pobrali domov.
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Návšteva farmy 3 zelené kone
Tento deň sme očakávali s menšími obavami ale aj veľmi sme sa tešili. Tešili sme sa nielen na kone
ale aj na všetky hospodárske zvieratá. Hneď pri príchode nám pani majiteľka najprv porozprávala o
koníkoch, ako sa o nich starajú, čo jedia, ako sa správne čistia, ako k ním máme pristupovať. Potom
nám jednotlivé kone predstavila. Následne, pod jej dohľadom, sme si všetci vyskúšali čistenie aj
kŕmenie. Tí odvážnejší sa dokonca aj povozili na konskom chrbte a zhodnotili, že to je najkrajší
pohlaď. Po zábave nasledovalo čistenie stajní, keďže my sa práce nebojíme, išlo nám to od ruky.
Rozdelili sme sa na 2 skupiny. Prvá skupina nakladala hnoj a druhá skupina ho na fúriku vynášala. Po
dobre vykonanej ťažkej práci sme boli odmenení nanukom, hotdogom a naša sociálna Jarka nám
spravila cukrovú vatu. My sme si zatiaľ pripravili limonádu z čerstvého ovocia. Bol to veľmi pekný
zážitok. Ďakujeme.

Chyťme sa za ruky
Dňa 13.6.21 sme sa zúčastnili benefičného koncertu ,, Chyťme sa za ruky". Na tento deň sme sa
veľmi tešili. Program bol veľmi bohatý vystupovala skupina HEX, Adam Ďurica a Ľudový súbor
SĽUK. Naša prijímateľka Drahuška sa tešila o to viac, že sa tam mohla stretnúť so svojim synom
Robkom. Spoločne s mím sme si zatancovali a zaspievali na piesne od Ďuricu. Podujatie sa nám veľmi
páčilo na záver sme si spravili zopár fotografii.
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Náučný chodník Gidra
Absolvovali sme ďalší úžasný výlet. Vystúpili sme pri potoku Gidra. Odtiaľ sme vošli na náučnopoznávací chodník. Prvá zástavka bola pri hrádzi a popri potoku sme sa dostali až do lesíka. Chodník
má 8 náučných tabúľ, ktoré nás informovali o okolitej flóre a faune. Tabule sa nám veľmi páčili, boli
veľmi pekne ilustrované. Pri každej tabuli sme si posedeli, posilnili sme sa nápojmi spravili si zopár
pekných fotografií. Naša posledná zástavka bola na štadióne v Jablonci, kde sme si pochutili na
výbornej čapovanej kofole. Bola veľmi osviežujúca. Domov sme sa vrátili spokojní, zase sme videli
kus krásnej prírody.

Pomoc dobrovoľníkov pri úprave areálu
Počas prvých júnových týždňov sme v našom zariadení zorganizovali upratovanie nášho areálu. Po
príchode dobrovoľníkov sme sa zhromaždili na dvore, rozdelili sme sa do jednotlivých skupiniek,
zobrali pracovné náčinie a pustili sme sa do práce. Upratali sme petanque ihrisko, pozametali celý
dvor, trhali burinu, ostrihali zanedbané ruže a natreli vtáčiu búdku. Po dobre vykonanej práci sme sa
občerstvili. Vládla prijemná atmosféra a aj počasie nám prialo, do rytmu nám hrali naše obľúbené
rytmické piesne. S dobrovoľníkmi sme sa porozprávali na rôzne témy a vymenili sme si kontakty. Bol
to opäť pekne strávený deň.

_________________________________________________________________________________________________________________
Tel. číslo: 033/6455156
IČO: 00654787
e-mail: info@dssbahon.sk
BÚ: Štátna pokladnica 7000472667/8180
033/6455150
DIČ: 2021097265
riaditel@dssbahon.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

Strana
22 z 53
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VETERÁN PARKING v Báhoni
V našom Báhoni sa konala prehliadka historických veteránov, na ktorú sme boli pozvaní a nesmeli
sme chýbať ani my. Aj napriek sobotňajším horúčavám, sme sa stretli na dvore nášho malebného
nádvoria a spoločne sme sa presunuli cez zadnú bránu nášho zariadenia na podujatie. Akcie sa
zúčastnilo mnoho známych ľudí z našej obce. Už sme sa nevedeli dočkať kedy uvidíme tie skvosty.
Spoločne sme prešli celým podujatím, každý z nás si tu našiel svojho favorita. Na pamiatku sme si
spravili zopár fotografii. Bola to veľmi pekná akcia, ďakujeme za pozvanie.

My na hodoch v Blatnom
Každoročne sa tešíme na prichádzajúce hody v neďalekej dedine, odkiaľ pochádza naša sociálna Julka.
Každý rok nás pozve na hody. Tak sa stalo aj tento rok. Pekne sme sa poobliekali a vybrali sme sa na
hody do Blatného. Najprv sme sa prešli ku kolotočom, ale nikto z nás nenabral dosť odvahy, aby sa
povozil. Preto sme si spravili iba zopár fotografií a presunuli sme sa na pohostenie. Nesmeli chýbať
chlebíčky, koláče a káva. Veľmi sa nám páčilo. Už teraz sa tešíme a dúfame, že nás pozve aj budúci
rok.
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DEŇ SLNKA
Organizovanie DŇA SLNKA sa nám podarilo po všetkých stránkach. Práve v tento deň slniečko
pracovalo na veľmi vysokú letnú teplotu, ale nám to nevadilo. Užívali sme si slnečné lúče, pohostenie
a hudbu od našich sponzorov. Zatancovali sme si a zaspievali. Najkrajšie na tom bolo to, že sme sa na
našom dvore stretli všetci spolu - klienti, zamestnanci a sponzori. Srdečná vďaka patrí našim
sponzorom.

Prezentácia výrobkov v Jablonci na Gidre
Prvý krát sme sa zúčastnili akcie ,,Vinári od Gidry" v susednej dedine Jablonec. Stretlo sa tam 33
vinárov z okolitých dedín. Náš stánok sa nachádzal na malebnom náučno–poznávacom chodníku. Tu
sme mali postavený stánok s prezentáciu našich ručne robených výrobkov. Naši prijímatelia si pre
návštevníkov pripravili pestrý sortiment ( keramiku, magnetky, košíky, sviečky, drobnú bižutériu,
kabelky a mnoho iného). Prišla nás podporiť nielen naša pani riaditeľka ale aj zamestnanci a známi.
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Farma 3 zelené kone
Keď sme boli na farme prvý krát, veľmi sa nám páčilo, tak sme sa rozhodli výlet zopakovať. Majú tu
veľmi pekné kone, hospodárske zvieratá. Na úvod nás privítala pani majiteľka, ktorá nám opäť
porozprávala o svojich zvieratách. Predstavila nám svoje kone. Porozprávala nám ako pristupovať ku
koňom, čo najradšej jedia, aké používajú kefy na česanie. Následne, pod jej dohľadom, sme si všetci
vyskúšali čistenie aj kŕmenie. Potom sme sa mohli povoziť na konskom chrbte. Po zábave nasledovalo
čistenie stajní, práca nám išla od ruky. Po dobre vykonanej ťažkej práci sme boli odmenení hotdogom
a sociálna Jarka nám spravila cukrovú vatu. My sme si zatiaľ pripravili limonádu z čerstvého ovocia a
mäty. Bol to opäť veľmi pekný zážitok.

