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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 

prijímateľom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, tiež tým, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný 

stav vyžadujú starostlivosť inej fyzickej osoby. 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 2014 

 

Naďalej naše zariadenia chce byť vyhľadávaným miestom, kde každý senior a každý 

občan odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby bude mať túžbu žiť. Činnosti a prístup k 

prijímateľom sociálnych služieb sme 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 

Naplniť túto túžbu 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. 

 

 

ČASŤ B 

 

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

Pri Vinohradoch 267, Bratislava 

 

V časti Pri vinohradoch  je kapacita 105 klientov.  

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 týchto dvoch budovách  pracovali jedna sociálna pracovníčka, dve zdravotné sestry, 

tri upratovačky, tri informátorky a dvaja pracovníci nočného dozoru. 
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Sociálna pracovníčka spolupracovala so sociálnymi pracovníčkami z časti 

Podbrezovská a Strelková, tiež so sociálnymi terapeutmi, ergoterapeutmi, so zdravotným, 

ekonomickým, stravovacím a technickým úsekom. 

Sociálna pracovníčka sa vo svojej práci riadila Etickým kódexom sociálneho 

pracovníka s ohľadom na individuálne potreby klientov a na ich fyzické a psychické 

možnosti. Pravidelne  spolupracovala s rodinnými príslušníkmi klientov. Už  pred nástupom 

do zariadenia sa dohodnú podmienky zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Po dohode 

pripravila sociálna pracovníčka k nástupu spisovú dokumentáciu prijímateľa sociálnych 

služieb. Pri ukončení pobytu klienta zabezpečovala všetky potrebné náležitosti. 

V zariadení sa vytváral priestor pre dostatočné množstvo ponúk  pre voľno časové 

aktivity, terapie, návrhy a podnety pre zmysluplné trávenie voľného času klientov ako napr. 

Reminiscenčná terapia, Ergoterapia, práca s hlinou, zbor Radovanka, ručné práce. 

Sociálna pracovníčka viedla spevácky zbor Radovanka, ktorá v roku 2014 oslávila svoje 

5. výročie vzniku. Radovanka už tradične prináša  pri vystúpeniach radosť ľuďom v zariadení 

i mimo neho napr. vystúpenie  v Sološnici, župná olympiáda v DSS Rosa. 
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2. Vyhodnotenie činnosti za časť zariadenia - Domov sociálnych 

služieb a Zariadenie pre seniorov, Podbrezovská 28, Bratislava 

 

Časť Podbrezovská  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 pracovali tri sociálne pracovníčky, štyri sociálne terapeutky a 

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

2014 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. 

Sme si vedomí nezameniteľnej úlohy psychického povzbudenia a eliminovania pocitu 

osamelosti našich klientov a preto v našom zariadení realizujeme: 

Denné aktivity: Sú na každom poschodí prispôsobené konkrétnym klientom a ich 

individuálnym potrebám. Klienti radi počúvajú čítané príbehy, alebo spomínajú na svoje 

detstvo a mladosť. 

           V rámci denných aktivít býva občas aj krátka rozcvička, aktivity zamerané na jemnú 

motoriku klientov, spev, či cvičenia na rozvoj kognitívnych schopností.  

Ergoterapia: Práca klientov je vždy prispôsobená ich záujmu, možnostiam a schopnostiam. 

Väčšinou sú obrázky výsledkom spoločnej práce a vzájomného dopĺňania sa. Aktivita je 

zameraná na zachovanie/rozvoj jemnej motoriky prostredníctvom lepenia, kreslenia či 

vystrihovania. Vzniknuté predmety nám zároveň slúžia na dekoráciu nášho zariadenia. 
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Popri denných aktivitách na jednotlivých poschodiach máme ešte tvorivú dielňu, 

v ktorej prebieha práca s hlinou a maľovanie obrazov. Výrobkami znova skrášľujeme 

priestory nášho zariadenia, alebo ich klienti dávajú ako dar svojim príbuzným a blízkym. 

Rovnako ich dávame ako poďakovanie dobrovoľníkom, ktorí nám rôznou formou pomáhajú.  

Práca s hlinou i farbami má pozitívne terapeutické účinky. Slúžia na uvoľnenie tenzie, 

stresu, či na lepšie vyjadrenie a pochopenie svojich pocitov. Rovnako posilňuje 

sebahodnotenie, sebavyjadrenie a sebavedomie klientov, rozvíja ich tvorivosť, kreativitu 

a uspokojuje potrebu estetického prežívania a sebarealizácie. 

Ručné práce: Práca s papierom, kartónom, štrkom, krepovým papierom, servítkami, 

vystrihovanie, lepenie, rozvíjanie fantázie, tvorenie obrazov, vyrábanie rámov. 

Ergoterapeutka sa venuje klientkam, ktoré ručné práce napĺňajú a ktoré zvládajú aj 

náročnejšie postupy, než aké sú využívané v bežnej ergoterapii. Vzniknuté predmety ale 

i samotný proces práce klientkam prináša radosť a uspokojenie. 

