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ÚVOD 

Domov sociálnych služieb  a Zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 

Bratislava,  831 06  (ďalej len DSS a ZpS Rača) je rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. DSS a ZpS Rača je 

napojený svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet Bratislavského kraja.  

       Zariadenie vzniklo v roku 1993 ako sociálne centrum a postupne svoje služby 

rozširovalo o ďalšie služby a priestory. DSS a ZpS Rača poskytuje sociálne služby klientom, 

ktorí dovŕšili dôchodkový vek, tiež tým, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú 

starostlivosť inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných 

vážnych dôvodov.   Sociálne služby sú zabezpečené celoročnou pobytovou formou.  

Zariadenie sociálne služby poskytuje v štyroch budovách, nachádzajúcich sa na troch 

adresách s celkovou kapacitou 289 klientov. 

- DSS Strelková 2, Bratislava s kapacitou 33 klientov 

- ZpS Pri Vinohradoch 267, Bratislava s kapacitou 105 klientov 

- DSS a ZpS Podbrezovská 28, Bratislava s kapacitou 143 klientov  

 

 

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 a v súlade so Všeobecnými záväznými 

nariadeniami  Bratislavského samosprávneho kraja.  Prijímatelia sociálnych služieb sú do 

DSS a ZpS Rača prijímaní na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného 

Bratislavským samosprávnym krajom alebo príslušným mestským resp. obecným úradom.  
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ČASŤ A  

 

1. Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh za rok 2013 

 

 Víziou nášho zariadenia je byť vyhľadávaným miestom, kde  každý senior a každý 

občan odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby  bude  mať túžbu žiť. Naplniť túto víziu sme sa 

snažili aj počas celého predchádzajúceho roka poskytovaním kvalitných sociálnych služieb a 

uspokojovaním všetkých potrieb prijímateľov sociálnych služieb s poukazom  na individuálny 

prístup smerujúci k osobnostnému rozvoju každého z nich.. Zamestnanci zariadenia všetky 

svoje činnosti a prístup ku klientom viedli v zmysle bio – psycho – sociálno - spirituálnych 

potrieb klientov. Hľadali sme možnosti  zvyšovania  úrovne podmienok na kultúrno – 

spoločenské  vyžitie občanov. Vypracovali sme žiadosti na projekty za účelom  poskytnutia 

finančných príspevkov. Našou ambíciou je naďalej byť zariadením, s najvyššou kvalitou 

poskytovaných sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji.  

 

 

ČASŤ B  

  

V tejto časti sa zameriavame na rozbor a vyhodnotenie činností jednotlivých častí 

zariadenia. Činnosti sa vzájomné prelínajú a dopĺňajú. V prvých troch podkapitolách 

vyhodnocujeme sociálno – terapeutické činnosti jednotlivých častí zariadenia jednotlivo, 

nakoľko zloženie prujímateľov  sociálnych služieb a ich potreby vzhľadom na zdravotný stav 

a odkázanosť na sociálnu službu sú odlišné.  

 

1. Vyhodnotenie činnosti  za časť zariadenia  - Zariadenie pre seniorov,  Pri 

Vinohradoch 267, Bratislava 

 

Táto časť zariadenia má kapacitu 105 klientov. V zariadení sa poskytuje sociálna 

služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je mobilná, bez použitia 

kompenzačných pomôcok, je orientovaná v osobe, priestore a čase. Stupeň odkázanosti na 

pomoc inej  fyzickej osoby je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách č. 

448/2008 Z.z..  Na  sociálnom úseku pracuje jedna sociálna pracovníčka.  Dve zdravotné 

sestry pracujú na  zdravotnom  úseku. Počas celého roka 2013 pri výkone svojich odborných 
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činností uplatňovali humánny a etický prístup ku klientom zariadenia s rešpektovaním 

a dodržiavaním Charty ľudských práv a slobôd. Vo svojej práci  realizovali individuálny 

prístup ku klientom v zmysle bio – psycho – sociálno – spirituálnych potrieb klientov, 

so zreteľom na ich individuálne potreby a možnosti skvalitnenia ich života. 

Sociálna pracovníčka administratívne aj prakticky pripravovala nástup klienta do 

zariadenia, starala sa a dohliadala na jeho bezproblémový pobyt v zariadení. V  prípade 

ukončenia pobytu  zabezpečovala všetky potrebné náležitosti s tým spojené. 

Spolupracovala so sociálnymi terapeutmi, ergoterapeutmi a tiež so zdravotným, 

ekonomickým, stravovacím a technickým úsekom. Klienti prejavujú aktívny záujem 

o sociálne terapie a športovo – kultúrne podujatia.    

