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 Zameranie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove 

 

      Zriaďovateľom Domova sociálnych služieb v Rohove (ďalej DSS) je Trnavský 

samosprávny kraj v súlade s § 21-23 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, § 112i zákona NR SR č. 

453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   

      V DSS Rohov poskytuje celoročná pobytová forma sociálnej služby občanom 

so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy 

a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. 

   

    Predmetom činnosti DSS Rohov je poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej 

služby   v rozsahu ustanovenia § 38 a odľahčovacej služby v rozsahu ustanovenia § 

54 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a 

noviel (ďalej Zákon o sociálnych službách). 

     

   Ciele a spôsoby poskytovania sociálnej služby v DSS Rohov sú zadefinované 

v Smernici DSS Rohov č. 17/2011, v ktorej je vyšpecifikované poslanie DSS Rohov,  

vymedzuje rozsah poskytovaných služieb, cieľovú skupinu, stanovuje hlavné ciele 

DSS Rohov v oblasti poskytovania sociálnych služieb, vytyčuje dlhodobé 

a krátkodobé ciele, a striktne vymedzuje pravidlá na ochranu prijímateľov sociálnej 

služby (ďalej PSS) DSS Rohov pred predsudkami a negatívnymi hodnoteniami. 

 

      DSS Rohov nie je prispôsobený na poskytovanie sociálnej služby PSS, 

ktoré si vyžadujú zvýšený psychiatrický dohľad na uzatvorenom oddelení 

alebo PSS s nadmernou agresivitou. 
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     DSS Rohov neposkytuje sociálnu službu PSS, ktorí boli obvinení a pre ich 

duševný stav im bolo právoplatným rozhodnutím súdu uložené ochranné 

opatrenie (ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný dohľad alebo 

umiestnenie odsúdeného v detenčnom ústave). Zákaz poskytovania sociálnej 

služby takýmto osobám sa vzťahuje na celú dobu vykonávania ochranného 

opatrenia (§61 ods.3). 

       

     V DSS Rohov je možné poskytovať starostlivosť PSS s : 

 duševnými poruchami a poruchami správania 

 telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania 

 telesným postihnutím alebo duševnými poruchami a poruchami správania, ktoré 

sú  zároveň zmyslovo postihnuté 

 

 

 

Poskytované služby v DSS Rohov 

 

A. Sociálna služba celoročnou pobytovou formou (§ 38) 

 

      V zmysle  Zákona o sociálnych službách , § 38 sa v DSS Rohov poskytuje 

sociálna služba celoročnou pobytovou formou. 

V DSS Rohov sa: 

a) poskytuje :  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

                         2. sociálne poradenstvo 

                         3. sociálna rehabilitácia 

                         4.  ubytovanie 

                         5. stravovanie 

                         6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

b) zabezpečuje :  1. pracovná terapia 

                              2. záujmová činnosť 

                              3. ošetrovateľská starostlivosť 
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c) utvárajú podmienky na :  1. vzdelávanie 

                                               2. úschovu cenných vecí 

 

B. Odľahčovacia služba (§ 54) 

 

      V DSS Rohov sa v prípade kapacitných možností (počas dovoleniek PSS 

v celoročnej pobytovej forme) poskytuje odľahčovacia služba v súlade s § 54 Zákona 

o sociálnych službách. 

 

 

Vnútorná organizácia a organizačné útvary DSS Rohov 

 

DSS Rohov sa vnútorne člení na tieto úseky : 

 

A. Úsek starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby:  

 

1. oddelenie zdravotnej starostlivosti 

a) ošetrovateľské činnosti 

      b) opatrovateľské činnosti 

2. oddelenie sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie 

 

B. Úsek THP a obslužných činností 

 

1. oddelenie účtovníckej agendy 

2. oddelenie sociálnej agendy 

3. oddelenie obslužných činností 

 

Počet zamestnancov k 31.12.2020 : 71  ( predpísaný počet zamestnancov 73) 
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Činnosť DSS Rohov na úseku starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby 

   

    DSS Rohov v súlade s poskytovaním komplexnej sociálnej starostlivosti 

zabezpečuje nasledovné činnosti na jednotlivých úsekoch: 

 

