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1. Základné informácie o zariadení sociálnych služieb  

  

Názov organizácie:   Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre 

dospelých v Seredi  

Sídlo organizácie:      Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď  

IČO:          30996678  

Právna forma:       

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 

samosprávneho kraja 

Zriaďovateľ:   

   
  Trnavský samosprávny kraj  (ďalej len „TT SK“)  

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/
http://www.ddadsssered.sk/
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Výročná správa DD a DSS pre dospelých v Seredi je spracovaná v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a zmysle príslušných ustanovení zákona § 67a) a § 96 zákona o sociálnych 

službách. V našom zariadení hlavný dôraz kladieme na rešpektovanie ľudských práv a 

slobôd bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie a taktiež na 

podporu ich schopností, zručností, vedenia k samostatnosti, pocit vlastnej užitočnosti a na 

podporu prirodzenej a nenásilnej inklúzie našich prijímateľov sociálnej služby do 

spoločnosti prostredníctvom udržiavania kontaktov s rodinou i ostatnou populáciou. 

 

Cieľ poskytovania sociálnej služby 

 

➢ Poskytovať každému prijímateľovi sociálnej služby primeranú podporu a pomoc podľa jeho 

skutočných potrieb s využitím vlastného potenciálu 

➢ Rešpektovať slobodnú vôľu, súkromie a právo prijímateľov vyjadrovať svoje priania, 

potreby prípadne sťažnosti 

➢ Prijímať prijímateľov v ich jedinečnosti 

➢ Podporovať individuálne plánovanie sociálnej služby s  prijímateľmi sociálnej služby 

➢ Podporovať aktivity na udržiavanie a rozvoj sociálnych, pracovných zručnosti a tvorivosti 

na základe individuálneho prístupu k prijímateľom sociálnej služby 

➢ Zmierniť riziko sociálneho vylúčenia a segregácie prijímateľov sociálne služby od ostatnej 

populácie 

➢ Pomáhať prijímateľom - seniorom vyrovnávať sa s vlastným starnutím 

➢ Byť na blízku prijímateľom, ktorí trpia, zmierňovať ich bolesť a utrpenie 

➢ Sprevádzať prijímateľov sociálnej služby v terminálnom štádiu 

➢ Podporovať osobnostný rozvoj zamestnancov zvyšovaním ich odbornej úrovne, aby 

starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby nebola pre nich zamestnaním, ale predovšetkým 

poslaním 

➢ Využívať spoluprácu s verejnosťou, miestnou komunitou, dobrovoľníkmi a študentmi 

stredných a vysokých škôl 

➢ Skvalitňovanie ubytovanie zabezpečovaním účelného, estetického vybavenia izieb 

prijímateľov, spoločenských a prevádzkových priestorov 

➢ Zabezpečovať úpravu a skrášľovanie prostredia, v ktorom sa prijímatelia sociálne služby 

pohybujú vrátane debarierizácie 

 

Zásady dosahovania cieľa 

 

➢ Pristupovať k prijímateľom sociálnej služby s úctou, trpezlivosťou, empatiou 

a pochopením 

➢ Vytvárať atmosféru dôvery, pokoja, radosti, dobrej pohody a spokojnosti 

➢ Poskytovať sociálnu službu prijímateľom sociálnej služby komplexne 

➢ Vzájomne spolupracovať v tíme, zvereným úlohám pristupovať zodpovedne, 

obetavo a nezištne 
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Poslaním Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých v Seredi je 

poskytovanie kvalitnej sociálnej služby po odbornej, ľudskej stránke fyzickým osobám, 

ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v súlade so zákonom o sociálnych službách. 

 

 

1.1. Predstavenie organizácie a história vzniku služieb  

 

Domov dôchodcov bol odovzdaný do prevádzky 2. augusta 1972, jednalo sa o účelovo 

stavanú prízemnú budovu, ktorá bola rozdelená na štyri pavilóny pre 125 obyvateľov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného ústavu sociálnych služieb Galanta. Absenciou 

zariadenia pre mentálne postihnutých dospelých v okrese Galanta v domove dôchodcov 

zriadili 10.10.1990 oddelenie  so zvýšeným psychiatrickým dohľadom s kapacitou 40 miest, 

výlučne pre ženy. V roku 1991 vydal Okresný úrad Galanta zriaďovaciu listinu pre 

zariadenie, ktorého správa patrila príslušnému obvodnému úradu. Od 01.02.2002 sa 

zariadenie pretransformovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre 

dospelých. Od 01.07.2002 zriaďovateľom zariadenia je Trnavský samosprávny kraj. V roku 2015 

sa kapacita zariadenia znížila na 115 klientov. Od 01.06.2016 sa rozšírila forma 

poskytovanej služby o špecializované zariadenie. V súčasnosti v zariadení sa poskytujú tieto 

druhy a formy sociálnej služby: domov sociálnych služieb s kapacitou 45 miest, zariadenie 

pre seniorov s kapacitou 40 miest a špecializované zariadenie s kapacitou 30 miest. Je 

situované v okolí rozsiahleho parku, ktorý ponúka priestor pre prijímateľov sociálnej služby 

na oddych a vonkajšie aktivity.  

 

 

R I A D I T E L I A 

  
 

 

MENO A PRIEZVISKO 

  

 

FUNKČNÉ OBDOBIE 

Ján Horváth 1972 – 1979 

Ján Slaninka 1979 – 1982 

Michal Kiradžiev 1982 – 1984 

Dorota Burianová 1984 – 1997 

 Mgr. Anna Krčmáriková 1997 – 2012 

                    Mgr. Marta Némethová 2012 – 2019 

Mgr. Milada Floriánová 2019 
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1.2. Predmet činnosti zariadenia 

  

DD a DSS pre dospelých v Seredi 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 prijímateľovi sociálnych 

služieb zamerané na riešenie jeho nepriaznivej sociálnej situácie.   

▪ prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny 

alebo komunity 

▪ zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný 

život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti 

▪ zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby 

▪ riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny  

▪ prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny 

▪ zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života 

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

prijímateľa sociálnych služieb 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 

 

V našom zariadení poskytujeme nasledovné činnosti: 

 

➢ Odborné činnosti - základné sociálne poradenstvo poskytované sociálnym 

pracovníkom, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

 
1 § 2 zákona o sociálnych službách.  
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osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, 

ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia,  pomoc pri výkone 

opatrovníckych práv a povinností 

➢ Obslužné činnosti  - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a 

údržba bielizne a šatstva 

➢ Ďalšie činnosti - podpora, resp. pomoc pri vykonávaní nevyhnutnej základnej 

osobnej hygieny, úschova cenných vecí, záujmová činnosť 

➢ Sociálna rehabilitácia – podpora sebaobsluhy, samostatnosti, nezávislosti 

nácvik zručností 

➢ Opatrovateľská starostlivosť - je poskytovaná v rozsahu opatrovateľskej 

starostlivosti podľa zákona, ďalej je to zabezpečovanie poskytovania zdravotnej 

starostlivosť praktickým lekárom, psychiatrom, chirurgom a tiež podľa potreby 

iných odborných lekárov, zabezpečovaním odborných vyšetrení klientov 

odbornými lekármi mimo zariadenia a sprevádzanie klientov na tieto vyšetrenia 

➢ Pracovná terapia – osvojovanie a podpora pracovných návykov a zručností 

u prijímateľov, pri upratovaní areálu zariadenia, starostlivosti o kvetiny, 

záhradu, skleník, pri upratovaní izieb, jedálne, výmene posteľnej bielizne 

➢ Relaxačné a voľnočasové aktivity – arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, 

reminiscenčná terapia, biblioterapia, športové a duchovné aktivity, kultúrno-

spoločenské podujatia v zariadení a mimo neho 

 

1.2.1 Úsek stravovania a liečebnej výživy 

Cieľom stravovacieho úseku je zabezpečiť kvalitné stravovanie podľa 

akceptovaných požiadaviek PSS, zamestnancov a ostatných stravníkov v súlade s 

platnými normami v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov, podmienky kvality, Kritérium 4.1 „Zabezpečenie 

prevádzkových podmienok ...“ , zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Potravinového kódexu časť 

2, hlava 8 a HACCP, 533/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania, zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktuálne platné 

VZN TTSK. Proces stravovania sa uskutočňuje v priestoroch zariadenia. 

Priestorové podmienky kuchyne - stravovací úsek má k dispozícii  10 miestností. 

