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2. Základné informácie o zariadení sociálnych služieb 

 

Názov organizácie: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb  Sereď 

Sídlo organizácie:   Dolnočepenská 1620/27, 926 00 Sereď 

IČO:     30996678 

Právna forma:    Rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ:    Trnavský samosprávny kraj /TTSK/ 

Kontakt: Web:     http://www.ddadsssered.sk 
e-mail:  domov_a_dss_sered@zupa-tt.sk  
tel.č.:     031/789 49 32, 031/789 49 33 – ústredňa 

Druh sociálnej služby:   Celoročná pobytová 

Forma sociálnej služby:  Celoročná pobytová sociálna služba 

Kapacita zariadenia:   115 miest 

Cieľová skupina: Občania odkázaní na sociálnu službu zo zdravotných 
dôvodov a klienti v dôchodkovom veku 

  

http://www.ddadsssered.sk/
mailto:domov_a_dss_sered@zupa-tt.sk
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2.2. Predstavenie organizácie a história vzniku služieb 
Zariadenie vzniklo v auguste 1972 ako Domov dôchodcov (DD) v pôsobnosti Okresného 

ústavu sociálnych služieb Galanta.  V roku 1991 vydal Okresný úrad Galanta zriaďovaciu listu 

pre Domov dôchodcov Sereď, ktorého správa patrila príslušnému obvodnému úradu. 

V roku 1996 prešla kontrola poskytovania služieb sociálnej starostlivosti z Okresného 

úradu a príslušného obvodného úradu Galanta na Krajský úrad v Trnave.  

 Od 1.2.2002 sa zariadenie pretransformovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych 

služieb (DD a DSS) pre dospelých občanov s duševnými poruchami a poruchami správania 

v pôsobnosti Krajského úradu v Trnave. Od 1.7.2002 do dnes je DD a DSS v zriaďovateľskej 

právomoci Trnavského samosprávneho kraja (TT SK). Od 1.6.2016 bolo vytvorené 

špecializované zariadenie. 

Zariadenie ponúka celoročnú formu pobytu s kapacitou 40 prijímateľov sociálnej služby 

v ZPS, 45 prijímateľov sociálnej služby v DSS a 30 prijímateľov sociálnej služby 

v špecializovanom zariadení. Je situované v okolí rozsiahleho parku, ktorý ponúka priestor pre 

prijímateľov sociálnej služby na oddych a vonkajšie aktivity. 

2.3. Predmet činnosti zariadenia 
DD a DSS Sereď poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách. 

V zmysle tohto zákona1 chápe sociálnu službu ako odbornú, obslužnú alebo ďalšiu činnosť 

alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k nášmu klientovi zamerané na riešenie jeho 

nepriaznivej sociálnej situácie.  

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity, 

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život 

a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby, 

                                                           
1 § 2 zákona o sociálnych službách. 
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d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny, 

f) zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života.  

V prípade našich služieb sa jedná o takú nepriaznivú sociálnu situáciu, ktorá ohrozuje nášho 

klienta sociálnym vylúčením alebo obmedzuje jeho schopnosti sa spoločensky začleniť 

a samostatne riešiť svoje problémy  

• Pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. 

• Z dôvodu, že dovŕšila dôchodkový vek. 

 

2.4. Ponuky služieb 
DD a DSS Sereď poskytuje nasledovné služby: 

1. Zariadenie pre seniorov (§ 35 zákona o sociálnych službách). 
 

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 
celoročná pobytová neurčitý čas 40 01.08.1972 

Miesto poskytovania DD a DSS pre dospelých, Dolnočepenská 1620/27, Sereď 
 

Služby sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané 

na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 

zákona o sociálnych službách. Tiež sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový 

vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.  

V ZPS sa poskytuje: 

• Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie). 

• Sociálne poradenstvo. 

• Sociálna rehabilitácia. 

• Ubytovanie. 

• Stravovanie 

• Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 

• Osobné vybavenie. 
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V ZPS sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť 

a ošetrovateľská starostlivosť. 

2. Domov sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych službách). 
 

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 
celoročná pobytová neurčitý čas 45 01.02.2002 

Miesto poskytovania DD a DSS pre dospelých, Dolnočepenská 1620/27, Sereď 
 

Služby sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo 

fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace alebo prakticky  nevidiace a ich stupeň odkázanosti je 

najmenej III. podľa prílohy č. 3. 

V DSS sa poskytuje: 

• Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie). 

• Sociálne poradenstvo. 

• Sociálna rehabilitácia. 

• Ošetrovateľská starostlivosť. 

• Ubytovanie. 

• Stravovanie 

• Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 

• Osobné vybavenie. 

V DSS sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť 

a ošetrovateľská starostlivosť. 

3. Špecializované zariadenie (§ 39 zákona o sociálnych službách). 
 

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 
celoročná pobytová neurčitý čas 30 01.06.2016 

Miesto poskytovania DD a DSS pre dospelých, Dolnočepenská 1620/27, Sereď 
 

Služby sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

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



 

DD a DSS pre dospelých Sereď 

Dolnočepenská 1620/27, 926 00 Sereď  
Strana 7 z 34 

 
a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova 

choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho 

typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.  

V ŠZ sa poskytuje: 

• Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie). 

• Sociálne poradenstvo. 

• Sociálna rehabilitácia. 

• Ošetrovateľská starostlivosť. 

