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Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 

Nachádza sa v časti Sereď – Dolný Čepeň. Zariadenie poskytuje celoročnú 

pobytovú sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách. Ide o kombinované zariadenie (zariadenie pre seniorov, domov 

sociálnych služieb pre dospelých a špecializované zariadenie), v ktorom 

64 zamestnancov starostlivosť pre 115 prijímateľov zabezpečuje komplexnú 

sociálnej služby (ďalej len „klienti“). 

Poslaním zariadenia je poskytovať služby v zmysle zákona o sociálnych 

službách ako súčasť sociálnej politiky TTSK. Dosiahnuť vyvážené postavenie 

všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, 

zvyšovať spokojnosť klientov a rodinných príslušníkov s poskytovanými 

službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne 

nakladať s rozpočtovými prostriedkami. Pomôcť klientovi v nepriaznivej 

situácii, nájsť zmysluplné žitie a trávenie voľného času podľa jeho 

individuálnych potrieb a možností, sprevádzať ho v chorobe a v životných 

ťažkostiach.

Zariadenie je rozpočtovou organizáciou. Trnavský Zriaďovateľom je 

samosprávny kraj.

„Odbornosť, ľudskosť a láskavý prístup k Vašim 

blízkym sú podstatou filozofie nášho zariadenia 

a pravidlom nášho personálu." 

Mgr. Milada Floriánová 

riaditeľka DD a DSS pre dospelých v Seredi 



Zariadenie je príspevkovou organizáciou. Zriaďovateľom je juhomoravský kraj. 

Zariadenie poskytuje celoročné ubytovanie a starostlivosť pre svojich klientov, 

má kapacitu 120 miest, z toho je 21 miest na oddelení pre seniorov 

a 99 miest pre klientov na oddelení so zvláštnym režimom. 

Poslaním Domova pro Seniory Sokolnice a Domova se zvláštním režimem 

Sokolnice, je poskytovať sociálnu službu kvalitne, s individuálnym prístupom 

a podporou aktívneho života seniorom so zníženou sebestačnosťou 

predovšetkým z dôvodu veku a seniorom so zníženou sebestačnosťou

z dôvodu Alzheimerovej choroby, stareckej demencie alebo ostatných typov 

demencie, ktorí nemôžu žiť vo svojom prirodzenom domácom prostredí a ich 

situácia si vyžaduje pomoc inej fyzickej osoby. Služby sú poskytované 

formou celoročnej prevádzky.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. 

MVDr. Petr Nováček 

riaditeľ Domova pro seniory, p. o. 



Prostredníctvom operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - 

Česká republika sme realizovali projekt, ktorého hlavným cieľom bol rozvoj 

a posilnenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice 

najmä v sociálnej oblasti a vzdelávaní. 

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

Skrátený názov projektu: Teambuildingy na SK a CZ strane 

Dňa 18.03.2022 došlo k podpisu žiadosti malého projektu cezhraničnej 

spolupráce oboma partnermi v Sokolniciach. 

Žilinský samosprávny kraj vykonával v programovom období 2014-2020 

správcu Fondu malých projektov na slovensko-českom pohraničí v rámci 

programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. 

PROJEKTOVÝ ZÁMER 

Fond malých projektov 

Názov projektu: „Rozvoj a výmena skúseností v sociálnych službách pri 

práci s klientmi oboch DSS" 

Žiadateľ: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých 

v Seredi  Dolnočepeňská 1620/27, 926 01 Sereď, 

Hlavný cezhraničný partner: Domov pro seniory SOKOLNICE, 

příspevková organizace Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, zastúpený 

riaditeľom MVDr. Petrom Nováčkom 

zastúpený riaditeľkou Mgr. Miladou Floriánovou 



CIEĽ PROJEKTU 

Projekt bol zameraný na vzdelávanie sociálnych pracovníkov 

a odborných zamestnancov oboch zariadení formou dvoch 3-dňových 

teambuildingov na území oboch strán. Cieľom bolo odborné vzdelávanie, 

praktické cvičenia, výmena skúseností  a zručností  sociálnych 

a zdravotníckych pracovníkov. Účelom vzdelávania je skvalitňovanie 

poskytovaných služieb a komplexnej starostlivosti o klientov oboch 

zariadení. Teambuilding konajúci sa na území Slovenska bol zameraný na 

skvalitnenie práce s imobilnými klientmi. Pracovníci si mohli prakticky 

vyskúšať rôzne kompenzačné pomôcky, ktoré boli zakúpené v rámci 

projektu. Účelom teambuildingu konajúceho sa na území Českej republiky 

bolo vzdelávanie zamestnancov na tému „Práca s agresívnym 

a nespolupracujúcim klientom". 