Aj tieto výrobky slúžia na skrášľovanie spoločných priestorov ale i ako dary alebo prezenčné 

predmety nášho zariadenia. 

Premietanie filmu: Každý piatok je v našej spoločenskej miestnosti premietaný film. 

Klienti si vyberajú zo širokej ponuky filmov.  

Počítačový kurz: Vďaka našim dobrovoľníkom prebieha pravidelný kurz pod vedením 

odborníkov. Ku klientom je individuálny prístup a na kurze sa preberajú vždy témy, o ktoré 

klienti prejavia záujem. 

Reminiscenčná terapia: Spomínanie na detstvo, mladosť a rôzne, terapeutom vopred 

pripravené a zadané, témy, ktoré prebieha v reminiscenčnej miestnosti. Tá je zariadená v štýle 

70tých rokov a napomáha klientom v spomínaní vytváraním obdobnej atmosféry. 

Reminiscenčná terapia aktivizuje dlhodobú pamäť klientov. 
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Tréning pamäti: Slúži ako prevencia proti vzniku demencie Alzheimerového typu, 

začiatku problémov s pamäťou ale i na začlenenie klientov do spoločenstva. Je pravidelnou 

aktivitou. Začína sa fyzickou rozcvičkou pod vedením terapeuta a pokračuje úlohami na 

aktivizovanie dlhodobej pamäti, krátkodobej pamäti, logického myslenia, kreativity či 

pozornosti. 

Hudba a spev: Nepopierateľné terapeutické účinky má na psychiku klienta práve vplyv 

hudby. V našom zariadení sa klienti často zúčastňujú na rôznych kultúrnych podujatiach, 

koncertoch a vystúpeniach. Okrem iného majú možnosť zapojiť sa do nášho spevokolu 

Radovanka. 

Cvičenie: Raz týždenne prebieha cvičenie v rehabilitačnej miestnosti s terapeutkou. 

Jednoduché cviky na žinenke, stacionárnom bicykli, či bežiacom páse pomáhajú klientom 

udržiavať sa v kondícii. 

Petang: Počas jari – jesene (v závislosti od počasia) prebiehajú denné aktivity aj 

v našej záhrade. Klienti sa s obľubou venujú hre petang. Vďaka nej sú na čerstvom vzduchu, 

okysličuje sa im mozog,  majú pohyb, spoločnosť a tréning na petangový turnaj, ktorého sa 

radi každoročne zúčastňujú. 

V neposlednom rade prebieha denne individuálna terapia. Závisí od záujmu, potreby, 

schopností a možností konkrétneho klienta. Súčasťou individuálnej terapie môže byť 

rozhovor, čítanie, modlitba, relaxačné cvičenia, spoločné vypracovávanie individuálneho 

plánu. 
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Časopis 

 Pod vedením sociálnych pracovníčok sociálneho úseku vychádza  pravidelne časopis 

Naše noviny, v roku 2014 vyšli štyri čísla. Obsah časopisu tvoria z podstatnej časti príspevky 

klientov, ktorí v ňom uverejňujú svoje zamyslenia, zážitky, postrehy. Pravidelne sa so 

sociálnymi pracovníčkami stretávajú na redakčnej rade a podieľajú sa tak na tvorbe časopisu 

po obsahovej a  vizuálnej stránke. Na tvorbe časopisu sa svojimi príspevkami podieľajú aj 

pracovníčky z ostatných úsekov. 

 

Depozitný účet 

        Formou zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb obyvateľom DSS a ZpS je 

služba poskytovania úschovy cenných vecí a finančných prostriedkov. Cenné veci sú klientom  

uschované na základe ich požiadania v trezore sociálneho úseku. Finančné prostriedky 

klientov sú uschovávané na depozitnom účte zariadenia. Spravovanie finančných prostriedkov 

je realizované  na základe požiadania klienta formou informovaného súhlasu. Sociálna 

pracovníčka spravuje klientom ich finančné prostriedky, určené na úhradu liekov, 

zdravotníckeho materiálu a hygienických potrieb. Platby sú uhrádzané na základe 

predložených faktúr bezhotovostne,  prevodným príkazom. Pre klientov sú z depozitného účtu 

zabezpečované tiež služby kaderníčky a pedikérky, drobné nákupy, alebo na požiadanie 

klienta aj sprievod na ošetrenie. Sú uhrádzané bezhotovostne po predložení faktúr, alebo v 

hotovosti na základe bločkov z registračnej pokladnice. Na krátky čas si môžu klienti na 

depozitnom účte finančnú hotovosť aj uschovať. Spravovanie finančných prostriedkov je 

každý mesiac dokladované mesačnou uzávierkou, raz štvrťročne sú pre klientov generované 

výpisy zostatkov na účtoch klientov. V prípade záujmu klientov sú tieto výpisy generované na 

požiadanie klienta. 