Personálne podmienky kuchyne - na úseku stravovania za rok 2020 pracovalo 6 

zamestnancov. Za rok 2020 pripravili  65 000 obedov. Počet pripravovaných obedov 

pre cudzích stravníkov za rok 2020 činil 1 163 porcií. 
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Stravovanie našich prijímateľov bolo zabezpečované kuchyňou zariadenia v súlade 

s predpismi o verejnom stravovaní a uplatnením systému HCCP. Jedálny lístok 

vrátane diét zostavovala vedúca stravovacieho úseku na základe požiadaviek v rámci 

stravovacej komisie, ktorej členmi sú okrem nej aj hlavná sestra a zvolení 

zástupcovia PSS. Prijímatelia sociálnej služby mali pestrý príjem ovocia a zeleniny 

a zabezpečovaný pitný režim v súlade s pravidlami zdravej výživy. Stravovanie bolo 

zabezpečené každodenne, vrátane sobôt a nedieľ. Úprava pripravovaného jedla  bola 

vykonávaná v súlade s požadovanými normami. V priebehu roka 2020 boli celkovo 

spracované potraviny v hodnote 122 292,42 €. 

Cena stravnej jednotky na deň bola v roku 2020 v sume 3,20 €  pre racionálnu a šetriacu 

stravu a pre diabetickú stravu 3,84 €.  

PSS sa stravujú 5x denne a diabetici 6x, suchá večera sa poskytuje vo štvrtok a v nedeľu. 

 

Racionálna strava 

 

Jedlo Stravná jednotka  €/jedlo 

Raňajky 0,38 

Desiata 0,29 

Obed 1,28 

Olovrant 0,29 

Večera 0,96 

Spolu 3,20 

 

Diabetická strava 

 

Jedlo Stravná jednotka  €/jedlo 

Raňajky 0,42 

Desiata 0,31 

Obed 1,53 

Olovrant 0,31 

Večera 1,04 

Druhá večera 0,23  

Spolu 3,84 

   

Stravná jednotka pre cudzích stravníkov 1,28 € 

 

Stravná jednotka pre zamestnancov 1,28 € 
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Stravovacia komisia zasadá každé dva týždne a zostavuje jedálny lístok za prítomnosti 

zástupcov PSS, ktorí sa aktívne podieľajú pri tvorbe jedálneho lístka a majú umožnené 

podávať pripomienky a navrhovať zmenu. Spokojnosť PSS a zamestnancov sa realizuje 

formou dotazníka. Biologický odpad odváža  firma ALATERE, s. r. o.,  raz týždenne. 

 

1.2.2 Zdravotný úsek 

Poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti našim prijímateľom sociálnej 

služby orientujeme v zmysle Kritéria 2.5  na jasné, reálne, zrozumiteľné a merateľné 

kritériá štandardu ošetrovateľsko-opatrovateľského procesu podľa riadenej 

dokumentácie eMKa. Ošetrovateľsko-opatrovateľská starostlivosť sa realizuje 

v zariadení v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7, 

bod 1, písm. d) formou ošetrovateľskej starostlivosti. Zdravotnú starostlivosť sme 

zabezpečovali jedným ošetrujúcim lekárom a siedmimi  odbornými lekármi. 

Psychiater prichádzal do zariadenia jedenkrát mesačne, v naliehavých prípadoch 

viackrát na požiadanie. Odborné vyšetrenia prijímatelia sociálnych služieb 

absolvovali v rámci Trnavského kraja. Prijímatelia sociálnych služieb na vyšetrenie 

prichádzali v sprievode ošetrujúceho personálu pri zistení zmien ich zdravotného 

stavu. Imobilní prijímatelia sociálnej služby boli vyšetrovaní a ošetrovaní priamo na 

lôžku. Následne po ich vyšetrení lekármi sestričky a opatrovateľky plnili všetky 

pokyny a odporúčania ošetrujúcich lekárov: 

1. Ošetrujúci lekár - MUDr. Ingrid Mechírová  

2. Psychiater - MUDr. Patrik Strhan, 

3. Zubný lekár - len akútne Poliklinika Pro Care Sereď, MUDr. Shirley Vykročová 

4. Gynekológ - len akútne Poliklinika Pro Care Sereď, NSP sv. Lukáša Galanta 

5. Neurológ - MUDr. Ivana Šimášková, Pro Care Sereď – doporučenia 

6. Internista – MUDr. Ingrid Ščasná, MUDr. Katarína Káletová 

7. Chirurg – MUDr. Ervín Chomča 

Zoznam a počet absolvovaných vyšetrení: 

• Základné vyšetrenie 477 

• Psychiatrické 880 

V najväčšom zastúpení sú práve psychiatrické vyšetrenia v počte 880. V priebehu 

roka 2020 bolo 7 hospitalizovaných prijímateľov z toho 5 žien a 2 mužov, čo 

predstavuje 53 dní. 

Rehabilitačná činnosť: počet 0 fyzioterapeutov. 
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V rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa zdravotné sestry zúčastnili 

akreditovaných seminárov mimo zariadenia, organizované Slovenskou komorou sestier a 

pôrodných asistentiek. 

1.3. Ponuky služieb  

 

DD a DSS pre dospelých v Seredi poskytuje sociálne služby, ktoré zodpovedajú 

individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom špeciálnych 

foriem a metód zodpovedajúcich ich postihnutiu a poskytovanie sociálnej služby plánuje 

podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Vedie 

písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotí priebeh 

jej poskytovania za účasti prijímateľa sociálnej služby. Účasť prijímateľa sociálnej služby 

sa nevyžaduje, ak to neumožňuje jeho zdravotný stav. Ak je prijímateľ sociálnej služby 

fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho programu je aj program sociálnej rehabilitácie. 

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 v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 

926 01 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 zariadení pre seniorov sa poskytuje:  

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

• Sociálne poradenstvo  

• Sociálna rehabilitácia 

• Ubytovanie  

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

• Osobné vybavenie 

V zariadení pre seniorov 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 v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 

926 01 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, ktorí sú nevidiaci alebo prakticky nevidiaci a ich stupeň odkázanosti je 

najmenej III. podľa prílohy č. 3.  

V domove sociálnych služieb 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 domove sociálnych služieb sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a 

zabezpečuje sa záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť.  
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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 v Seredi, Dolnočepenská 

1620/27, 926 01 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 a 

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

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

etiológie, hluchoslepota, AIDS.   

V špecializovanom zariadení 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 špecializovanom zariadení sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a 

zabezpečuje sa záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť.  

Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená zariadením.  
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Zariadenie ďalej svojim prijímateľom sociálnej služby umožňuje využívanie nasledovných 

doplnkových služieb:  

o Externý kaderník a kozmetik  

o Externá Pedikúra  

o Voľnočasové aktivity  

o Bohoslužby v zariadení aj mimo neho  

o Pastorálna starostlivosť v zariadení  

o Externá starostlivosť v zdravotníctve  

Zariadenie ďalej umožňuje, aby boli prijímatelia sociálnej služby sprevádzaní pri umieraní 

a to najmä rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kňazom. Osamelého prijímateľa sociálnej 

služby sprevádzajú pracovníci zariadenia a kňaz, ak si to PSS želá.  

1.4. Sociálna rehabilitácia  

 

Komplexný model sociálnej rehabilitácie v sebe zahŕňa zdravotné, pracovné, individuálno-

psychologické i sociálne aspekty. Sociálna rehabilitácia je dôležitým aspektom pomoci 

človeku rehabilitovať sa. Plní aj ďalšie funkcie, ako je upevňovanie a rozvoj sebavedomia, 

rozvoj samostatnosti jedinca. Prostredníctvom sociálnej rehabilitácie má PSS možnosť 

vytvárať si nové priateľstvá a sociálne kontakty, komunikovať a zdieľať podobné skúsenosti 

ľudí s rovnakým druhom zdravotného postihnutia. Možnosti poskytovania služieb sociálnej 

rehabilitácie sú veľmi rôznorodé. Závisia od druhu zdravotného postihnutia, no 

predovšetkým od individuálnych charakteristík osoby. Preto je potrebné pred začatím 

diagnostikovať, zistiť na rozvoj akých schopností PSS bude sociálna rehabilitácia zameraná. 

Prijímateľa sociálnej služby 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 prijímateľov sociálnej služby.  

Zároveň sa snažíme našich PSS:   

✓ Viesť k vzájomnému spolužitiu, rešpektovaniu práv a záujmov ostatných 

spolubývajúcich, ako aj k rešpektovaniu spoločenských noriem.  
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✓ 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). 