• Ubytovanie. 

• Stravovanie 

• Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 

• Osobné vybavenie. 

V ŠZ sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť 

a ošetrovateľská starostlivosť. 

Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená zariadením. 

Zariadenie ďalej svojim klientom umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb: 

• Externý kaderník a kozmetik 

• Externá Pedikúra 

• Voľnočasové aktivity 

• Bohoslužby v zariadení aj mimo neho 

• Pastorálna starostlivosť v zariadení 

• Externá starostlivosť v zdravotníctve 

Zariadenie ďalej umožňuje, aby boli klienti sprevádzaní pri umieraní a to najmä 

rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kňazom. Osamelého klienta sprevádzajú pracovníci 

zariadenia a kňaz, ak si to klient želá. 
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2.5. Sociálna rehabilitácia 

Klienta chápeme ako autonómnu osobnosť s individuálnym životným príbehom, 
sociálnym a zdravotným stavom a individuálnymi potrebami a požiadavkami. Má právo na 
vlastný názor, postoj a vyjadrenie požiadaviek aj keď je zbavený spôsobilosti na právne 
úkony.  

Jeho individuálne charakteristiky sú predmetom nášho záujmu a zahŕňame ich do 
plánovania našich služieb. Rozlišujeme medzi režimom práce zamestnancov a životným 
rytmom našich klientov. Zároveň sa snažíme našich klientov  

a) viesť k vzájomnému spolužitiu, rešpektovaniu práv a záujmov ostatných 
spolubývajúcich, ako aj k rešpektovaniu spoločenských noriem 

b) viesť k spoluzodpovednosti za svoje zdravie, zodpovednosti za dodržiavanie určitých 
postupov a pravidiel, ktoré sú v spoločnosti bežné a očakávané (napríklad v oblasti 
hygieny, konzumácie alkoholu, vyjadrovania sa voči iným ľuďom) 

c) viesť k spoluzodpovednosti za plánovanie, realizáciu, výsledky a dopady poskytovaných 
služieb ako aj k rešpektovaniu odborných pokynov nášho personálu 

d) viesť k chápaniu adekvátnosti vlastných požiadaviek v závislosti na svojich finančných 
a materiálnych zdrojoch. 

V našich službách zameraných na klienta 

1. Umožňujeme klientom realizovať základné ľudské práva a slobody. 
2. Zachovávame ľudskú dôstojnosť klientov. 
3. Aktivizujeme klientov k posilneniu sebestačnosti podľa ich schopností a možností 

a prihliadame na ich individuálne potreby. 
4. Zabraňujeme sociálnemu vylúčeniu klientov a podporujeme ich začleňovanie sa do 

spoločnosti. 
5. Umožňujeme klientom podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení. 
6. Spolupracujeme s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat do 

prirodzeného prostredia pri rešpektovaní osobných cieľov, potrieb, schopností 
a zdravotného stavu klienta. 

Ťažiskom zamerania našich služieb na klienta je 

1. Správna informovanosť občana o poskytovaných sociálnych službách. 
2. Vlastná vstupná, priebežná a výstupná diagnostika klienta. 
3. Individuálny prístup ku klientovi prostredníctvom individuálneho plánu. 
4. Vzťahová opatera prostredníctvom kľúčových pracovníkov. 
5. Denná komunikácia s klientom na princípe „politiky otvorených dverí“. 
6. Aktívna spolupráca s externými odborníkmi najmä v zdravotníckej oblasti. 
7. Správna a včasná informovanosť rodinných príslušníkov o vývoji sociálneho 

a zdravotného stavu klienta a spolupráca s nimi. 
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2.5.1. Aktivity s klientmi  
V DD a DSS pre dospelých v Seredi, prijímatelia sociálnych služieb v tvorivých dielňach 

privítali nový rok 2018 v príznačnej atmosfére. V kolektíve pri občerstvení  si spoločne 

pripomenuli  zaužívané tradície a zvyky, zaspomínali na veselé a príjemné zážitky a kto chcel 

si dal aj novoročné predsavzatia. 

       

              Sviatok Traja Králi –krátka scénka v kostýmoch, spev piesní  

      

Zapojenie PSS v  tvorivých dielňach zariadenia 

Prijímatelia sociálnych služieb sa v týždni pravidelne stretávajú v  tvorivých dielňach 

zariadenia, ktorých zámerom je ich sebarealizácia, reagovanie na ich potreby, záujmy 

a využitie ich funkčného potenciálu. Venujú sa komunikácií, posilňovaním a udržiavaním 

pracovných zručností. Aktivity sú rôznorodé a prispôsobené zdravotnému stavu, potrebám 

a osobnosti klienta. Prostredníctvom pomôcok si precvičujú jemnú motoriku, venujú sa 

kognitívnym cvičeniam, vytvárajú ručné a tvorivé práce s využitím rôzneho materiálu, ktoré 

sa prezentujú na výstavách a trhoch. Činnosti sú doplnené o čítanie zaujímavostí o ľudskom 

tele, faune, flóre, tradíciách a spoločenskom prehľade...Individuálny prístup pracovníkov 

sociálno-terapeutického úseku a zapojenie každého jednotlivca je podstatným atribútom         

na zvýšenie klientovej sebestačnosti a samostatnosti. 
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Zapojenie PSS pri práci v skleníku, starostlivosť o kvety 

