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VÝROČNÁ 

SPRÁVA   

ZA ROK  2015 
 

 

 

 

Vážení čitatelia, partneri 

a priaznivci Domova sociálnych 

služieb a Zariadenia pre seniorov 

Rača 

 

Všetkých Vás  pozdravujeme 

a dovoľujeme si Vám predložiť výročnú 

správu za rok 2015. 

356 dní práce personálu a každodenného 

života našich klientov v DSS a ZpS Rača. 

Celý rok starostlivosti s cieľom seniorom 

a sociálne odkázaným vytvoriť príjemné 

prostredie  a podporiť ich samostatnosť, 

rozvoj sociálnych kontaktov a zároveň ctiť 

a rešpektovať ich individuálne potreby 

požiadavky  a záujmy. 

Celý rok práce, ktorá je náročná, nikdy 

nekončiaca a vysoko motivujúca, 

prinášajúca zadosťučinenie. 

Držte nám palce v roku 2016! 

 

 

 

 

 

Bez Vás by sa to nedalo 

 

 

Veľké a zvláštne poďakovanie patrí našim 

dobrovoľníkom, ktorí navštevujú klientov 

a spestrujú  im ich voľný čas.  

Úsmevy na všetkých  tvárach. I tých, ktorí 

sa chvíľu predtým napríklad trošku mračili.  

 

 

 

My všetci, zamestnanci i klienti, si vážime 

prácu týchto ľudí . Ceníme si všetkých 

sponzorov, ktorí finančnými darmi 

prispeli na rozšírení voľno časových 

aktivít klientov domova.  

.... a veľmi im všetkým ďakujeme. 
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1. O nás 

 

Naše zariadenie vzniklo v roku 1993 ako 

sociálne centrum a postupne svoje služby 

rozširovalo o ďalšie služby a priestory. 

Poskytujeme 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 poskytuje sociálne služby v 

troch budovách, nachádzajúcich sa na 

dvoch adresách s celkovou kapacitou 281 

klientov. 

-Dve budovy ZpS Pri Vinohradoch 267, 

Bratislava s kapacitou 105 klientov 

-Centrálna budova DSS a ZpS 

Podbrezovská 28, Bratislava s kapacitou 

143 klientov 

V budove DSS na adrese Strelková ul. 2 je 

v súčasnej dobe prerušené poskytovanie 

sociálnych služieb, pripravuje sa 

jej rekonštrukcia a klienti sú dočasne 

umiestnený v budove na Podbrezovskej ul.  

28. 

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 na rozpočet 

Bratislavského kraja. 

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 

BSK. Prijímatelia sociálnych služieb sú do 

DSS a ZpS Rača prijímaní na základe 

rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu 

službu vydaného BSK  alebo príslušným 

mestským resp. obecným úradom. 

 

2. Vyhodnotenie plnenia hlavných 

úloh za rok 2015 

 

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. 
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3. Vyhodnotenie činnosti za časť 

zariadenia - Zariadenie pre 

seniorov, Pri Vinohradoch 267 

 

Zariadenie pre seniorov má kapacitu 105 

klientov, klienti bývajú v samostatných 

bytových jednotkách. Poskytuje sa tu 

sociálna služba fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek, je mobilná, bez 

použitia kompenzačných pomôcok, je 

orientovaná v priestore, osobe a čase. 

Stupeň odkázanosti  na pomoc inej 

fyzickej osobe je najmenej IV. podľa 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 

č.448/2008. Z.z. 

V Zariadení pre seniorov v roku 2015 

pracovali: jedna sociálna pracovníčka, dve  

zdravotné sestry, tri informátorky, dvaja 

pracovníci nočného dozoru, štyri 

upratovačky. Všetci zamestnanci pri 

výkone svojich činnosti uplatňovali etický 

prístup ku klientovi, so zreteľom na ich 

individuálne potreby. 

Boli s obyvateľmi zariadenia 

v každodennom kontakte. Poskytovali im 

informácie a rady a pomáhali im zvládať 

bežné aj mimoriadne situácie v ich 

životoch. Spolupracovali s ich rodinnými 

príslušníkmi. Snažili sa o čo najlepšiu 

adaptáciu prijímateľov sociálnej služby 

v zariadení. Spolupracovali so ostatnými 

pracovníkmi z časti Podbrezovská. 