Spievame si pre radosť v DSS
Po dlhej dobe nám prialo počasie a preto sme sa hneď po raňajkách stretli pod altánkom u Lenky.
Dnešný deň sme si spestrili speváckou besiedkou. Postupne sme sa zhromaždili, usadili sme sa na
lavičkách okolo stola, kde nás už čakal náš gitarista, ktorý sa už rozcvičoval. Na úvod sme si
zaspievali zopár obľúbených trampských piesni. Cez prestávku sme sa občerstvili výbornými
koláčmi, ktoré si pre nás pripravili naše sociálne pracovníčky. Naše spevácke doobedie sa nieslo v
rytmickom štýle zaspievali sme si všetky piesne, ktoré sme poznali. Spravili sme si výbornú domácu
limonádu s čerstvým ovocím, ktorá nám veľmi chutila.
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Otvorenie leta
Tohtoročné otvorenie leta sme sa rozhodli osláviť symbolicky zmrzlinou. Keďže zmrzlina najlepšie
chutí na vychádzke mimo zariadenia, rozhodli sme sa zorganizovať takúto akciu. Po stretnutí na dvore
sme vytvorili dvojice a spoločne sme sa vybrali do sveta. Prešli sme veľký kus dediny kým sme prišli
na miesto, usadili sme sa na lavičky a kúpili sme pre každého dva kopčeky zmrzliny podľa vlastného
výberu. Najviac chutila čokoládová a vanilková. Po zjedení zmrzliny sme sa rozprávali a spomínali na
časy našich detských prázdninových dní. Na záver sme si spravili zopár fotografii na pamiatku a
pomaličky sme sa vybrali späť. Bola to pekná vychádzka do našej obce.

Súťažíme so šťastnou kockou
Komu kocka prinesie šťastie a vyhrá? Vyhrali všetci, dobre sme sa zabavili, strávili príjemné
predpoludnie a bolo nám spolu veselo. Budeme to skúšať aj nabudúce.
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Prechádzka na kofolu
Keď nás kvári letný smäd, ide sa do dediny na kofolu. Kto by nemal rád dobre vychladenú, čerstvo
čapovanú kofolu v horúcom letnom dni. Keď príde takáto ťažká chvíľa, zoberie sa skupina kamarátov
a ide sa! Spojíme príjemné s užitočným. Poprechádzame sa po dedine, dáme si dobrú kofolu a
zahasíme nepríjemný smäd. Na budúce pôjdeme zas ...

Udeľovanie ocenenia v sociálnej oblasti
Bratislavská župa prostredníctvom svojho p. župana Juraja Drobu a prostredníctvom riaditeľky
Odboru sociálnych vecí p. Marici Šikovej aj tento rok ocenila prácu a činy zamestnancov a klientov
všetkých zariadení sociálnych služieb, ktoré patria do ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri tomto
oceňovaní nechýbali ani naši zamestnanci a klienti. Za svoju prácu vykonávanú s láskou, obetavosťou,
radosťou, s nadšením a hlavne zo srdca si boli ceny prevziať osobne. Prežili krásne popoludnie v
príjemnej a dôstojnej atmosfére. Srdečná vďaka patrí organizátorovi ale aj našim oceneným za ich
prínos pre svoje zariadenie.
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Hod na kôš je výhra
Pondelkové dni patria športu a preto sme sa rozhodli túto tradíciu nepokaziť. Po obede sme sa stretli
na dvore pod gaštanom, aby sme si zasúťažili hodom na kôš. Zúčastnilo sa veľa súťažiacich, vládla
pekná veselá atmosféra, každý súťažiaci po hode bol odmenený vrúcnym potleskom. Víťazom sa stali
všetci zúčastnení. Nielen, že urobili niečo pre svoje zdravie ale každý dostal sladkú odmenu.

Anglické raňajky v DSS
V jeden jesenný deň sme si spríjemnili ráno a spolu z našimi prijímateľmi sme si pripravili pravé
,,anglické raňajky" - toasty so slaninou a čaj. Vládla príjemná až chutná atmosféra. Spolu so
sociálnymi pracovníčkami sme si prečítali niečo o Anglicku a o jeho tradíciách. Rozprávali sme sa, čo
by sme chceli v Anglicku vidieť a zažiť. Bolo to pekné ráno.
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Potulky po našej dedine
Každú stredu chodievame s našimi prijímateľmi do dediny na prechádzku. Vždy sa tešia na tento deň.
Najprv sa všetci spoločne stretneme pri vrátnici a pomaličky sa vyberieme do dediny. Prejdeme sa po
trhovisku a presunieme sa až k obchodu. Niektorí si spravia nákup v miestnom obchode alebo
poprípade na trhu. Dnes sa väčšia skupinka našich obyvateľov stretla pred obecným úradom. Tam sme
sa spoločne fotili a porozprávali. Domov sme sa vrátili po skupinkách. Bol to veľmi pekne strávený
deň.

Pestrý deň na Partizánskej lúke
Aj tento rok župné zariadenie DSS Rozsutec organizovalo športové podujatie Pestrý deň a my sme sa
ho radi zúčastnili. Hneď po príchode sme sa zaregistrovali, zobrali súťažné kartičky a čísla a pustili
sme sa do súťažných disciplín. Súťažilo sa v hode granátom, v orientácii na mape, spoznávanie lesa
a podanie prvej pomoci. Tiež sme si skúsili hasenie ohňa silnou hasičskou hadicou. Predpoludním boli
vyhlásené výsledky, každý zúčastnený získal medailu a balíček plný prekvapení. Po súťažiach
nasledovalo občerstvenie, domov sme sa vrátili plný nových zážitkov a s plným batôžtekom. Už teraz
sa tešíme na ďalší ročník.
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Rozlúčka s letom - opekačka
Tentokrát sme sa rozhodli rozlúčiť s letom po svojom a to ,,opekačkou", v našom areáli. Vďaka nášmu
sponzorovi p. Hanusovi mali naši prijímatelia túto akciu úplne zdarma. Panovala príjemná domáca
atmosféra, sociálne pracovníčky spoločne s psychologičkou pripravili špekáčiky na opekanie. Tí
šikovnejší si špekáčik opiekli sami nad ohniskom. Ostatným opekala špekačky sociálna pracovníčka
na rošte. Do rytmu nám hrala ľudová hudba, na ktorú sme si nielen zatancovali, ale ja
zaspievali. Dokonca nám tento rok spestril deň náš prijímateľ, ktorý nám zahral na harmonike
a spoločne sme si zaspievali známe piesne.

Varíme lečo s mužmi
Naši chlapi dostali chuť na lečo a tak sa rozhodli, že si ho za pomoci sociálnej pracovníčky Zuzky
pripravia. Najprv sa dohodli na postupe, ako budú postupovať pri zhotovovaní svojej dobroty. Tak sa
pustili chlapci do práce. Najskôr poumývať a nakrájať zeleninu. Zmiešať a uvariť všetky ingrediencie,
spravodlivo rozdeliť celé lečo. Na záver nezabudli a poumývali všetok špinavý riad a upratali si. To
bola dobrota!