Skleník v zariadení si vyžaduje pravidelnú údržbu a starostlivosť v rôznych fázach prípravy, 
starostlivosti. Čerstvá úroda sa využíva na spoločné opekanie i na doplnenie vitamínov pre 
PSS. 
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Výroba kraslíc a veľkonočných ozdôb PSS s deťmi v spolupráci MŠ 

  

Ukážka postupu vlastnoručne vyrobeného šibáku 

 

Pobyt a piknik v prírode prijímateľov sociálnych služieb DD a DSS pre dospelých Sereď 

V apríli 2018 sme využili pekné a príjemné počasie na relaxáciu v prírode.                                     
Spoločne sme  po krátkej prechádzke našli ideálne miesto, kde bol  krásny výhľad 
a prostredie, pri ktorom sa mohli klienti zrelaxovať pri speve vtákov a pokojnej scenérii. 
Posedenie a konverzácia bola obohatená o občerstvenie, pri ktorej sme pospomínali na časy 
minulé i plány budúce.  
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Jednodňový výlet DD a DSS pre dospelých v Trenčianskom kraji  

V máji sa konal jednodňový výlet pre prijímateľov sociálnych služieb a pracovníkov  
zariadenia DD a DSS pre dospelých. Aj vďaka participácie mesta Sereď sme spoločne 
navštívili dve zaujímavé miesta v Trenčianskom kraji – Park miniatúr hradov a zámkov v obci 
Podolie a mesto Čachtice -zrúcaninu Čachtického hradu.  

Klientov zaujala výstava miniatúr, ktoré sa postupne zhotovujú od roku 2003 a to sú 
kostolíky v mierke 1:25 a hrady a zámky SR v mierke 1:50. Pre zaujímavosť sú vyrobené aj 
historické domy našich významných osobností zo slovenských dejín ,napr. Ľ. Štúr, M.R. 
Štefánik, P. Dobšinský.. Táto expozícia vzniká precíznou prácou zanietených dobrovoľníkov 
s použitím materiálov ako sú betón, drevo, plech, plast. Významným rezbárom, ktorý sa 
pričiňuje o nádherné vyrezávané diela v celom areáli  je rezbár p. Chromek.  

Niektorí z nás sa podujali aj na výstup na Čachtický hrad, ktorý sa nachádza na 
vápencovo –dolomitickom vrchu, kde sme absolvovali okružnú prehliadku  s výkladom.  

Spoločne sme sa tešili z príjemných reakcií a zážitkov,  z poznávania  zaujímavých 
slovenský miest, kde sa zúčastnení nabili pozitívnou energiou do nasledujúcich dní. 
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Využitie slnečných dní v relaxačnom prostredí s imobilnými PSS, prehliadka mesta Sereď         
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Stavanie mája v DD a v DSS Sereď pre dospelých 

Prijímatelia sociálnych služieb pripomenuli význam a tradíciu tohto dňa. Spoločne 
strom vyzdobili, zabavili pri piesňach, občerstvili  a zatancovali na ľudové piesne v pohodovej 
atmosfére.  
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Týždňový výlet zo zariadenia DD a DSS pre dospelých Sereď do Hokoviec 

V mesiaci jún sa uskutočnil za podpory p. riaditeľky a mesta Sereď päťdňový výlet 
klientov zo zariadenia DD a DSS pre dospelých do hotela - obce Hokovce, ktorý bol 
umiestnený pri pokojnom lesoparku. Čas sme využívali i nenáročnými prechádzkami po 
okolí , posedeniami v kaviarni či pravidelným využívaním vonkajšieho či vnútorného 
priestranného bazénu i procedúr. Zažili sme i fakultatívne výlety do mesta Dudince k liečivým 
prameňom,  do Štúrova  -plavba loďou po Dunaji  a taktiež do Maďarska – Ostrihomská 
katedrála.  
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Areál hotela         Ostrihomská katedrála v Maďarsku 

 

Liečivé pramene v Dudinciach 
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Brigáda v DD a v DSS pre dospelých Sereď 

Okrem zimných mesiacov sa počas celého roka uskutočňuje v zariadení spolu s PSS v 

DD a DSS pre dospelých brigáda v exteriéri zariadenia. Prijímatelia sociálnych služieb 

spoločnými silami upravili rozsiahle prostredie areálu. 

 

Varenie gulášu 

Máj 2018 sa v DD a v DSS pre dospelých  uskutočnila súťaž družstiev z TTSK vo varení 
gulášu. Tento šiesty ročník priniesol mnoho zaujímavého. Tí čo majú vzťah k vareniu si prišli 
na svoje. Naše zariadenie dalo k dispozícii každému družstvu jednotlivo- kotlík, drevo, 
základné suroviny ako mäso, cibuľa, zemiaky a už bolo na každom účastníkovi ako si ten-
ktorý svoj guláš dochutí, či už bylinkami, korením, inými ingredienciami avšak samozrejme by 
nemala chýbať tá najhlavnejšia a to láska. 