A. Úsek starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby :   

 realizovanie individuálneho  plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia 

občanov a poskytovania úkonov nahrádzajúcich samoobsluhu vrátane 

organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení 

a vedenia predpísanej dokumentácie 

 v prípade PSS s ťažkým zdravotným postihnutím  spolupodieľanie sa na 

programe sociálnej rehabilitácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou individuálneho  

plánu PSS 

 dohliadanie na dodržiavanie ľudských práv PSS 

 striktné dodržiavanie používania telesného a netelesného obmedzenia PSS len 

v prípade, ak je priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie PSS alebo 

iných osôb 

 vedenie registra telesných a netelesných obmedzení PSS a všetkých náležitostí, 

týkajúcich sa telesného a netelesného obmedzenia v súlade s § 10 Zákona NR 

SR č. 448/2008 Z.z. 

 aktívne poskytovanie a zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o uspokojenie 

bio-psycho- sociálnych a duchovných potrieb PSS v DSS v súlade s koncepciou 

a najnovšími poznatkami z ošetrovateľstva 

 

Úsek starostlivosti o PSS sa člení na dve oddelenia : 

 

1. oddelenie zdravotnej starostlivosti 

     a) ošetrovateľské činnosti 

     b) opatrovateľské činnosti 

2. oddelenie sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie 
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1. oddelenie zdravotnej starostlivosti 

 zabezpečuje aktívne poskytovanie a zabezpečovanie všestrannej starostlivosti 

o uspokojenie bio- psycho- sociálnych a duchovných potrieb PSS v DSS v súlade 

s koncepciou a najnovšími poznatkami  z ošetrovateľstva 

 za činnosť oddelenia zdravotnej starostlivosti zodpovedá hlavná sestra 

 

a) ošetrovateľské činnosti  v súlade so Zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách, § 22, v znení neskorších predpisov a noviel - koordinuje 

staničná sestra 

     Obsah pracovnej činnosti : 

     Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti  metódou 

ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov  

v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately vykonávané sestrou so špecializáciou. 

                                                                                                                                                                     

b)  opatrovateľské činnosti - koordinuje hlavná sestra 

     Obsah pracovnej činnosti : 

     Vykonávanie opatrovateľskej služby pre občanov, deti a mladých dospelých 

v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately. 

 

2. oddelenie sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie- koordinuje vedúca 

pracovníčka sociálnej rehabilitácie 

Obsah pracovnej činnosti : 

Vykonávanie sociálnej terapie pre občanov, deti a mladých dospelých v zariadení 

sociálnych služieb alebo  v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately.        

Vykonávanie odborných terapeutických činností  pre občana, dieťa a mladého 

dospelého. 
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    Od júna 2019 je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove 

zapojený do Národného projektu deništitucionalizácie zariadení sociálnych 

služieb a pripravuje transformačný plán, ktorý predstavuje základný nástroj na 

realizovanie zmien v procese prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 

starostlivosť. 

      V  decembri 2020 sme odovzdali Implementačnej agentúra MPSVR SR 

vypracovaný Transformačný plán DSS Rohov, ktorý postúpil do procesu 

schvaľovania na MPSVR SR. 

      Bližšie informácie o Národnom projekte deinštitucionalizácie zariadení 

sociálnych služieb sú zverejnené na webovej stránke : https://npdi.gov.sk/co-

je-deinstucionalizacia/ 

 

 

 

Spracovala: PhDr. Monika Knezovičová, PhD. 
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PO Z N Á M K Y     k 31.12.2020 

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej 

jednotky 

 

Názov účtovnej jednotky 
Domov sociálnych služieb  pre deti a dospelých 

 v Rohove 

Sídlo účtovnej jednotky Rohov č. 27 

Dátum založenia/zriadenia 1.1.2004 

Spôsob založenia/zriadenia Rozhodnutie o zriaďovacej listine 

Názov zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj 

Sídlo zriaďovateľa Starohájska 10,    917 01 Trnava 

IČO 00655546 

DIČ 2021043959 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Sociálne služby  - pobytová forma 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
    riadna 
    mimoriadna  

Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet 
obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie 
počet klientov atď. 

Kapacita 120 prijímateľov sociálnej služby 

 

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej 

jednotky  

 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ PhDr. Monika Knezovičová, PhD. 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/ Anna Juračková 

Priemerný evidenčný  počet zamestnancov 
prepočítaný za rok 2020 

71,20 

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzický osobách 

k 31.12.2020 

71 

Počet riadiacich zamestnancov 6 
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Čl. II 
 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu  ďalšieho nepretržitého 

pokračovania a nezmenenej činnosti UJ. 