_________________________________________________________________________________________________________________
Tel. číslo: 033/6455156
IČO: 00654787
e-mail: info@dssbahon.sk
BÚ: Štátna pokladnica 7000472667/8180
033/6455150
DIČ: 2021097265
riaditel@dssbahon.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

Strana
30 z 53

Výročná správa za rok 2021
Koncert - Dostať druhú šancu
V našom zariadení sa dnes konal koncert, na ktorý sme sa veľmi tešili. Po dlhej dobe sme sa stretli
s našimi rovesníkmi a kamarátmi Marošom a Sašou Bangovcami. Veľmi sme sa potešili, že nám prišli
spestriť deň nielen svojimi historkami, ale aj krásnym zvonivým spevom, ktorý sa rozlieval celou
budovou. Všetci sme si s nimi zaspievali a zatancovali. Bolo to veľmi príjemné a zábavné popoludnie.

Kolotoče v Báhoni
Tak ako výstava PLODY ZEME vystavená v tunajšom kostole aj kolotoče v Báhoni patria k hodovej
slávnosti. Už tradične, v "hodový pondelok" vďaka pánovi starostovi obce Ing. Patoprstému chodíme
na kolotoče. Povozíme sa na labutiach alebo autíčkach, urobíme si zopár fotiek a potom sa spoločne
tešíme z príjemného dňa. Ďakujeme pán starosta!
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Plody Zeme - prehliadka výzdoby kostola
Ako každý rok, aj tentoraz sme kreatívne prispeli dielami v rámci výstavy "PLODY ZEME". Výstava
sa konala v miestnom kostole a oproti iným rokom bola výnimočná. Kostol oslavoval "storočnicu" 100 rokov od vysvätenia. Samozrejme sme výstavu aj navštívili. Stretli sme sa na nádvorí nášho
zariadenie a pobrali sme sa do kostola. Najskôr sme si prezreli krásne výtvory našich prijímateľov a po
pozretí výstavy sme sa usadili v laviciach a spoločne sme sa pomodlili. Okrem nás sa svojimi prácami
zapojili deti zo základnej a materskej školy a aj iní obyvatelia obce. Všetci svojou šikovnosťou
prispeli k nádhernej sviatočnej výzdobe kostola -výstave sypaných obrazov s náboženskou tematikou,
ovocím, zeleninou a všetkým, čo nám príroda nadelila. Tak ako každý rok, bolo to úžasné!

Október - Mesiac úcty k starším
V roku 1990 vyhlásila Organizácia spojených národov október za mesiac úcty k starším. Počas tohto
mesiaca ukazujú seniori mladším, že starnutie môže byť príjemné, radostné a aktívne. V Báhoni si to
prijímatelia pripomenuli na peknom podujatí. Po príhovore riaditeľky zariadenia sa spoločne preniesli
na filmové plátno. Prijímatelia si v spolupráci so sociálnymi pracovníčkami pripravili a aj zahrali
krátke filmové scénky zo známych a klientami obľúbených filmov ako „Dívka na koštěti“, „Arabela“,
„Vinetou“, „Sandokan“, „Noc na Karlštejně“, „Rodina Addamsovcov“, „Pacho Hybský zbojník“ či
„Trampoty kuchára Svätopluka“. Tento program sa niesol v duchu reminiscenčnej terapie a seniori si
pospomínali na svoje obľúbené filmy a seriály a svoje zážitky s nimi spojené. Po programe dostali
symbolický kvietok na znak úcty a pre všetkých sme pripravili malé občerstvenie.
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Vzdelávanie zamestnancov
Cieľom zariadenia je neustále skvalitňovanie poskytovania sociálnej služby svojim klientom a preto
vedenie DSS podporuje zamestnancov vo vzdelávaní a získavaní nových zručností. Za týmto účelom
zariadenie zorganizovalo dvojdňové odborné vzdelávanie pre zdravotníckych a sociálnych
zamestnancov prostredníctvom akreditovaného kurzu s názvom „Základný kurz Bazální stimulace“,
kde prednášateľom bola p. PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD., riaditeľka INSTITUTu Bazální
stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA s. r. o. Napriek tomu, že kurz sa uskutočnil cez víkend 16.
a 17. 10. 2021 a zamestnanci prišli na vzdelávanie vo svojom voľnom čase, boli veľmi spokojní a boli
radi, že práve oni sa tohto vzdelávania mohli zúčastniť.

Vyrezávanie tekvíc, šarkaniáda s operačkou pod Gaštanom
Posledné teplé lúče jesenného slniečka sme využili na vyrezávanie tekvíc. Použili sme aj gaštany,
farebné pierka a vznikli zaujímavé príšerky. Popri práci sme sa striedali v opekaní špekáčikov a
vyrezávaní tekvíc. Po dobrom jedle sme ešte púšťali šarkany. Predpoludnie nám spríjemnila veselá
hudba.
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Pozdrav pre našich prijímateľov od detí ZŠ Vištuk
Slovo úcta by sa nemala vytrácať z našich úst i z nášho srdiečka. A k tomu vedie deti aj pani učiteľka
zo ZŠ Vištuk. Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti bolo úlohou detí
vyrobiť pozdrav pre našich seniorov. Krásne pozdravy, v ktorých sa odzrkadlila kreativita detí. Naše
babičky a deduškovia sa veľmi tomuto peknému gestu potešili a priania si vystavili na svojich
poličkách. Veľmi pekne ďakujeme za všetky pozdravy.

Spomienka na zosnulých a úprava hrobov
K mesiacu november patrí aj spomínanie na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Veľa našich
klientov je vo veku, keď už príbuzných a blízkych nemajú a chcú sa starať o miesta ich posledného
odpočinku. Aj v tejto činnosti sa snažíme im byť nápomocní a v rámci iných aktivít im vychádzame v
ústrety.
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Noc strašidielok
Bojíte sa? My sme sa práve prestali. Po zariadení chodili najkrajšie strašidielka, aké ste kedy stretli. V
niektorých krajinách, pri príležitosti sviatku všetkých svätých, sa ľudia prezliekajú do rôznych, aj
strašidelných masiek. My sme to urobili po svojom. Pracovníčky sociálneho úseku sa rozhodli
prekvapiť a potešiť klientov a v jeden večer sa prezliekli za najkrajšie svetielkujúce ježibaby. Takto
vyzdobené najprv rozdávali večeru spolu s dobrou náladou v budove č. 3. Potom postupne rozdávali
dobrú náladu všetkým klientom. Dokonca sa tešili aj tí, ktorí už pomaly podriemkávali vo svojich
postieľkach, pretože už bol neskorý večer. Bol to výborný nápad, dievčatá bolo to super!.

