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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NAŠOM ZARIADENÍ 
 
1.1 Vízia 

 
Dlhodobou víziou nášho zariadenia je, stať sa vyhľadávaným miestom, kde by každý 
senior a každý občan odkázaný na pomoc mal túžbu žiť.  

 
1.2 Poslanie  

 
Poslanie nášho zariadenia vychádza z jeho vízie a spočíva v kvalitnom poskytovaní 
sociálnych služieb za účelom uspokojovania všetkých potrieb jeho prijímateľov , 
smerujúce k ich osobnostnému rozvoju. 
Inými slovami možno poslanie nášho zariadenia vyjadriť i touto myšlienkou: 
Každý má právo prežiť šťastný život, my pre to robíme maximum pre našich obyvateľov.    

 
1.3 Hlavný cieľ  

 
Obsah hlavného cieľa je zameraný na to, čo chce zariadenie v budúcnosti dosiahnuť.  
Hlavným cieľom DSS a ZpS Rača je ambícia byť zariadením s najvyššou kvalitou 
poskytovaných sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 
1.4 Poskytovanie sociálnych služieb v DSS a ZPS Rača 
 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača (ďalej len DSS a ZpS Rača) 
poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom 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.  

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych 
dôvodov a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. 

Prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len prijímatelia) sú do DSS a ZpS Rača 
prijímaní na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného Bratislavským 
samosprávnym krajom alebo príslušnou obcou. 
 
1.5 Prevádzkové podmienky poskytovateľa sociálnych služieb 
 

DSS a ZpS Rača poskytuje prijímateľom celoročnú pobytovú starostlivosť. 
Pod DSS a ZpS Rača patrí: 
 

� Zariadenie pre seniorov Pri vinohradoch 267, 
            Bratislava, s kapacitou 100. 

� Domov sociálnych služieb Podbrezovská 28,  
      Bratislava s kapacitou 55. 
� Zariadenie pre seniorov Podbrezovská 28,        
      Bratislava, s kapacitou 100.  
� Domov sociálnych služieb Strelkova 2, 

Bratislava, s kapacitou 34. 
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Celková kapacita zariadenia  je 289 lôžok. 
 
ZpS časť Pri vinohradoch   
 

Je našou najstaršou časťou zariadenia.  Základom  bolo Sociálne centrum ktoré 
vzniklo v roku 1993    

V roku 1998 zmenou legislatívy, t.j. prijatím nového zákona o sociálnej pomoci sa 
zmenilo pomenovanie zo Sociálneho centra na Domov Penzión  pre dôchodcov  a v roku 2008 
sa zmenil druh poskytovanej sociálnej služby na Zariadenie pre seniorov. 

V zariadení sa v súčasnosti nachádzajú väčšinou sebestační seniori, ktorí si sami 
zabezpečujú stravu , vzhľadom na skutočnosť, že majú k dispozícii vybavenú kuchyňu.  

Starostlivosť zabezpečujú dve zdravotné sestry a dvaja sociálni pracovníci.  
 
DSS a ZpS časť Podbrezovská    
 

V roku 2000 sa zariadenie  rozšírilo o dva nové pavilóny   na Podbrezovskej ulici 
a vznikol tam Domov dôchodcov. Aj tu sa v roku 2008 zmenil druh poskytovanej služby na 
Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov.  

 
DSS Strelková  
 

 V  roku 2001 bol  prekvalifikovaný  Domov dôchodcov na Strelkovej ulici                      
na Domov sociálnych služieb. 

V roku 2012 sa o prijímateľov v Domove sociálnych služieb Strelková starali: 1 vedúci 
zamestnanec, 6 sestier, 4 sanitári, 3 opatrovatelia, sociálni terapeuti na 1,25 pracovného 
úväzku a upratovačky s úväzkom 1,25. 

 
Stravovanie, všetky technicko – prevádzkové služby t.j. práčovňa a údržba  ako aj 
 ekonomické služby pre pracovisko na Strelkovej a Pri vinohradoch zabezpečujú pracovníci 
na Podbrezovskej ulici. 
 
 
1.7 Štruktúra prijímate ľov sociálnych služieb 
 

K 31. 12. 2012 bolo v zariadení pre seniorov 145 prijimateľov a v domove sociálnych 
služieb 115 prijímateľov. 
 

Vzhľadom na demografický vývoj Slovenskej republiky, v zariadení sa nachádza viac 
žien ako mužov.  

V DSS a ZPS Rača sa v roku 2012 prijímateľom poskytovali sociálne služby                        
na základe zákona o sociálnych službách. 

