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1. Úvod 

Vážené dámy a páni, vážení čitatelia a priatelia! 

Vo výročnej správe Vám chceme predložiť pohľad na dianie, život, prácu a aktivity  Domova 

sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača v Bratislave počas roka 2016. Podľa údajov 

a aj obrazovej dokumentácie môžete aspoň trochu nahliadnuť do atmosféry nášho zariadenia a 

zhodnotiť, ako sa nám darilo v roku 2016. Chceme efektívne pomáhať naším klientom a v 

zariadení vytvárať pocit domova. 

Dovoľte nám, aby sme sa na úvod poďakovali všetkým, ktorí nám pomáhajú a podporujú nás 

v snahe pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú.  

Ďakujeme zriaďovateľovi zariadenia – Bratislavskému samosprávnemu kraju, Mestskej časti 

Bratislava - Rača,  ako aj ďalším organizáciám, inštitúciám a dobrovoľníkom, ktorí nám 

pomáhajú vytvárať podmienky pre našu náročnú a významnú prácu.  

Za snahu pre napredovanie nášho zariadenia chceme poďakovať všetkým zamestnancom, 

ktorí sú v prvom kontakte s klientom a ktorí najviac prispievajú k napĺňaniu cieľa nášho 

zariadenia, k starostlivosti o našich prijímateľov a vytváraniu príjemnej atmosféry. Ďakujeme 

príbuzným klientov za ich dôveru, ochotu pomôcť a akúkoľvek podporu.  

Želám nám všetkým veľa tvorivosti, síl a nadšenia pri napĺňaní plánov a konkrétnych krokov 

k dosiahnutiu cieľa, k tomu, aby bolo naše zariadenie miestom úcty k životu a dôstojnosti 

človeka. 

1.1 Informácie o zariadení  

 

Názov organizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre 

seniorov Rača („DSS a ZpS Rača“) 

Sídlo Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 

IČO 308 041 91 

Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj 

Právna forma Rozpočtová organizácia, príjmami 

a výdavkami napojená na rozpočet 

Bratislavského samosprávneho kraja 

Štatutárny orgán Mgr. Ján Kmeť, PhD. 

 

 

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

ďalšie služby a priestory.  

Sociálne služby sú zabezpečené celoročnou pobytovou formou. 

 

Zariadenie poskytuje sociálne služby na adresách: 

- Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava (zariadenie pre seniorov) s kapacitou 105 klientov 

- Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava (domov sociálnych služieb, a zariadenie pre seniorov) s 

kapacitou 143 klientov  

- Strelková 2, 831 06 Bratislava (domov sociálnych služieb) s kapacitou 33 klientov – 

v súčasnosti pre plánovanú rekonštrukciu je zariadenie zatvorené.  
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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.  

 

V nadväznosti na rok 2015 kedy sa zariadenie DSS a ZpS Rača  zapojilo do Národného 

projektu „ Podpora  deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb 

v Slovenskej republike“ sa v  roku 2016 pokračovalo v projekte.  

 

Uskutočnilo sa verejné obstarávanie a bola uzatvorená zmluva - Projektové práce pre investičné 

projekty: Deinštitucionalizácia  DSS a ZPS. Podľa harmonogramu zmluvy a jej výkonových fáz bola  

vypracovaná a dodaná dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb (pasport) pre objekty 

Strelkova, Pri vinohradoch a Podbrezovská. 

 

 

 
1.2 Predmet činnosti organizácie a cieľová skupina 

 

DSS a ZpS Rača poskytuje sociálne služby klientom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a tiež 

tým, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú starostlivosť inej fyzickej osoby.  

 

Pre skvalitnenie poskytovania sociálnej služby bolo v roku 2016  prehodnotené vymedzenie 

cieľovej skupiny a  upravená zriaďovacia listina zariadenia.  Od 1.8 2016 poskytuje  služby 

podľa: 

- § 35 fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je mobilná bez použitia 

kompenzačných pomôcok, je orientovaná v osobe, priestore a čase, je  odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona 

o sociálnych službách  

 

- § 38  dospelá fyzická osoba s výnimkou fyzických osôb s duševnou zaostalosťou – 

mentálnou retardáciou a s výnimkou fyzických osôb s poruchami psychiky a správania 

zapríčinenými užívaním psychoaktívných látok,  ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

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

 

 

2. Vízia, poslanie a ciele 

Víziou nášho zariadenia je poskytovať kvalitné a vyhľadávané sociálne služby. Za naše 

poslanie považujeme uspokojovanie všetkých potrieb prijímateľov sociálnych služieb s 

poukazom na individuálny prístup smerujúci k osobnostnému rozvoju každého z nich. 