Poďakovanie prijímateľom za dobrovoľnícku prácu v DSS
Vedenie DSS PD pozvalo prijímateľov, ktorí v priebehu roka pomáhajú v zariadení
ostatným obyvateľom a aj zamestnancom, na príjemné posedenie v knižnici. Pani riaditeľka
poďakovala klientom za ich aktivitu a ochotu dobrovoľne pracovať a pomáhať a tak si skrášľovať
prostredie, v ktorom žijú. Ako poďakovanie, každý dostal balíček s rôznymi darčekmi, podľa svojich
záľub a zvykov. Po oficiálnej časti sme sa porozprávali pri výbornej káve a koláči. Pre klientov a
zamestnancov bolo príjemné vidieť a cítiť vzájomnú úctu, ktorá sa niesla ovzduším. Klienti pozitívne
hodnotili, že si ich prácu, ochotu a snahu niekto všíma a oceňuje.
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Jesenné upratovanie
Záhradu treba pred zimou upratať a zazimovať. To platí aj u nás. Treba pozametať všade napadané
lístie, postrihať odkvitnuté rastliny, pozakrývať ich a ochrániť pred prichádzajúcimi mrazmi, všetko
pozbierané odviesť na kompostovisko. To je veľa práce a naša pomoc je veľmi dôležitá pre
pracovníkov prevádzkového úseku. A keď je všetko hotové - spokojne môžeme ísť všetci na dobrý
obed.

Jesenná vychádzka v obci
Bol krásny jesenný deň a jesenné slniečko nás opäť vylákalo na vychádzku. Neváhali sme a vybrali
sme sa na ňu. Vychádzkovým krokom sme sa poprechádzali po uliciach Báhoňa, poobzerali sme si
krásne zafarbené stromy, nabrali sme energiu z možno posledných slnečných lúčov a spokojní sme sa
vrátili domov.
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Adventný veniec pre obec Báhoň
Ako každý rok aj tento rok sme spolu s prijímateľmi sociálnej služby pomáhali pre obec vytvoriť
adventný veniec. Veniec bol umiestnený na námestí v obci, kde sa radi vždy pristavili aj naši klienti,
keď boli na vychádzke. S obcou Báhoň spolupracujeme často a radi.

Mikuláš a predvianočná kapustnica
Tento rok sme sa rozhodli spojiť Mikuláša a predvianočnú kapustnicu. Tým že prijímatelia mali
v tomto období obmedzené vychádzky a vianočných trhov v obciach sme sa nezúčastnili, vytvorili
sme si mikulášsku a vianočnú atmosféru priamo u nás v zariadení. Podávala sa kapustnica, ktorá
všetkým veľmi chutila a samozrejme nesmel chýbať punč a koláčiky.
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Vianočná nádielka
Ježiško aj tento rok u nás rozdával darčeky. Opäť sme boli pozvaní do projektu „Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok“ a radi sme ho privítali. Vďaka tomu každý prijímateľ dostal vianočný
darček – svoju krabicu plnú prekvapení. Tento projekt má u nás veľmi pozitívne ohlasy a zapájame sa
do neho každý rok. Je to úžasná myšlienka. V mene všetkých klientov ďakujeme.
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5.2.2. Zdravotný úsek
DSS PD Báhoň 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
2020 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, prípadne podľa naliehavosti
na požiadanie, alebo dochádzame my k nim do ambulancie. 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. V súvislosti s
výskytom ochorenia Covid - 19 boli návštevy obvodného lekára obmedzené na 1 x mesačne a z toho
dôvodu zdravotný stav prijímateľov bol konzultovaný s lekármi telefonicky alebo emailom .V prípade
urgentného zhoršenia zdravotného stavu prijímateľov, bola privolaná rýchla zdravotná pomoc (RZP),
ktorá prijímateľov na mieste vyšetrila, poprípade previezla na vyšetrenie do nemocničného zariadenia.
Inak zdravotnú starostlivosť prijímateľom poskytovali lekári priamo v ambulanciách 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 odporúčania ošetrujúcich lekárov. Jednalo sa najmä o výkony, ako je príprava a podávanie
liekov, injekcií (s. c., i. m.), odber krvi (KO, HT, BIOCH,...) v počte 638, 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,
v prípade potreby odsávanie, aplikácia bandáží, zabezpečenie vyšetrenia ORL, vyšetrenia RTG
a SONO, chirurgického vyšetrenia a iné požadované úkony, popri tom edukácia prijímateľa, prípadne
rodinných príslušníkov. Zápisy o vyšetreniach a o poskytovaní uvedených výkonov boli zaznamenané
v zmysle platných predpisov v dekurzných listoch, 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:
Vyšetrenia v zariadení
Vyšetrenie všeobecným lekárom
Psychiatrické

Počet
820
1 130
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Psychologické

1 235

Spolu

3 185

Odborné vyšetrenia a ošetrenia poskytnuté mimo nášho zariadenia boli realizované na základe
odporúčania všeobecného lekára pre dospelých odbornými ambulanciami v štátnych i neštátnych
zariadeniach v Bratislave, v Senci, v Pezinku, v Modre a v Trnave. V roku 2021 boli absolvované
vyšetrenia v odborných ambulanciách v celkovom počte 503 a to i napriek obmedzeniam s výskytom
ochorenia COVID – 19.
Odborné vyšetrenia mimo zariadenie
Anestéziologické
Cievne

Počet
6
10

CT vyšetrenie

5

Denzitometrické

3

Diabetologické

95

Endokrinologické

9

Gastroenterologické

5

Gastrofibroskopické

1

Gynekologické

17

Hematologické

6

Hepatologické

1

Chirurgické
Infektologické

39
2

Interné

34

Kardiologické

10

Kolonoskopické

1

Kožné

8

Mamografické

14

Nefrologické

19

Neurologické

33

Očné

2

Onkologické

12

Ortopedické

9
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Otorinolaryngologické

7

Pľúcne

6

Pneumologické

1

RTG vyšetrenie

7

Srdcovocievne

1

Ultrasonografické

14

Urologické

26

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou

5

Vyšetrenie RZP

54

Zubné

29

Uvedené vyšetrenia si vyžiadali sprevádzanie klientov zdravotníckymi pracovníkmi / sestrami alebo
opatrovateľkami – podľa zdravotného stavu klienta / v rozsahu 1 867 hodín. V priebehu roku 2021
bolo hospitalizovaných 44 prijímateľov / z toho: 29 žien, 15 mužov /.

Rehabilitačnú činnosť vykonávali dve fyzioterapeutky na základe ordinácie ošetrujúceho lekára.
Jednalo sa o nasledovné výkony v počte 21 216:
Výkon
Biostimul
LTV