Klienti sa chopili iniciatívy a okrem správneho naladenia si priniesli aj pomôcky, s 
ktorými išla prípravná fáza od ruky. Slnečný deň nám vyšiel a prišli sa pozrieť aj ostatní 
obyvatelia zariadenia, ako sa všetkým pri varení darí. Kvalitný guláš si vyžaduje určitý čas 
a túto dobu nám všetkým spestrila hudba, spev, ktoré prinieslo melodické, príjemné 
vystúpenie a kto chcel mal príležitosť  pridať i tanečný krok. Odborná porota ochutnala 
ukážku z každého jedla, rozhodovanie bolo kvôli vynikajúcej chuti náročné. Družstvá získali 
pochvalu, diplom, ocenenie a sladkú odmenu na pohladenie chuťových pohárikov, ktoré sú 
na tejto akcii nevyhnutným základom. 
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Šikovné ruky – Deň otvorených dverí 

Aj tento rok sa otvorili brány nášho zariadenia pri príležitosti Dňa otvorených dverí 

spolu s predvedením akcie „Šikovné ruky“ . Obyvatelia sa zapojili v jednotlivých tvorivých 

dielňach svojou aktivitou, kde si s každou pracovníčkou sociálno-terapeutického úseku 

pripravili spôsoby práce, techniky postupov, ktorými zaujme pozorovateľov z verejnosti 

i pozvaných hostí.        

Tešili sme sa na hostí z MŠ,ZŠ zo Serede. Mali príležitosť vidieť a vyskúšať mnoho 

zaujímavých techník a zažiť niečo neobvyklé, pozrieť i okolie, pávy, vtáctvo v zariadení 

a taktiež si odniesť niečo vyrobené na pamiatku. 

Táto akcia ponúka nie len náhľad a prezentáciu do tvorivých dielní, ale aj do života 

prijímateľov sociálnych služieb  v Domove. Príležitosť nadviazať vzájomné väzby a priateľstvá, 

je to možnosť posilniť vzájomné spolunažívanie medzi generáciami, upevňovanie väzieb  

a všeobecne dať do popredia, že celý život by mal človek na sebe pracovať, obohacovať  

a snažiť sa o čo najdlhšie o udržanie miery vlastnej samostatnosti. 

Šikovné ruky a Deň otvorených dverí ponúkol aj výstavu výrobkov a výtvorov všetkých 

pracovných skupín, v ktorých sa klienti snažia, prekonávajú, skúšajú nové postupy, využívajú 

svoj potenciál, zapájajú  rôzne ľudské zmysly. Chceme vám, klienti, poďakovať za vysvetlenie 

postupov deťom, hosťom, prístup a vľúdnu ukážku vášho zapojenia sa v tvorivosti. Bol to 

deň, ktorý otvoril nové obzory, ponúkol motiváciu na vyplnenie voľného času a utvrdenie sa 

v myšlienke, že aj staršia generácia má väčšmi čo ponúknuť a ani zdravotné postihnutie nie je 

prekážkou pri tvorbe a zapojení samého seba.  
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Angažovanie klientov determinuje zdravotný stav 
a samotný záujem byť súčasťou niečoho významného. PSS 

sa podľa možností realizovali aj v úprave areálu zariadenia. Vďaka nim sme si mohli 
vychutnať Čepeňskú Hodovú slávnosť v príjemnom a upravenom prostredí. 

 

Klienti DD a DSS pre dospelých na výlete  v Turčianskych Tepliciach 
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Prijímatelia sociálnych služieb DD a DSS pre dospelých za finančnej podpory p . 

riaditeľky zariadenia Mgr. Marty Némethovej a mesta Sereď absolvovali v termíne v októbri 

2018 relaxačný pobyt v kúpeľnom meste Turčianske Teplice. V príjemnom prostredí hotela 

v okolí jazera, v útulnom ubytovaní absolvovali rôznorodé procedúry na pohybové 

ústrojenstvo. Využili sme krásne, slnečné jesenné počasie na prechádzku, občerstvili 

v cukrárni, dodali vitamíny z minerálnych a liečivých prameňov. V areáli Aqua parku si klienti 

mohli vybrať zo širokej ponuky bazénov, masážnych a vírivých vaní a relaxu. Tešili sa zo 

zmeny prostredia a výnimočných zážitkov. Taktiež sme navštívili Tekovskú kúriu a 

Geografický stred Európy , konkrétne Kremnické bane -stred veže kostola sv. Jána Krstiteľa, 

ktorá je významná sakrálna národná pamiatka zo 14. Storočia.  

 

 

 Využitie prvkov „Biblioterapie“ s rôznym druhom literatúry, sú nevyhnutným 

aspektom pri tréningu pamäte a kogn.schopností pre všetky vekové kategórie. Zaujímavé 

čítanie príbehov či informácií, doplnené o skúsenosti a názory klientov boli zaujímavým 

spestrením letných dní. 
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V septembri 2018 sa uskutočnil v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi 12.ročník 

športového podujatia - Seredský desaťboj. Táto akcia zahŕňala súťaženie v zaujímavých 

desiatich disciplínach prijímateľov sociálnych služieb zo 7 zariadení v pôsobnosti TTSK, ktoré 

vynaložili svoje úsilie a ako tím spolupracovali na jednotlivých úlohách, ktoré posilňovali telo 

i ducha. 

   

Športové vyžitie bolo doplnené o spevácko-tanečné vystúpenie detí z Materskej 

školy, ktorí si taktiež vyskúšali pripravené stanovištia.   

  

    

Do tanca zahrala na hudobných nástrojoch a krásne slovenské piesne v krojoch 

zaspievala skupina „Šoporňanská Lipka“.      
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Pestrý program bol obohatený o vystúpenie a trénovanie cvičených psov 

canisterapie.  Tešíme  sa na opätovné stretnutie, pri ktorom si vychutnávame vzájomné 

spolupôsobenie a príjemnú, pohodovú atmosféru. 