Počas projektu jednotlivé projektové tímy navzájom úzko spolupracovali. 

Stretnutia pracovných tímov boli prínosné pre obe zúčastnené strany 

výmenou teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností. 

V rámci projektu bol zriadený realizačný tím. 

PROJEKTOVÝ TÍM 

Na strane DD a DSS pre dospelých v Seredi bol vytvorený projektový tím 

zložený z vedúceho projektového manažéra, realizátora aktivít, sociálnych 

 zdravotníckych pracovníkov a odborného zamestnanca (lektor/metodik). 

Na strane cezhraničného partnera, Domov pro seniory Sokolnice p. o., bol 

vytvorený projektový tím zložený z projektového manažéra, realizátora 

aktivít, sociálnych a zdravotníckych pracovníkov. 



Teambuilding na Slovensku sa konal v  od 24.08.2022 do 26. 08. 2022 

Teambuilding bol zameraný na prácu s imobilnými klientmi, na praktické 

ukážky práce s kompenzačnými pomôc-kami, ktoré boli zakúpené v rámci 

projektu. Sociálni a zdravotnícki pracovníci boli preškolení odborným 

garantom (lektor/ metodik). 

v Penzióne NA MLYNE v Hrnčiarovciach nad Parnou. 

Nosnými témami boli: 

1. Práca s imobilným klientom 

2. Aktivizácia a začlenenie imobilného klienta do spoločnosti 

TEAMBUILDING NA SLOVENSKU 

Zakúpením sprchovacieho vozíka 

pre imobilných klientov sa 

zabezpečila bezpečnosť klientov 

a zamestnancov pri hygienických 

úkonoch. 

Zvýšilo sa aj pohodlie klientov. 



Získaním 20 ks nepriepustných polohovateľných kĺzavých podložiek na lôžko 

pre imobilných klientov, zdravotníckym pracovníkom umožňujeme 

bezpečnejšiu a jednoduchšiu manipuláciu s klientmi. 

Kreslo Gavota je kompenzačná pomôcka, ktorá nám umožní dostať ťažko 

imobilného klienta do exteriéru. 

Kompenzačné pomôcky získané v rámci projektu nám umožňujú 

skvalitňovať život ťažko imobilným klientom, ich socializáciu v rámci 

zariadenia a zapájanie sa do aktivít s ostatnými klientmi pod vedením 

našich odborných zamestnancov. 

Teambuildingu sa zúčastnili aj riaditelia oboch zariadení, ktorí po teoretickej 

časti spoločne zhodnotili prínos projektu. 



Pracovníc i  oboch zar iadení ,  6  zamestnancov DpS Sokoln ice 

a 8 zamestnancov DD a DSS pre dospelých v Seredi, si formou prednášok 

a praktických cvičení na teambuildingu vymenili skúsenosti v rámci 

zefektívnenia a skvalitnenia starostlivosti o klientov v oboch zariadeniach. 

Účastníci teambuildingu navštívili DD a DSS pre dospelých v Seredi 

v rámci exkurzie pre zamestnancov z DpS Sokolnice. 



Teambuilding bol zameraný na prácu a efektívnu komunikáciu 

s agresívnym a nespolupracujúcim klientom. Výmena skúseností počas 

praktických modelových situácií bola veľkým prínosom pre sociálnych 

a zdravotníckych pracovníkov oboch zariadení. Teambuildingu sa zúčastnili 

aj riaditelia oboch zariadení, ktorí po teoretickej časti spoločne zhodnotili 

prínos projektu. 

TEAMBUILDING V ČESKEJ REPUBLIKE 

Nosnými témami boli : 

Teambuilding v Českej republike sa konal v od 09.11.2022 do 11. 11. 2022

v Penzióne PRONECO Klentnice. 

1. Práca s agresívnym nespolupracujúcim klientom 

2. Zásady dobrej komunikácie s klientmi 

Účastníci teambuildingu v Českej republike navštívili Domov pro seniory 

v Sokolniciach v rámci exkurzie pre zamestnancov z DD a DSS pre dospelých 

v Seredi. 