Sociálna pracovníčka tiež vedie spevácky zbor „Radovanka“, ktorá úspešne 

reprezentuje zariadenia na speváckych súťažiach. Úspech majú aj vystúpenia Radovanky pri 

rôznych príležitostiach, zábavách a akciách, ktoré sa konajú v zariadení aj mimo neho. 
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2. Vyhodnotenie činnosti za časť zariadenia -  Domov sociálnych služieb 

a Zariadenie pre seniorov,  Podbrezovská 28,  Bratislava 

 

Táto časť zariadenia má kapacitu 143 klientov.  V Domove sociálnych služieb sa 

poskytuje sociálna služba dospelej fyzickej osobe ktorá je odkázaná  na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách 

č. 448/2008 Z.z. V Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek, je mobilná bez použitia kompenzačných pomôcok, je orientovaná v 

osobe, priestore a čase. Je odkázaná na pomoc fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. 

 V tejto časti zariadenia pracujú tri sociálne pracovníčky, štyri sociálne terapeutky 

a jedna ergoterapeutka. Všetci pracovníci sociálno-terapeutického úseku počas celého roka 

2013 pri výkone svojich činností uplatňovali humánny a etický prístup ku klientom zariadenia 

s rešpektovaním a dodržiavaním Charty ľudských práv a slobôd. Ku klientom pristupovali 

v zmysle bio – psycho – sociálno – spirituálnych potrieb každého prijímateľa sociálnej služby 

s poukazom na individuálny prístup a možnosti skvalitnenia ich života. 

Sociálne pracovníčky administratívne aj prakticky pripravovali nástup klienta do 

zariadenia, starali sa a dohliadali na jeho bezproblémový pobyt v zariadení a v prípade 

ukončenia pobytu  zabezpečovali  všetky potrebné náležitosti s tým spojené.  

K ďalším činnostiam sociálno – terapeutického úseku patrí :  

� sociálno-poradenská práca prvého kontaktu, 

� zabezpečenie sociálno-právnej ochrany občanov, správne aplikovanie právnych 

predpisov, 

� sociálno-právne služby a poradenstvo, 

� úzka spolupráca so zdravotným úsekom, 

� spolupráca so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou, 

� zabezpečenie priaznivého priebehu adaptácie občanov v spolupráci so sociálnymi 

terapeutmi, 

� pomoc občanom pri vybavovaní úradných a súkromných záležitostí, 

� udržiavanie kontaktu medzi občanmi zariadením a rodinou, 

� zber sociálnej anamnézy pred prijatím klienta do zariadenia a  počas pobytu,  

� organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí, 

� uchovávanie a evidencia cenných vecí  
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� vedenie poradovníka čakateľov na umiestnenie v DSS a ZpS a jeho pravidelnú 

aktualizáciu, 

� zabezpečenie archivácie dokladov, 

� zabezpečovanie nákupov pre prijímateľov a zabezpečovanie evidencie 

bezhotovostných  úhrad prijímateľov na lieky a zdravotnícky materiál. 

      Zároveň priebežne zabezpečuje vybavovanie ostatných záležitostí podľa potreby 

jednotlivých klientov  umiestnených v zariadení, ako napríklad prihlasovanie na trvalý pobyt, 

vybavovanie osobných záležitostí (notárske, majetkové záležitosti, úradné záležitosti atď.)  

Od roku 2013 sociálny úsek poskytuje klientom službu úschovy finančných 

prostriedkov na depozitnom účte. Bolo na to vyhradené miesto jednej sociálnej pracovníčky. 

Depozitný účet  spravuje finančné prostriedky klientov určených na úhradu liekov, 

hygienických potrieb, zdravotníckeho materiálu a drobných nákupov. Lieky,  hygienické 

potreby a zdravotnícky materiál  pre jednotlivých klientov sú platené bezhotovostnými 

prevodmi na základe faktúr, čo umožňuje bezproblémové úhrady receptov a predpisov.  

Z depozitného účtu sú na základe žiadosti klienta uhrádzané aj drobné nákupy, služby 

pedikérky a kaderníka v zariadení. V neposlednom rade si na depozitnom účte môžu klienti na 

krátky čas uschovávať finančnú hotovosť. Raz štvrťročne sú klientom generované výpisy 

pohybov na ich osobnom účte. Na požiadanie sú tieto výpisy dodávané podľa záujmu klienta. 

Fungovanie depozitného účtu je pre klientov ponukou, nie povinnosťou, je jednou z foriem 

zvyšovania kvality života našich seniorov v zariadení.  