 Klienti DD a DSS pre dospelých v Seredi sa zúčastnili púte „Cesta za 
vierou“ 

Organizátor TTSK zabezpečil už štvrtý rok pre zariadenia 

poskytujúce sociálne služby poznávací výlet „Cesta za vierou“ 

v termíne od 24.09.-27.09.2018. Zámerom zájazdu bolo Pútnicke 

Poľsko, rodisko Jána Pavla II. a vydanie po stopách svätej Faustíny. 

  Prijímatelia sociálnych služieb DD a DSS pre dospelých 

s doprovodom spoločne s viacerými zariadeniami a zastupiteľmi TTSK 

navštívili pozoruhodné a obohacujúce miesta, kde sa oboznámili so zaujímavými faktami 

a mali možnosť precítiť duchovnú atmosféru. Program bol naozaj výnimočný. V priebehu dní 

navštívili rodný dom pápeža Jána Pavla II vo Wadowiciach, obohatený o výklad a prezentáciu 

jeho života, navštívili Baziliku Jána Pavla II, a taktiež Židovskú kalváriu. Zúčastnili sa aj 

prehliadky mesta Varšavy, navštívili chrámy i Palác Kultúry s vyhliadkovou vežou. 

Nezabudnuteľným zážitkom bola aj prehliadka Krakova, návšteva chrámu sv. Anny a taktiež 

Baziliky rehoľnej sestry sv. Faustíny. Náročný,ale posilňujúci zájazd, bol pre každého 

účastníka nezabudnuteľným zážitkom.  
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Každý mesiac sa v DD a v DSS pre dospelých uskutočňuje nie len vedomostná súťaž 

„Superkvíz“. Traja súťažiaci odpovedajú v piatich kolách na jednotlivé otázky týkajúce sa 

fauny, flóry, všeobecného prehľadu, života v zariadení. Obecenstvo je taktiež  zapojené do 

otázok a prestávky sú vyplnené piesňami. 

 

Október – mesiac úcty k starším – 

významní hostia a pripravený program 

pred publikom DD a DDSS pre dospelých Sereď 

               Obdarovanie PSS školákmi z Cirkevnej ZŠ. 

Návšteva  študentov Obchodnej akadémie 

V mesiaci december sa na podnet školskej rady  Obchodnej Akadémie Sereď 

uskutočnilo spoločné posedenie klientov zariadenia DD a DSS pre dospelých a mladých 

študentov, ktorého zámerom bolo vzájomné obohacovanie generácií, posilňovanie vzťahov 

a taktiež záujem mladých osôb  čo všetko vykonávajú a akým spôsobom sa realizujú  

prijímatelia sociálnych služieb v tvorivých dielňach.  

Klub žiakov zo strednej školy si v spoločných priestoroch pripravili zaujímavý 

program, ktorý pozostával zo zahrania a zaspievania niekoľkých moderných piesní a taktiež si 

pre nich pripravili rôzne spoločenské hry zamerané na kognitívne funkcie, spoznávanie sa 

a samozrejme na príjemne, zmysluplné a obohacujúce trávenie spoločného času. Spätná 

väzba bola výborná a tešíme sa  na nasledujúce stretnutia plné úsmevu a dobrej nálady. 
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 Mikuláš v DD a v DSS pre dospelých v Seredi i v MŠ na Murgašovej ulici 

V decembri zavítal do zariadenia DD a DSS pre dospelých Mikuláš i so svojimi 

pomocníkmi anjelom a čertmi, ktorou svojou prítomnosťou vyčarili úsmev na tvári 

prijímateľov sociálnych služieb v jedálni i  na jednotlivých oddeleniach na izbách pri lôžku.  

 V spolupráci zariadenia s najmenšími navštívil i žiakov materskej školy na Murgašovej 

ulici. Zúčastnení klienti i žiaci si pripravili pekný program pozostávajúci z básní a piesní. 

Mikuláš ich odmenil vľúdnym slovom, pochvalou,  pohladením a povzbudením do ďalších dní 

so zmyslom konania dobrých skutkov, tolerancie v kolektíve, spolupatričnosti a pomoci, 

ktorý je nevyhnutnou súčasťou spolunažívania v kolektíve.   

  

   

Pripravený program PSS pre vzácnu Mikulášsku návštevu 

      

Mikuláš s pomocníkmi na izbách  PSS 

  



 

DD a DSS pre dospelých Sereď 

Dolnočepenská 1620/27, 926 00 Sereď  
Strana 25 z 

34 

 
3. Analýza súčasného stavu zariadenia sociálnych služieb 

3.1. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb / k 31.12.2018 / 
Kapacita zariadenia je 115 lôžkových miest :  

- DD 40 miest 
- DSS 45 miest 
- ŠZ 30 miest 

Počet prijímateľov podľa pohlavia: 

DD  muži - 17 

 Ženy - 30 

DSS muži - 16 

 Ženy - 20 

ŠZ muži - 8 

 Ženy - 20 

Počet prijímateľov podľa mobility: 

Mobilní - 43 

Čiastočne mobilní - 55 

Imobilní - 13 

Počet čakajúcich prijímateľov: 

DD – 40 

DSS – 87 

ŠZ – 105 

3.2. Fyzické prostredie 
 DD a DSS pozostáva z troch pavilónov. Domov dôchodcov, domov sociálnych služieb 
a špecializované zariadenie. Všetky pavilóny sú vzájomne prepojené chodbami. DD a DSS sú 
dvojpodlažné pavilóny, kde sa nachádzajú izby klientov, sklad, sesterská izba, sprchy, toalety, 
rehabilitačná miestnosť, miestnosť pre upratovačky, tvorivá dielňa. Špecializované oddelenie 
má izby klientov, jedáleň pre klientov, oddychovú miestnosť. Z každej izby sa vychádza do 
átria, ktoré je bezpečne oplotené. Vo vstupnej hale sa nachádza vrátnica, tvorivá dielňa, 
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kancelárie, stravovacia prevádzka a jedáleň. V suteréne zariadenia sa nachádza dielňa, sklady 
a práčovňa. 