Počet
655
6 200

Magnetoterapia

525

Masáže

762

Nácvik chôdze, vertikalizácia
Orientácia
Polohovanie
Ultrazvuk

6 155
245
6 145
529

Opatrovateľská starostlivosť je prijímateľom poskytovaná v rámci celodennej hygieny (osobná
hygiena, umývanie, česanie, umytie zubov, strihanie nechtov, kúpanie, sprchovanie, umývanie vlasov,
holenie, strihanie vlasov, premasťovanie kože), polohovanie prijímateľa, pomoc pri obliekaní
a vyzliekaní, každodenné upratovanie, pomoc pri stolovaní, podávanie jedla a tekutín prijímateľom,
starostlivosť o osobnú a posteľnú bielizeň, sprevádzanie na vyšetrenie, vychádzky s klientom,
individuálna komunikácia.
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Prijímatelia sociálnej služby v zariadení majú rôzne druhy postihnutia v kombinácii so závažnými
ochoreniami. Našou úlohou je poskytovať im komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá zahŕňa
nielen medicínske problémy pacienta, ale hlavne osobu ako celok v rámci holistického a vysoko
humánneho prístupu k prijímateľovi.
V priebehu roka 2021 personál na zdravotnom úseku zabezpečoval prevenciu voči ochoreniu COVID
– 19. Predstavovalo to vo zvýšenej miere dezinfikovanie prostredia, usmerňovanie klientov,
zamestnancov a predovšetkým pravidelné testovanie klientov a zamestnancov zariadenia. I napriek
týmto opatreniam sa v zariadení vyskytlo ochorenie COVID -19, pre ktoré muselo byť zariadenie v
karanténe. Zdravotný personál spolupracoval s Intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR ,
ktorý prišiel aj do zariadenia a následne podával liečbu , ktorú ordinoval všeobecný lekár zariadenia –
podávanie liekov, oxygenoterapie, monitorovanie vitálnych funkcií. Zdravotný personál bol počas
karantény v telefonickom kontakte so všeobecným lekárom, Intervenčným tímom MPSVR a rýchlou
zdravotnou službou.
V roku 2021 v rámci prevencie ochorenia COVID-19 prebehlo v zariadení očkovanie klientov
zariadenia v počte :
1.dávka
2.dávka
3.dávka

116
114
62

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 tri úseky: prevádzkovo – ekonomický
úsek (PEÚ), zdravotný úsek (ZÚ) a sociálno-terapeutický úsek (STÚ) a riaditeľka. 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 14 zamestnancov. Pracovné pozície
zamestnancov sú účelne kumulované podľa rozsahu náročnosti a problematiky.
K 31. decembru 2021 sme mali v organizačnej štruktúre schválený počet zamestnancov 97, skutočný
stav zamestnancov za obdobie 01. – 12. 2021 prepočítaných bol 91, fyzicky 93 zamestnancov. Ku
koncu roka medzi chýbajúci personál patrili : zdravotné sestry, vedúci prevádzkovo-ekonomického
úseku, kurič – údržbár (0,5 úväzku).
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V DSS PD sú zriadené funkčné miesta vedúcich pracovníkov:
▪
▪

▪
▪

riaditeľ
vedúci PEÚ, ekonóm, zástupca riaditeľa
- referent prevádzky, majetku, verejné obstarávanie
- referent stravovania a liečebnej prevádzky
vedúca ZÚ, vedúca sestra
vedúca STÚ, sociálna pracovníčka.

Graf č. 6 – počet pracovníkov v jednotlivých úsekoch DSS PD Báhoň

Názov úseku
Riaditeľ
PEÚ
STÚ
ZÚ

Počet
zamestnancov
1
30
14
52

Graf č. 7 – klasifikácia zamestnancov podľa odbornosti k 31.12.2020

Klasifikácia
zamestnancov
Odborní
Neodborní

Počet
zamestnancov
58
39

Vzdelávanie zamestnancov
Zamestnanci na jednotlivých pracovných pozíciách spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Priebežne si
vzdelanie dopĺňajú formou odborných prednášok, seminárov a kurzov internou i externou formou,
organizovaných zariadením, Úradom BSK, Slovenskou komorou zdravotných sestier a pôrodných
asistentiek a externými vzdelávacími organizáciami. V priebehu roka 2021 sa zamestnanci zúčastnili
vzdelávania s nasledovnými témami:
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Dátum
13.01.2021

Názov školenia
Školenie k DI – Ing. Mária Filipová
Príprava a vzdelávanie manažmentu
poskytovateľov a zriaďovateľov soc. služieb v
oblasti manažmentu a riadenia prechodu z
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Základy štandardizácie kvality v soc. službách v
procese DI a transformácie

Miesto školenia
DSS PD Báhoň
online
vzdelávanie

Zúčastnili sa
Riaditeľ
Vedúca STÚ
Sociálny pracovník

14.01.2021

Školenie k DI – Transformácia sociálnych
služieb v Domove bez zámku - Mgr. Hana
Šeráková, Bc. Marta Valová
Príprava a vzdelávanie manažmentu
poskytovateľov a zriaďovateľov soc. služieb v
oblasti manažmentu a riadenia prechodu z
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Základy štandardizácie kvality v soc. službách
v procese DI a transformácie

DSS PD Báhoň
online
vzdelávanie

Riaditeľ
Vedúca STÚ
Sociálny pracovník
Referent prevádzky,
majetku, VO

27.01.2021

VEMA – Solitea Vema - Mzdy

online
vzdelávanie

Mzdár, personalista

23.02.2021

Vzdelávanie – Používanie OOPP v čase
pandémie, ochrana zdravia zamestnanca

DSS PD Báhoň

Zamestnanci ZÚ a
prevádzky

24.03.2021

Autoškola Katka s. r. o.
Školenie vodičov
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR
Vakcinácia a post-covidová starostlivosť
o klientov a zamestnancov v sociálnych
službách

DSS PD Báhoň

9 zamestnancov

online
vzdelávanie

5 zamestnancov ZÚ

30.03.2021

Školenie k DI – Doc. PhDr. Slavomír Krúpa,
PhD.
Podpora transformačných tímov

online

Riaditeľ
Vedúca STÚ
Sociálny pracovník

26.03.2021

VEMA – PAM – Mzdy

online
vzdelávanie

Mzdár, personalista

15.04.2021

Supervízia

DSS PD Báhoň

Zamestnanci ZÚupratovačky,
Zamestnanci PEÚ –
stravovacia prev.

22.04.2021

Supervízia

DSS PD Báhoň

Zamestnanci ZÚupratovačky,
Zamestnanci Stú

25.03.2021
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28.04.2021

Postupy účtovania aktuálne a v praxi

online
vzdelávanie

Účtovník, majetkár

07.05.2021

Školenie k DI –
Príprava a vzdelávanie manažmentu
poskytovateľov a zriaďovateľov soc. služieb v
oblasti manažmentu a riadenia prechodu z
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť .
Základy štandardizácie kvality v soc. službách v
procese DI a transformácie