Našou snahou je, aby každý náš klient našiel u nás domov, kde môže prežiť svoj život 

dôstojne, v ovzduší dôvery, radosti, pokoja a vzájomnej úcty. Podporujeme rozvoj schopností, 

zručností, vedenia k samostatnosti a pocitu vlastnej užitočnosti. 
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Ciele poskytovania sociálnych služieb: 

- podporovať aktivity na udržiavanie a rozvoj sociálnych zručností a tvorivosti na základe 

individuálneho prístupu ku klientom  

- zmierniť riziko sociálneho vylúčenia a segregácie klientov od ostatnej populácie podporou 

ich účasti na spoločenskom živote a integrácii do bežného života  

- podporovať osobnostný rozvoj zamestnancov zvyšovaním ich odbornej úrovne, ľudského 

prístupu, aby starostlivosť o klienta 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 klientov, 

spoločenských a prevádzkových priestorov  

- zabezpečovať úpravu a skrášľovanie prostredia, v ktorom sa klienti pohybujú 

 

 

3. Vyhodnotenie činnosti sociálneho úseku za rok 2016 

V nasledujúcich kapitolách sa dozviete o konkrétnych aktivitách jednotlivých úsekov nášho 

zariadenia.  

Na sociálnom úseku pracovali: vedúca a 3 sociálne pracovníčky, 1 sociálnu pracovníčku 

depozitného účtu, 3 sociálnych terapeutov, 1 ergoterapeuta a  1 psychologička,  ktorí 

zabezpečovali plnenie úloh v budove na Podbrezovskej ul. a v budovách ZpS Pri 

vinohradoch. Počas r. 2016 zariadenie overovalo nový systém riadenia práce zamestnancov. 

Tento nový systém spočíval vo vytvorení multiprofesného tímu zamestnancov v priamom 

kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb, ktorých riadil jeden koordinátor. Pre tento účel 

bolo vyčlenené jedno podlažie budovy na Podbrezovskej ul.  

3.1 Práca sociálnych pracovníkov 

V roku 2016 nastúpili do zariadenia dve nové sociálne pracovníčky. Počas roka boli v 

každodennom kontakte s obyvateľmi zariadenia. Poskytovali prijímateľom informácie, rady a 

pomáhali im zvládať bežné, ale aj výnimočné životné situácie, či komunikáciu s rôznymi 

inštitúciami. Prijímali nových klientov, uzatvárali s nimi zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby, spolupracovali a komunikovali s rodinou a najbližšími príbuznými. Ich ďalšou 

náplňou bolo aj zhotovovanie dodatkov k zmluvám, uchovávanie cenností a finančných 

prostriedkov v depozite a drobné nákupy pre klientov. 

V spolupráci so stravovacím a ekonomickým úsekom zabezpečovali vyúčtovanie úhrad za 

ubytovanie, stravu a pomoc pri odkázanosti. Pri svojej práci sa riadili etickým kódexom 

sociálneho pracovníka. 
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3.2 Práca sociálnych terapeutov a ergoterapeutov 

V rámci aktivačných činností prijímateľov sociálnej služby sa v roku 2016 pravidelne 

uskutočňovali „denné aktivity“ pod vedením sociálnych terapeutov a ergoterapeuta. Denné 

aktivity sa realizovali každý pracovný deň od 9,30 do 11,00 hod. v terapeutických 

miestnostiach na každom poschodí nášho zariadenia. 

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, arteterapiu a ergoterapiu sme využívali na rozvoj jemnej 

motoriky prijímateľov. Prijímatelia zhotovovali zaujímavé výrobky, stavali puzzle, hrali 

spoločenské hry, strihali, maľovali obrazy.... 

Sociálni terapeuti a ergoterapeuti pri svojej práci využívali aj prvky muzikoterapie a 

biblioterapie. 

 

Pravidelnou piatkovou aktivitou bolo premietanie filmu, podľa želania prijímateľov. K 

dispozícii bola aj telocvičňa vybavená stacionárnym bicyklom, 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 podvedením 

ergoterapeuta 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 

klientom.  