Areál zariadenia je rozsiahli. Väčšiu časť tvorí trávnik s niekoľkými stromami. Nachádza sa 
tam aj dielňa a garáž pre interné autá a veľký skleník.  

3.2.1. Ubytovacie priestory 
Izby sa v našom zariadení delia na tri typy. Uvádzame ich typológiu a štandardné 

vybavenie. Naši klienti majú možnosť upraviť si vybavenie izieb vlastným hnuteľným 
majetkom, spotrebnou elektronikou a osobnými predmetmi. 

Izba jednolôžková 
Počet ubytovacích jednotiek 6 
Plocha ubytovacej jednotky na osobu 8,30 m2 

Štandardné vybavenie 
 DHIM ks 
1. Posteľ 1 
2. Stôl 1 
3. Stolička 1 
4. Nočný stolík 1 
5. Komoda 1 
6. Vstavaná skriňa 1 

 

Izba dvojlôžková 
Počet ubytovacích jednotiek 39 
Plocha ubytovacej jednotky na osobu 7,00 m2 
Štandardné vybavenie 
 DHIM ks 
1. Posteľ 2 
2. Stôl 1 
3. Stoličky 2 
4. Nočný stolík 2 
5. Komoda 2 
6. Vstavaná skriňa 2 

 

Izba trojlôžková 
Počet ubytovacích jednotiek 10 
Plocha ubytovacej jednotky na osobu 8,00 m2 
Štandardné vybavenie 
 DHIM ks 
1. Polohovateľná posteľ 3 
2. Stôl 1 
3. Stoličky 2 
4. Nočný stolík 3 
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5. Umývadlo so skrinkou 1 
6. Vstavaná skriňa 3 

 

3.2.2. Priestory pre aktivity klientov 
Priestory určené pre aktivity klientov sú umiestnené na prízemí. Slúžia hlavne ako 

jedáleň, priestory pre terapie, skupinové aktivity, prednášky a rôzne podujatia, pre oddych 
klientov a ako knižnica. 

 Názov miestnosti Plocha Aktivity 
1. Jedáleň I. 91,50 m2 Posedenia, oslavy, kultúrne podujatia, 

sociálny kontakt 
2. Spoločenská miestnosť – 

Prútik 
37,60 m2 Záujmová činnosť-  kultúrna a terapeutická, 

socializácia klientov, individuálna 
a skupinová práca s klientmi, voľnočasové 
aktivity, prednášky, porady 

3. Spoločenská miestnosť –  
Iskra 

20,87 m2 Záujmová činnosť-  kultúrna a terapeutická, 
socializácia klientov, individuálna 
a skupinová práca s klientmi, voľnočasové 
aktivity, prednášky, porady 

4. Spoločenská miestnosť 
spojená s knižnicou – 
Bystruška 

18,75 m2 Voľnočasové aktivity,  terapeutická 
a záujmová činnosť, skupinová práca 
klientov, posedenia, komunita 

5. Spoločenská miestnosť – 
Nezábudka 

13,94 m2 Záujmová činnosť-  kultúrna a terapeutická, 
socializácia klientov, individuálna 
a skupinová práca s klientmi, voľnočasové 
aktivity, 

6. Rehabilitačná miestnosť 14,15 m2 Vykonávanie rehabilitácií 
7. Tvorivá dielňa – 

Plamienok 
14,15 m2 Záujmová a terapeutická činnosť, 

skupinová práca s klientmi 
8. Jedáleň II. 78,60 m2 Sociálny kontakt, posedenia 
9. Kaplnka 29,50 m2 Bohoslužby, duchovné potreby klientov 

a obyvateľov blízkeho okolia zariadenia 
10. Spoločenská miestnosť  13,80 m2 Záujmová a terapeutická činnosť, kultúrna 

a oddychová miestnosť, socializácia 
klientov, skupinová práca s klientmi, 
voľnočasové aktivity 

11. Skleník 114,84 m2 Socializácia klientov, skupinové práce 
spojené so starostlivosťou o zeleninu 

12. Park 7000,00 
m2 

Vonkajšie aktivity a oddych, športové 
podujatia  

Plocha spolu 7 447,70 
m2  
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4. Štruktúra zamestnancov / k 31.12.2018 / 

V zariadení pracuje celkovo ...... zamestnancov. Organizačnú štruktúru stanovuje 

organizačný poriadok. 