DSS PD Báhoň
online
vzdelávanie

Riaditeľ
Vedúca STÚ
Sociálny pracovník

07.05.2021

Školenie k DI – tematický workshop
„ PRETERAPIA“

online
vzdelávanie

Zamestnanci STÚ

25.05.2021

Kimberly-Clark a Depend v spolupráci so
Slovenskou komorou sestier a pôrodných
asistentiek – Mgr. Viera Kažimírová
Následná ošetrovateľská starostlivosť o klientov
v ZSS pri systémových ochoreniach

online
vzdelávanie

12 zamestnancov ZÚ
- sestry

26.05.2021

Posilňovanie osobnej osobnosti – Sebamotivácia
a sebadisciplína.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
Zmluva o poskytovaní iných činností

online
vzdelávanie
BSK

Zamestnanci STÚ

31.05.2021

Školenie k DI – tematický workshop
„Ako pracovať s ľuďmi s problémovým
správaním, mentálnym postihnutím a autizmom
v sociálnych službách.“

online
vzdelávanie

01.06.2021

Auto prevádzka komplexne v roku 2021 v praxi

online seminár

1 zamestnanec

09.06.2021

Úhrada za sociálnu službu , vymáhanie,
pohľadávky, platenie inou osobou

BSK

Riaditeľ
Vedúca STÚ

11.06.2021

Starostlivosť o klienta s dezorientáciou

3 zamestnanci

15.06.2021

Prioritizácia a zvládanie náročných situácií

17.06.2021
23.06.2021

08.09.2021

Supervízia
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby
Povinnosti súvisiace s § 10 zákona č. 448/1998
Z. z.
Supervízia

online
vzdelávanie
Ivanka pri
Dunaji
DSS PD Báhoň
BSK
DSS PD Báhoň

23.09.2021

Odborný seminár – Správa registratúry

Pezinok

24.09.2021

VEMA Seminár PAM

online

Zamestnanci STÚ,
ZÚ
Registratúrny
pracovník
Mzdár, personalista

26.05.2021

Riaditeľ
Vedúca STÚ
Sociálny pracovník
Zamestnanci STÚ

Riaditeľ
Zamestnanci DSS
Riaditeľ
Sociálny pracovník
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29.09.2021

Seriálové postavy a ich interpreti.

online

8 zamestnancov STÚ

11.10.2021

Radikálna reforma zdravotníctva

online

2 zamestnanci ZÚ

05.10.2021

Multidisciplinárny pohľad na súčasnú
online
pandemickú situáciu prostredníctvom prednášok
1. Trombóza a COVID -19
2. Syndróm vyhorenia počas COVIDu-19. Ako ho
identifikovať, zvládnuť a eliminovať
3.COVID- 19 vo vzťahu k právam a povinnostiam
sestier a zamestnávateľov.
4. Výpomoc kňaza na COVID oddelení
80%obyvateľstva SR je veriacich.

5 zamestnancov ZÚ

13.10.2021

Odborný seminár – Inventarizácia majetku
a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2021

online
vzdelávanie

Účtovník, majetkár

16.10.a
17.10.2021

Inštitút bazálnej stimulácie podľa
prof. Dr. Fröhlicha s .r. o.
Základný kurz Bazálne stimulácie.

DSS PD Báhoň

26 zamestnancov
ZÚ a STÚ

19.10.2021

Iresoft s.r.o. Cygnus- Tvorba predpisov úhrad
klienta
Rukovačka

online

3 zamestnanci STÚ

online

6 zamestnancov STÚ

online

1 zamestnanec ZÚ

25.11.2021

Interaktívny štúdiový Webinár ConvaTec
Kongres kondistickej stómie.
- 2 časť –Ako žiť život so stómiou

09.11.2021

Koučovací prístup v komunikácii

Riaditeľ

11.11.2021
18.11.2021

Vedecká virtuálna konferencia – 12.Trenčiansky
ošetrovateľský deň
Koučovací prístup v komunikácii

GAUDEAMUS
ZKR, Bratislava
online

Riaditeľ

24.11.2021

Nákupy kedysi

Ivanka pri
Dunaji
online

30.11.2021

Regionálna online konferencia – Implementačná
agentúra MPSVaR SR
Projekt DI.- podpora transformačných tímov
Hodnota človeka v sociálnych službách
OZ Nervuška – ARTE
Sandplaying pri práci s dospelým klientom

online

2 zamestnanci ZÚ

Bratislava

Psychológ

Náboženské obrady v živote človeka.

online

zamestnanci STÚ

27.10.2021
06.11.2021

03.12.2021

08.12.2021

1 zamestnanec ZÚ

6 zamestnancov STÚ
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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 trojlôžkových 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 hygienické
a sociálne zariadenia 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. 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. 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 zabezpečujeme pre prijímateľov externe v čistiarňach.

Úsek stravovania a liečebnej výživy
Stravovanie zabezpečuje vlastná kuchyňa 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 a 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 nedieľ. Strava bola podávaná 5 – 6 krát denne (raňajky,
desiata, obed, olovrant, večera a II. večera pre diabetikov). Úprava pripravovaného jedla bola
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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 2021 boli celkovo spracované potraviny v hodnote 197 441,88 €. Cena stravnej
jednotky bola v sume 3,70 € a pre diabetickú stravu 4,625 €. Celkovo bolo pre klientov a
zamestnancov DSS Báhoň pripravených spolu 246 065 jedál, z toho:
Počty jedál
Racionálna
Diéta
Diabetici
Diabetici / Diéta

Raňajky

Desiata

Obedy

Olovranty Večere

32 248
3 103
3 724
7 173

32 248
3 103
3 724
7 173

33 026
3 100
3 725
7 170
10 408

33 026
3 100
3 725
7 170

31 169
3 072
3 715
7 120
2 366

46 248

46 248

57 429

47 021

47 442

Zamestnanci

II.
večere

0
1 677

Zamestnanci DIA
Spolu

1 677

Spolu

161 717
15 478
18 613
37 483
12 774
0
246 065

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. Maľovanie stravovacej prevádzky uskutočňujeme raz ročne.
Prevádzkovo - ekonomický úsek zabezpečoval nepretržitú prevádzku celého zariadenia po
technickej, finančnej i personálnej stránke. V rámci skvalitňovania poskytovanej sociálnej služby
a humanizácie 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 opäť v spolupráci
s BSK uskutočnené výberové konanie na realizátora stavby evakuačného výťahu, samotná výstavba
prebehla v roku 2020 a začiatkom roka 2021 sme výťah úspešne skolaudovali. Koncom leta sa nám
podarilo vymaľovať budovu č. 2 a stravovaciu prevádzku vrátane jedální. Opravili sme kanalizáciu na
dažďovú vodu, ktorá zatekala do stravovacej prevádzky v suteréne budovy č. 1, splaškovú kanalizáciu
ktorá zatekala do bývalej kotolne v druhej časti suterénu budovy č. 1, opravili sme väčšiu časť
rozpadnutej fasády na budove č. 1. Cez leto pracovníci prevádzkového úseku udržujú trávniky v areáli
zariadenia, samozrejme aj za výdatnej pomoci dobrovoľníkov klientov. V zimnom období majú
pracovníci na starosť odhŕňanie snehu a zimnú údržbu areálu. Preto sme im zabezpečili novú
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traktorovú kosačku, ktorá im bude pri týchto prácach pomáhať. V priebehu roka sme z hygienických
dôvodov opravili kompletne výdajňu stravy v budove kaštieľa (zmena dispozície, nové obklady,
podlaha, elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácie, osvetlenie, nerezový výdajný pult) a
zrekonštruovali potravinový výťah spájajúci výdajňu s kuchyňou, zakúpili škrabku na zemiaky a do
skladu potravín inštalovali nový chladiaci box. Opravili sme úpravňu vody a odstránili poruchy na
systéme udržiavania tlaku vo vykurovacom systéme. V rámci areálu sme vyrobili novú betónovú
plochu, na ktorú sme postavili novú plechovú garáž. V budove č. 2 sme v rámci prevencie pred
požiarmi osadili novú protipožiarnu presklenú stenu. Pre klientov zariadenia sme zakúpili bradlový
chodník na nácvik chôdze, sprchovaciu hygienickú stoličku a vaničku na kúpací vozík a 2 kardiacke
kreslá a 3 germicídne žiariče do jedální pre klientov. Pracovníci prevádzkového úseku zabezpečovali
aj starostlivosť o údržbu motorových a prevádzkových vozidiel - oprava osobného automobilu Fabia
(podvozok, brzdy, rozvody), oprava automobilu Citroen (predná náprava) a oprava zlomeného
nosného rámu traktorovej kosačky Husqvarna.
Na vyplnenie voľnočasových aktivít sme pre klientov zakúpili výtvarné pomôcky z finančných
prostriedkov MPSVR. Tak isto z prostriedkov MPSVR sme zakúpili vitamíny pre klientov
a zamestnancov ako prevenciu voči ochoreniu COVID-19.
Popri údržbe areálu, budov a priestorov zamestnanci prevádzkovo ekonomického úseku zabezpečovali
počas výnimočného stavu nariadeného z dôvodu hrozby ochorenia COVID-19 dostatočný prísun
ochranných pracovných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, vozili služobnými autami klientov
na nevyhnutné a neodkladné vyšetrenia a ošetrenia. Zabezpečovali plošnú dezinfekciu exteriéru
a interiéru zariadenia.
5.5. Finančné hospodárenie
Čerpanie rozpočtu v roku 2021
Na základe schváleného rozpočtu a rozpočtových opatrení nám na rok 2021 boli pridelené nasledujúce
záväzne ukazovatele:
Položka Príjmy
200
Nedaňové príjmy
300
Granty a transfery
Celkom