Okolie zariadenia tvorí park s 

lavičkami a záhradným altánkom, 

ktorý slúži na relaxáciu a oddych 

prijímateľov sociálnej služby. Areál 

zariadenia dáva priestor aj na 

hádzanie šípok, prechádzky a pre 

tých aktívnejších klientov je 

možnosť využitia malej okrasnej 

záhradky, kde si pestujú svoje kvety. 

 

V prípade nepriaznivého počasia si 

môžu prijímatelia posedieť na krytej 

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.  
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3.3 Práca psychológa 

Umiestnenie do nášho zariadenia môže predstavovať pre nového občana či seniora 

zásadnejšiu zmenu jeho životného štýlu, ktorá je 

spojená so stratou zázemia, známeho teritória a s ním 

spojenej identity. Takáto závažná zmena sa môže stať 

záťažovou situáciou, pričom intenzita záťaže je závislá 

od mnohých okolností. Niektorí naši klienti strácajú 

istotu orientácie a pocit bezpečia vyplývajúci so 

známeho prostredia.  

Aj prechod z budov zariadenia pre seniorov na ul. Pri 

vinohradoch  do budovy zariadenia na Podbrezovskej 

ul. kde sa poskytuje sociálna služba v domove 

sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov na 

základe zhoršeného zdravotného stavu niektorí seniori 

chápu ako posledné štádium aktívneho života, čo pôsobí na nich stresujúco a prejavuje sa to 

okrem iného aj v oblasti základných psychických potrieb.  

Výraznou podporou pre prijímateľov bola v minulom roku aj psychologička, ktorá nových 

prijímateľoch podporovala pri adaptácii na zmenené životné podmienky, ale bola k dispozícii 

aj ostatným prijímateľom, ktorí požiadali alebo potrebovali odbornú pomoc a radu. Zároveň 

zabezpečovala,  pamäťový tréning pre klientov v zariadení pre seniorov, bola členkou 

redakčnej rady nášho časopisu  a venovala sa vyhotovovaniu individuálnych plánov klientov.  

 

3.4 Práca informátoriek 

Informátorky patria pod sociálny úsek a vítajú s úsmevom na tvári všetky návštevy našich 

klientov. Majú prehľad o aktuálnom dianí v zariadení a správne usmerňujú všetkých 

návštevníkov zariadenia. Okrem toho sa stali dôležitým spojivom medzi prijímateľmi a 

ostatnými úsekmi zariadenia. Veľakrát boli práve oni adresátmi mnohých dôležitých 

informácií od prijímateľov tzv. bútľavou vŕbou a preto je ich práca veľmi dôležitá. 

4. Kultúrna a záujmová činnosť 

 

V nasledujúcich tabuľkách predstavujeme súhrn našich akcií za rok 2016. 

Január 
Vystúpenie speváckeho zboru Chorus 

angelicius z Budmeríc 

06.01.2016 

Burza šatstva 13.01.2016 

Stretnutie s herečkou p. Idou Rapaičovou 20.01.2016 

Vystúpenie speváckeho zboru Račianski 

dôchodcovia 

29.01.2016 
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Február 
VI. maškarný ples 04.02.2016 

Dobrovoľnícky deň s firmou DELL 26.02.2016 

 

 

Marec 
Slávnostné odovzdávanie notebooku od 

firmy Hewlett- Packard a vystúpenie 

speváckeho zboru Radovanka 

03.03.2016 

Vystúpenie pri príležitosti MDŽ 08.03.2016 

Maľovanie vajíčok s dobrovolníkmi s 

firmou Hewlett - Packard 

15.03.2016 

Týždeň mozgu 14.03. - 18.03.2016 

Dobrovoľnícky deň s firmou DELL 18.03.2016 

Apríl 
Beseda s historikom na tému „Spomienky 

na likvidáciu kláštorov“ 

12.04.2016 

Dobrovoľnícky deň s firmou DELL 13.04.2016 

Kytica piesní a poézie - vystúpenie 15.04.2016 

Vystúpenie Vajnorského ochotníckeho 

divadla 

27.04.2016 

Výlet na Červený kameň 28.04.2016 
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Máj 
Vystúpenie ku Dňu matiek 11.05.2016 