 

 

3. Vyhodnotenie činnosti za časť zariadenia - Domov sociálnych 

služieb, Strelková 2, Bratislava 

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

dospelej osobe, ktorá je odkázaná  na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 
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najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. Služby 

v zariadení poskytovala jedna sociálna pracovníčka. Súčasťou odborného tímu bol jeden  

ergoterapeut, ktorý pracoval na ¾ pracovný úväzok a jedna sociálna terapeutka, ktorá bola 

zamestnaná na ¼ pracovný úväzok, úseková sestra,  päť zdravotných sestier, jeden sanitár 

a šesť opatrovateliek. O čistotu v zariadení sa starali dve upratovačky.  Výdaj dovážanej 

stravy zabezpečovali striedavo dve pracovníčky stravovacieho úseku. Pranie bielizne 

prebiehalo v práčovni DSS a ZpS Rača v časti Podbrezovská 28.  

 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. 

Činnosť v DSS a ZpS Rača časť Strelková v roku 2014 pokračovala v nastúpených 

aktivitách z roku 2013 – smerujúcich ku skultúrňovaniu a kultivovaniu pracovného prostredia 

a harmonickej rodinnej atmosfére.   

Všetky zaužívané každodenné aktivity, ktoré sa robili v predchádzajúcom roku sme dokázali 

udržať a pokúsili  sa ich obohatiť o nápady a činnosti, ktoré vychádzali z iniciatívy samotných 

klientov - bicyklovanie v areáli zariadenia, nákup spoločného DVD prehrávača do 

spoločenskej miestnosti.  

Začali sa organizovať spoločné stretnutia klientov, rodinných príslušníkov 

a zamestnancov spojené s prezentáciou fotografii z činnosti našich klientov,  občerstvením 

a zábavou.  Našou prioritou stále ostával  pobyt  na čerstvom vzduchu  v areáli záhrady. 

Klienti naďalej využívali služby pedikérske a kadernícke. Podľa možností sa zúčastňovali 

podujatí , ktoré boli  organizované v DSS a ZpS Rača v časti Podbrezovská. Zvíťazili 

v petangovom turnaji. Veľmi sa im páčilo v Slovenskom národnom múzeu. Radi spomínajú  

na Katarínsku zábavu... Dobrý ohlas sa získal od rodinných príslušníkov.  

V roku 2014 sa nám podarilo zapojiť našich klientov do komunitného života Rače. Na 

aktivity, podujatia, ktoré sa dejú mimo zaradenia v jeho blízkom ale i vzdialenejšom okolí.  

Hneď v januári sme využili možnosť navštíviť divadelné predstavenie poriadené Miestnym 

úradom Rača v Nemeckom Kultúrnom dome. Osem klientov sa bavilo na „One woman show“  

Zuzany Krónerovej v komédii Shirley Valentine od britského komediografa Willy Russella.  
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V máji zase patrili naši klienti medzi prvých zákazníkov novootvorenej cukrárne 

„Dobrotka“ v susedstve račianskej pošty. Odmenou za trochu namáhavú pešiu a  vozíčkovú 

túru, ktorú merali z nášho zariadenia popri električkovej trati až k pošte, im bolo príjemné 

posedenie na slniečku pri kávičke so sladkým bonusom, ktorý im daroval majiteľ kaviarne.  

Naši klienti privítali ponuku skupinového cvičenia a prihlásili sa na precvičovanie 

a rozhýbanie chrbtového svalstva a pod vedením trénerky.  

V rámci vzdelávania zamestnancov sa nám podarilo usporiadať  kreditované semináre  

pre zdravotné sestry, ktorých sa zúčastnili nie len zdravotníci, ale aj opatrovateľky a sociálne 

pracovníčky. 

Poskytovanie sociálnych služieb v budove  časti Strelková bolo 15.12.2014 prerušené. 

Z vypracovanej Technickej správy – statické posúdenie porúch objektu s návrhom na ich 

odstránenie spoločnosti  SC STATIK, s.r.o., vyplynulo, že podlahy objektu na Strelkovej 2 sú 

vo funkčne nespôsobilom stave a ich stav v plnom rozsahu zodpovedá stavu havárie. 

V nadväznosti na závery technickej správy bolo nevyhnutné v záujme ochrany života 

a zdravia osôb nachádzajúcich sa v objekte na Strelkovej 2 pristúpiť k ich premiestneniu do 

priestorov zariadenia DSS a ZpS Rača a to do častí Pri vinohradoch a Podbrezovská až do 

odstránenia zistených závad a do opätovného sprevádzkovania budovy. Časť prijímateľov 

sociálnych služieb bola umiestnená i do iných zariadení v rámci Bratislavského 

samosprávneho kraja. 

 

 

4. Individuálne plány, multidisciplinárny tím a pracovné skupiny 

 

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

poschodí zariadenia na Podbrezovskej ulici vytvárame tím, ktorý sa skladá z opatrovateliek, 

zdravotnej sestry, staničnej sestry, sociálneho pracovníka, sociálneho terapeuta, 

rehabilitačného pracovníka. Tento tím sa spoločne stará o individuálne potreby klienta, 

rovnako o jeho zaradenie sa do spoločenstva zariadenia.     