Administratíva a ostatná prevádzka Počet 
Prepočítané na plný 

úväzok 
Riaditeľka 1 1 
Finančný účtovník 1 1 
Mzdár – Personalista 1 1 
Pokladník, skladník 1 1 
Vedúci stravovacej prevádzky 1 1 

Pracovník v oblasti VO a majetku 1 1 
Spolu 6 6 

 

Pracovníci odborných činností Počet Prepočítané na plný 
úväzok 

Pracovníci odbornej časti   
Z toho: 
Vedúci sociálneho rehabilitačného úseku 1 1 
Sociálny pracovník 1 1 
Ergoterapeutka 2 2 
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 3 3 
Hlavná sestra 1 1 
Staničná sestra 1 1 
Zdravotné sestry 5 5 
Fyzioterapeutka 1 1 
Opatrovateľky 18 18 

 

Pracovníci obslužných činností Počet Prepočítané na plný 
úväzok 

Upratovačka 6 6 
Práčky 2 2 
Kuchárky 4 4 
Pomocné kuchárky 3 3 
Vodič 1 1 
Vrátnik 4 3 
Spolu 20 19 
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4.1.Personálna štruktúra / k 31.12.2018 / 
 Počet 

prepočítavaný 
na plný 
úväzok 

Počet osôb Z toho 
muži 

Z toho 
ženy 

Počet interných 
zamestnancov 57 58 7 50 

Počet externých 
zamestnancov  1  1 

Počet odborných interných 
zamestnancov 32 32 4 28 

Sociálny pracovník 1 1 0 1 
Zdravotný pracovník 8 8 1 7 

Opatrovateľský personál 18 18 2 16 
Iný odborný personál  5 5 0 5 

Počet administratívnych 
zamestnancov 5 5 0 5 

Počet prevádzkových 
zamestnancov 20 21 4 17 

Počet zamestnancov 
v dôchodkovom veku 5 5 0 5 

Počet zamestnancov 
zvyšujúcich si kvalifikáciu 0 0 0 0 

 

4.2.Vzdelávanie zamestnancov 

Názov vzdelávacej aktivity zamestnancov za rok 
2018 Mesiac 

Počet 
zúčastnených 
zamestnancov 

Vzdelávanie stavovských komôr sestier priebežne 6 
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5.SWOT analýza 
S – silné stránky 

• Blízka a ľahká dostupnosť do mesta 
• Vedenie zariadenia je prístupné 

zmenám, motivuje pracovník, aby 
sami navrhovali a robili zmeny 
zlepšujúce služby pre klientov 

• Vedenie zariadenia schvaľuje 
a podporuje akúkoľvek vzdelávaciu 
činnosť zamestnancov, ktorá 
prinesie skvalitnenie služieb a nové 
nápady 

• Kvalitná zdravotná starostlivosť, 
klienti pravidelne navštevujú 
odborné ambulancie, veľmi dobrá 
spolupráca s obvodným lekárom 

• Návštevné hodiny nie sú pevne 
stanovené, klient môže podľa 
vlastného rozhodnutia prijať 
návštevu na izbe po dohode so 
spolubývajúcim, alebo v priestoroch 
vyhradených na takýto účel 

• Klienti majú slobodu prejavu 
a vlastnými návrhmi a nápadmi 
spolupracujú pri úprave prostredia 
zariadenia a tvorbe plánov 
výchovnej činnosti. 

• O umiestnenie v zariadení je záujem, 
aj na základe osobnej návštevy pred 
podaním žiadosti, 

• Spokojnosť s doterajšími službami zo 
strany rodinných príslušníkov 

• Takmer úplná bezbariérovosť 

W – slabé stránky 
• Veľkokapacitné zariadenie 
• Zo strany niektorých rodinných 

príslušníkov nezáujem o príbuzného 
v zariadení, absencia osobných 
kontaktov medzi nimi 

• Nedostatok špeciálnych pracovníkov 
so vzdelaním a praxou v tejto oblasti 

• Nízke ohodnotenie personálu 
• Nezáujem dobrovoľníkov  
• Dlhé čakacie lehoty na umiestnenie 

 

O – príležitosti 
• Osloviť sponzorov a nadácie na 

získanie finančných prostriedkov 
• Spolupracovať s úradom práce na 

zamestnávaní pracovníkov na 

T – ohrozenia 
• Zvyšujúci sa počet žiadateľov do 

zariadenia z dôvodu starnutia 
obyvateľstva a znižovania kapacity 
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absolventskú prax s rôznou 
odbornosťou, nie len ako pomocný 
personál 

• Získavať zdroje na rozvoj z EÚ 
• Vytváranie partnerstiev 

 

• Neochota prijímať zmeny a zvýšené 
nároky na pracovníkov a klientov 

• Prístup klientov k alkoholickým 
nápojom mimo zariadenia 

• Narastanie nedoplatkov za sociálne 
služby z dôvodu nízkych príjmov 
klientov 

• Postoj verejnosti k ľuďom 
s duševným postihnutím 

• Nekvalifikovaný personál 

 
 

5.1.Rozvoj partnerstiev 
Zriaďovateľom nášho zariadenia je Trnavský samosprávny kraj. To predurčuje aj základnú 

orientáciu poskytovaných služieb, ako aj vzťahov s verejnosťou. Zariadenie je súčasťou 

sociálnej politiky hlavného mesta. Svojou činnosťou sa podieľa na podpore a rozvoji miestnej 

komunity nielen poskytovaním služieb občanom mesta, ale aj pracovnými príležitosťami, 

organizovaním spoločenských podujatí, spoluprácou s Mestským úradom a rozvojom 

partnerstiev na základe vzájomne užitočných vzťahov. Rozvíjanie partnerstiev sleduje štyri 

základné ciele: 

1. Realizácia sociálnej politiky zriaďovateľa. 

2. Zabezpečenie sociálnych kontaktov našim klientom pre zabraňovanie sociálnej 

vylúčenosti a na podporu začleňovania sa do spoločnosti. 