 V Zariadení pre seniorov sme poskytovali pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, 
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva. 
 Prijímateľom boli taktiež vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí 
a zabezpečovali sme aj záujmovú činnosť. 

Keďže potreby prijímateľov v jednotlivých častiach  zariadenia sa rôznia, v Domove 
sociálnych služieb sme okrem vyššie uvedených služieb zabezpečovali aj pracovnú terapiu.  
 Najstaršou obyvateľkou v r. 2012 bola 99 ročná prijímateľka. 
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2.  SKVALIT ŇOVANIE ŽIVOTA A PODPORA PRIJIMATE ĽOV 
NAŠIMI  ZAMESTNANCAMI  
 
2.1 Práca sociálnych pracovníkov, sociálnych terapeutov a ergoterapeutov 
 

Na sociálno – terapeutickom úseku v ZpS Pri Vinohradoch a v DSS a ZpS 
Podbrezovská, zabezpečovali plnenie úloh zamestnanci v zložení:  1 vedúci zamestnanec, 4 
sociálni pracovníci, sociálni terapeuti pracovali na 1,25 úväzku, ergoterapeuti na 1,75 úväzku 
a psychológ mal 0,25 úväzkový pracovný čas. Pod sociálny úsek spadali aj 6-ti informátori 
a zamestnanci nočného dozoru, ktorí vykonávali prácu na 1,5 úväzku. 
 
Práca sociálnych pracovníkov  
 

Sociálni pracovníci boli počas roka 2012 v každodennom kontakte s obyvateľmi 
zariadenia. Poskytovali prijímateľom informácie, rady a pomáhali im zvládať bežné, ale aj 
výnimočné životné situácie. Snažili sa o čo najlepšiu adaptáciu prijímateľov v zariadení, 
spolupracovali s rodinou pri zariaďovaní izby, podieľali sa na aktivizácii a sociálnej 
rehabilitácii. Ich náplňou práce bolo aj zhotovovanie zmlúv o pobyte prijímateľa v zariadení 
a dodatkov k zmluvám, uchovávanie cenností a finančných prostriedkov v depozite.  

 
V spolupráci s inými úsekmi zabezpečovali odhlášky zo stravy a z pobytu na určité 

časové obdobie, komunikovali s rodinou a rodinnými príslušníkmi a v prípade potreby 
zabezpečovali prijímateľom aj drobné nákupy.  

 
Pri svojej práci sa riadili etickým kódexom sociálneho pracovníka.  
 
Spolupracovali so sociálnymi terapeutmi, ergoterapeutmi a s ostatnými úsekmi 

zaradenia pri príprave kultúrno-spoločenských akcií.  
 
Hudobne nadaní prijímatelia svoje schopnosti využívali pod vedením sociálnej 

pracovníčky v speváckom zbore „Radovanka“. Speváci nám svojimi vystúpeniami 
spríjemňovali kultúrne akcie, ktoré sme v DSS a ZaP Rača zorganizovali a úspešne nás 
reprezentovali na speváckych súťažiach mimo zariadenia. 

 
 

Obr. č. 2: Spevácky zbor Radovanka 
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Práca sociálnych terapeutov a ergoterapeutov 
 

V rámci aktivačných činností prijímateľov sociálnej služby sa v roku 2012 pravidelne 
uskutočňovali „denné aktivity“ pod vedením sociálnych terapeutov a ergoterapeutov. Denné 
aktivity sa realizovali každý pracovný deň od 9,30 do 11,00 hod. v terapeutickej miestnosti.  

Cieľom ergoterapeutov a sociálnych terapeutov bolo navodiť na týchto stretnutiach 
príjemnú atmosféru, aktivizovať a zapojiť prijímateľov do činností, posilniť medziľudské 
vzťahy v zariadení, zistiť, aká činnosť je jednotlivým prijímateľom blízka a v tejto aktivite ich 
podporovať. Na denných aktivitách si prijímatelia krátkou rozcvičkou rozhýbali celé telo, 
prostredníctvom špeciálnych úloh si trénovali pamäť, artterapiu a ergoterapiu sme využívali 
na rozvoj jemnej motoriky prijímateľov. Prijímatelia zhotovovali zaujímavé výrobky, stavali 
puzzle, strihali, maľovali obrazy.... Sociálni terapeuti a ergoterapeuti pri svojej práci využívali 
aj prvky muzikoterapie, biblioterapie a logoterapie. 