Individuálny prístup  

Zamestnanci zariadenia sa v predchádzajúcom roku 2014 snažili ku klientom 

pristupovať najmä so zreteľom na individuálne potreby svojich klientov. Tieto jednotlivé 

potreby sú zaznamenané v individuálnych plánoch, ktoré si  zamestnanci spolu s priradenými 

klientmi aktualizujú dvakrát ročne.  
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Zamestnanec potreby priradeného klienta prezentuje hlavne na multidisciplinárnych 

stretnutiach a tak je zabezpečený práve spomínaný individuálny prístup ku klientovi.  

Pre lepšiu predstavu o individuálnom prístupe spomenieme pár príkladov z praxe v DSS a 

ZpS Rača (pozn. mená klientov z dôvodu ochrany osobných údajov sú zmenené):  

- Vytvárame podmienky pre realizáciu ich záľub. Napr. pani Zuzka hrá rada na klavíri, preto 

je jej umožnený prístup do spoločenskej sály, kde je klavírne krídlo. Alebo pán Juraj sa rád 

venuje zberateľstvu, preto je mu umožnené aby svoje zberateľské kúsky mohol vystavovať 

v terapeutickej miestnosti.   

- Spolupracujeme s príbuznými na vytvorení rodinnej atmosféry v našom zariadení. Napr. 

pani Jožka mala okrúhle výročie, tak sme jej pomohli zorganizovať oslavu pre príbuzných.  

- Ak má klient záujem o dobrovoľníka, ten je mu ponúknutý. Napr. pán Jozef rád komunikuje, 

preto sa mu páči ak sa porozpráva s človekom, ktorý ho aktívne počúva. Alebo pani Júlia má 

záľubu v chodení na kávu do blízkej kaviarne, preto rada prijme dobrovoľníka, ktorý tam 

pôjde s ňou.      

Naši pracovníci sa zúčastňujú školení, ktoré prispievajú k vyššej odbornosti ponúkaných 

služieb.   

Multidisciplinárny tím  

Aj v roku 2014 sa v našom zariadení na Podbrezovskej ulici uskutočňovali  

multidisciplinárne stretnutia zdravotného, sociálneho a podľa potreby technického a 

stravovacieho úseku, na ktorých sa zamestnanci venovali individuálnym potrebám klientov.  

Multidisciplinárne stretnutia sa uskutočňujú raz týždenne. Každú stredu za 0. a 1. poschodie, 

vo štvrtok za 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. Počas týchto stretnutí sa rovnako prihliada na individuálny plán klienta, ktorý je 

nápomocný pri riešení aktuálnych problémov. Cieľom stretnutí je vzájomná prepojenosť 

informácií, ktorá je veľmi potrebná vzhľadom k skutočnosti, že človek je bio - psycho - 

sociálna bytosť a tieto stránky bytia sa navzájom ovplyvňujú.    

Pracovné skupiny  

V roku 2014 v DSS a ZPS Rača pracovali pracovné skupiny zložené zo  

zamestnancov a klientov. Pracovné skupiny sa venovali podmienkam kvality sociálnych 

služieb v zmysle zákona o sociálnych službách. Ako príklad uvádzame zasadanie stravovacej 
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komisie. Na zasadnutí sa stretávajú vedúci sociálneho úseku, zdravotného a stravovacieho 

úseku spolu so zastupiteľom klientov. Zasadanie sa koná jedenkrát mesačne.    

 

 

5. Dobrovoľníctvo 

 

 
 

Aj roku 2014 sme aktívne a pravidelne spolupracovali s nadáciou Pontis 

a dobrovoľníkmi z firmy Hewlett-Packard Slovakie. Znovu sme spoločnými silami 

zorganizovali rôzne zaujímavé akcie a spoznali sme nové miesta. Vzhľadom na nepriazeň 

počasia sme sa nemohli zúčastniť na výlete do Botanickej záhrady, ale navštívili sme 

Prírodovedné múzeum. Bezbariérovým autobusom sme boli na prechádzke starým mestom, 

spojenou s posedením na nábreží Dunaja pri Eurovei a drobným občerstvením. Absolvovali 

sme prehliadku Dómu sv. Martina. Boli nám sprístupnené aj miesta ináč návštevníkom 

nesprístupnené a dostali sme aj odborný výklad. Výlet sme opäť zakončili posedením na 

kávičke. Zúčastnili sme sa na Galavečere Via Bona Slovakia zameranom na firemnú 

filantropiu a zodpovedné podnikanie, na ktorom klientky DSS a ZPS Rača odovzdávali ceny 

oceneným firmám a organizáciám. Vďaka zbierke šatstva a iných užitočných vecí, ktorú 

organizuje nadácia Pontis sme usporiadali Burzu vecí, ktoré nám darovali oslovené firmy. 