610
620
630
640
710

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

Skutočnosť
Záväzný limit % plnenia
400 957,43 €
421 500,00 €
92,93%
157 271,13 €
160 433,39 €
98,03%
95,93%
558 228,56 €
581 933,39 €
Skutočnosť
Záväzný limit % plnenia
1 339 740,15 € 1 342 347,09 €
99,81%
477 853,32 €
480 409,49 €
99,47%
618 842,86 €
633 934,71 €
97,62%
5 601,60 €
6 194,00 €
90,44%
79 296,18 €
79 296,18 €
100,00%
99,18%
2 521 334,11 € 2 542 181,47 €
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Príjmy
Položka 200 – Nedaňové príjmy zahŕňa príjem za:
poskytnutú sociálnu službu vo výške
stravné – zamestnanci + OPS vo výške
vratky (vrátené poistné zo ZP) , dobropisy
príjem zo VŠZP

391 482,09 €
2 679,20 €
1 310,62 €
5 464,80 €

Položka 300 – Granty a transfery zahŕňa príjem:
Príspevok zo ŠR (štátneho rozpočtu)
Dary
Príjem z iných VÚC

132 693,39 €
450,00 €
24 127,74 €

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 93 240,53 €, nákup
potravín vo výške 200 019,45 €, všeobecný materiál (čistiace prostriedky, materiál na údržbu,
elektroinštalačný materiál a materiál na opravy a údržbu vykonávanú svojpomocne) vo výške
108 595,65 € a ostatné výdavky na povinné revízie, PHM, poistenia majetku a motorových vozidiel,
preplácanie rekreačných poukazov zamestnancov, ... Všetky výdavky boli použité v rámci zásady
efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov.
Na prepravu sme využívali štyri služobné motorové vozidlá (SMV):
najazdené km

spotreba PHM v l celkom

Ø spotreba v l/ 100 km

402

32,64

8,12

FABIA

9 182

515,57

5,62

CITROEN

1 402

165,18

11,78

OPEL

5 893

487,40

8,27

SMV
FIAT PANDA

Položka 640 - Transfery - predstavuje výdavky na úhradu prvých desať dní pri pracovnej
neschopnosti zamestnanca a odchodné pri prvom odchode zamestnanca do dôchodku (v súlade so
Zákonníkom práce).
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Položka 710 - Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – predstavuje výdavky
na zakúpenie plechovej garáže a Prevádzkové stroje – na nákup sprchovacieho kresla pre klientov,
požiarnej presklenej steny do budovy č. 2 na druhé poschodie, na údržbu zariadenia traktor a do
stravovacej prevádzky – skladu potravín chladiaci box a do výdajne stravy v kaštieli výťah na prevoz
stravy.
Pohľadávky
podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2010 - 2019

Suma v €
170 548,90

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2020

24 635,37

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2020 - úhrada pohľadávok z minulých období

-4 435,25

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2021

23 847,68

podľa zákona 448/2008 Z. z. rok 2021 - úhrada pohľadávok z minulých období
Ostatné pohľadávky klientov

-10 460,18
1 479,38

Iné pohľadávky

891,00

Celkom

206 506,90

Záväzky

Suma v €

Neuhradené faktúry k 31. 12. 2021

8 393,84

Pohľadávky podľa zákona 448/2008 vznikajú tým, že klient nemá možnosť zaplatiť si celú úhradu za
poskytované služby z dôvodu nízkeho príjmu. Ostatná pohľadávka je pohľadávka voči VŠZP.
5.6. Projekty a sponzorské dary, dary a granty v roku 2021
Celkovo sme získali vecné dary, dary a granty v celkovej sume 150 183, 39 €, ktoré prispeli
k skvalitneniu poskytovanej sociálnej služby. Jednalo sa o zdravotnícky a hygienický materiál,
zdravotnícke pomôcky, nábytok, občerstvenie a oblečenie pre klientov, lieky, finančné prostriedky na
odmeny pre zamestnancov. Našimi darcami boli nižšie uvedené firmy a fyzické osoby:
Mesiac

Darca

apríl

Implementačná
agentúra MPSVR

Účel

Druh
DI zariadení sociálnych
služieb - Podpora transf.
Tímov: Tuzemské a
Pre zamestnancov zahraničné pracovné cesty,
DSS PD Báhoň Odborné konzltácie pre
Transformačný tím
zariadenia, supervízie pre
zamestnancov

Hodnota

4 255,75 €
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máj

máj

Lekáreň sv. Františka
Báhoň

Pre potreby
klientov DSS PD
Báhoň

Zdravotnícky materiál

344,39 €

p. Ľuba Burdzová

Pre potreby
klientov DSS PD
Báhoň

Balíček vitamínov - 3 druhy
- C, D a Zinok

224,67 €

Dotácia za účelom podpory
humanitárnej pomoci:
Infekčný príplatok pre 66
pre zamestnancov
zamestnancov DSS PD
DSS PD Báhoň
Báhoň v sume 405,00€ na
osobu vrátane odvodov
zamestnávateľa

26 730,00 €

jún

MPSVR

september

Lekáreň sv. Františka
Báhoň

september

p. Miloš Hanus

október

MPSVR

Ochranné a
hygienické
pomôcky

november

Essity Slovakia s.r.o
Gemerská Hôrka

Pre potreby
klientov DSS PD
Báhoň

Zdravotnícky materiál

november

MPSVR

Pre potreby
klientov DSS PD
Báhoň

Materiálno-technické
vybavenie (výtvarné potreby
pre klientov)

november

ÚPSVR

Mimoriadne odmeny za II.
Pre zamestnancov
vlnu pandémie, vrátane
DSS PD Báhoň
odvodov

Pre potreby
klientov DSS PD
Báhoň

Zdravotnícky materiál-

Pre klientov DSS potraviny...."Opekačka Pod
PD Báhoň
Gaštanom"

362,08 €
3 270,00 €

830,11 €

1 933,00 €

59 715,39 €

AKU skrutkovač Makyta, set
skrutkovačov, dámsky
bicykel, vianočné girlandy,
vianočné gule, žiarovky,
plastové fľaše.....