✓ Viesť k spoluzodpovednosti za plánovanie, realizáciu, výsledky a dopady. 

poskytovaných služieb ako aj k rešpektovaniu odborných pokynov nášho 

personálu  

✓ Viesť k chápaniu adekvátnosti vlastných požiadaviek v závislosti na svojich 

finančných a materiálnych zdrojoch.  

V našich službách zameraných na prijímateľa sociálnych služieb: 

✓ Umožňujeme prijímateľom sociálnych služieb realizovať základné ľudské 

práva a slobody.  

✓ Zachovávame ľudskú dôstojnosť prijímateľov sociálnych služieb.  

✓ Aktivizujeme prijímateľov sociálnych služieb k posilneniu sebestačnosti 

podľa ich schopností a možností a prihliadame na ich individuálne potreby.  

✓ Zabraňujeme sociálnemu vylúčeniu prijímateľov sociálnych služieb a 

podporujeme ich začleňovanie sa do spoločnosti.  

✓ Umožňujeme prijímateľom sociálnych služieb podieľať sa na určovaní 

životných podmienok v zariadení.  

✓ Spolupracujeme s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na 

návrat do prirodzeného prostredia pri rešpektovaní osobných cieľov, potrieb, 

schopností a zdravotného stavu prijímateľa sociálnych služieb.  

Ťažiskom zamerania našich služieb na prijímateľa sociálnych služieb je: 

1. Správna informovanosť občana o poskytovaných sociálnych službách.  

2. Vlastná vstupná, priebežná a výstupná diagnostika prijímateľa sociálnych 

služieb.  

3. Individuálny prístup k prijímateľom sociálnych služieb prostredníctvom 

individuálneho plánu.  

4. Vzťahová opatera prostredníctvom kľúčových pracovníkov.  

5. Denná komunikácia s prijímateľom sociálnych služieb 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 prijímateľa sociálnych služieb a spolupráca 

s nimi.  
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1.4.1. Aktivity v zariadení 

  

Traja Králi  

Dňa 08.01.2020 sa uskutočnila v átriu zariadenia „Trojkráľová obchôdzka“. Na úvod 

riaditeľka Mgr. Milada Floriánová privítala prijímateľov sociálnych služieb zaželala šťastný 

nový rok 2020, zapriala všetko dobré, vyzvala k vzájomnej spolupráci. Obyvatelia 

predviedli trojkráľovú hru – imitáciu návštevy mudrcov pri Ježišovom narodení 

v Betleheme. V kostýmoch Gašpar, Melichar a Baltazár vzdali poklonu a darovali pri 

jasličkách Jezuliatku zlato, kadidlo, myrhu. Vystúpenie bolo obohatené o tematické vinše, 

piesne, novoročné priania. Prijímatelia sociálnych služieb týmto uctením sviatku troch 

kráľov – Zjavenie Pána spoločne uzavreli vianočné obdobie. 

  

Návšteva múzea holokaustu 

Dňa 02.02.2020  prijímatelia sociálnych služieb  na pamiatku obetí sa zúčastnili 

prehliadky Múzea holokaustu v Seredi. Riaditeľka zariadenia  Mgr. Milada 

Floriánová zabezpečila odvoz PSS, využila sa aj plošina mikrobusu pre imobilných 

PSS. 

Zúčastnení sa ocitli na mieste bývalého pracovného a koncentračného tábora, kde sa 

postupne vybudovalo múzeum, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa 

k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovenku počas druhej svetovej 

vojny na Slovensku v rokoch 1941 -1945. 

Odborný výklad pri sprevádzaní po areáli priblížil i obsah vládneho nariadenia tzv. 

Židovský kódex - určenie druhu, času pracovnej povinnosti, mapu bývalého 

pracovného a koncentračného tábora. 

PSS sa zúčastnili výstavy jednotlivých pracovných dielní, obývaných miestností, 

počuli faktické reálie, videli dobové dokumenty, fotografie, predmety súvisiace 

s prenasledovaním. Významným artefaktom bol dobytčí vagón, v ktorom 

deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. 
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Cieľom uvedených výstav je priblížiť spoločnosti život Židov na území Slovenska a pomôcť 

nadobudnúť základné vedomosti o židovskej komunite zo zreteľom na obdobie holokaustu. 

Múzeum slúži aj ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom táborom 

v Seredi počas 4 rokov prešlo 16 000, ktorých väčšina z nich bola zavraždená počas 

holokaustu. 

Záverečným prvkom expozície bolo i ocenenie osôb vo svete „Spravodliví medzi národmi“, 

ktorí pomáhali a riskovali svoj život za záchranu židov. Zo Slovenska je vyznamenaných 

medailou a ocenených už 602 ľudí. 

Zo spätnej väzby usudzujeme, že to bol obohacujúci zážitok, ktorý doplnil, ozrejmil históriu, 

pripomenul tragické obdobie a zvýraznil statočnosť a pamiatku osobností. 

 

   

 

          

 
Svetový deň chorých  

 
V utorok 11.02.2020 pani riaditeľka  Mgr. Milada Floriánová zabezpečila pri príležitosti 

Svetového dňa chorých pre prijímateľov sociálnych služieb  sviatosť pomazania chorých 

a slúženie svätej omše v kaplnke Božieho milosrdenstva, ktorá sa nachádza v zariadení. 
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Saturácia duchovných potrieb je podstatným prvkom v živote jednotlivých prijímateľov. 

Dôstojný pán podľa záujmu a potrieb navštívil na všetkých oddeleniach i imobilných 

obyvateľov na izbách, kde prijali sviatosť a následne sa uskutočnilo i slávenie spoločnej 

omše. 

 

          

 

Valentínske posedenie 

Prijímatelia si na sviatok sv. Valentína uctili spoločným posedením, kde si pripomenuli život 

Valentína a vyrobili si na pamiatku ozdobu, kde si ku každému menu vymysleli 

prislúchajúcu charakteristiku a vlastnosti, ktoré ho vystihujú. 

 

Vedomostná súťaž „Superkvíz“ 
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Prijímatelia si aj tento rok spestrili deň zábavno-súťažnou hrou “Superkvíz“. Otázky 

rôznorodého charakteru posilnili rozumové schopnosti i upevnili vzájomné spolunažívanie. 

Podpora obecenstva a pohodová atmosféra v kvízových kolách doplnená slovenskými 

piesňami obzvláštnili všedné dni. 

 

 

 

Fašiangová zábava  

Vo štvrtok 20.02.2020 sa uskutočnila spoločná oslava fašiangov, čo predstavuje obdobie od 

Troch kráľov do popolcovej stredy, ktoré je charakteristické zábavou, hodovaním rôznych 

pokrmov, veselením i tancovaním. S úsmevom ide život ľahšie a preto sme spoločnými 

silami pripravili oslávenie tejto tradície. 

Príjemným prekvapením bol hudobný hosť „Veselí starci“, ktorých zabezpečila pani 

riaditeľka Mgr. Milada Floriánová, ktorí výborne hrali a spievali do tanca a zábavy. Po 

privítaní a príhovore pani riaditeľky, začala prehliadka a predstavenie všetkých masiek, 

ktoré boli nápadité a originálne. Zapojili sa prijímatelia sociálnych služieb zo všetkých 

oddelení ,ale i samotní zamestnanci. Predstavivosti sa medze nekládli a rôznorodosť, 

nápaditosť masiek prekvapila i samotných hostí. Nechýbali kroje, príjemná nálada, 

pripravené občerstvenie fánky a šišky, na ktorých si PSS pochutili. Uctiť si tradície, zvyky 

sú dôležitým prvkom v našich životoch, zdôraznilo sa to aj v pripravenom humornom 

programe - scénka pochovávanie basy. Porota odmenila všetky zúčastnené masky a vyhlásili 

víťazov rôznorodých kategórií s balíčkom občerstvenia. Príjemné strávené chvíle 

v kolektíve zamestnancov a prijímateľmi sociálnych služieb sú dobrou zárukou 

v posilňovaní sociálnych väzieb, vytváraním pekných spomienok a motiváciou do budúcna. 
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Medzinárodný deň žien 

Pri príležitosti sviatku osláv Medzinárodného dňa žien sa uskutočnil pre prijímateľov 

program a spoločné posedenie. Privítanie a príhovor pani riaditeľky Mgr. Milady 

Floriánovej sa niesol v priateľskom a nežnom duchu, kde vyzdvihla rolu ženy a poďakovala 

za prínos, ktorú dávajú spoločnosti. Muži – páni si pripravili rozmanité verše, ktorých 

prednes pookrial naše duše. S vážnosťou i humorom zapriali šťastie, priateľstvo, zdravie, 

hojnosť a spokojnosť. Zaspievali krásnu a príznačnú melodickú pieseň. Jednotlivé 

vystúpenia boli ocenené úsmevom a potleskom. Prijímatelia sociálnych služieb poďakovali 

pani riaditeľke za starostlivosť, kvalitatívne zmeny a lásku, ktorá je vnímaná denne. Mgr. 