Sociálne pracovníčky ďalej úzko spolupracujú s ergoterapeutkou a sociálnymi 

terapeutmi. V roku 2013 sa v DSS a ZPS Rača podarilo zrealizovať myšlienku, aby sa denné 

aktivity pre klientov uskutočňovali na jednotlivých poschodiach zariadenia. Na každé 

poschodie bol pridelený jeden sociálny terapeut a na poschodí bola vytvorená terapeutická 

miestnosť, kde sa pravidelne stretávali klienti na denných aktivitách v čase od 9:30 do 11:00 

hod. Výhodou terapií po poschodiach a nie ústredne na jednom poschodí, ako to bolo 

doposiaľ je, že terapeut je bližšie ku klientom, majú spolu užší vzťah, lebo im je nablízku a aj 

tí klienti, ktorí nemali možnosť prejsť dlhší úsek do terapeutickej miestnosti na 1. poschodí, 

sa teraz na aktivitách zúčastňujú, lebo sú im bližšie. Na 1. poschodí je stále ústredná 

terapeutická miestnosť, kde sa schádzajú klienti zo všetkých poschodí, ktorí si už na aktivity 

na tomto poschodí zvykli, avšak v súčasnosti majú možnosť vybrať si ktokoľvek z akejkoľvek 

aktivity, ktorá sa v zariadení realizuje. Na denných aktivitách si klienti rozvíjajú jemnú 

motoriku vystrihovaním, lepením, kreslením a maľovaním. Vytvárajú rôzne zaujímavé práce 
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a diela. Na dennej aktivite si klienti radi aj zaspievajú,  poprípade rozhýbu celé telo krátkou 

rozcvičkou pod dohľadom terapeuta. 

 Okrem denných aktivít na jednotlivých poschodiach sme pre klientov zariadili aj 

tvorivú dielňu, kde sa pravidelne stretávajú a v spolupráci s terapeutmi maľujú obrazy, 

ktorými následne skrášľujeme priestory zariadenia a vytvárajú predmety z hliny. Práca 

s farbami a hlinou je výborným terapeutickým prostriedkom na odbúranie depresií 

a vyjadrenie vlastných pocitov. Dúfame, že výrobkami robíme radosť nie len klientom, ale aj 

dobrovoľníkom, ktorým sme za ich dobrovoľnícku činnosť v našom zariadení podarovali 

výrobky z papiera, či už papierové ruže alebo mozaikové obrazy vyrobené z rôznofarebných 

papierových guličiek. Aktivity pre klientov sú vyberané podľa ich záujmu o tú ktorú činnosť 

s prihliadnutím na ich schopnosti a momentálne možnosti. Niektorí vyrábajú farebné guličky 

z krepového papiera, iní guličky lepia a tvoria z nich obrazy. Je to spoločné dielo viacerých 

zainteresovaných a obrázky na stenách robia radosť všetkým, nielen klientom, ale aj 

návštevníkom. 

 Na ručných prácach sa ergoterapeutka venovala klientkam, ktorých ručné práce vždy 

napĺňali  a do dnešného dňa prinášajú radosť. V lete vyrobili nádherné ruže z krepového 

papiera, na jar vymysleli nový vzor - tulipány a na jeseň chryzantémy. V roku 2013 začali 

pliesť aj košíky z papiera. Začali košíkmi, ktoré neustále zdokonaľovali a formovali do 

rôznych tvarov a podôb.  

 Klienti svojimi výrobkami zdobili zariadenie od násteniek cez výzdobu stolov na 

veľkonočné a vianočné sviatky až po dekorácie na chodbách a stenách. 
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 Každý piatok sme v spoločenskej miestnosti premietali film podľa aktuálnej ponuky 

a na základe výberu klientov. Klienti mali možnosť pracovať aj na počítačoch nachádzajúcich 

sa v terapeutickej miestnosti. Pre klientov sme zabezpečili odborné školenia  pri práci s PC 

z radov dobrovoľníkov.  

 Naše aktivity prispôsobujeme a rozširujeme podľa požiadaviek prijímateľov sociálnej 

služby. Uvedomujeme si dôležitosť psychického povzbudenia a eliminovania pocitu ich 

osamelosti, izolovanosti a preto realizujeme:   

� Aktivizačný program – predstavuje drobné úlohy ktoré prijímateľov sociálnej služby 

prirodzeným spôsobom motivujú vyvíjať činnosť a tým aj udržiavať vlastné 

schopnosti ( napr. cvičenie, maľovanie, spev, ... ).  

� Individuálna terapia – vykonáva sa s ohľadom na schopnosti a možnosti prijímateľa 

sociálnej služby s prihliadnutím na stupeň zachovania kognitívnych funkcii. Súčasťou 

individuálnych terapii je: rozhovor, čítanie, sprevádzanie. 

� Hudba a spev – hra na klavíri, popritom spev známych piesni prináša radosť 

a uspokojenie. 

� Telesné cvičenia – formou prechádzok alebo cvičenia ktoré udržiavajú kognitívne 

funkcie a fyzickú kondíciu.  

� Petang – veľmi obľúbená aktivita - pohyb na čerstvom vzduchu okysličuje mozog 

zlepšuje myslenie a náladu 
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� Práca s hlinou - posilňuje sebavedomie a sebahodnotenie, stimuluje hmatovú citlivosť, 

pôsobí relaxačne a rehabilitačne, rozvíja tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie, 

uvoľňuje tenziu, stres a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti. 