Pravidelnou piatkovou aktivitou bolo premietanie filmu, podľa želania prijímateľov. 
K dispozícii boli aj dve telocvične vybavené stacionárnymi bicyklami, bežiacim 

pásom, fit loptami, orbitrek-steperom, činkami a iným náradím. Priestory telocvične mohli 
prijímatelia využívať individuálne, ale aj skupinovo za asistencie zamestnancov.  

Prijímatelia, ktorí sa radi venujú ručným prácam, sa stretávali 1x do týždňa a pod 
vedením ergoterapeutov štrikovali, háčkovali, vyšívali, plietli košíky.... 

Mimo „denných aktivít“ mali obyvatelia možnosť hrať biliard, šach, stolný tenis.... 
V areáli sa nachádza petangové ihrisko, ktoré je od jari do jesene k dispozícii všetkým 
prijímateľom. Vo vonkajších priestoroch zariadenia je vyhradený priestor aj na hádzanie 
šípok, prechádzky, posedenie v altánku s rodinnými príslušníkmi a rozhovory na lavičkách. 

V prípade nepriaznivého počasia si mohli prijímatelia posedieť na peknej 
a priestrannej terase, prípadne si oddýchnuť v knižnici. 

O prijímateľov bolo postarané aj po duchovnej stránke. Do zariadenia pravidelne 
prichádzal katolícky aj evanjelický kňaz a 1 x do týždňa prebiehala v kaplnke modlitba                  
sv. Ruženca. Sestričky Božieho milosrdenstva z Rače sa venovali hlavne ležiacim 
prijímateľom a príjemným spestrením boli aj vystúpenia kresťanských zborov. 

V minulom roku sme spolupracovali taktiež aj s miestnou komunitou, navštívili nás 
a vystúpením potešili deti zo základných škôl, stredných škôl a zo základnej umeleckej školy.  

V rámci spolupráce s klubom dôchodcov v Rači, sme usporiadali  príjemné posedenia 
pri hudbe. 

V roku 2012 sa v DSS a ZpS Rača uskutočnili aj rôzne zaujímavé spoločenské 
a kultúrne akcie ako napr. Fašiangový ples, Majáles, Katarínska zábava, navštívil nás 
Mikuláš, boli sme s dobrovoľníkmi opekať na Kačíne a grilovali sme vo vonkajších 
priestoroch zariadenia. 
 
Obr. č. 3: Maškarný ples v roku 2012 
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2.2 Práca psychológa 
 
 Výraznou podporou pre prijímateľov DSS a ZpS Rača bola v minulom roku aj 
psychologička, ktorá nových prijímateľoch podporovala pri adaptácii na zmenené životné 
podmienky, ale bola k dispozícii aj ostatným prijímateľomom, ktorí požiadali alebo 
potrebovali odbornú pomoc a radu. 
 
2.3 Spolupráca s dobrovoľníkmi 
 

V roku 2012 sme začali spolupracovať s nadáciou Pontis a dobrovoľníkmi z firmy 
Hewlett-Packard, ktorí nám zabezpečili množstvo zaujímavých akcií. Jednou z nich bol aj 
výlet na Kačín, spojený s opekaním. Nadácia Pontis nám zabezpečila bezbariérový autobus 
a časť občerstvenia, dobrovoľníci z Hewlett-Packard grilovali a venovali sa prijímateľom. 
Akcia mala pozitívny ohlas a z tohto dôvodu si chceme grilovačku zopakovať aj tento rok. 
 
Obr. č. 4: Výlet s dobrovoľníkmi na Kačíne 

 
 
Okrem spolupráce s nadáciou Pontis a dobrovoľníkmi z firmy Hewlett-Packard sme 

spolupracovali aj s dobrovoľníkmi, ktorí mali chuť a čas pomáhať a so študentmi vysokých 
škôl so zameraním na sociálnu prácu. Dobrovoľníci sa venovali prijímateľom na lôžku, 
s vytálnejšími chodili na prechádzky, rozprávali sa s nimi, stavali spolu puzzle.... 
Dobrovoľníci si s jednotlivými prijímateľmi vybudovali pekné a dlhodobé vzťahy, spoznali sa 
navzájom a bola to obojstranne prospešná spolupráca. Zvýšenú pozornosť venovali 
prijímateľom, ktorí nemajú blízkych rodinných príslušníkov a poskytovali im nadštandardné 
služby. 

Všetkým dobrovoľníkom srdečne ďakujeme!!! 
 