V rámci projektu Naše mesto sme očistili areál od buriny, zasadili nové rastliny, upratali 

petangové ihrisko a natreli lavičky vo vonkajších priestoroch zariadenia. Dobrovoľníci k nám 

prišli aj pred Vianocami a pomohli nám pri pečení koláčikov. V tomto roku sme našu 

spoluprácu obohatili aj o počítačové kurzy pre klientov, na ktorých dobrovoľníci a experti na 

počítače učia klientov základom práce s počítačom. Dobrovoľníci z Hewlett-Packard sa 
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pravidelne a s radosťou zúčastňovali aj na iných spoločenských akciách a aktivitách 

a budovali si dlhoročný vzťah s našimi klientmi. 

Poďakovanie patrí aj sedemnástym dobrovoľníkom, ktorý sa klientom venovali 

jednotlivo a boli pre nich po celý rok neoceniteľnou oporou. 

 

 

 

6. Kultúrna a záujmová činnosť 

 

Január 2014 

12.01.2014 – Novoročný pozdrav z Limbachu, hudobné vystúpenie 

                  

Február 2014 

10.02.2014 – Divadlo so Z. Krónerovou / Strelková ul./ 

Klienti z DSS Strelková  sa zúčastnili na divadelnom predstavení v Nemeckou kultúrnom 

dome Rača. Podujatie sa konalo pod záštitou MÚ Rača.  

18.02.2014 – IV. maškarný ples 

V spoločenskej miestnosti DSS a ZPS Rača na Podbrezovskej ulici sa už tradične uskutočnil 

IV maškarný ples, na ktorom sa zúčastnili klienti, zamestnanci, rodinný príslušníci a aj 

dobrovoľníci z Nadácie Pontis. Do tanca hrala živá hudba a klienti boli pohostení drobným 

občerstvením. 
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21.02.2014 – Maškarný ples, /Strelková ul./ 

DSS Strelková si okrem iného organizovali aj maškarný ples vo vlastných priestoroch 

vzhľadom na zdravotný stav klientov. 

Pečenie šišiek pre klientov II. poschodie na Podbrezovskej ulici. 

Vo februári si klienti pod dohľadom sociálnej pracovníčky upiekli fašiangové šišky. . 

 

Marec 2014 

06.03.2014 – Plavecký štvrtok 

Klienti DSS a ZPS Rača boli pozvaní do DSS Plavecký štvrtok na ukážku práce 

s hrnčiarskym kruhom a výrobkov z hliny. 

10.3.-14.03.2014 – Týždeň mozgu  

Počas celého týždňa sa sociálni pracovníci na denných aktivitách zameriavali na tréning 

mozgu a pracovali s materiálmi Centra Memory, n.o. Spevácky zbor Radovanka, ktorý sa 

skladá z klientov DSS a ZPS Rača pod vedením sociálnej pracovníčky pripravil pre iných 

klientov program „Veselé spomínanie s pesničkami“, na ktorom mali klienti podľa indícií 

uhádnuť o ktorú pesničku sa jedná a potom si ju klienti spolu so spevokolom  Radovanka 

zaspievali. 
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20.03.2014 – Vystúpenie p. Rosenberga 

Nadácia Pontis sa finančne podieľala na vystúpení p. Karola Rosenberga, ktorí klientom 

zaspieval šlágre z ich mladosti. 

 

 

Apríl 2014 

01.04.2014 – maľovanie veľkonočných vajíčok + PC kurz  

V rámci veľkonočnej prípravy sa v DSS a ZPS Rača v spolupráci s Nadáciou Pontis 

a dobrovoľníkmi Hewlett-Packar Slovakia (ďalej len HP) uskutočnilo podujatie, na ktorom 

klienti spoločne s dobrovoľníkmi a sociálnymi pracovníkmi pripravovali veľkonočnú 

výzdobu do jedálne a celkovo do zariadenia. V rámci tejto akcie sa uskutočnil aj PC kurz pre 

klientov, ktorým sa venoval expert na PC - dobrovoľník z HP. Pomôcky na výzdobu (farby, 

štetce, vajíčka, veľkonočné ozdoby) financovala Nadácia Pontis. 

10.04.2014 –  Galavečer Via Bona Slovakia  

Nadácia Pontis oslovila klientov z DSS a ZPS Rača, aby sa spolupodieľali na odovzdávaní 

cien Via Bona Slovakia za rok 2013. Ceny každoročne udeľuje Nadácia Pontis firmám 

a podnikateľom za rozvíjanie firemnej filantropie a zodpovedné podnikanie na Slovensku. 
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Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v budove divadla P. O. Hviezdoslava a pre klientky bolo 

novou skúsenosťou, na ktorú majú pekné spomienky. 

29.04.2014 – Výlet do Šaštína 

Klienti DSS a ZPS Rača sa zúčastnili celodenného výletu v Šaštíne, kde sa zúčastnili sv. omše 

v národnej Bazilike. Po obede, ktorí si priniesli so sebou mali prednášku o bazilike, pomodlili 

sa sv. ruženec a išli domov. 