                                                                                                

     

   

     
  

 
   

 

Rekapitulácia  podrobného rozpočtu malého projektu  
Celková výška

 
oprávnených výdavkov MP

               
 
je pre

 
NEINV max. 23 529,42 EUR 

 

Procent:

 
100,00 %

 
Súčet:

 
16 158,20 €

   
z toho spolufinancovanie

 

z ERDF (max. 85 %): 

 

Procent:

 

85,00 %

 

Čiastka:

 

13 734,47 €

   

  
 

  Spolufinancovanie z ERDF po odpočítaní vlastných

 

príjmov 

 

nad 
výšku

 

vlastného spolufinancovania

 
 

Procent:

 

85,00 %

 

Čiastka:

 

13 734,47 €

   

  

Spolufinancovánie zo štátneho rozpočtu SR:

 

Procent:

 

10,00 %

 

Čiastka:

 

1 615,82 €

   

Vlastné zdroje

 

Procent:

 

5,00 %

 

Čiastka:

 

807,91 €

   

vlastné

 

zdroje po odpočítaní vlastných príjmov nad výšku 
vlastného spolufinancovania

 

Procent:

 

5,00 %

 

Čiastka:

 

807,91 €

 
  

Náklady na aktivity pre

 

cezhraničných partnerov

 

Procent:

 

24,13 %

 

Súčet:

 

3 898,85 €

 

3 898,85 €

 

  

Investičníénáklady:

 

Procent:

 

30,87 %

 

Sôčet:

 

4 988,00 €

   

Neinvestičné náklady: Procent: 69,13 % Súčet: 11 170,20 €

Neinvestičný projekt, maximálne spolufinancovanie z ERDF je 20000 EUR

Príjmy malého projektu Procent: 0,00 % Celkom: 0,00 €
z toho Príjmy malého projektu nad výšku vlastného 

spolufinancovania
Procent: 0,00 % Celkom:

0,00 €

Prínos pre klientov a účastníkov projektu 

Prínosom projektu pre sociálnych a zdravotníckych pracovníkov bolo 

nadobudnutie nových teoretických vedomostí, praktických zručností 

a skúseností pri práci s imobilnými klientmi na základe vzdelávania 

a pomocou praktických cvičení. 

Prínosom projektu pre imobilných klientov bolo zakúpenie kompenzačných 

pomôcok (sprchovací vozík, kreslo Gavota, nepriepustné polohovateľné 

podložky), ktoré nám pomáhajú skvalitňovať ich život. 

Prínosom pre zariadenie je nákup kompenzačných pomôcok (sprchovací 

vozík, kreslo Gavota, nepriepustné polohovateľné podložky), ktoré nám 

pomáhajú skvalitňovať poskytované služby v našom zariadení. 

Rozpočet projektu 



Spoločenský dopad nášho projektu spočíva vo vytvorení tradícií 

v cezhraničnej spolupráci, v posilnení väzieb medzi regiónmi, ako jedným 

z nástrojov inklúzie, formou teambuildingov realizovaných počas celého 

projektu a vzájomnými návštevami klientov a zamestnancov oboch 

zariadení. 

SPOLOČENSKÝ DOPAD 



DOPAD NA CIEĽOVÉ SKUPINY 

Získanie finančných prostriedkov v rámci projektu pre naše zariadenie na: 

- realizácia oboch teambuildingov (ubytovanie, strava, vzdelávanie) 

FINANČNÝ DOPAD 

Cieľovou skupinou projektu boli a naďalej sú sociálni a zdravotnícki 

pracovníci a klienti oboch zariadení. Prínosom pre obe zariadenia bolo 

vzdelávanie a vzájomné odovzdávanie si praktických zručností a skúseností 

zamestnancov. Zakúpením nových kompenzačných pomôcok dokáže 

zariadenie skvalitniť poskytované služby. 

- nákup kompenzačných pomôcok pre imobilných klientov 

- vzdelávanie zamestnancov, získanie teoretických vedomostí, praktických

    zručností a skúseností 

- nadviazanie nových priateľstiev 

- vytvorenie propagačného materiálu (brožúra, roll-up), ktorý bude slúžiť na

    reklamné a propagačné účely malého projektu v cezhraničnej spolupráci 



PUBLICITA PROJEKTU 

ROLL - UP spolu dva kusy - po jednom na Slovensku a v Českej republike. 

Slúžia ako propagácia malého projektu na oboch stranách. 

Zakúpené pomôcky v rámci malého projektu sú označené trvalým 

označením, povinnou publicitou po dobu trvania udržateľnosti malého 

projektu (5 rokov). Predmety zabezpečené v rámci malého projektu sú 

označené povinnou publicitou. 

Povinnú publicitu MP sme zabezpečili formou farebnej brožúry, obojstrannej 

s obsahom 12 strán veľkosti A5, 135 g papier, 1 x zlom + väzba V1, ktorá bude 

zahŕňať všetky body publicity: symboly Programu EU, bude uvedená 

spoluúčasť EU na spolufinancovanie malých projektov z FMP, propagáciu 

Správcu FMP a Fond malých projektov, logo programu spolupráce INTERREG 

V-A SK-CZ, slogan " Společne bez hranic/ Spoločne bez hraníc ". 

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC
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