Púť do Marianky 30.05.2016 

Sadenie debničkovej záhrady 19.05.2016 

Projekt „Bicyklovanie neobmedzené 

vekom“ 

28.05.206 

Policajná prevencia – prednáška 31.05.2016 

 

„Bicyklovanie neobmedzené vekom“ 

je pôvodom dánsky projekt, ktorý sa 

na Slovensko dostal minulý rok po 

prvýkrát. A my sme mohli byť jeho 

súčasťou! Nevyhnutným nástrojom 

tohto projektu je rikša – nákladný 

bicykel určený na prevoz ľudí. Rikšu 

zaobstaralo občianske združenie 

Cyklokoalícia, ktorého prezidentom 

je Peter Netri. Bicykel je možné 

požičať dobrovoľníkom, ktorí 

povozia našich klientov po 

bratislavských uličkách. 
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Jún 
Projekt „Naše mesto“ 10.06.2016 

Súťaž „Pestrý deň“ 16.06.2016 

Petangový turnaj v DSS Merema v Modre 23.06.2016 

Presádzanie kvetov s dobrovoľníkmi 

z firmy Hewlett - Packard 

24.06.2016 

Júl 
Akcia zameraná na skrášľovanie záhrady 

nášho zariadenia 

14.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 
Olympiáda seniorov v DSS Rosa 23.08.2016 

September 
Deň otvorených dverí v Dome tretieho veku 

v Bratislave 

14.09.2016 

Trh dobrovoľníctva 17.09.2016 

Výlet na Bratislavský hrad 20.09.2016 
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Október 
Vystúpenie p. Roya z Vajnôr 10.10.2016 

Púť do Šaštína 12.10.2016 

Vystúpenie speváckeho zboru Radovanka 

v DSS Plavecké Podhradie 

13.10.2016 

Vystúpenie Lúčnice 16.10.2016 

Vystúpenie detí zo ZŠ Tbiliská z 

Bratislavy 

19.10.2016 

November 
Výlet do čokoládovne v Rakúsku 08.11.2016 

Exkurzia pre študentov Univerzity 

Komenského v Bratislave 

15.11.2016 

Katarínska zábava 24.11.2016 

Vystúpenie „Šansóny“ 30.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 
Príchod sv. Mikuláša 06.12.2016 

Vystúpenie detí zo ZŠ Čachtická z 

Bratislavy 

06.12.2016 

Pečenie koláčov s dobrovoľníkmi z firmy 

Hewlett - Packard 

13.12.2016 

Akcia „Vianočné pohľadnice“ 

a rozdávanie koláčikov od dobrovoľníkov 

22.12.2016 
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Okrem vyššie uvedených podujatí a akcií sme realizovali pravidelné aktivity ako napríklad 

reminiscenčnú terapiu, pamäťovú terapiu, canisterapiu, pravidelné PC kurzy pre klientov 

a zamestnancov a veľkým úspechom sa stal tanečný krúžok organizovaný v spolupráci 

s Elenou Jágerskou, profesionálnou tanečníčkou spoločenských tancov. 

V roku 2016 sme sa zamerali aj na klientov mužského pohlavia a v časti budovy zariadenie 

pre seniorov sme zriadili „chlapskú dielňu“. Je vybavená pracovným stolom, potrebným 

náradím a nástrojmi na vyrábanie rôznych užitočných alebo umeleckých predmetov. 

Zriadením tejto dielničky sme vypočuli priania našich mužov – klientov, ktorí sa tešia aj 

z drobnej manuálnej práce. 

 

5. Časopis „Naše noviny“ 

Ani v minulom roku naši klienti nelenili a prispievali svojimi textami, vtipmi, príbehmi 

a kresbami do nášho časopisu. Redakčnú radu tohto milého časopisu tvoria naši aktívni  

klienti, sociálny pracovník, psychológ, ktorý tlačil a editoval príspevky. Časopis sa vydával 4- 

krát do roka a je prístupný aj v elektronickej podobe na webovej stránke zariadenia. 

6. Občianske združenie sv. Jozefa 

Občianske združenie svätého Jozefa je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, 

ktorého cieľom  je združiť  občanov hlavne za účelom podpory rozvoja Domova sociálnych 
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služieb a zariadenia pre seniorov Rača, organizovania spoločenských, športových 

a kultúrnych podujatí a organizovania vzdelávacích aktivít. 