 

Máj 2014 

05.05.2014 – Burza šatstva 

Nadácia Pontis aj tento rok zapojila DSS a ZPS Rača do projektu „Burza šatstva a iných 

vecí“. V rámci projektu firmy vyzbierali ošatenie a iné potrebné veci (cvičiace a terapeutické 

pomôcky, DVD, CD nosiče...) pre klientov. Sociálni pracovníci zorganizovali burzu týchto 

vecí v spoločenskej miestnosti zariadenia, kde si klienti povyberali veci, ktoré sa im páčili. 

 

 

 

06.05.2014 – Vystúpenie študentov z VŠMÚ 

V spoločenskej miestnosti vystúpili zahraniční študenti VŠMÚ so svojím hudobno-tanečným 

programom. 
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13.05.2014 – Návšteva Prírodovedného múzea /náhr. program za Botanickú záhradu/ 

Dňa 13.5.2014 sa mal v spolupráci s Nadáciou Pontis výlet do Botanickej záhrady. Vzhľadom 

na nepriaznivé počasie sme zmenili program a s klientmi a dobrovoľníkmi z HP sme 

navštívili Prírodovedné múzeum. Nadácia Pontis zabezpečila bezbariérový autobus a pozvala 

klientov na malé občerstvenie do kaviarničky, kde si klienti vybrali zákusok a nápoj podľa 

vlastného výberu. 

14.05.2014 – Vystúpenie detí zo ZŠ Tbiliská ku Dňu matiek 

Deti zo ZŠ Tbiliská pripravili pekný program pre naše klientky pri príležitosti Dňa matiek. 

 

Jún 2014 

04.06. 2014 – Spevácke vystúpenie nášho klienta p. Žatka 

Klient DSS a ZPS Rača p. Žatko klientom spestril deň vystúpením v spoločenskej miestnosti, 

kde spieval evergreeny z čias ich mladosti. Niektoré známe zahraničné skladby sám 

pretextoval do slovenského jazyka. 

13.06. 2014 – Projekt „Naše mesto“ – upratovanie areálu, grilovačka 

V rámci projektu Nadácie Pontis pod názvom „Naše mesto“ do DSS a ZPS Rača prišlo cca 40 

dobrovoľníkov, ktorí čistili areál od buriny, sadili nové rastliny, upravovali petangové ihrisko 

a natierali lavičky. Odviedli kus práce a Nadácia Pontis zafinancovala nákup rastlín a 

náterových farieb. Za pomoc boli dobrovoľníci, ale aj klienti pozvaní na grilovačku. 
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Júl 2014 

03.07.2014 – Vystúpenie Radovanky na terase 

Vystúpenie speváckeho zboru DSS a ZPS Rača „Radovanka“ na terase zariadenia. Pozvaní 

boli všetci klienti. 

18.7.2014 – Petang v DSS a ZPS Rača 

Dobrovoľníci z firmy Dell prišli sa venovať klientom z DSS a ZPS Rača. Vzhľadom na to, že 

väčšina dobrovoľníkov bolo anglicky hovoriacich, venovali sa klientom pri hre petangu 

a šachu. 

 

 

24.07.2014 – „Prechádzka starým mestom“-  Eurovea + posedenie na nábreží Dunaja  

Nadácia Pontis v spolupráci s dobrovoľníkmi z Hewlett Packard Bratislava zorganizovali 

výlet pre klientov DSS a ZPS Rača – prechádzku starým mestom a posedenie pri kávičke 

a koláčiku na nábreží Dunaja. Nadácia Pontis zabezpečila a uhradila občerstvenie a 

bezbariérový taxík a mikrobus pre klientov, aby bolo umožnené aj imobilným klientov 

zúčastňovať sa výletov. 
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30.07.2014  – PC kurz 

Na základe požiadaviek klientov DSS a ZPS Rača Nadácia Pontis v spolupráci 

s dobrovoľníkmi z Hewlett Packard Bratislava pripravili počítačový kurz, kde klientov učia 

základom práce s počítačom. Vzhľadom na pracovné povinnosti dobrovoľníkov sa PC kurz 

uskutočňuje cca 1x mesačne, na základe dohody dobrovoľníkov s klientmi, termín stretnutí sa 

dohaduje priebežne, klienti sú vždy vopred informovaní. 

20.08. 2014 – PC kurz 

Aj v auguste Nadácia Pontis v spolupráci s dobrovoľníkmi z Hewlett Packard Bratislava 

pripravili počítačový kurz, kde klientov učia základom práce s PC. 

 

September 2014 

12.09.2014 – Vyšetrenie klientov na mykózy 

Prednáška spojená s vyšetrením klientov na mykózy. 

20.09.2014 – župná olympiáda v DSS ROSA 

Klienti DSS a ZPS Rača sa zúčastnili pravidelnej župnej olympiády v DSS Rosa, kde súťažili 

v rôznych športových disciplínach s klientmi iných zariadení sociálnych služieb. 

24.09.2014 – Vystúpenie kresťanských zborov 

V zariadenia DSS a ZPS Rača sa uskutočnilo vystúpenie kresťanských zborov, ktorí pre 

klientov pripravili duchovno-spoločenský program s malým občerstvením. 