 
2.4 Časopis „Naše noviny 
 

Pod vedením sociálneho pracovníka v roku 2012 vyšlo 0. číslo časopisu „Naše 
noviny“. Prijímatelia sa aktívne podieľali na jeho tvorbe, pravidelne sa stretávali na redakčnej 
rade, kde sa vyjadrovali k časopisu po obsahovej, ale aj formálnej stránke a taktiež prispievali 
do časopisu svojimi názormi, postrehmi a básňami. 

V roku 2013 plánujeme v tejto činnosti pokračovať a vydať ďalšie 4 čísla. 
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2.5 Informátorky 
 

V DSS a ZpS Rača, hneď po vstupe do budovy návštevníkov a aj prijímateľov vítali 
milé informátorky. Dámy - dlhoročné pracovníčky mali ako sa na správne informátorky patrí 
správy o aktuálnom dianí v zariadení okamžite po ruke. Vedeli každú návštevu správne 
navigovať a odporučiť ku kladnému vybaveniu. Okrem toho sa stali dôležitým spojivom 
medzi prijímateľmi a ostatnými úsekmi zariadenia. Veľa krát boli práve oni bútľavou vŕbou              
pre prijímateľov, a preto je ich práca veľmi dôležitá. Veď prvý dojem robí veľa.  
 
2.6 Práca na zdravotnom úseku 
 

Činnosť zdravotného úseku je zameraná na komplexnú opatrovateľskú starostlivosť, 
na uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb prijímateľov v súlade s koncepciou 
ošetrovateľstva a vykonávaním aktívnej a pasívnej ošetrovateľskej starostlivosti pod vedením 
vedúcej zdravotného úseku. 

Zdravotnú, opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečovalo 45 
zamestnancov, z toho bol 1vedúci zdravotného úseku, 18 sestier, 1 diétna sestra, 1 
rehabilitačný pracovník, 2 zdravotní asistenti, 13 sanitárov a 9 opatrovateľov. 

Uvedení zamestnanci vykonávali pre našich klientov všetky potrebné úkony 
odkázanosti a pomáhali im v posilňovaní ich samostatnosti pri bežných úkonoch sebaobsluhy. 
Pracovali v nepretržitej prevádzke v 12 hodinových pracovných zmenách.  
 
Skvalitnenie služieb: 

 
V posledných mesiacoch roka 2012 bol na zdravotnom úseku zavedený jednotný 

systém na rozpis služieb tak, aby sa stabilizovali pracovníci na jednotlivých poschodiach 
a posilnil sa individuálny prístup k potrebám prijímateľov.  

 
2.7 Práca ekonomického úseku 
 

Ekonomický úsek spravuje finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie všetkých 
činností v zariadení. Sleduje hospodárenie s príjmami a výdavkami , výnosmi a nákladmi 
zariadenia, vedie účtovnú a majetkovú evidenciu.  
 
Hospodárenie DSS a ZpS Rača v roku 2012: 
 
Čerpanie výdavkov v roku 2012 (€) 
Kategória mzdy 850 368,10 
Kategória odvody  
do poisťovní 

298 507,10 

Kategória tovary a služby 812 365,71 
Kategória bežné transfery 6 201,97 
Spolu 1 967 442,88 
 
Výdavky boli kryté nasledujúcimi príjmami (€)  
Rozpočtové  prostriedky 1 966 413,85 
Dary 1 000,00 
Poistné plnenie 29,03 
Spolu 1 967 442,88 
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Rozpočtová organizácia pri svojej činnosti využívala v najväčšej miere rozpočtové 
prostriedky z Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
2.8 Práca technicko - prevádzkového úseku 
 

Pracovníci technicko - prevádzkového úseku sa svojou prácou podieľali na skvalitnení 
ubytovacích služieb pre prijímateľov a zabezpečovali bežnú údržbu a opravy hnuteľného 
a nehnuteľného majetku zariadenia. Zároveň vykonávali rozvoz stravy a prádla                    
pre prijímateľov v časti DSS Strelková a v časti zariadenia pri Vinohradoch. Súčasťou práce 
na úseku bolo i zabezpečovanie upratovania vo všetkých budovách zariadenia. 
 
 
2.9 Práca stravovacieho úseku 
 

Stravovací úsek počas r. 2012 zabezpečoval stravovanie prijímateľom a vlastným 
zamestnancom podľa zásad zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav a požiadavky 
jednotlivých prijímateľov. V období od 1. 1. 2012 do 3. 9. 2012 sme tiež dodávateľským 
spôsobom zabezpečovali celodenné stravovanie pre DSS v Pezinku. 