Sociálna pracovníčka pripravovala spisovú 

dokumentáciu pri príjme, či ukončení 

pobytu klienta do zariadenia. Viedla 

spevácky zbor Radovanka, ktorý  svojimi 

vystúpeniami prinášal radosť  klientom 

v našom zariadení, či úspešne sa 

zúčastňoval na súťažiach a podujatiach 

mimo DSS Rača.  

 

 

 

4. Vyhodnotenie činnosti za časť 

zariadenia - Domov sociálnych 

služieb a Zariadenie pre seniorov, 

Podbrezovská 28 

 

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 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. 

Denné aktivity máme prispôsobené 

konkrétnym klientom a ich individuálnym 

potrebám. Činnosť je vždy prispôsobená 

záujmu, možnostiam a schopnostiam 

klientov. Väčšinou trávime čas  v tvorivej 

dielni, maľujeme obrazy, venujeme sa  

práci s hlinou i farbami. Zameriavame sa aj 

na  ručné práce, prácu s papierom, 

kartónom, servítkami, vystrihovanie, 

lepenie, rozvíjanie fantázie, tvorenie 

obrazov, vyrábanie rámov. Pravidelne 

premietame filmy, venujeme sa 

počítačovým kurzom. Poskytujeme 

reminiscenčnú terapiu a  tréning pamäte.   

Venujeme sa hudbe a spevu, cvičeniu či 

petangu.  
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5. Časopis 

      

V DSS a ZpS Rača sme už štvrtý rok 

úspešne vydávali vlastný časopis Naše 

Noviny.  Na jeho tvorbe pracovali klienti 

spolu so sociálnymi pracovníčkami. Obsah 

časopisu tvorili hlavne príspevky klientov, 

ktorí v ňom uverejňovali svoje zážitky, 

postrehy, vlastnú tvorbu.         

Svojimi postrehmi prispievali aj sociálne 

pracovníčky a zdravotné sestry. Klienti sa 

so sociálnymi pracovníčkami pravidelne 

stretávali na redakčnej rade, spolu tvorili 

časopis po obsahovej i vizuálnej stránke. 

V roku 2015 sa rozšíril počet strán 

časopisu, pribudla aj jedna členka do 

redakčnej rady.  

  

6. Depozitný účet 

            

Službou klientom DSS a ZpS Rača bolo 

v roku 2015 poskytovanie úschovy 

cenných vecí a finančných prostriedkov. 

Na základe požiadania boli klientom 

uschované cenné veci v trezore na 

sociálnom úseku. Finančné prostriedky 

boli klientom uschovávané na depozitnom 

účte, ktorý má DSS a ZpS Rača zriadený 

vo VÚB Banke.  

Klient formou informovaného súhlasu 

požiadal o spravovanie jeho finančných 

prostriedkov sociálnou pracovníčkou. 

Finančné prostriedky boli určené na úhradu 

liekov, zdravotníckeho materiálu 

a hygienických potrieb. Z depozitného účtu 

sa ďalej uhrádzali  služby kaderníčky 

a pedikérky, drobné nákupy a alebo na 

požiadanie sprievod na ošetrenie.  Platby 

boli uhrádzané bezhotovostným príkazom 

na základe faktúr, alebo v hotovosti na 

základe bločkov z registračnej pokladnice. 

Klient mohol tiež požiadať o úschovu 

finančnej hotovosti. 

Spravovanie finančných prostriedkov bolo 

každý mesiac dokladované mesačnou 

uzávierkou. Raz štvrťročne boli pre 

klientov generované výpisy zostatkov na 

účtoch klientov, na požiadanie klienta boli 

generované v prípade prejavenia jeho 

záujmu. 

 

7. Vyhodnotenie činnosti za časť 

zariadenia - Domov sociálnych 

služieb, Strelková 2, Bratislava 

 

V roku 2015 činnosť, prevádzkovanie 

a poskytovanie sociálnych služieb v DSS 

Strelkova č. 2 boli prerušené z dôvodu 

prípravy rekonštrukcie budovy. 

Prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci 

boli presunutí do prevádzky na 

Podbrezovskej ulici č. 28. Počas roka sa 

zariadenie DSS a ZPS Rača zapojilo  do 

Národného projektu „Podpora 

deinštitucionalizácie a transformácie 

systému sociálnych služieb v Slovenskej 

republike“. Projekt bol realizovaný 

Implementačnou agentúrou Ministerstva 

práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky. V marci roku 2015 sa v tejto 

súvislosti začalo vzdelávanie 

zamestnancov a prijímateľov zariadenia  

pod názvom „Podpora procesu 

deinštitucionalizácie a transformácie 

systému sociálnych služieb 

v Bratislavskom samosprávnom kraji“. 

Vzdelávanie bolo ukončené v decembri 

roku 2015 a vyvrcholilo prípravami  na 

začatie  tvorby Transformačného plánu 
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DSS a ZPS Rača. Bola ustanovená 

pracovná skupina v zastúpení 

zamestnancov zo všetkých úsekov 

zariadenia tzv. Transformačný tím 

a časový harmonogram stretnutí.  

 

8. Individuálne plány a  

multidisciplinárny tím 

 

Individuálne plány zamestnanci aktualizujú 

dvakrát ročne. Potreby klientov prezentujú 

hlavne na multidisciplinárnych stretnutiach 

a tak je zabezpečený individuálny prístup 

ku klientovi. Spolupracujeme s príbuznými 

na vytvorení rodinnej atmosféry v našom 

zariadení. Ak má klient záujem 

o dobrovoľníka, ten je mu ponúknutý. Naši 

zamestnanci sa zúčastňujú na školeniach, 

ktoré prispievajú k vyššej odbornosti 

ponúkaných služieb.   

 

9. Dobrovoľníctvo 

Aj v roku 2015 sme pokračovali 

v spolupráci s dobrovoľníkmi z firmy 

Hewlett – Packard Slovakia a s Nadáciou 

Pontis. Spoločnými silami sme 

zorganizovali množstvo zaujímavých akcií. 

Dobrovoľníci pomáhali a bavili sa 

s klientmi na maškarnom bále v našom 

zariadení, my sme boli na oplátku pozrieť 

HP-čkárov v ich firme, kde sme 

pripravovali výzdobu na Veľkú noc. 

Naďalej sme pokračovali v počítačovom 

kurze pre klientov, kde dobrovoľníci učili 

klientov základom práce s počítačom. 

Zorganizovali sme burzu šatstva. Vysadili 

sme v rámi „Bedničkovej záhrady“ 

množstvo kvetov v areály zariadenia a na 

terase. Dobrovoľníci sa zúčastnili aj akcie 

Naše mesto, v rámci ktorej sme 

vyupratovali vonkajšie priestory areálu 

a kvetmi ozdobili záhradu. Dobrovoľníci si 

boli s klientmi zahrať spoločenské hry 

a zúčastnili sa aj Katarínskej zábavy. 

Nezabudnuteľný bol výlet do čokoládovne 

v Kittsee a rôzne ďalšie zaujímavé akcie.  

 
Sme radi, že Nadácia Pontis nám pomáha 

pri týchto krásnych akciách a že 

dobrovoľníci z HP si vytvorili taký pekný 

vzťah s klientmi DSS a ZPS Rača. 

 V tomto roku sme nadviazali spoluprácu 

aj s o.z. Periféria a dobrovoľníci z tohto 

občianskeho združenia sa pravidelne 

venovali klientom na individuálnej báze. 

Výborná spolupráca bola aj s 

dobrovoľníkmi, ktorí samostatne chodili 

v pravidelných intervaloch za jednotlivými 

klientmi, s ktorými si vybudovali pevný 

vzťah a priateľstvo.  

 Všetkým dobrovoľníkom patrí naše 

poďakovanie za vynaložené úsilie, snahu, 

ochotu a čas.  