Milada Floriánová zabezpečila na znak úcty, vzájomného rešpektu a tolerancie obdarovanie 

každej ženy voňavým karafiátom, ktorý veľmi potešil a bol ozdobou jednotlivých izieb  na 

každom oddelení. S príjemným pocitom a dobrou náladou, poprianím všetkého dobrého 

v každodennom živote v zariadení sme si obohatení novými impulzmi v prežívaní a konaní 

plnohodnotných skutkov voči sebe zanechali pozitívny dojem. 

    

Prijímatelia počas pandémie - trávenie času na čerstvom vzduchu 

Po sprísnených opatreniach a nariadení sa museli prispôsobiť novým okolnostiam aj 

prijímatelia zariadenia. Vedenie zabezpečilo ochranné pomôcky a šitie rúšok. Prijímatelia 

sa zodpovedne chránia a pri dodržiavaní pravidiel sa mobilní i imobilní PSS z jednotlivých 

oddelení zapojili do spoločnej vychádzky a pobyte na čerstvom vzduchu. Príjemné 

posedenie, relax pri zvieratách zariadenia ich posilnil energiou aj pozitívnym myslením. 
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Veľkonočné sviatky 

Veľkonočné sviatky boli sviatkami nádeje a lásky a netradične ich slávili i naši prijímatelia. 

Prijímatelia sociálnych služieb počas pandémie vytvorili srdečný veľkonočný pozdrav na 

diaľku svojim blízkym. Pripraveným plagátom pozdravili a popriali príjemné a požehnané 

sviatočné dni so skorým stretnutím. 

 

           

 

Zapojenie PSS do prác v skleníku   

V jarných mesiacoch sa uskutočňovala pravidelná starostlivosť o skleník, kde sa PSS 

zapojili všestrannými činnosťami ako vypestovanie plánt, presádzanie uhoriek, 

rajčín, paprík a reďkoviek, pravidelné polievanie. Už sa tešíme z prvotnej úrody 

uhoriek. Jednotlivé plodiny využijeme na prípravu šalátov pri spoločných 

posedeniach.                                                 
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Letné aktivity 

Prijímatelia sociálnych služieb sa spolupodieľali na skrášľovaní okolia v zariadení. 

Estetickosť exteriéru pohladí oko i dušu. Vo vonkajšom prostredí sa vynímajú zaujímavé 

skalky, nápadité a originálne dekorácie. Tešíme sa i z rôznorodých druhov kvetinových 

záhonov. Postupným spoločným úsilím sa vytvorili zaujímavé prírodné dekorácie. 

              



 

  

 

 

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre 

dospelých v Seredi,  Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď   
Kritérium 4.3 

 

Strana 24 z 

60  
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Zapojenie dobrovoľníkov na nákup pre PSS 

V mesiaci jún sa pre PSS uskutočnil nákup pre prijímateľov prostredníctvom 

aktivizácie dobrovoľníckej organizácie Slovenského zväzu ľadového hokeja boli 

poverení pán Samuel Racz a pán Juraj Šiška.  
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Úprava areálu 

Pravidelnou súčasťou udržiavania zveľadených priestorov sa uskutočňujú spoločné brigády, 

potrebné úpravy, závlaha, skleník. Ďakujeme PSS zo všetkých oddelení, ktorí sa v rámci 

svojich možností akýmkoľvek spôsobom angažujú pri tvorbe, údržbe, starostlivosti o 

exteriér v rozsiahlom areáli a tým prispievajú k úhľadnej úprave okolia, ktoré pozitívne 

pôsobí na stimuláciu ľudských zmyslov. 
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Dobrovoľník - rehabilitačný pracovník  

Vedenie zariadenia zabezpečilo aj dobrovoľníka - rehabilitačného pracovníka, ktorý 

realizuje na každom oddelení odborné, individuálne prístupy pri danom PSS ako napríklad 

pohybové cvičenia, vertikalizáciu, nácvik pohybu, ktoré sú vykonávané v interiéri 

i v exteriéri. 

              

 

Seredský desaťboj 

Na základe epidemiologickej situácie sme nemohli zorganizovať tradičný 14. ročník 

Seredského desaťboja, ale napriek tomu sme pre našich prijímateľov pripravili športový deň 

plný hier a zábavy. Vytvorené boli 3 súťažné družstvá z jednotlivých oddelení - zariadenie 
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pre seniorov, špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb ako aj kategória 

jednotlivcov. Počasie nám  prialo a prijímatelia i zamestnanci si mohli vyskúšať jednotlivé 

súťažné disciplíny ako boli: vrch guľou, nosenie vody v pohári, hádzanie krúžkov, kop do 

brány, navliekanie krúžkov, hľadaj, zhadzovanie kolíkov, papierový slalom, hod loptou. 

Rôznorodosť disciplín preveril koordináciu pohybu, motoriku, um a presnú mušku. Dobrá 

nálada a povzbudenie od obecenstva dodalo súťažiacim elán a chuť prekonávať svoje 

možnosti s úsmevom na tvári. Pri občerstvení gulášom, cigánskou, pagáčmi a príjemnej 

hudbe, húževnatosť a odhodlanie nechýbali. Prijímatelia sa potešili novým zážitkom, zmene 

stereotypu a príjemným spomienkam. Šport sa skvelo podpíše aj na zlepšenie rovnováhy, 

flexibility, vytrvalosti a sily, pričom netreba zabúdať na celkové duševné zdravie a stabilnú 

náladu. Vplyv a význam pohybových aktivít, pobyt na čerstvom vzduchu má niekoľko 

nespochybniteľných výhod. Slnko a svieži vzduch nás nabijú optimizmom a pozitívnou 

energiou. Väčší príjem kyslíka povzbudí imunitu, zvýši koncentráciu, posilňuje obehovú 

činnosť, tieto atribúty boli súčasťou 14. ročníka Seredského desaťboja.  
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Kultúrno-spoločenské podujatie  

Vďaka iniciatíve pani riaditeľky Mgr. Milady Floriánovej sa 18. júna uskutočnilo podujatie 

s vystúpením známej speváčky a herečky Gizky Oňovej.  Riaditeľka zariadenia privítala 

zúčastnených hostí z TTSK - Mgr. Daniela Nagyová, Anna Piknová, Mgr. Erika Dobišová, 

Ľubica Obertová a zástupca mesta Bc. Ľubomír Veselický. 

Všestranný hudobný repertoár, dychovky, evergreeny, rozospievali a roztlieskali nadšené 

publikum PSS i zamestnancov. PSS boli okrem zážitku obdarovaní časopisom Senior 

magazín. Po vystúpení si pochutili na pripravenom guláši. 

 

      

     

Návštevy PSS v zariadení                                                                             
Prijímatelia sociálnych služieb spolu s blízkymi majú možnosť návštev pri dodržiavaní 

zverejnených zásad a pravidiel. Pri spoločnom kontakte sa môžu vidieť, porozprávať 

a saturovať vzájomný sociálny kontakt. 
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Upevňovanie sociálnych väzieb 

Prijímatelia sociálnych služieb nadväzujú a udržujú kontakt so svojimi blízkymi v 

rámci viacerých možností, na požiadavku klientky zo špecializovaného oddelenia 

sme k sviatku jej sestry, ktorá žije v inom zariadení, poslali gratulačnú kartu, 

príznačný darček a vlastnú, aktuálnu fotografiu s venovaním na pamiatku. Pri 

príležitosti jubilea dostala PSS krásnu kyticu od svojej rodiny.  
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Hodová slávnosť v novom altánku 

Dňa 13.08.2020 sa uskutočnila Čepeňská hodová oslava, ktorá prislúcha k sviatku 

Nanebovzatia Panny Márie. Pani riaditeľka Mgr. Milada Floriánová  privítala PSS zo 

všetkých oddelení, ktorí využili príjemné počasie na relaxáciu a možnosť zažiť originálne 

spestrenie dňa hudbou, tancom, konverzáciou, programom, občerstvením. Výborným 

doplnením boli hudobno-spevácke vystúpenia PSS, ktoré si  pre tento hodový deň pripravili. 