� Skupinová arteterapia - zameraná na výtvarnú tvorbu, obohacuje tvorivosť, posilňuje 

sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, uvoľnenie. 

 

� Reminiscenčná terapia – pomáha nám v tom reminiscenčná miestnosť, zariadená 

v štýle 70. rokov, ktorá našim klientom navodzuje spomínanie a pocit domova. 

Reminiscenčnou (spomienkovou) terapiou spomíname na rôzne životné obdobia 

a udalosti, čím sa aktivizuje dlhodobá pamäť klientov. 

�  Tréning pamäte - je prevenciou vzniku problémov s pamäťou, demencie 

Alzheimerového typu a tiež slúži na odbúravanie pocitov osamelosti. Súčasťou je 

fyzická rozcvička na prekysličenie mozgu, pamäťové cvičenia ale i cvičenia zamerané 

na pozornosť a kreativitu. 

 



11 

 

 Napriek množstvu kolektívnych akcií sme v DSS a ZPS Rača prikladali dôraz aj na 

individuálny prístup ku klientovi. Individuálne sa jednotliví terapeuti venovali primárne 

imobilným klientom, kde klienta aktivizovali na lôžku. 

 V DSS a ZPS Rača sme nezanedbávali ani duchovné potreby klientov. Preto im boli 

pravidelne ponúkané katolícke aj evanjelické bohoslužby. Príjemným spestrením boli aj 

vystúpenia kresťanských zborov. 

 Počas roka mali klienti k dispozícii 2 telocvične, ktoré mohli navštevovať 

individuálne, ale aj pod vedení terapeutov, pravidelne hrávali šach, v teplých mesiacoch 

využívali petangové ihrisko, ale aj ruské kolky.  

V roku 2013 sa sociálno – terapeutický úsek podieľal na tvorbe časopisu Naše noviny.  

Zamestnanci tvoria spolu s klientmi redakčnú radu. V priebehu roka 2013 sme vydali štyri 

čísla. V časopise boli uverejňované hlavne príspevky klientov, ako aj jednotlivých členov 

redakčnej rady.   

Popisovaný úsek zariadenia úzko spolupracuje so zdravotným, ekonomickým, 

stravovacím a technicko - prevádzkovým úsekom.  

 

 

3. Vyhodnotenie činnosti za časť zariadenia -  Domov sociálnych služieb, Strelková 

2, Bratislava  

  

V DSS a ZpS Rača, časť Strelková 2, Bratislava sa poskytuje sociálna služba dospelej 

osobe, ktorá je odkázaná  na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 

V. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. Služby v zariadení 

poskytuje jedna sociálna pracovníčka, ktorá je zároveň vedúcou tohto strediska. Súčasťou 

odborného tímu je jeden  ergoterapeut, ktorý pracuje na ¾ pracovný úväzok a jedna sociálna 

terapeutka, ktorá je zamestnaná na ¼ pracovný úväzok, úseková sestra,  päť zdravotných 

sestier, dvaja sanitári a päť opatrovateliek. O čistotu v zariadení sa starajú dve upratovačky. 

Zariadenie je najstaršou zo štyroch  budov DSS a ZpS Rača. Už len štyri roky jej chýbajú aby 

oslávila 40. výročie založenia. Budova bola postavená a skolaudovaná na účely detských jaslí. 

Zmena účelu užívania na zariadenie, kde sa poskytovali služby pre dôchodcov sa uskutočnila 

v r. 1992 a to pri minimálnych stavebných úpravách. Väčšie investičné náklady si vyžiadala 

výmena okien a vchodových dverí za plastové, obnova kotolne a prístavba osobného výťahu. 

Zub času sa na budove, ktorá sa nachádza v peknom prostredí podpísal. 
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Aj preto aktivity v DSS a ZpS Rača, časť Strelková 2, v roku 2013 smerovali vo 

zvýšenej miere ku skultúrňovaniu a kultivovaniu životného prostredia.  

V oblasti technicko-prevádzkovej sme aspoň čiastočne naštartovali menšie úpravy 

v interiéri budovy. To nám umožňuje postupne vytvárať lepšie pracovné prostredie 

a podmienky pre pracovníkov a následne postupne skvalitňovať poskytovanie služieb 

prijímateľom sociálnych služieb.  

Našou snahou je spoločnými silami zabezpečovať v čo najväčšej miere dôstojné 

a plnohodnotné prostredie a podmienky pre každodenný život našich klientov v závislosti na 

mieru odkázanosti na sociálne služby. 

Najväčším  úspechom bolo vynovenie spoločenskej miestnosti na prízemí, ktorá slúži 

ako centrum spoločenského života zariadenia. Klienti sa tu stretávali pri každodenných 

aktivitách, v ktorých používali metódy arteterapie, muzikoterapie, vedomostné, pohybové 

a spoločenské činnosti. Sú veľmi obľúbené a niektoré sa pravidelne opakujú.  