Ďakujeme. 
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10. Kultúrna a záujmová činnosť 

 

Január 2015 

19.01.2014 – Burza šatstva 

22.01.2015 – PC kurz: dobrovoľníci z HP 

s klientmi DSS a ZPS Rača 

Február 2015 

02.02.2015 –  Návšteva HP + Tvorivé 

dielne s deťmi 

03.02.2015 – Vystúpenie Vajnorského 

okrášľovacieho spolku v DSS a ZPS Rača  

12.02.2015 – Fašiangový ples 

 
25.02.2015 – PC kurz: dobrovoľníci z HP 

s klientmi DSS a ZPS Rača 

Marec 2015 

09.03.2015 – Vystúpenie klienta p. Žatka 

a Radovanky pri príležitosti MDŽ 

18.03.2015 – Týždeň mozgu /DSS 

Stupava/ 

19.03.2015 – PC kurz: dobrovoľníci z HP 

s klientmi DSS a ZPS Rača 

24.03.2015 – Maľovanie vajíčok  /klienti 

v HP/ 

Apríl 2015 

22.04.2015 – Sadenie kvetov do hrantov – 

HP a Pontis 

23.04.2015 – DELL dobrovoľnícky deň 

28.04.2015 – Kreácie z papierovej hmoty 

/DSS Kampimo/ 

30.04.2015 – PC kurz: dobrovoľníci z HP 

s klientmi DSS a ZPS Rača 

Máj 2015 

12.05.2015 – PC kurz pre zdravotný 

personál DSS a ZPS Rača 

13.05.2015 – Vystúpenie detí zo ZŠ Jána 

de La Salle /ku dňu matiek/ 

 
14.05.2015 – Vystúpenie Radovanky 

v DSS Plavecké Podhradie 

21.05.2015 – Vystúpenie detí zo ZŠ 

Tbiliská /jarné pásmo/ 

22.05.2015 – DELL dobrovoľnícky deň 

23.05.2015 – Májové posedenie v čajovni 

/organizujú klienti ZPS/ 

27.05.2015 – Opekačka na Klepáči /HP 

a Nadácia Pontis/ 
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Jún 2015 

02.06.2015 – Výstava klienta p. Holbu 

/história dopravy, výstava vláčikov 

a električiek/ 

02.06. 2015 –Výstava servítok klientky p. 

Žatkovej         

10.06.2015 – Kurz petangu pre 

zamestnancov soc. zariadení /DSS 

Merema/ 

12.06.2015 – Naše mesto 

17.06.2015 – Vystúpenie Radovanky 

Mestské cestrum Modra 

18.06.2015 – Vystúpenie p. Sychru 

18.06.2015 – PC kurz 

19.06.2015 – Beseda s lekárkou / v ZPS / 

24.06.2015 – Petangový turnaj v DSS 

Merema 

25.06.2015 – Stretnutie detí zo ZŠ Jána de 

La Salle s našimi klientami 

Júl 2015 

02.07.2015 – Prehliadka historického 

centra Bratislavy /Pontis, HP/ 

August 2015 

24.08.2015 – Rodinný deň / stretnutie 

klientov s deťmi zamestnancov/ 

25.08.2015 – Olympiáda seniorov v DSS 

Rosa 

 
September 2015 

16.09.2015 – Vystúpenie Vajnorského 

okrášľovacieho spolku 

22.09.2015 – Spoločenské hry so 

zamestnancami HP 

Október 2015 

8.10.2015 – Vystúpenie Radovanky v DSS 

Stupava 

15.10.2015 – Výlet do čokoládovne 

v Kittsee 

14.10.2015 – Vystúpenie nášho klienta p. 

Žatka 

23.10.2015 – DELL dobrovoľnícky deň 

27.10.2015 – Vystúpenie detí zo ZŠ 

Čachtická 

30.10.2015 – Workshop v DSS Kampíno 

November 2015 

20.11.2015 – Workshop v DSS Kampíno 

24.11.2015 – Katarínska zábava 

December 2015 

04.12.2015 – Mikuláš 

11.12.2015 – Vystúpenie – Bratia 

Kuštárovci 
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14.12.2015 – Vianočné pečenie s Nadáciou 

Pontis a pracovníkmi HP 

15.12.2015 – Prednáška s policajnou 

preventistkou Bezpečná jeseň v ZpS 

 

11. Vyhodnotenie činnosti na 

zdravotnom úseku 

 

Zdravotný úsek počas roka 2015 mal 

viacero úloh a k najpodstatnejším 

a kľúčovým patrili nižšie uvedené.  

 Klientov z DSS Strelková, ktorí boli 

dočasne umiestnení v časti pri 

Vinohradoch, sme premiestnili do DSS 

a ZpS Rača, Podbrezovská 28. 