2. Zmeny v účtovných metódach a zásadách oproti predchádzajúcemu obdobiu 

neboli vykonané žiadne.  

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 

 

Položky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou (v UJ sa 
nevyskytol) 

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi (v UJ sa nevyskytol) 

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi(v UJ sa nevyskytol) 

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
získaný bezodplatne 

Reálnou hodnotou (v UJ sa nevyskytol) 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou(v UJ sa nevyskytol) 

g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi(v UJ sa nevyskytol) 

i) zásoby získané bezodplatne Reálnou hodnotou 

j) pohľadávky  menovitou hodnotou 

k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou(v UJ sa nevyskytol) 

l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy 
budúcich období sa vykazujú vo výške, 
ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím. 

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  menovitou hodnotou 
n) rezervy  oceňujú sa v očakávanej výške záväzku 
o) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy 

budúcich období sa vykazujú vo výške, 
ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím. 

p) deriváty pri nadobudnutí  obstarávacou cenou(v UJ sa 
nevyskytol) 
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4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 

majetku 

 
     Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú 

stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a 

predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho 

zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na dve desatinné  miesta. 

Metóda odpisovania sa používa lineárna. Po vykonanom prehodnotení, doby 

odpisovania majetku  neboli menené. Predpokladaná doba užívania a odpisové 

sadzby sú stanovené nasledovne: 

 

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 

1 4 1/4 

2 6 1/6 

3 8 1/8 

4 12 1/12 

5 20 1/20 

6 50 1/50 

                            7                            10                                     1/10 

                         55 neodpisované  

 

Drobný hmotný majetok od 0,01 Eur do 1700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej 
jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.  
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Čl. III 

 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 
1. Neobežný majetok  

 
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý nehmotný majetok účtovná jednotka neeviduje. 

UJ nevlastní žiadny majetok. V evidencii má dlhodobý hmotný majetok, ktorý jej bol 

zverený do správy od zriaďovateľa. V roku 2020 organizácia  zvýšila hodnotu 

dlhodobého hmotného majetku v celkovej sume  7 089,27€ . Bližšia špecifikácia viď. 

Článok VII. 

 

2. Obežný majetok 

 
     Zásoby 

     Počiatočný stav zásob k 1.1.2020 evidovala účtovná jednotka v celkovej hodnote 

62 233,68 €, počas účtovného obdobia zaznamenala prírastky vo výške 160 349,32€ 

a úbytky 190 217,63€, vzhľadom k tomu , že organizácia zabezpečuje celodenné 

stravovanie pre prijímateľky sociálnej služby najvyšší pohyb bol na sklade potravín 

a v ďalšom rade na sklade DHM ostatné a DHM nábytok. Mimoriadny bol príjem 

OOPP,  v súvislosti so zabezpečením preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia 

covid-19. Celkom boli prijaté  vo výške 31 089,28, výdaj bol uskutočnený v hodnote 

20 378,19. Zároveň bol na začiatku UO zostatok na účte Materiál na ceste, ktorý bol 

v prvých mesiacoch UO prijatý na sklad. Celkový konečný  stav zásob k 31.12.2020 

bol 32 365,37€,  v porovnaní s rokom 2019 sa znížil o 36 998,93 €. 

      

     Pohľadávky 

     Účtovná jednotka evidovala na začiatku účtovného obdobia 2020 pohľadávky 

v celkovej sume 98 060,46€,  čo je o 4 230,37€ menej ako na začiatku 

predchádzajúceho UO. K 31.12.2020 je stav pohľadávok 100 814,84€. Z uvedeného 

stavu  k 31.12.2020 predstavuje čiastka 100 162,61€ pohľadávky za poskytovanú 

sociálnu službu prijímateliek sociálnej služby. Za stravu zamestnancov , za obdobie 
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december 2020 sú neuhradené pohľadávky v sumu 652,23€. V účtovnom období 

bolo za poskytovanú sociálnu službu z minulých období zinkasovaných 52 782,36€. 

Vo vykazovanom UO vznikli UJ nové pohľadávky v celkovej výške 56 078,64€. 

z toho 55 426,41€ za poskytovanú sociálnu službu.  