Bola to však i ojedinelá príležitosť slávnostného „otvorenia“ nového, priestranného a 

pohodlného altánku, zabezpečeného aj vďaka podpore darcov  2% na OZ Slnko Jesene. 
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Darované finančné prostriedky, boli využité na zlepšenie kvality života ich príbuzných. 

Srdečne ďakujeme a spoločne sa tešíme, že v týchto horúcich dňoch majú PSS možnosť byť 

na čerstvom vzduchu a zostávajú chránení pred intenzívnym slnečným žiarením.  

 

        

 

 

Spoločné oslavy 

 

 

 

 

S prijímateľmi sociálnych služieb sme sa spoločne radovali z osláv ich jubileí. V kolektíve 

zablahoželali,  porozprávali sa pri občerstvení, zaspievali a spríjemnili tento výnimočný deň 

a zachovali si tak príjemnú spomienku. Vzájomná interakcia a posilňovanie sociálnych 

väzieb sú dôležitým aspektom kvalitnejšieho spolunažívania. 
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Preprava PSS pri vybavovaní úradných záležitostí 

Pre prijímateľov sociálnych služieb je k dispozícii služobné auto s plošinou, ktoré slúži na 

prepravu imobilných prijímateľov pri vybavovaní úradných vecí alebo na prepravu na akcie. 

                

 

Pripomenutie nežnej revolúcie 

Prijímatelia sociálnych služieb si pripomenuli význam a historické udalosti z príležitosti 

výročia dňa Nežnej revolúcie (17. november – 29. december 1989). Jej názov sa vyvodzuje 

pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického 

režimu v Česko-Slovensku. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a 

divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Na Slovensku bola 

vytvorená Verejnosť proti násiliu a v Česku Občianske fórum. Prvé slobodné parlamentné 

voľby sa uskutočnili v júni 1990. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/17._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/29._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/1989
https://sk.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim
https://sk.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Verejnos%C5%A5_proti_n%C3%A1siliu
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dianske_f%C3%B3rum
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEby_do_Slovenskej_n%C3%A1rodnej_rady_v_roku_1990
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEby_do_Slovenskej_n%C3%A1rodnej_rady_v_roku_1990
https://sk.wikipedia.org/wiki/1990
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Pedikúra v zariadení 

PSS za dodržiavania prísnych opatrení majú možnosť absolvovať odborné ošetrenie 

a úpravu nôh -pedikúru. Tešia sa z úľavy a pomoci pri potrebných úpravách chodidiel. 

 

 

Saturácia duchovných potrieb – pamiatka zosnulých 

2. novembra sme si na sviatok pamiatky zosnulých spoločne s prijímateľmi 

sociálnych služieb intenzívnejšie spomínali na našich blízkych a PSS zariadenia, 

ktorí už nie sú medzi nami. Symbolicky sme na česť ich pamiatke zapálili sviečku, 
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spomenuli ich významné miesto v našom životoch a spoločne sme im venovali 

modlitby. 
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Informovanosť PSS s opatreniami 

Pani riaditeľka Mgr. Milada Floriánová pravidelne informuje prijímateľov sociálnych 

služieb o aktuálnej situácii, opatreniach spojených so situáciou v rámci COVID-19. 

Trpezlivo vysvetľuje, povzbudzuje, podporuje a oboznamuje PSS o dôležitých faktoch 

a súvislostiach týkajúcich sa života v zariadení. 

                                         

 

Mikuláš a anjel na návšteve MŠ na Murgašovej ulici a v zariadení  

Napriek mimoriadnej situácii spôsobenej COVID -19 si Mikuláš s anjelom našli cestu, aby 

aj tento rok za dodržiavania hygienických opatrení, potešili PSS v zariadení  i našich malých 
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priateľov -šikovné deti v MŠ na Murgašovej ulici. Vrúcne privítanie a úsmev na tvárach boli 

povzbudivým a dojemným momentom v tejto náročnej dobe. Dnešný sviatočný deň sa niesol 

v znamení radosti, dobroty, úprimnosti  a láskavosti. Príhovory pani riaditeľky Mgr. Milady 

Floriánovej, Mikuláša a anjela sa niesli v povzbudivom, pochvalnom a v podporujúcom 

duchu.  Prijímatelia sociálnych služieb potešili svojim vystúpením a nacvičením krásneho, 

rôznorodého programu, ktorý pozostával z piesní, príbehov, vtipov, divadla, ktorého 

zámerom bolo vyzdvihnutie dôležitej súčasti spolunažívania, tolerancie, pomoci, pohody a 

súdržnosti. Mikuláš obdaril v MŠ deti, v zariadení PSS aj prítomných zamestnancov 

dobrotami, pretože celý rok boli šikovní, disciplinovaní, dodržiavali pravidlá dezinfekcie, 

nosenia rúšok či testovania. Podporil ich v konaní dobrých skutkov a v posilnení nádeje do 

budúcnosti. Spontánna zábava, tanec, hudba, spokojnosť sa niesli po celom zariadení medzi 

PSS ako aj medzi zamestnancami. V tomto pre nás všetkých  náročnom období sme 

spoločne prežili krásny deň plný zážitkov, radosti a nádeje, že nás určite čoskoro čaká 

slobodný život bez obmedzení a odriekania bežných súčasti každodenného života. Tešíme 

sa na deň kedy sa budú môcť naši prijímatelia slobodne pohybovať bez obavy z nákazy 

a budú môcť cestovať za svojimi najbližšími, zažívať spoločné stretnutia a chvíle.                                               

 

 

 

 

                                       

 
        Príprava a nácvik scénky na Mikulášske vystúpenie                                                                         
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Vianočná výzdoba v zariadení  

Spoločne sme s PSS pripravili príznačnú výzdobu rôznorodého charakteru, kde sme skrášlili 

prostredie každého oddelenia a spoločných priestorov vianočnými dekoráciami v interiéry 

i v exteriéry. 
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Príprava vianočných pozdravov pre radosť                                                         Malá ukážka výrobkov z tvorivej dielne 

Návšteva Lucie  

Pri príležitosti sviatku svätej Lucii sa PSS na oddelení potešili pripravenému programu, kde 

sme si spoločne pripomenuli význam a tradíciu tohto dňa. Lucie k nám zavítali a podľa 

tradície jedna v ruke s husacím krídlom povymetala príbytok nie len od pavučín, ale aj od 

biedy a psoty a druhá zaodela príbytok do čistého a popriali šťastie v živote. 

    

Štedrý deň v zariadení        

   

Počas vianočných sviatkov bolo naše zariadenie v karanténe. Nechýbala však radosť 

v podobe darčekov a prekvapení. 
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2. Analýza súčasného stavu zariadenia sociálnych služieb  

2.1. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb (k 31.12.2020)   

V Registri poskytovateľov je zaregistrovaná kapacita zariadenia 115 miest:  ZpS  40, DSS 

45, ŠZ 30. K 31.12.2020 bol počet prijímateľov sociálnych služieb 109, z toho:  ZPS – 43, DSS - 

39 a ŠZ – 27. Rozsah pôsobnosti procesu prijímania a prepúšťania PSS za rok 2020 sa 

vzťahovalo na činnosti spojené s prvým kontaktom, odbornými a administratívnymi 

postupmi pri prijatí a umiestnení príjemcu sociálnej služby  a pri ukončení poskytovania 

sociálnej služby. Obsahuje zabezpečenie činnosti najmä v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách § 6 ods. 1 a 2, § 7, § 8 ods.  6, § 72-74, § 94c, § 95, § 96, § 105.  

 

Ročné vyhodnotenie stavu PSS za rok 2020 

 

 

Forma poskytovania sociálnych služieb 

 

ZpS 

 

 

DSS 

 

ŠZ 

 

Spolu 

Stav prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2020 43 39 27 109 

Počet prijatých PSS 13 7 8 28 

Počet zomrelých PSS 12 6 8 26 

Počet PSS ktorí sa vrátili do prirodzeného prostredia 0 0 0 0 

Počet PSS ktorí prestúpili do iného zariadenia 0 1 0 1 

Počet preradených PSS 2  

na  ŠZ 

1 

do DSS 

Košúty 

2 

na DSS 

5 

Počet PSS  obmedzených spôsobilosti na právne úkony  0 7 8 15 

Počet PSS s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 0 2 0 2 

Počet PSS ktorým je zariadenie opatrovníkom 0 0 2 2 
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V evidencii doručených žiadostí o poskytovanie sociálnej služby bolo 335 žiadostí:                                

ZpS – 83, DSS – 110, ŠZ – 142.  