 Presunom zdravotníckeho personálu sme 

dosiahli  skvalitnenie ošetrovateľskej 

starostlivosti a to:  

- Sestra je na každom poschodí. Tým je  

zabezpečená 24 hodinová odborná 

starostlivosť o klientov. Zároveň sme 

odstránili preťaženosť sestry, ktorá mala na 

starosti nadmerný počet klientov z dvoch 

poschodí. 

- Pridali sme na každé poschodie 

opatrovateľku, čím sme zvýšili, 

individuálny prístup v starostlivosti 

o klientov a znížili počet hodín nadčasovej 

práce.  

 Zvýšili sme frekvenciu kúpania klientov 

z jedného, na dva krát do týždňa. 

 Pre klientov na 2. poschodí, sme vytvorili 

možnosť podávanie obeda v terapeutickej 

miestnosti. Dosiahli sme, že klienti so 

psychiatrickou diagnózou, ktorí nechceli 

navštevovať spoločnú jedáleň, teraz spolu 

s ostatnými klientmi jedávajú spoločne. 

 

12. Vyhodnotenie činnosti 

stravovací úsek 

 

Stravovací úsek významnou mierou 

prispieval k celkovej spokojnosti našich 

klientov. V období od 01.01.2015 do 

31.12.2015 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 individuálnej 

stravy pre jednotlivých klientov tak, ako 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 najesť, bol nápomocný a 

podával pripravenú stravu odborný 

personál. 

Výdaj jedál sa uskutočňoval v jedálni - 

časť ZpS Pri vinohradoch a  v jedálni 

stravovacej prevádzky na Podbrezovskej 
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ul., ležiacim klientom po jednotlivých 

oddeleniach na izbách.  

 

 

13. Vyhodnotenie činnosti 

ekonomického úseku 

 

Funkcia ekonomického úseku spočíva vo 

vedení účtovnej  a majetkovej evidencie 

a v spolupráci s ostatnými úsekmi  sa 

podieľa na zabezpečení bezproblémového 

chodu zariadenia.  

Spravuje a zabezpečuje čerpanie 

finančných prostriedkov potrebných na 

zabezpečenie krytia všetkých finančných 

operácií v zariadení.  

Preto, že sme rozpočtová organizácia  

využívame  v najväčšej miere rozpočtové 

prostriedky z Bratislavského 

samosprávneho kraja, ale aj rôzne dary 

a granty. 

Čo sa týka hospodárenia a nakladania so 

zverenými finančnými prostriedkami 

v našom zariadení za rok 2015 uvádzame 

niektoré rozpočtové klasifikácie a celkové 

sumy v eurách . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodárenie DSS a ZPS Rača v roku 

2015 : 

Čerpanie výdavkov 

v roku 2015 

Suma v eur 

Kategória mzdy                          

610 

  962 363,80 

Kategória odvody 

do poisťovní                                     

620 

  347 449,83 

Služobné cesty                           

631 

        120,14 

Energie                                        

632 

224  979,12 

Materiál                                      

633 

273  982,53 

Dopravné                                    

634 

     4  051,00 

Údržba                                         

635 

   21  349,99 

Nájomné                                     

636 

              0,00 

Služby                                          

637 

   93  544,63 

Transféry                                    

640 

      7  156,79 

 

Výdavky boli kryté 

nasledujúcimi 

príjmami 

Suma v eur 

Rozpočtové 

prostriedky 

                                     

1 934 997,83 

Dary a granty                                                 

452,70 

spolu                                      

1 935 450,53 
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14. Vyhodnotenie činnosti  

technicko – prevádzkového  úseku 

 

Technicko - prevádzkový úsek spravuje 

údržbu celého zariadenia, opravy majetku 

a úpravy v zariadení. Zabezpečuje rozvoz 

stravy,  liekov a prádla do časti Pri 

vinohradoch. 

Upratovací servis a pracovníčky práčovne 

prispievajú k dobrému pocitu čistoty 

a pohodlia. 

Technicko -prevádzkový úsek spolupracuje 

so sociálnym, zdravotným, ekonomickým 

a stravovacím úsekom. 

Celý úsek sa podieľa na príprave 

a realizácii každej spoločenskej udalosti 

a akcii ktoré sa konajú v DSS a ZPS Rača. 

Technicko - prevádzkový úsek patrí 

k spoľahlivým  pilierom na ktorom stoja 

úspechy a dobrá práca tohto zariadenia. 

 

15. 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. 
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