974,00 €

Používaný nábytok - skriňa
Asseco Central
Pre zamestnancov malá 4ks, Skriňa 1ks, stolička
december
Europe, a.s. Bratislava
DSS PD Báhoň kancelárska 2 ks, kontajner
kancelársky 2ks

9,00 €

december

p. Miloš Hanus

Na vianočnú
výzdobu v DSSPD
, Pre klientov a
zamestnancov DSS
PD Báhoň

Zmluva za účelom
humanitárnej pomoci :
Rozvoj sociálnej oblasti ...

317,35 €

_________________________________________________________________________________________________________________
Tel. číslo: 033/6455156
IČO: 00654787
e-mail: info@dssbahon.sk
BÚ: Štátna pokladnica 7000472667/8180
033/6455150
DIČ: 2021097265
riaditel@dssbahon.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

Strana
52 z 53

Výročná správa za rok 2021

december

p. Miloš Hanus
Jablonec

december

Prof. PhDr. Viera
Gažová , CSc.
Bratislava

december

p. Miloš Hanus
Jablonec

december

Lekáreň sv. Františka
Báhoň

Pre klientov a
Mikulášske balíčky pre
zamestnnacov DSS
klientov, potraviny na
PD Mikuláš kapustnicu
Kapustnica 2021
Pre klientov DSS Invalidný vozík, zdvíhacie
PD Báhoň
zariadenie, šatstvo

1 400,00 €

pre zamestnancov Vianočný balíček
DSS PD Báhoň ( kapor+ šumivý sekt 750ml.)

1 756,80 €

Pre potreby
klientov DSS PD
Báhoň

Zdravotnícky materiál

december

MPSVR

pre klientov a
Nákup výživových doplnkov
zamestnancov DSS
(vitamín D3)
PD Báhoň

december

MPSVR

Odmeny pre zamestnancov
pre zamestnancov
DSS PD Báhoň vrátane
DSS PD Báhoň
odvodov zamestnávateľa

Celkom

361,48 €

551,27 €

4 560,00 €

42 588,00 €
150 183,29
€

Poďakovanie za pomoc a spoluprácu
Vedenie Domova sociálnych služieb pre dospelých touto cestou srdečne ďakuje svojim
priateľom a dobrodincom za pomoc v časoch, náročných nielen pre klientov ale i zamestnancov.
Vaša pomoc nám pomáha poskytovať kvalitnú sociálnu službu, umožňuje nám viac sa venovať
klientom nášho zariadenia.
Poďakovanie za nezištnú pomoc pri prekonávaní náročného obdobia patrí aj tým, ktorí nám
pomáhali vecnými a finančnými darmi.

6. Záver
Rok 2020 bol z dôvodu pandemického ochorenia pre zariadenie náročný a ťažký. Nieslo sa to aj
celým rokom 2021. Boli sme nútení prispôsobiť sa súvisiacim opatreniam vo všetkých činnostiach
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nášho pracovného a spoločenského života. Sprevádzal nás strach a neistota z neznámeho. V týchto
ťažkých chvíľach sme sa však mohli spoľahnúť na profesionalitu a odbornosť našich zdravotných
sestier, sociálnych pracovníkov, opatrovateliek a všetkých zamestnancov, ktorí sa o prijímateľov
príkladne starali, v niektorých prípadoch na úkor svojho zdravia.
Ochorenie Covid-19 sa vo februári vyskytlo aj u nás. V priebehu jedného týždňa sme mali
nakazených 51 klientov z počtu 53 a 27 zamestnancov budovy č. 2 . Celú budovu sme izolovali, aby
sa choroba nepreniesla do ostatných budov v zariadení. Vďaka skupine pracovníčok, ktoré sa
dobrovoľne rozhodli ostať uzavreté spolu s chorými klientami nepretržite, aj napriek riziku nákazy,
sme prekonali najťažšie prvé dni ochorenia klientov. Popri nich, k nám pomoc prichádzala od
ošetrujúcej lekárky, od pracovníkov rýchlej zdravotnej služby, od členov intervenčného tímu MPSVR
a v neposlednom rade od nášho zriaďovateľa. S nárastom počtu infikovaných klientov rástol aj počet
infikovaných pracovníkov. Vďaka zodpovednosti a obetavosti všetkých pracovníkov, zodpovednosti
klientov a pomoci z vonku sme túto neľahkú situáciu zvládli, avšak aj za cenu ľudských obetí, opustila
nás 1 klientka a 1 pracovníčka - zdravotná sestra. Česť ich pamiatke! Poďakovanie patrí aj
zamestnancom, ktorí pracovali počas karantény medzi infikovanými klientmi a riskovali svoje zdravie,
poďakovanie patrí tím zamestnancom, ktorí zabezpečovali zázemie pre nich a zároveň vytvárali
bezpečné prostredie pre ostatných klientov a zamestnancov a aj tím, ktorí svoju starostlivosť venovali
ostatným klientom zariadenia, povzbudzovali ich a odbúravali ich strach z ochorenia. Srdečná
vďaka!
Aj po prekonaní mimoriadneho stavu v zariadení zamestnanci museli dbať nielen na zdravie klientov
ale aj na svoje, tak, aby chorobu nepreniesli do zariadenia. Aj naďalej všetci pracovali pod veľkým
psychickým tlakom.
Pod takým istým tlakom boli aj prijímatelia sociálnej služby. V súlade so všetkými opatreniami
a nariadeniami boli izolovaní v zariadení, mali obmedzený kontakt so svojimi rodinami, priateľmi,
mali obmedzený pohyb mimo zariadenia, zariadenie opúšťali len v nevyhnutných prípadoch, nechodili
na výlety, nákupy, ani za svojimi aktivitami. Tento stav kládol väčší nápor na všetkých zamestnancov,
ktorí svojou prácou nahrádzali alebo vypĺňali tieto aktivity klientov. Snahou zamestnancov bolo
udržať a nepretržite realizovať aspoň tie aktivity, ktoré nevyžadovali porušenie schválených opatrení.
Preto aj v roku 2021 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. Sprostredkovávali sme im možný kontakt s rodinou,
priateľmi a komunitou. Po ustúpení pandemickej situácie pokračujeme v nastúpenom trende. Jedná sa
najmä o podporu integrácie prijímateľov sociálnej služby do komunity, návratu do prirodzeného
domáceho prostredia a podporu ich pracovných a kultúrnych aktivít.
V Báhoni, 24. júna 2022
Ing. Jana Polakovičová, riaditeľka
Mgr. Soňa Schwantzerová, vedúca STÚ
Martina Strašiftáková, koordinátor ZOOP
Ing. Adam Švorc, referent prevádzky, majetku, VO
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