Priemerné obsadenie miest v priebehu roka 2020 predstavuje 95 %:  

 

DD a DSS PD v Seredi Obsadenie miest Percentuálny podiel 

Zariadenie pre seniorov 43 108 % 

Domov sociálnych služieb 39 87 % 

Špecializované zariadenie 27 90 % 

 

Skutočné plnenie predstavovalo 39 785 lôžko dní a to znamená 95 %  plnenie. 

V roku 2020 poskytovala sociálna služba prevažne prijímateľom - ZpS. 

Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby za rok 2020 je 69 rokov. 

Najstarší prijímateľ sociálnej služby mal 99 rokov a najmladší mal 29 rokov. 

 

VEK PSS ZpS DSS ŠZ 

19 - 25 0 0 0 

26 - 39 0 3 0 

40 - 62 0 20 5 

63 - 74 16 10 12 

75 - 79 15 4 4 

80 - 84 7 2 2 

85 - 90 1 0 3 

nad 90 4 0 1 

 

Priemerný EON na prijímateľa sociálnych služieb v sledovanom období bolo  1 012 €, 

priemerná úhrada prijímateľa za mesiac bola vo výške ZpS – 210,94 €, DSS – 208,23 

€, ŠZ – 211,01 €. 

Priemerná úhrada za poskytovanú sociálnu službu (ubytovanie, stravovanie, 

odkázanosť) činí ZpS – 7,03 €, DSS – 7,00 €, ŠZ – 7,00 € za jeden deň. 
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Počet prijímateľov sociálnej služby podľa pohlavia:  

 

FORMA POSKYTOVANEJ SLUŽBY POHLAVIE  POČET PSS 

ZARIADENIE PRE SENIOROV MUŽI  17 

 ŽENY  26 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MUŽI  18 

 ŽENY  21 

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE MUŽI  8 

 ŽENY  19 

 

Počet prijímateľov sociálnej služby podľa mobility:  

Mobilní PSS 67:   

Zariadenie pre seniorov 29, Domov sociálnych služieb pre dospelých 23, 

Špecializované zariadenie 15 

Čiastočne mobilní PSS 26: 

Zariadenie pre seniorov 8, Domov sociálnych služieb pre dospelých 8, 

Špecializované zariadenie 10 

Imobilní PSS 16:  

Zariadenie pre seniorov 6, Domov sociálnych služieb pre dospelých 8, 

Špecializované zariadenie 2 

Počet čakajúcich prijímateľov sociálnej služby:  

ZPS –   83  

DSS – 110  

ŠZ  –  142 
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2.2. Fyzické prostredie  
 

DD a DSS pre dospelých v Seredi 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 prijímateľov 

sociálnych služieb, sklad, sesterská izba, sprchy, toalety, rehabilitačná miestnosť, miestnosť 

pre upratovačky, tvorivá dielňa. Špecializované oddelenie má izby prijímateľov sociálnych 

služieb, jedáleň pre PSS, oddychovú miestnosť. Z každej izby sa vychádza do átria, ktoré je 

bezpečne oplotené. Vo vstupnej hale sa nachádza vrátnica, tvorivá dielňa, 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.   

2.2.1. Ubytovacie priestory  

 

Izby sa v našom zariadení delia na tri typy. Uvádzame ich typológiu a štandardné vybavenie. 

Naši prijímatelia sociálnych služieb, 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 
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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 

5.  Umývadlo so skrinkou  1 

6.  Vstavaná skriňa  3 

  

2.2.2. Priestory pre aktivity PSS  

 

Priestory určené pre aktivity PSS sú umiestnené na prízemí. Slúžia hlavne ako jedáleň, 

priestory pre terapie, skupinové aktivity, prednášky a rôzne podujatia, pre oddych PSS 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 PSS, individuálna a skupinová 

práca s voľnočasové aktivity, prednášky, 

porady  

3.  Spoločenská miestnosť –  

Iskra  

 20,87 m2  Záujmová činnosť-  kultúrna a terapeutická, 

socializácia PSS, individuálna a skupinová 

práca, voľnočasové aktivity, prednášky, 

porady  

4.  Spoločenská miestnosť 

spojená s knižnicou  

Bystruška  

 18,75 m2  Voľnočasové aktivity,  terapeutická  

a záujmová činnosť, skupinová práca PSS, 

posedenia, komunita  
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5.  Spoločenská miestnosť 

Nezábudka  

 13,94 m2  Záujmová činnosť-  kultúrna a terapeutická, 

socializácia PSS, individuálna a skupinová 

práca, voľnočasové aktivity 

6.  Rehabilitačná miestnosť   14,15 m2  Vykonávanie rehabilitácií  

7.  Tvorivá dielňa  Plamienok   14,15 m2  Záujmová a terapeutická činnosť, skupinová 

práca s PSS  

8.  Jedáleň II.   78,60 m2  Sociálny kontakt, posedenia  

9.  Kaplnka   29,50 m2  Bohoslužby, duchovné potreby PSS a 

obyvateľov blízkeho okolia zariadenia  

10.  Spoločenská miestnosť    13,80 m2  Záujmová a terapeutická činnosť, kultúrna a 

oddychová miestnosť, socializácia PSS, 

skupinová práca s PSS, voľnočasové 

aktivity  

11.  Skleník  114,84 m2  Socializácia PSS  , skupinové práce spojené 

so starostlivosťou o zeleninu  

12.  Park  7000,00m2  Vonkajšie aktivity a oddych, športové 

podujatia   

Plocha spolu  7447,70m2  
  

  

    

3. Štruktúra zamestnancov (k 31.12.2020)  
 

Schválený počet zamestnancov zariadenia je 63 pracovníkov. Organizačnú štruktúru 

stanovuje organizačný poriadok a za rok 2020 ju tvorilo 60 zamestnancov. Priemerný vek 

zamestnancov bol 49 rokov (4 muži, 56 žien). 

 

Kritérium 3.1 

Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest kvalifikačných predpokladov na ich 

plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinnosti a kompetencií jednotlivých 

zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych 

služieb a ich potrebám (stav k 31.12.2020). 
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  Tabuľka č.1: Kapacita ZPS  

Forma  
Rozsah  Kapacita  

Deň zápisu do registra 

poskytovateľov  

celoročná pobytová  neurčitý čas  40  12.06.2009  

Miesto poskytovania   DD a DSS pre dospelých v Seredi 

 ° 

Personálny kľúč (Príloha č.1 zákona o sociálnych službách) stav norma 

Maximálny počet PSS na jedného zamestnanca.    3,64 2 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte. 55,47 52 

Odchýlka 1,64      3,47 

 

  Tabuľka č.2: Kapacita DSS   

Forma  
Rozsah  Kapacita  

Deň zápisu do registra 

poskytovateľov  

celoročná pobytová  neurčitý čas  45  12.06.2009  

Miesto poskytovania   DD a DSS pre dospelých v Seredi 

  

Personálny kľúč (Príloha č.1 zákona o sociálnych službách) stav norma 

Maximálny počet PSS na jedného zamestnanca.   3,46        2,30 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte. 55,47 60 

Odchýlka    1,16      -4,53 

 

 Tabuľka č.3: Kapacita ŠZ   

Forma  
Rozsah  Kapacita  

Deň zápisu do registra 

poskytovateľov  

celoročná pobytová  neurčitý čas  30  01.06.2016  

Miesto poskytovania   DD a DSS pre dospelých v Seredi 
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Personálny kľúč (Príloha č.1 zákona o sociálnych službách) stav norma 

Maximálny počet PSS na jedného zamestnanca.            2,07      1,3  

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte.    55,47 65 

Odchýlka      0,77      -9,53 

 

 

 

3.1.Personálna štruktúra (k 31.12.2020)  
   

Organizačnú štruktúru stanovuje organizačný poriadok. 