Podľa všeobecne platných receptúr sme pripravovali tri druhy stravy: racionálnu, 
šetriacu a diabetickú. Niekoľkým prijímateľom sa strava upravovala kombináciou, pravidelne                     
sa chystala strava diabetická/šetriaca, neslaná, bez mlieka, príprava mletím alebo mixovaním 
jedla atď. V rámci celodennej stravy sme prijímateľom poskytovali raňajky, desiatu, obed, 
olovrant, večeru a pre diabetikov aj druhú večeru. Prijímateľom, ktorí sa nedokázali sami 
najesť, bol nápomocný odborný personál, ktorý pripravenú stravu podával. 

Výdaj jedál sa uskutočňoval v jedálni stravovacej prevádzky, ležiacim prijímateľom          
sa podávala strava na izbách a tiež sa distribuovala strava do DSS Strelkova a ZPS Pri 
vinohradoch. 
 
 
 
3.    MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA 
 

Ku skvalitneniu práce, ale aj zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb veľmi prispela 
multidisciplinárna spolupráca medzi jednotlivými úsekmi.  
 V roku 2012 bol prerozdelený zdravotný, ale aj sociálny úsek tak, aby za jednotlivé 
poschodia v časti  zariadenia na Podbrezovskej ulici bol zodpovedný vždy 1 sociálny 
pracovník a 1 úseková sestra. Títo kontaktní pracovníci sa každý deň pravidelne stretávali , 
aby si odovzdali potrebné informácie a monitorovali aktuálne potreby prijímateľov. 
 
3.1 „Individuálne plány“ 
 

Individuálna spolupráca medzi personálom zariadenia a prijímateľmi je dlhodobá               
a prirodzená, ale v roku 2011 sme začali aktívne pracovať na „Individuálnych plánoch“ 
prijímateľov a v roku 2012 sme intenzívne pokračovali. Každému prijímateľovi bol pridelený 
odborný zamestnanec, ktorý sa staral o jeho individuálne rozvoj. K zvýšeniu úrovne 
poskytovanej služby prispeli aj multidisciplinárne stretnutia zamestnancov zdravotného 
a sociálneho úseku, na ktorých sa odborný personál navzájom informoval o bio-psycho-
sociálnych a individuálnych potrebách prijímateľov.  
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3.2 Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby 
 

Podľa zákona o sociálnych službách sa v zariadení DSS a ZpS Rača začali uplatňovať 
a zavádzať Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, ktoré zvyšujú úroveň a 
koncepčne riešia formu poskytovaných sociálnych služieb. Veľmi dôležitým  krokom bolo 
vyškoliť trénerov kvality, ktorí sa stanú  v zariadeniach garantmi zavádzania štandardov 
kvality.  

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v spolupráci s Bratislavským samosprávnym 
krajom v priebehu roku 2012 organizovala školenia na ktorých oboznámila účastníkov so 
štandardami kvality sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja 
a pripravila zúčastnených na reálne zavádzanie Podmienok kvality poskytovaných služieb 
v jednotlivých zariadeniach.  Za DSS a ZpS Rača sa školení zúčastnili 3 zamestnanci.  
 
3.3 Supervízia zamestnancov 
 
 V roku 2012 sa na v DSS a ZpS Rača uskutočňovali pravidelné supervízie sociálneho 
a zdravotného úseku, ktorých cieľom bolo zvyšovanie kompetencií zamestnancov pri práci 
s prijímateľmi a hľadanie nových podnetov pri riešení každodenných, ale aj zložitých 
pracovných situácií. Supervízne stretnutia nám ukázali nové pohľady na zefektívnenie 
vykonávanej práce a utvorili bezpečný priestor na výmenu informácii nielen medzi kolegami 
na jednotlivých úsekoch, ale aj na komunikáciu a objasňovanie potrieb a požiadaviek medzi 
jednotlivými úsekmi. 
 
 
4.    ZÁVER 
 

V DSS a ZPS Rača sa snažíme o skvalitnenie života ľuďom v dôchodkovom veku 
a dospelým ľuďom ktorí sú odkázaní na poskytovanie sociálnej služby. Snažíme sa s naším 
odborným personálom zabezpečovať služby na vysokej úrovní a s individuálnym  prístupom 
ku každému prijímateľovi.  
 

 
 

 
Kontaktné údaje  
 

Ďalšie potrebné informácie o DSS a ZpS Rača môžete získať na webovej stránke: 
www.ddraca.sk 
 
 
 

 
 
 