V prípade priaznivého počasia sme sa usilovali tráviť čo najviac času v priestoroch 

záhrady. Prechádzky, posedenia a presúvanie aktivít na čerstvý vzduch a to aj s imobilnými 

klientmi. 

Napríklad „Oslavová párty“ – spoločné blahoželanie jubilantom, oslávencom 

narodenín a menín. Mesiace júl /23./ a august /27./ patrili súťažným športovo vedomostným 

dopoludniam „Strelča“. 5. septembra prebehla „Stopovačka“ – rozpoznávanie stôp v prírode. 

V októbri hneď 1.  nám hudobnou produkciou spríjemnil popoludnie rodinný 

príslušník nášho klienta a 3. sme spievali a grilovali spolu s rodinnými príslušníkmi v našej 

záhrade. 

Neobmedzujeme našu činnosť len v priestoroch budovy a areálu. Organizujeme výlety 

aj mimo zariadenia. Celodenný výlet do Marianky – Svätá studňa /12.8.2013/ sme 

organizovali na žiadosť samotných klientov. Oddychovali a relaxovali v tôni stromoradia. 

Miestny kňaz pre našich klientov usporiadal sv. omšu a potom im poskytol prehliadku s 

kvalifikovaným výkladom histórie pútnického miesta.    

Využívame aj možnosť absolvovať všetky podujatia, ktoré organizuje a zabezpečuje 

naše zariadenie v časti Podbrezovská. Výlet do Starého mesta, na Devín alebo Katarínska 

zábava boli veľmi príjemným osviežením života klientov.  
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Veľmi dôležitou požiadavkou zo strany klientov je zabezpečovanie ich duchovných 

potrieb. Každý mesiac do zariadenia prichádza kňaz, slúži svätú omšu a tiež navštevuje 

klientov pri lôžku. Raz do týždňa sú spoločné modlitby za prítomnosti terapeuta. To všetko sa 

realizuje v spoločenskej miestnosti. 
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Vyvrcholením našich podujatí bol Vianočný večierok, na ktorý sme si svojpomocne 

napiekli koláče. Posedenie pri stromčeku aj s rodinnými príslušníkmi bolo spojené 

s rozdávaním darčekov a projekciou všetkých podujatí uskutočnených v roku 2013. 

 

 

 

4. Individuálne plány,  multidisciplinárny tím a pr acovné skupiny 

 

V  zariadení kladieme veľký dôraz na individuálny prístup ku klientom. Na každom 

poschodí zariadenia na Podbrezovskej ulici vytvárame tím: - opatrovateľ, zdravotná sestra, 

staničná sestra, sociálny pracovník, sociálny terapeut, ktorý sa spoločne stará o  klientov. 

 

Individuálny prístup 

Najlepšie popíšme  na príkladoch dobrej praxe v DSS a ZpS Rača (pozn. mená 

klientov z dôvodu ochrany osobných údajov sú zmenené): 

� Vytváranie denného režimu prijímateľa prispôsobujeme jeho individuálnym potrebám. 

Napr. pani Lenka si rada pospí do 9 tej hodiny, preto jej nosíme raňajky neskôr. 

� Vytvárame podmienky pre realizáciu ich záľub. Napr. pani Ruženka ostala pripútaná 

na lôžko a nevie si predstaviť deň bez kávy, preto jej každý deň nosíme kávu ; pani Katka 

mala túžbu, aby si ju niekto adoptoval z bohatej rodiny, preto sme jej našli dobrovoľníčku, 
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ktorá sa venuje výhradne len jej, pani Vierka rodáčka z Humenného sa túžila pomodliť vo 

východnom obrade, tak sme jej zabezpečili kňaza východného obradu. Pán Jožko túžil 

pracovať na počítači, tak sme ho to naučili a vytvorili priestor, aby mal prístup k počítaču, 

zabezpečili sme odborné školenie z radov dobrovoľníkov. 

� Podporujeme našich prijímateľov pripútaných na lôžko v aktivitách aj tým, že im 

čítame pri lôžku, cvičíme s nimi pohybové aktivity a pamäťové cvičenia, duchovné 

rozhovory, spomínanie cez prezeranie fotografií ......  

� Spolupracujeme s príbuznými na vytvorení rodinnej atmosféry v našom zariadení. 

Napr. pán Jozef ostal na lôžku, tak sme mu spolu s príbuznými skrášlili celú izbu fotkami 

a obrazmi z jeho života,  na ktoré sa mohol pozerať. Pani Marta mala okrúhle výročie, tak 

sme jej  pomohli zorganizovať oslavu pre príbuzných. 

S každým klientom sa  plán pravidelne aktualizuje a prispôsobuje zmeneným 

potrebám. Naši pracovníci sa zúčastňujú školení, ktoré prispievajú k vyššej odbornosti 

ponúkaných služieb.   