  

Tabuľka č.4: Štruktúra zamestnancov 

   

Administratíva a ostatná prevádzka  Počet    Prepočítané na plný úväzok  

Manažér kvality   1  1.0000 

Samostatný odborný personalista   1  1.0000 

Samostatný odborný ekonóm pre správu majetku   1  1.0000 

Ergoterapeut   2  2.0000 

Vedúca stravovacej prevádzky   1  1.0000 

Spolu   6  6.0000 

   

Pracovníci odborných činností  Počet   Prepočítané na plný 

úväzok  

Pracovníci odbornej časti, z toho:                 35,5   35.5000 

Riaditeľka                   1  1.0000 

Vedúca sociálno - terapeutického úseku     

Sociálny pracovník                   2  2.0000 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie                   3  3.0000 
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Zdravotná sestra                   5  5.0000 

Hlavná sestra                   1  1.0000 

Staničná sestra     

Úseková sestra     

Rehabilitačný pracovník     

Opatrovateľky                   23,5   23.5000 

  

Pracovníci obslužných činností  Počet   Prepočítané na plný 

úväzok  

Pomocná pracovná sila v kuchyni                     2   2.0000 

Kuchárka                     4   4.0000 

Upratovačka                     5   5.0000 

Práčky                     2   2.0000 

Skladníčka                     1   1.0000 

Strážna služba                   2,5   2.5000 

Údržbár, vodič                   2  2.0000 

Spolu                 18,5  18,5000 

 

 

   
3.2.Vzdelávanie zamestnancov  
 

V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi k 31.12.2020 

pracovalo celkovo 60 zamestnancov. 

3.2 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, 

zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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Sledované obdobie – rok 2020 

 

 

Počet osôb 

Prijatie do pracovného pomeru 17 

Ukončenie pracovného pomeru 13 
 

Novovzniknuté pracovné miesta – 3 

Zariadenie v roku 2020 vytvorilo 3 novovzniknuté pracovné miesta. Finančné príspevky 

získalo na podporu zamestnanosti za účelom vytvoriť pracovné miesta pre uchádzačov 

o zamestnanie. Projekty sa realizovali vďaka podpore  Európskeho sociálneho fondu v 

rámci Operačného programu ľudské zdroje: 

1) Asistent na úseku sociálnej práce bol prijatý zmysle národného projektu „ Pracuj 

zmeň svoj život“ - Aktivita č. 2 od 01.11.2020. Trvanie projektu 9 mesiacov. 

2) Sociálna pracovníčka bola prijatá zmysle národného projektu „ Praxou 

k zamestnaniu 2 „ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý 

na tento účel vytvorí pracovné miesto. Trvanie projektu 9 mesiacov. 

3) V rámci NP – „Praxou k zamestnaniu“ bol z ÚPSVAR poskytnutý finančný 

príspevok na podporu mentorovaného zapracovania a praxe na dobu 9 mesiacov.  

3.3 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho 

vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa 

sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.   

 

Názov školenia pre THP 

 

 

Organizátor 

 

Počet zúčastnených 

Moderná správa registratúry TTSK, oddelenie 

informatiky a registratúry 

1 

Pracovno-právne vzťahy 

v súvislosti s koronavírusom 

Poradca podnikateľa, s.r.o.  

Žilina 

 

1 

Verejné obstarávanie – 

zmeny, novelizácia 

Nakladateľstvo FORUM s. r. 

o. Bratislava 

 

1 

Čo všetko môže byť 

zverejnené na internetovej 

stránke vo verejnom 

sektore? 

Nakladateľstvo FORUM s. r. 

o. Bratislava 

1 

BOZP v roku 2020 – 

Legislatívne požiadavky 

a prax 

Nakladateľstvo FORUM s. r. 

o. Bratislava 

 

2 

Finančná gramotnosť PSS SÚPZ Bratislava 2 

Sebaobslužné činnosti SÚPZ Bratislava 2 
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Názov školenia pre 

zdravotný úsek 

 

 

Organizátor 

 

Počet zúčastnených 

Syndróm vyhorenia 

a relaxačné techniky 

Moderna Brain s. r. o. 

Trnava 

5 

Prevencia syndrómu 

vyhorenia 

Moderna Brain s. r. o. 

Trnava 

2 

 

 

Názov školenia pre 

sociálno-terapeutický úsek 

 

 

Organizátor 

 

Počet zúčastnených 

 

Syndróm vyhorenia 

a relaxačné techniky 

 

 

Moderna Brain s. r. o. 

Trnava 

 

6 

 

Prevencia syndrómu 

vyhorenia 

 

 

Moderna Brain s. r. o. 

Trnava 

 

2 

 

 

Názov školenia pre 

zamestnancov 

 

 

Organizátor 

 

Počet zúčastnených 

 

Školenie PO 

 

 

Zuzana Szabová 

 

43 

 

3.4 Kritérium : Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby ( štandard uvedenej v 

§ 19,§ 21, § 23 b, § 24 a až 24 d, § 25 až 29, § 31 až 41, § 52 až 55 a § 77 )  je spracovaný 

systém supervízie, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. 

 

Názov školenia supervízie 

 

 

Organizátor 

 

Počet zúčastnených 

 

Leadership 1 

 

 

Moderna Brain s. r. o. 

Trnava 

 

15 
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4. SWOT analýza  
 

S – silné stránky 

• Poskytovanie sociálnej služby osobám 

odkázaným na pomoc inej fyzickej 

osoby 

• Záujem občanov o poskytovanie 

sociálnych služieb 

• Poloha zariadenia s veľmi dobrou 

dostupnosťou do mesta  

• Spokojnosť so službami zariadenia zo 

strany prijímateľov sociálnej služby 

• Úzka spolupráca so zariadeniami 

poskytujúcimi sociálne služby 

samosprávnym krajom 

• Kvalifikovanosť pracovníkov – ich 

odbornosť a profesionalita, ochota 

neustále sa vzdelávať 

• Nízke náklady za sociálnu službu 

Otvorenosť voči komunite 

• Návštevné hodiny nie sú pevne 

stanovené, prijímateľ môže podľa 

vlastného rozhodnutia prijať návštevu 

na izbe po dohode so spolubývajúcim, 

alebo v priestoroch vyhradených na 

tento účel  

• Prijímatelia majú slobodu prejavu a 

vlastnými návrhmi a nápadmi 

spolupracujú pri úprave prostredia 

zariadenia, na  tvorbe plánov 

záujmovej činnosti 

• O umiestnenie v zariadení je záujem, 

aj na základe osobnej návštevy pred 

podaním žiadosti 

• Web stránka zariadenia 

• Spolupráca s inštitúciami 

          W – slabé stránky  

• Veľkokapacitné zariadenie  

• Dopyt prevyšuje ponuku sociálnych 

služieb (kapacita zariadenia je dlhé 

roky naplnená) 

• Dlhé čakacie lehoty na umiestnenie 

• Zo strany niektorých rodinných 

príslušníkov nezáujem o príbuzného v 

zariadení, absencia osobných 

kontaktov medzi nimi  

• Nedostatok špecializovaných 

pracovníkov so vzdelaním a praxou v 

tejto oblasti  

• Málo možností riešenia akútnej 

situácie pri agresívnom správaní 

prijímateľa (priestor a zamestnanci) 

• Zvýšená fyzická a psychická záťaž 

• Ohrozenie zamestnancov syndrómom 

vyhorenia 

• Nedostatok školenia, seminárov 

podporujúce individuálnu a skupinovú 

aktivitu PSS  

• Potreba hľadania mimorozpočtových 

       zdrojov prostredníctvom grantov 

• Stresujúce faktory stupňované 

epidémiou (obmedzený pohyb, zákaz 

návštev ...) 

• Obmedzená mikroklíma pre integračné 

snahy v regióne a spolupráca 

s              dobrovoľníkmi, vysokými 

školami 
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           O – príležitosti  

 

• Neustále skvalitňovanie            

poskytovaných sociálnych služieb 

• Vznik nových pracovných príležitostí 

(rozšírenie pracovníkov na určitých 

pracovných pozíciách) 

• Viaczdrojové financie 

• Preplácanie ošetrovateľských úkonov so 

zdravotnou poisťovňou  

• Využívanie finančných prostriedkov 

z ÚPSVaR 

• Získavanie ďalších finančných zdrojov 

z grantových schém 

• Výmena skúseností pracovníkov 

pracujúcich s ľuďmi so zdravotným 

postihnutím 

• Celoživotné vzdelávanie pracovníkov 

• Poskytovanie bohatej škály činnosti 

 

           T – ohrozenia 

  

•    Zvyšujúci sa počet žiadateľov do 

zariadenia z dôvodu starnutia 

obyvateľstva a znižovania kapacity 

• Zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

• Neochota prijímať zmeny a zvýšené 

nároky na pracovníkov a PSS 

• Prístup prijímateľov k alkoholickým 

nápojom mimo zariadenia 

• Narastanie nedoplatkov za sociálne 

služby z dôvodu nízkych príjmov PSS 

• Postoj verejnosti k ľuďom s duševným 

postihnutím 

  

  

4.1.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 samosprávneho kraja. 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 PSS pre zabránenie sociálneho vylúčenia. 