V roku 2016 sa občianske združenie zapojilo do viacerých projektov.  

Štyri projekty boli úspešné v rámci ktorých sa nám podarilo získať finančné prostriedky. 

Firma Johnson nám poskytla grand v sume 896,94 €. Uvedené zdroje boli použité na 

revitalizáciu priestoru pred  areálom do DSS a ZpS Rača a zároveň na nákup kvetov do  

areálu zariadenia.  

Nadácia Veolia Slovensko nám poskytla finančný dar v sume 500 €. Finančné prostriedky  

boli použité na vybudovanie hobby dielne pre klientov zariadenia.  

Z Ministerstva financií nám bol poskytnutý grand v sume 7 000 €. Zdroje sú finančné viazané 

na nákup cvičebných pomôcok do zariadenia.  

V závere roka sme sa tiež zapojili do iniciatívy Zlatá rybka vypísaný firmou Schenker. 

Obdŕžali sme 500 eur na účel „Vianoce pre dôchodcov“. 

  

7. Dobrovoľníctvo 

Ďakujeme, že vás máme, milí 

dobrovoľníci. Spolu s 

dobrovoľníkmi z rôznych firiem sa 

nám podarilo uskutočniť niekoľko 

vyššie spomenutých akcií a výletov 

zameraných na klientov a na údržbu 

nášho zariadenia. 

Ďakujeme nadácii Pontis, ktorá je 

jednou z najväčších grantových 

nadácií na Slovensku, ktorá 

podporuje firemné dobrovoľníctvo. Vďaka nej sa nám v roku 2016 podarili úžasné výlety, na 

ktoré spomínali klienti celý rok s úsmevom na tvári. 

 

Ďakujeme dobrovoľníkom z firmy Hewlett –Packard a dobrovoľníkom z firmy Tesco. 

. 

V našom zariadení vykonávajú svoju činnosť aj jednotliví dobrovoľníci, ktorých sa k nám 

hlásia prostredníctvom   Bratislavského  dobrovoľníckeho centra, osobnou zaangažovanosťou 

zamestnancov, spoluprácou s miestnou komunitou , strednými a vysokými školami alebo 

prostredníctvom výzvy na našej webovej stránke.  

Veríme, že doterajší dobrovoľníci zostanú verní nášmu zariadeniu a klientom a prajeme si, 

aby sa našli aj noví, ochotní a obetaví ľudia, ktorí na úkor svojho voľného času venujú 

niekoľko nezaplatených minút aj naším klientom, pre ktorých je to neuveriteľný prínos krásne 

stráveného času. 
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8. Vyhodnotenie činnosti zdravotného úseku za rok 2016 

Prácu  na zdravotnom úseku zabezpečovala vedúca v úzkej spolupráci s úsekovými  sestrami, 

zdravotnými sestrami, sanitármi a opatrovateľkami.  

V rámci sústavného vzdelávania zamestnancov na zdravotnom úseku sa nám podarilo 

zorganizovať niekoľko odborných seminárov zameraných na skvalitnenie práce nielen 

zdravotníckych zamestnancov, ale aj celého tímu zamestnancov, ktorí prichádzajú do 

kontaktu s prijímateľom.  

Veľký prínos pre personál malo aj zhliadnutie psychologického filmu, ktorý poukazoval na 

úskalia spolužitia človeka postihnutého Alzheimerovou demenciou s blízkou rodinou 

i okolím. Dosiahli sme tak rozšírenie vedomostí o tejto chorobe aj u obslužného personálu 

a kvalitnejší prístup ku klientovi s touto diagnózou. 

 

Zariadenie vlastní elektrické zdviháky - 4x MINISTREL a kúpacie kreslá CARENDO a 

CARINO. Zdvihák MINISTREL sa používa na premiestňovanie a  polohovanie  imobilných 

klientov. Kúpacie kreslá sa používajú na hygienu /sprcha, výmena inkontinenčných 

pomôcok/. Tieto zariadenia sú prospešné pre klientov z dôvodu šetrnejšej manipulácie a pre 

personál uľahčenie zdvíhania klientov, všetky boli uvedené do prevádzky po odbornom 

zaškolení. Zabezpečené boli náhradné batérie  a nabíjačky.  