 

Multidisciplinárny tím 

Aj v roku 2013 sa v našom zariadení na Podbrezovskej ulici uskutočňovali 

multidisciplinárne stretnutia zdravotného, sociálneho a technického úseku, na ktorých sa 

zamestnanci venovali individuálnym plánom klientov. Multidisciplinárne stretnutia sa 

uskutočňujú raz týždenne. Každú  stredu za 0 a 1 poschodie, vo štvrtok 2 a 3 poschodie. 

Stretnutia sa zúčastňujú všetci pracovníci daného poschodia, ktorí sú v službe. Počas 

vymedzeného času zdieľajú svoje postrehy, skúsenosti, rady a potreby týkajúce sa klientov, 

riešia problémy, ktoré sa vyskytnú,  navrhujú zlepšenia a vyjadrujú si vzájomnú podporu. 

 

Pracovné skupiny 

V roku 2013 v DSS a ZPS Rača pracovali  pracovné skupiny zložené zo 

zamestnancov, klientov a boli pozvaní aj rodinný príslušníci. Pracovné skupiny sa venovali 

podmienkam kvality sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách. 
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5. Dobrovoľníctvo  

 

Aj v minulom roku sme mali možnosť spolupracovať v rámci firemného 

dobrovoľníctva s Nadáciou Pontis a dobrovoľníkmi z firmy Hewlett - Packard Slovakia, s.r.o. 

Spolupracovali sme spolu na rôznych zaujímavých akciách ako je napr. grilovačka na Kačíne, 

návšteva divadelného predstavenia v novej budove SND, prehliadka historickej časti 

Bratislavy a Bratislavského hradu vláčikom Prešporáčikom, výlet loďou na Devín a iné. 

Vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis, ktorá sa podieľala na financovaní bezbariérového 

autobusu, sa mohli výletov zúčastniť aj klienti s obmedzenou pohybovou schopnosťou. 

Dobrovoľníci si s klientmi vybudovali už dlhoročné vzťahy a na akciách vždy ochotne 

pomohli a vytvorili priateľskú atmosféru. 

Spolupracovali sme aj so študentmi a dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z 

miestnej komunity. Študentky, ktoré v zariadení vykonávali vysokoškolskú prax a po 

odpracovaných hodinách sa k nám vrátili ako dobrovoľníčky, pretože si ku klientom vytvorili 

pozitívny vzťah. 
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6. Kultúrna a záujmová činnosť 
 
 

DSS a ZpS Rača pripravuje a organizuje aj záujmovú činnosť, ktorá je prospešná z 

hľadiska zdravotného a psycho-sociálneho stavu. 

 

Január 2013 

29.01.2013 – Výlet do centra Bratislavy /dobrovoľníci z HP, nadácia Pontis/, návšteva 

Františkánskeho kostola spojená s výkladom, návšteva kaviarne. 

 

Február 2013  

02/2013     –  Veselé kamene /maľovanie na kamene DSS Kampino/ 

07.02.2013 – III. maškarný ples   

12.02.2013 – Vystúpenie detí z Centra voľného času v Pezinku   

19.02.2013 – Divadelné predstavenie SND /nové divadlo/ 

27.02.2013 – Vystúpenie – kresťanské zbory 

28.02.2013 – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino, Haanová  ul. BA  

           /pozvánka pre našich klientov na maľovanie vajíčok/ 

 

Marec 2013 

04.03.2013 – Vystúpenie Karola Rosenberga. /spomienky na legendy/ 

14.03.2013 – Týždeň mozgu, prednáška, meranie krvného tlaku a hodnôt cholesterolu.  

27.03.2013 – Veľkonočné pečenie klientov s dobrovoľníkmi s HP.   

 

Máj  2013  

 07.05.2013 – Vystúpenie detí zo ZŠ Tbiliská, BA-Rača pri príležitosti Dňa matiek. 

09.05.2013 – Vystúpenie a posedenie Klubu dôchodcov z Rače 

14.05.2013 – Výlet loďou na Devín     

16.05.2013 – Vernisáž výstavy - pri príležitosti 80-tych narodenín p. Šinályho.  
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Jún 2013 

08.06.2013 – Báhoň Deň otvorených dverí  

14.06.2013 – „Naše mesto“ + grilovačka + petang 

20.06.2013 – Divadlo Eva hladám ťa - Aréna 

27.06.2013 – DSS Merema – petang 

21.06.2013 – divadlo malá scéna – vystupujú naši klienti: p. Baláž, p. Závada 

 

Júl 2013 

18.07.2013 – Výlet do centra Bratislavy, prehliadka vláčikom. 