3. Zabezpečenie odborných školení našim zamestnancom.  

4. Zabezpečenie dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.  
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Partnerstvá rozvíjame na neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na 

neformálnom základe sa orientujú na uskutočňovanie spoločných aktivít v prospech 

prijímateľom, najmä kultúrneho a duchovného charakteru. Konkrétne aktivity sa objavujú 

v Ponuke voľnočasových aktivít a pri zabezpečovaní potrieb duchovného života našich 

PSS. Účasť prijímateľov na neformálnych aktivitách nie je osobitne sledovaná, pokiaľ 

zároveň nie je súčasťou individuálneho plánu. Zainteresované strany s ktorými rozvíjame 

neformálne partnerstvá sú najmä:  

• Základné školy v Seredi  

• Materské školy v Seredi  

• Seniorské centrum Sereď  

• Zariadenia v pôsobnosti TT SK   

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

projektov alebo sú založené na príbuzenskom vzťahu k našim PSS, 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.  
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5.Hospodárenie zariadenia za rok 2020  

5.1.Príjmy rozpočtu  
 

  
Schválený 

rozpočet  

Upravený 

rozpočet  

Skutočné  

plnenie  

Administratívne poplatky a iné 

poplatky a platby  
- -   - 

Tuzemské bežné granty 

a transfery  
-     2 500 2 500 

Iné nedaňové príjmy  310 000 315 344 311 781,13 

Spolu  310 000 317 844 314 281,13 

  

5.2.Výdavky rozpočtu  

  
Schválený 

rozpočet  

Upravený 

rozpočet  

Skutočné  

plnenie  

Mzdy, platy, služobné príjmy  739 280         765 290 744 254,60  

Poistné a príspevky do 

poisťovní  
254 280  260 480      284 594,47 

Tovary a služby  487 899  588 354  580 176,06  

Obstarávanie kapitálových 

aktivít  
-     5 000       4 980,00       

Spolu      1 481 459      1 619 124   1 614 005,13 

  

5.3.Pohľadávky, opravné položky  

Účet  Suma  

Ostatné pohľadávky  51 627,24  

Opravná položky k pohľadávkam  32 879,85   

  

5.4.Krátkodobé záväzky  

Účet  Suma  

Dodávatelia   1 078,98  

Zamestnanci  65 420,33  

Zúčtovanie s orgánmi soc.poistenia a 

zdravot.poistenia  
41 069,80  

Ostatné priame dane                              10 294,09  

Iné záväzky   6 458,46  

Spolu                            124 321,66 
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5.5.Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa 

sociálnej    služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za 

rok 2020  

    

Položka  

  

DOMOV SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB   
ŠPECIALIZOVANÉ 

ZARIADENIE  
ZpS  SPOLU  v €  

Ambula 

ntný 

pobyt  

Týždenn 

ý pobyt  Celoročný 

pobyt  

Ambula 

ntný 

pobyt  
Celoročný 

pobyt  

Mzdy, platy a OOV       310 601,25   310 601,25 198 785,02 819 987,52 

Poistné        

107 800,94 

  107 800,94 68 992,59 284 594,47 

Tuzem.cestov.náhra 

dy  
    

                   

45,00            30,00 40,00 115,00 

Energie       36 960,75   24 640,50 32 853,88 94 455,13 

Materiál       29 674,76   19 783,20 26 377,55 75 835,51 

Dopravné      364,50        243,31 324,00 931,81 

Rutinná údržba       16 371,49   10 914,30 14 552,48 41 838,27 

Nájomné      -     -        - - 

Výdavky na služby      11 155,50   7 437,00 9 915,53 28 508,03 

Výdavky na 

bež.transfery  
    6 123,00         6 123,00 3 918,67 16 164,67 

Odpisy      13 354,65   8 903,10 11 870,77 34 128,52 

Spolu v €  
  

 532 451,84   496 476,60 367 630,49   1 396 558,93 

Počet prijímateľov v 

r.2020 – kapacita 

podľa registra  
    45  30 40 115 

VÝPOČET priemeru       

Priemer  

EON/1.mes./1 PSS  
     986,02   1 379,10 765,90  1 012,00  
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Prevádzkovo-ekonomický úsek zabezpečoval nepretržitú prevádzku celého zariadenia po technickej 

a finančnej stránke. V rámci skvalitňovania poskytovanej sociálnej služby a spríjemňovania  pobytu 

prijímateľov sme zveľaďovali objekt zariadenia, pričom  väčšinu opráv, úprav sme vykonali v súlade 

so zásadami efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami z rozpočtu.  Vykonali sme 8 

prieskumov trhu - kancelárske potreby, hygienické papierové potreby, pracovné odevy, systémové 

pranie, výpočtová technika, čerstvé zákusky, slepačie vajcia, profesionálna práčka, zákazka s nízkou 

hodnotou - potraviny – 6, pranie a žehlenie bielizne, čistiace prostriedky a domáce potreby, 

dezinfekčné prostriedky, maľovanie izieb, rekonštrukcia obkladu a osadenie sanity, originálne 

tonerové náplne do tlačiarní a kopírky, rekonštrukcia pivničných priestorov. Boli zakúpené 

polohovacie elektrické postele pre prijímateľov sociálnej služby, vankúše a paplóny pre PSS, skrinky 

pod umývadlá, umývadlá, vodovodné batérie, ošatenie pre zamestnancov, nábytok do izieb PSS, 

čističky vzduchu, dávkovače na dezinfekciu.  V rámci opráv a úprav za rok 2020 sa vykonala 

rekonštrukcia obkladu a sanity na pavilóne „D“ – zariadenie pre seniorov, maľovanie izieb na 

pavilóne „D“ – zariadenie pre seniorov, rekonštrukcia pivničných priestorov, kde sa vytvorili šatne 

pre zamestnancov, oprava konvektomatu, oprava prevodovky na osobnom motorovom vozidle 

Škoda Roomster. 

Zakúpené zariadenia: 

- Priemyselná automatická práčka 1 kus v hodnote  4 980,00 € 

Podané projekty  za rok 2020 – 6 

1) Nadácia SPP, predmetom žiadosti bola dotácia na kúpu mobilného dezinfikátora vzduchu 

a prostredia, výška dotácie 4 998 € bola zamietnutá. 

2) Dotácia z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 3 písm. e) ods. 1, 

predmetom žiadosti bolo zriadenie novej terapeutickej kuchynky, výška dotácie 2 419,63 € 

bola zamietnutá. 

3) Nadácia Veolia, predmetom žiadosti bol jednodňový výlet do Národného žrebčína 

Topoľčianky, výška dotácie 1 300 € bola zamietnutá. 

4) Nadácia AGEL, predmetom žiadosti  bola zakúpenie Bioptron lampy, dotácia vo výške  

1 799 € bola zamietnutá. 

5) Nadácia EPH, predmetom žiadosti bolo zakúpenie externých posilňovacích strojov pre 

seniorov, výška dotácie 3 504 € bola zamietnutá. 

6) Nadácia Jána Korca, predmetom žiadosti bolo zakúpenie externých posilňovacích strojov 

pre seniorov, požadovaná výška dotácie 2 616 € -  schválená výška 1 000 €. 

Realizované projekty  za rok 2020 – 1 

1) Nadácia Jána Korca, predmetom žiadosti bolo zakúpenie externých posilňovacích strojov 

pre  seniorov, výška dotácie 2 616 €, schválená výška 1 000 €. 

 

Sponzorské za uvedené obdobie činilo 5 550 € . 
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Vozový park 

  

5 miestne osobné vozidlo        ŠKODA Roomster     7 492         km 

9 miestne osobné vozidlo        Citroen  Jumper     1 370          km 

 

Rok 2020 bol v dôsledku pandémie špecifický. Nebolo možné organizovať všetky naplánované 

aktivity. Zariadenie postupovalo v súlade s krízovým plánom, ktorý vypracovali členovia 

krízového tímu zariadenia. 

Víziou zariadenia je zabezpečiť také prostredie, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru 

sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborné, 

správne a bezpečné služby vychádzajúce z vyslovených a nevyslovených požiadaviek 

prijímateľa sociálnej služby. 

Domov ako živý a citlivý organizmus reaguje na všetky zmeny v živote a spoločnosti, teda 

aj na nové podmienky, ktoré bude potrebné modifikovať a prispôsobiť konkrétnym 

meniacim sa podmienkam. 

Zariadenie bude presadzovať partnerský, individuálny a aktívny prístup k PSS, ktorý 

povedie PSS k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu. 

 

  

  

  

  

  

  