OdoCare je bez zápachový odpadkový kôš určený pre likvidáciu inkontinenčných materiálov. 

Akonáhle sú materiály vhodené do koša neuniká už žiaden zápach. Manipulácia je pre 

personál jednoduchá, hygienická   a komfortná. Personál ani klienti už nemusia byť neustále 

konfrontovaní nepríjemným zápachom. Zabezpečené boli 4 koše na každé poschodie.  

 

8.1 Multidisciplinárny tím, individuálne plány  

Ku skvalitneniu práce, ale aj k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb veľmi prispela 

multidisciplinárna spolupráca medzi sociálnym a zdravotným úsekom. Kontaktní pracovníci 

sa stretávali raz do týždňa, jednotlivo na každom poschodí, aby si odovzdali potrebné 

informácie a monitorovali aktuálne potreby prijímateľov. 

Individuálna spolupráca medzi personálom zariadenia a prijímateľmi je dlhodobá, prirodzená 

a pre vypracovanie individuálnych plánov veľmi dôležitá. Ihneď po príchode dostáva nový 

prijímateľ svojho dôverníka, ktorý sa stará o jeho adaptačný plán ktorý neskôr pokračuje 

individuálnym plánom. 

 

9. Vyhodnotenie činnosti stravovacieho úseku za rok 2016 

Stravovací úsek  významnou mierou prispieval k celkovej spokojnosti našich klientov V 

období celého roka zabezpečoval stravovanie pre klientov a  zamestnancov  podľa zásad 

zdravej výživy a s prihliadnutím na ich zdravotný stav. Podľa všeobecne platných receptúr sa 

pripravovali tri druhy stravy – racionálnu, šetriacu a diabetickú. Niekoľkým klientom sa 

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

podľa potreby mletím alebo mixovaním. Nebola výnimkou aj príprava individuálnej stravy 

pre jednotlivých klientov tak, ako si to vyžadoval ich momentálny zdravotný stav. V rámci 
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celodennej stravy sa klientom poskytovali raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre 

diabetikov  aj druhá večera. Klientom, ktorí sa nedokázali sami najesť, bol nápomocný a 

podával pripravenú stravu personál zdravotného úseku. 

Výdaj jedál sa uskutočňoval v jedálni - časť zariadenie pre seniorov, Pri vinohradoch 267 a  

v jedálni stravovacej prevádzky na ulici Podbrezovská 28. Ležiacim klientom nosil stravu po 

jednotlivých oddeleniach na izby zdravotný personál.  

V decembri 2016 sme prostredníctvom dodávateľskej firmy zabezpečili dodávku a montáž 

klimatizačných zariadení do jedálne na Podbrezovskej 28. Ich používaním, hlavne v letných 

mesiacoch, chceme vytvoriť optimálne podmienky pre našich klientov počas konzumácie 

jedál.  

10. Vyhodnotenie činnosti ekonomického úseku za rok 2016 

Ekonomický úsek spravuje finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie všetkých činností 

v zariadení, sleduje hospodárenie s príjmami a výdavkami, výnosmi a nákladmi zariadenia a 

vedie účtovnú a majetkovú evidenciu. 

 

Hospodárenie DSS a ZPS Rača v roku 2016: 

PRÍJMY 

EK Názov Suma v EUR  

212 Príjmy z vlastníctva 3 283,90 

223 Príjmy za sociálnu službu 594 587,61 

292 Ostatné príjmy 18 671,47 

311 Granty 342,30 

322 Transfery v rámci verejnej správy 1 517 207,51 

SPOLU: 2 134 092,79 

 

VÝDAVKY 

EK Názov Suma v EUR  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 022 273,95  

620 Poistné a príspevok do poisťovní 368 378,23  

631  Cestovné náhrady 14,40  

632 Energie, voda a komunikácie 237 792,72 

633  Materiál 252 204,58 

634 Dopravné 5 143,76 

635  Rutinná a štandardná údržba 68 426,77 

636 Nájomné za nájom 269,71 

637 Služby 142 419,09 

640 Bežné transfery 9 529,58 

700 Kapitálové výdavky 27 640,00 

SPOLU: 2 134 092,79 
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11. Vyhodnotenie činnosti technicko – prevádzkového úseku za rok 2016 

Technicko- prevádzkový úsek prispieva k vysokej kvalite technických služieb poskytovaných 

v tomto zariadení a zároveň je to jedno z nosných oddelení, bez činnosti ktorého by naše 

zariadenie nemohlo fungovať.  