22.07 – 29.07 2013 Návšteva dobrovoľníkov zo španielska prostredníctvom Opus dei 

 

August 2013 

12.08.2013 – Výlet do Marianky /DSS Strelková/ 

 

September 2013 

17.09.2013 – Návšteva BIB, posedenie v kaviarni 

19.09.2013 – Vystúpenie kresťanských zborov 

21.09.2013 – Župná olympiáda v DSS Rosa. 

 

Október 2013 

10.10.2013 – Vystúpenie Vajnorského okrášľovacieho spolku 

17.10.2013 – Tvorivé dielne s deťmi zo ZŠ Čachtická 

22.10.2013 – Vystúpenie ZŠ Tbiliská 

23.10.2013 – Návšteva SND, Skrotenie zlej ženy 

24.10.2013 – Posedenie s Račianskym  klubom dôchodcov 

30.10.2013 – Vystúpenie p. Sychru 
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November 2013 

26.11.2013 –  Tvorivý workshop v DSS Kampino /3 klienti a 1 pracovník/ 

                       Výroba Vianočných dekorácií. 

26.11.2013  – Katarínska zábava ( Pozvanie prijali aj klienti z DSS Kampino) 

 

December 2013 

 06.12.2013 – Mikuláš 

 06.12.2013 – Vystúpenie detí zo Základnej školy na Čachtickej ul. 

 12.12.2013 – Vystúpenie hudobnej skupiny Bratov Kuštárových 

 16.12.2013 – Vystúpenie ZUŠ 

 17.12.2013 – Vianočné pečenie s Pontisom a HP 

 12/2013 - župná zabíjačka 

 

7. Vyhodnotenie činnosti zdravotnícky úsek 

 

Činnosť je zameraná na komplexnú opatrovateľskú starostlivosť, na uspokojovanie bio 

- psycho - sociálnych a duchovných potrieb klientov, v súlade s koncepciou ošetrovateľstva, 

vykonávaním aktívnej a pasívnej ošetrovateľskej starostlivosti, pod vedením  vedúcej 

zdravotného úseku, 3 staničných sestier prerozdelením na každé poschodie od novembra 

2012, 13 sestier v nepretržitej prevádzke a 2 sestier  v časti ZpS Pri Vinohradoch 267, ktorými 

je zabezpečená celodenná starostlivosť o klientov okrem toho ešte jeden fyzioterapeut a 24 

opatrovateľov. Nočná starostlivosť  v ZpS Pri vinohradoch je zabezpečená sestrou 

z Podbrezovskej 28 iba v prípade potreby, ako pohotovostná služba.  

Skvalitnenie služieb v roku 2013: 

Skvalitnenie výdaja a transportu jedál klientom v tzv. „kulinároch“ po jednotlivých 

poschodiach v zariadení na Podbrezovskej ulici, tým že na každé podlažie je určený jeden 

transportný výhrevný vozík na prevoz naporciovanej stravy z kuchyne až ku klientovi. 

Zavedenie dôslednejšej evidencie zdrav. dokumentácie (informovaný súhlas klienta pri 

prijatí, prekladová sesterská správa,).  

Zhoršujúci sa zdravotný a duševný stav klientov  vedie k zvýšeným ošetrovateľským nárokom  
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na ošetrovateľský personál, ktoré sú hlavne zamerané na polohovanie, kŕmenie, hygienickí 

štandard a nepretržitý dohľad klientov. 

 

8. Vyhodnotenie činnosti stravovací úsek 

 

Stravovací úsek v období od 01.01.2013 do 31.12.2013 zabezpečoval stravovanie 

klientom a vlastným zamestnancom podľa zásad zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný 

stav a požiadavky jednotlivých obyvateľov. V období od 22.07.2013 do 18.08.2013 sme tiež 

dodávateľským spôsobom zabezpečovali celodenné stravovanie pre Domov sociálnych 

služieb   Rozsutec. 

 Podľa všeobecne platných receptúr sme pripravovali tri druhy stravy – racionálnu, 

šetriacu a diabetickú. Vzhľadom na zdravotný stav a odporúčania lekára, niekoľkým klientom 

sa strava upravovala kombináciou, pravidelne diabetická/šetriaca, neslaná, bez mlieka, ... a 

tiež mletím alebo mixovaním. V rámci celodennej stravy sme klientom poskytovali raňajky, 

desiatu, obed, olovrant, večeru a pre diabetikov aj druhú večeru. Odvoz stravy z 

našej kuchyne /Podbrezovská 28/ do časti DSS Strelková a ZpS Pri vinohradoch, sme 

zabezpečovali vlastným vozidlom.     

 Výdaj jedál sa uskutočňoval v jedálni stravovacej prevádzky, ležiacim klientom po 

jednotlivých oddeleniach na izbách, tiež v časti DSS Strelková a ZpS Pri vinohradoch. 

Klientom, ktorí sa nedokázali sami najesť, bol nápomocný a podával pripravenú stravu 

odborný personál. 