3. Zabezpečenie odborných kontaktov našim zamestnancom. 

4. Zabezpečenie dobrých dodávateľsko odberateľských vzťahov. 

Partnerstvá rozvíjame na neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na 

neformálnom základe sa orientujú na uskutočňovanie spoločných aktivít v prospech klientov, 

najmä kultúrneho a duchovného charakteru. Konkrétne aktivity sa objavujú v Ponuke 

voľnočasových aktivít a pri zabezpečovaní potrieb duchovného života našich klientov. Účasť 

klientov na neformálnych aktivitách nie je osobitne sledovaná, pokiaľ zároveň nie je súčasťou 

individuálneho plánu. Zainteresované strany s ktorými rozvíjame neformálne partnerstvá sú 

najmä: 
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• Základné školy v Seredi 

• Materské školy v Seredi 

• Seniorské centrum Sereď 

• Zariadenia v pôsobnosti TTSK 

 

Partnerstvá na formálnom základe sú rozvíjané hlavne na základe spoločných zmlúv, 

projektov alebo sú založené na príbuzenskom vzťahu k našim klientom, ako aj na potrebe 

spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat klienta do 

svojho pôvodného prostredia. Aj tieto partnerstvá môžu mať neformálne aktivity. V zmysle § 

4 zákona o sociálnych službách je formálnym partnerstvom aj zoskupenie zainteresovaných 

strán vytvorené za účelom realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku, 

zmiernenie alebo riešenie nepriaznivých sociálnych situácií občanov a pre účely komunitnej 

práce. Zainteresované strany vo formálnych partnerstvách sú najmä: 

• Praktický lekár pre dospelých 

• Odborný lekár psychiater 

• Mestský úrad Sereď 

• Farský úrad Sereď 

• ADOS 

Rozvojom partnerstiev sa tiež podporuje plnenie kritérií podmienok kvality 1.2, 1.3 a 2.8. 

6.Hospodárenie zariadenia za rok 2018 

6.1.Príjmy rozpočtu 

 Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočné 
plnenie 

Administratívne poplatky a iné 
poplatky a platby 266 000,- 296 000,- 288 521,60 

Tuzemské bežné granty 
a transfery / 5 036,- 3 850,- 

Iné nedaňové príjmy 10 000,- 15 000,- 23 660,96 
Spolu 276 000,- 316 036,- 316 034,58 
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6.2.Výdavky rozpočtu 

 Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočné 
plnenie 

Mzdy, platy, služobné príjmy 546 600,- 648 682,- 605 406,49 
Poistné a príspevky do 
poisťovní 197 400,- 230 591,- 212 023,29 

Tovary a služby 321 111,- 375 198,- 434 505,22 
Obstarávanie kapitálových 
aktivít / 33 000,- 32 760,61 

Spolu 1 065 111 1 287 471,- 1 284 695,61 
 

6.3.Pohľadávky, opravné položky 
Účet Suma 
Ostatné pohľadávky 43 253,11 
Opravná položky k pohľadávkam 4 998,48 

 

6.4.Krátkodobé záväzky 
Účet Suma 
Dodávatelia 1 382,60 
Zamestnanci 40 593,57 
Zúčtovanie s orgánmi soc.poistenia 
a zdravot.poistenia 27 112,74 

Ostatné priame dane 6 168,18 
  
Iné záväzky 6 997,64 
Spolu 82 254,73 

 

6.5.Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej 
služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za rok 2018 

  

Položka 

 

Domov sociálnych služieb 
Špecializované 

zariadenie Zariadeni

e pre 

seniorov 

Spolu v € Ambula

ntný 

pobyt 

Týždenn

ý pobyt 

Celoročný 

pobyt 

Ambula

ntný 

pobyt 

Celoročný 

pobyt 

Mzdy, platy a OOV   212 203,40  244 033,80 159 152,55 615 389,75 

Poistné   73 032,00  83 986,80 54 774,34 211 793,14 

Tuzem.cestov.náhra

dy   213,30  142,20 190,50 546,00 
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Energie   35 839,80  23 893,20 31 857,53 91 590,53 

Materiál   19 564,20  13 042,80 17 390,11 49 997,11 

Dopravné   526,05  350,70 468,33 1 345,08 

Rutinná údržba   21 834,90  14 574,60 19 460,08 55 869,58 

Nájomné   22,95  15,30 20,55 58,80 

Výdavky na služby   9 317,70  6 211,80 8 282,41 23 811,91 

Výdavky na 

bež.transfery   3 836,70  2 557,80 6 394,50 12 789,00 

Odpisy   12 341,25  8 227,50 10 969,79 31 538,54 

Spolu v € 0,00 0,00 388 732,25 0,00 397 036,50 308 960,69 1 094 729,400 

 

 

Počet prijímateľov 

v r.2018 – kapacita 

podľa registra 0 0 45 0 30 40 115 

 

 

VÝPOČET priemeru 
Priemer 

EON/1.mes./1 klient   719,87  1 102,88 643,67 793,28 
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