V roku 2016 sa v rámci havarijného 

stavu, ktorý zasiahol naše zariadenie 

v zimných mesiacoch podarilo 

technicko-prevádzkovému úseku 

zabezpečiť rýchlu opravu vodovodných 

potrubí, cez ktoré je dodávaná teplá 

voda pre klientov do ZpS Pri 

vinohradoch.   

Takisto sa podarilo nainštalovať 

svetelnú signalizáciu pri chodníku, 

v záhrade  ktorý spája budovu na Podbrezovskej ulici a budovu Pri vinohradoch.  

V rámci skvalitnenia služieb spojených s manipuláciou bielizne sa nám podarilo zakúpiť 

označovač bielizne.  Každé poschodie si označilo bielizeň, ktorú dávame prať do práčovne. 

Skvalitnenie tejto služby spočíva v tom, že takto označené prádlo vydrží niekoľko desiatok 

praní, kým bielizeň označená centrofixkou sa veľmi rýchlo vyprala a prichádzalo k častým 

nedorozumeniam. 

 

K úseku patria  aj vodiči, ktorí zabezpečovali dopravu zamestnancom zariadenia na rôzne 

pracovné stretnutia a školenia a spolupracujú aj so stravovacím úsekom, kde pomáhajú 

s dovozom obedov do jedálne v zariadení pre seniorov, Pri vinohradoch 267. 

Veľká vďaka patrí aj pani upratovačkám, ktoré sa starajú o čistotu celého zariadenia či už 

kancelárskych a spoločných priestoroch a samozrejme aj izieb našich klientov. 

Tento úsek samozrejme úzko spolupracuje so sociálnym oddelením v rámci dobrovoľníckych 

akcií a takisto s ekonomickým úsekom pri  verejnom obstarávaní potrebného technicko-

prevádzkového zabezpečenia. 

12. Supervízia zamestnancov 

Pre personál zdravotného a sociálneho úseku sa počas roku 2016 poskytovala  supervízia, 

ktorú zabezpečoval externý supervízor. Supervízia sa konala skupinovou formou.  

13. Vzdelávanie zamestnancov 

Zamestnanci všetkých úsekov využili možnosť vzdelávania sa a absolvovali školenia 

ohľadom svojej náplne práce. 
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Sociálni pracovníci, sociálni terapeuti a zdravotný personál sa zúčastnili na školení  ohľadom 

aktivizácie ľudí s demenciou, pomoc rodinám po strate blízkeho, práca s klientom v odpore a 

na konferencií s témou nefarmakologických prístupov v sociálnych službách. 

Pracovníci ekonomického úseku sa zúčastnili školení ohľadom verejného obstarávania. 

Zamestnanci na zdravotnom úseku sa zúčastnili na workshope zameranom na správne 

používanie zdvihákov a pomôcok slúžiacich na manipuláciu s imobilnými prijímateľmi. 

14. Kontakt na poskytovateľa sociálnych služieb 

Adresa: 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 

Bratislava 

Riaditeľ: Mgr. Ján Kmeť, PhD. 

Telefón: 

Ústredňa Domova sociálnych služieb: 02/44 88 98 15 

Ústredňa Zariadenia pre seniorov: 02/44 88 71 22 

Internetová stránka: 

www.ddraca.sk 

11. Záver 

Výraznou úlohou naďalej zostáva kvalitný a individuálny prístup personálu ku klientom.  

 

V roku 2017 naďalej chceme prehlbovať naše veľmi dobré vzťahy s nadáciou Pontis a využiť 

mladý potenciál študentov vysokých škôl, ktorí k nám chodia na povinné vysokoškolské 

praxe a zážitkové praxe, aby sa k nám v rámci dobrovoľníctva a získavania nových poznatkov 

využiteľných v praxi opäť vracali. 

Spokojnosť klientov nás povzbudzuje v presvedčení, že naše úsilie sa oplatí.  

 

Fotografie vo výročnej správe sú zverejnené so súhlasom osôb na nich zobrazených. 

 

 

V Bratislave, dňa 30.06.2017 

Vypracovala: Mgr. Elena Lukešová 

Schválil: Mgr. Ján Kmeť, PhD. 