25.09.2014 – Botanická záhrada 

Nadácia Pontis v spolupráci s dobrovoľníkmi z Hewlett Packard Bratislava pripravili pre 

klientov DSS a ZPS Rača výlet do Botanickej záhrady. Opäť bola Nadáciou Pontis 

zabezpečená aj preprava imobilných klientov a malé občerstvenie.  
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16.09.2014 – PC kurz 

 

Október 2014 

13.10.2014 – Vernisáž v Pezinku 

Klienti DSS a ZPS Rača na denných aktivitách maľovali obrazy, ktoré boli zaslané na 

výstavu. Obrazy boli vystavené na vernisáži v Kultúrnom dome Pezinok. 1. miesto v tejto 

súťaži vyhral obraz z DSS a ZPS Rača. 

 

                                    

 

 

16.10.2014 – Vystúpenie Radovanky v Sološnici 

Spevácky zbor „Radovanka“ bol reprezentovať zariadenie na speváckej súťaži v Sološnici. 

17.10.2014 – Vystúpenie detí z MŠ Barónka 

Pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“ sa uskutočnilo vystúpenie detí z MŠ 

Barónka. 

21.10.2014 – Návšteva Dómu sv. Martina spojená s odborným výkladom 

Nadácia Pontis v spolupráci s dobrovoľníkmi z Hewlett Packard Bratislava pripravila pre 

klientov DSS a ZPS Rača krásny výlet do starého mesta spojený s prehliadkou a odborným 

výkladom v Dóme sv. Martina, kde mali klienti možnosť prezrieť si aj miesta inokedy 

verejnosti nesprístupnené. Vďaka dobrovoľníkom sa mohli výletu sa zúčastnili aj imobilní 

klienti a boli sme pozvaní aj na kávu v historickom centre Bratislavy. 
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22.10.2014 – Vystúpenie žiakov zo ZŠ Tbiliská 

Deti zo základnej školy Tbiliská pripravili pre seniorov v DSS a ZPS Rača milé vystúpenie 

a obdarili ich aj vlastnoručne vyrobenými darčekmi. 

30.10.2014 – Vystúpenie Klubu dôchodcov z Rače 

Každoročne sa stretávajú klienti DSS a ZPS Rača so seniormi z Klubu dôchodcov Rača. Klub 

dôchodcov pripravil pre klientov vystúpenie, po ktorom sme sa naďalej zabávali pri stoloch 

s drobným občerstvením. 

23.10.2014  – PC kurz 

 

November 2014 

November 2014 – cvičenie s klientmi 

V mesiaci novembri začalo cvičenie pre klientov pod odborným vedením. Cvičenie sa 

uskutočňovalo 1x týždenne. 

13.11.2014 – PC kurz 
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20.11.2014 – Vianočný quilling – workshop v DSS Kampíno 

Zúčastnili sa workshopu v DSS Kampíno, kde sa naučili pracovať s papierom novou 

technikovu. 

21.11.2014 – Worshop – práca s hlinou 

V DSS a ZPS Rača pripravilo workshop pre klientov z iných zariadení, kde odprezentovali 

prácu s hlinou, s možnosťou výroby vlastných výrobkov. 
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24. – 26.11.2014 – Jesenná zbierka použitého šatstva a iných potrieb 

Opakovane sa zapojilo do zbierky použitého šatstva a iných potrieb, ktorú organizovala 

nadácia Pontis. Šatstvo a iné športové pomôcky a materiály na tvorivé aktivity pre klientov 

nám vyzbierali a aj priniesli jednotlivé firmy, ktoré sa zbierky zúčastnili v prospech DSS 

a ZPS Rača. Následne sa z vyzbieraných potrieb zorganizovala burzu šatstva pre klientov. 

27.11.2014 – Katarínska zábava 

Dňa 27.11.2014 sme usporiadali Katarínsku zábavu so živou hudbou, na ktorú boli pozvaní aj 

dobrovoľníci z Hewlett Packard Bratislava a Nadácia Pontis. 

 

December 2014 

December 2014 – cvičenie s klientmi 

05.12.2014 – Mikuláš 

Do zariadenia zavítali Mikuláš s darčekmi, ktoré odovzdával v spoločenskej miestnosti 

mobilným klientom a ležiacich klientov navštívil na izbách. Stretnutie obohatil aj spevácky 

zbor Radovanka. 
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15.12.2014 – Koncert BKIS 

18.12.2014 – Vianočné pečenie   

Klientom DSS a ZPS Rača sme pripravili pohostenie vianočnými koláčikmi, ktoré upiekli 

klientky v spolupráci s dobrovoľníkmi z Hewlett Packard Slovakia. Suroviny na koláče 

a punč zabezpečila Nadácia Pontis. 

12/2014 – PC kurz 

 

 

7. Vyhodnotenie činnosti na zdravotnom úseku 
 

Činnosť zdravotného úseku je zameraná na komplexnú ošetrovateľskú a  

opatrovateľskú starostlivosť, na uspokojovanie bio-psychosiálnych a duchovných potrieb 

klientov, vykonávaním  aktívnej a pasívnej ošetrovateľskej starostlivosti, pod vedením  

vedúcej  zdravotného úseku . 