 

9. Vyhodnotenie činnosti ekonomický úsek  

 

      Ekonomický úsek vedie účtovnú a majetkovú evidenciu a spolupracuje s ostatnými 
úsekmi  pre zabezpečenie bezproblémového chodu zariadenia.  

Spravuje a zabezpečuje čerpanie finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie krytia 
všetkých finančných operácií v zariadení.  

Z dôvodu toho, že sme rozpočtová organizácia  využívame  v najväčšej miere rozpočtové 
prostriedky z Bratislavského samosprávneho kraja. 

V roku  2013 hospodárilo naše zariadenie s nasledujúcimi príjmami a výdavkami.  

Hospodárenie DSS a ZPS Rača v roku 2013: 
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Čerpanie výdavkov v roku                      2013 Suma v eur 
Kategória mzdy                                         610   880 754,72 
Kategória odvody do poisťovní                620   306 376,89 
Kategória tovary a služby                         630   776 520,38 
Kategória bežné transfery                         640     10 753,04 
Kapitálové výdavky        2 998,80 
Spolu 1 977 403,80 
 

Výdavky boli kryté nasledujúcimi príjmami  
Rozpočtové prostriedky 1 9740 28,80 
Dary a granty         3 375,00 
spolu 1 977 403,80 
 

Na základe lepšieho prehľadu práce a fungovania nielen ekonomického úseku, ale aj celého 
nášho zariadenia predkladáme poznámky individuálnej závierky zostavenej  k 31. decembru 
2013. Tu sú uvedené informácie nielen o našej činnosti, účtovných zásadách a metódach, ale 
aj o prehľade a pohybe dlhodobého majetku. Príloha č.1.  

 

10. Vyhodnotenie činnosti technicko – prevádzkový úseku 

 

Technicko-prevádzkový úsek vykonával údržbu celého zariadenia, opravy majetku 

a úpravy v zariadení. Zabezpečoval rozvoz stravy a prádla do časti Pri vinohradoch 267 

a časti Strelková 2, Bratislava. 

Upratovací servis a pracovníčky práčovne prispievali k dobrému pocitu čistoty 

a pohodlia. 

Technicko-prevádzkový úsek spolupracoval so sociálnym, zdravotným, ekonomickým 

a stravovacím úsekom. 

Celý úsek sa podieľal na príprave a realizácii každej spoločenskej udalosti a akcii, 

ktoré sa konali v DSS a ZPS Rača. 

 

 

11. Vzdelávanie 

 

 Naše zariadenie kládlo aj v roku 2013 veľký dôraz na zvyšovanie kvalifikácie 

a kontinuálne vzdelávanie zamestnancov predovšetkým prostredníctvom školení.  

Zabezpečili sme a uhradili finančné náklady s tým spojené ( náhrady mzdy, úhrada poplatkov 
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za semináre, kurzy a školenia ). 

Do procesu vzdelávania sa v roku 2013 zapojili zamestnancov z rôznych úsekov. 

Všetci zamestnanci ekonomického úseku sa zúčastnili školení a seminárov organizovaných 

Bratislavským samosprávnym  krajom organizovaným  pri zmene legislatívy.  

Piati  zamestnanci sociálného  úseku sa zúčastnili Medzinárodnej vedeckej 

konferencie „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe  Alzheimerovej 

choroby“.  

Deviati zamestnanci zdravotného úseku a traja zamestnanci sociálno – terapeutického 

úseku sa zúčastnili školenia organizovaného Radou pre poradenstvo v sociálnej práci na tému 

„Individuálne a rozvojové plány“.  

Zdravotné sestry sa aj naďalej nepretržite vzdelávajú v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 

366/2005 Z.z. o  kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov.  

Jedna sociálna pracovníčka sa individuálne vzdeláva na Vysokej škole zdravotníctva 

a sociálnej práce kde pokračuje v doktorandskom štúdiu.  

Celoživotné vzdelávanie je u sociálnych pracovníkoch, terapeutov a zdravotných 

sestier   považované za nástroj, ktorý umožňuje  získavať aktuálne informácie, najnovšie 

poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v poskytovaní starostlivosti. Sústavné 

vzdelávanie predstavuje jednu z foriem tzv. ďalšieho vzdelávania  pracovníkov.  

 

ZÁVER 

 

 V DSS a ZpS Rača sa naďalej snažíme o skvalitnenie života našich klientov 

poskytovaním odborných sociálnych a zdravotníckych služieb. Pre skvalitnenie práce 

a poskytovania kvality služieb kladieme veľký dôraz okrem kvalifikácie aj na morálne 

a etické vlastnosti, hlavne u sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, vzhľadom na 

nepretržitý kontakt a našimi prijímateľmi sociálnych služieb. 

 

Kontaktné údaje 

 

Ďalšie potrebné informácie o DSS a ZpS Rača môžete získať na webovej stránke 

www.ddraca.sk.  

                                                               






