Na zdravotnom úseku pracovali: 

3 staničné sestry  prerozdelené na každé poschodie od novembra 2012,  

13 sestier v nepretržitej prevádzke,  

2 sestry  v ZpS Vinohrady, ktorými je zabezpečená celodenná starostlivosť  o klientov  

1 fyzioterapeut 

24 opatrovateľský pracovníci 

1 diétna sestra 

 
Skvalitnenie služieb v roku 2014: 

 Vzhľadom na skvalitnenie služieb voči klientovi  na každom poschodí sa 

zrekonštruovala miestnosť, po nepotrebných čajových kuchynkách, na miestnosť určenú pre 

úsekové sestry.  

V roku 2014 sme naďalej pokračovali v informovanosti o možnosti zavedenia 

depozitného účtu klientovi, čo je výhodou pre klienta i zdravotný úsek. Liečivá a iné 

zdravotné pomôcky môžeme tak zabezpečovať bez priamej manipulácie s hotovosťou. 

Zavedenie pracovných postupov tzv. „štandardné pracovné postupy“ pri jednotlivých 

pracovných činnostiach  a to:  

1.Príjem klienta do zariadenia  

2.Preklad klienta v akútnom stave, plánovaný preklad klienta- liečenie, hospitalizácia 

3.Návrat klienta do zariadenia  z hospitalizácie a liečenia  

4.Zapečatenie izby klienta - odchod na liečenia a hospitalizáciu. 
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8. Vyhodnotenie činnosti stravovací úsek 

 

Stravovací úsek významnou mierou prispieval k celkovej spokojnosti našich klientov. 

Počas celého roku zabezpečoval stravovanie pre klientov a vlastných zamestnancov   podľa 

zásad zdravej výživy a s prihliadnutím na ich zdravotný stav.  

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

šetriacu a diabetickú. Niekoľkým klientom sa strava upravovala kombináciou - pravidelne 

diabetická/šetriaca, neslaná, bez mlieka, ... a tiež  mletím alebo mixovaním. Nebolo výnimkou 

aj príprava individuálne stravy pre jednotlivých klientov, keď si to vyžadoval ich momentálny 

zdravotný stav. V rámci celodennej stravy sme klientom poskytovali raňajky, desiatu, obed, 

olovrant, večeru a pre diabetikov  aj druhú večeru. Klientom, ktorí sa nedokázali sami 

konzumovať jedlo, bol nápomocný a podával pripravenú stravu odborný personálna 

zdravotnom úseku. 

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

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

      Koncom roka 2014 sa nám podarilo nakúpiť  a doplniť chýbajúce zariadenie v 

stravovacej prevádzke.  Do výdajne jedál v časti Pri vinohradoch sme zakúpili profesionálnu 

umývačku riadu a vybavenie kuchyne na Podbrezovskej ul. sme doplnili o veľkokuchynské 

zariadenie  elektrickou smažiacou panvicou a plynovým varným kotlom (náhrada za 

vyradené).  

 

 

9. Vyhodnotenie činnosti ekonomického úseku 

 
Ekonomický úsek viedol účtovnú a majetkovú evidenciu a spolupracoval s ostatnými 

úsekmi pre zabezpečenie bezproblémového chodu zariadenia. Spravoval a zabezpečoval 

čerpanie finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie krytia všetkých finančných 

operácií v zariadení. 
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Hospodárenie Domova sociálnych služieb a zariadenia 

pre seniorov Rača v roku 2014 

 

Čerpanie výdavkov v roku 2014   
 Kategória mzdy 969 832,80 
 Kategória odvody do poisťovní 339 757,73 
 Kategória tovary a služby 758 318,81 
 Kategória bežné transfery 7 387,04 
 Kategória kapitálové výdavky 6 110,28 
 Spolu 2 081 406,66 
 

   

   Na tieto výdavky sa čerpali nasledovné 
prostriedky:   

 Dotačné prostriedky z BSK 2 068 558,20 
 Dary a granty 740,00 
 Príspevok  z  Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny 12 108,46 
 Spolu 2 081 406,66 
  

 
Rozpočtová organizácia pri svojej činnosti využívala v najväčšej miere dotačné prostriedky 

z Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

 

10. Vyhodnotenie činnosti  technicko – prevádzkového  úseku 

 
Zamestnanci 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. 

Zabezpečovali kvalitne upratovacie služby  pre klientov  na izbách a spoločných priestoroch 

zariadenia. Pracovníci technického úseku sa podieľali na zabezpečení rôznych akcií ako sú 

opekanie, petang a iné. Technicko - prevádzkový úsek patrí  k úsekom ktorý majú veľký 

podiel na kvalitnom živote našich klientov v našom zariadení.  
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ZÁVER 
 

V DSS a ZpS Rača sa nepretržite snažíme o zlepšenie poskytovania odborných 

sociálnych a zdravotných služieb pre lepší život našich klientov. 

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. 

 

 

 