 

Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

      

      Vlastné imanie 

      Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (428) – obsahuje 

operácie vzťahujúce sa k prechodu na akruálne účtovníctvo k 1.1.2008 a presuny 

výsledkov hospodárenia za roky 2008-2019. V roku 2020 bol na danom účte 

vykonaný presun VH z roku 2019 v sume  400,32€. 

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi vykázanými za  bežné účtovné obdobie 

predstavuje  záporný  výsledok hospodárenia vo výške 77 986,99€. K zápornému 

výsledku hospodárenia za UO prišlo predovšetkým v dôsledku nedostatočne - nízko  

stanoveného rozpočtu pre UJ a tým značné zníženie výnosov v porovnaní 

s predchádzajúcim UO. 

Ku koncu UO , UJ eviduje záväzky v celkovej sume   999 213,13€. 

 

     Rezervy 

     UJ v roku 2019 tvorila  rezervy  na poskytnutie odchodného a prislúchajúce 

poistné fondy pre zamestnancov DSS v celkovej sume  19 698,97€. Z uvedenej 

čiastky bolo  v roku 2020  použitých na poskytnutie odchodného a príslušných 

odvodov do poistných fondov 18 888,97€ ,  810€ bolo vyplatených zamestnancom 

ako odmena pri jubileách, vrátane odvodov. Následne boli vytvorené rezervy na 

mzdové náležitosti a prislúchajúce odvody, ktoré očakáva UJ v roku 2021 v celkovej 

sume 21 878,00€. 
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     Záväzky 

     K 31. decembru bežného UO vykazuje dlhodobé záväzky v celkovej sume 

19 462,38€, z toho 14 875,26€ na účte 472  a 4 587,12€ zádržné od dodávateľa 

stavebných prác – výmena okien na budove kaštieľa,  ktoré im bude možné 

poukázať po uplynutí 60 mesačnej záručnej doby , ktorá skončí  v UO 2021. 

     Krátkodobé záväzky UJ predstavujú celkovú sumu 222 028,55€. V rámci týchto 

záväzkov UJ eviduje záväzky voči zamestnancom, inštitúciám sociálneho 

a zdravotného poistenia, daňovému úradu a v rámci transferu evidovaného na účte 

372 voči subjektu mimo verejnej správy. Voči dodávateľom vykazuje záväzky v sume 

27 103,21€, čo je v porovnaní s uplynulým UO nárast o 24 658,71€. V rámci iných 

záväzkov  na účte 379 sú vykázané záväzky voči prijímateľkám sociálnej služby 

a zamestnancom vo výške 92 979,66€, z toho 90 947,43€ voči prijímateľkám 

sociálnej služby. Zároveň UJ vykazuje neuhradený záväzok vo výške 1 381,38€ voči 

obci Rohov – poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za štvrtý 

štvrťrok 2020. Do dátumu ukončenia zúčtovacích prác za rok 2020 nebol doručený 

doklad o vývoze odpadových vôd, preto do týchto záväzkov nie je zahrnutá suma 

1 782,00€.  

     Časové rozlíšenie  

      Hodnota účtu „Časové rozlíšenie“ – 384-Výnosy budúcich období, ktoré sa počas 

celej doby odpisovania dlhodobého   majetku postupne zúčtovaním rozpúšťajú do 

výnosov bežného účtovného obdobia v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním 

(účtovných) odpisov  majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá,  sa 

zmenila v dôsledku vyššie uvedených operácií z majetku nadobudnutého z transferov 

ŠR o 200,24€ a od subjektov mimo verejnej správy o 399,24€. Na uvedenom účte bolo 

zaznamenané prijatie finančného daru od subjektu mimo verejnej správy v sume 

300,00€. Vecné dary boli  dané do používania v celkovej hodnote 4 416,40€.   

     Zúčtovania OOPP, ktoré boli poskytnuté z prostriedkov ŠHR a TTSK, ako uvádzame 

vyššie v texte venovanom zásobám, boli vykonané taktiež na tomto účte. Nezúčtované 

zostali prostriedky určené na tento účel vo výške 10 711,09€. 
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Čl. V 

Informácia o nákladoch a výnosoch 

 

     Spotrebu tovarov a služieb za vykazované UO, účtovná jednotka  vykazuje 

v nákladoch, v celkovej sume 1 871 530,35€, čo je v porovnaní s predchádzajúcim 

UO o 89 855,79 € viac. Výnosy boli dosiahnuté v sume    1 793 543,36 €. Na základe 

uvedených údajov vznikol rozdiel medzi nákladmi a výnosmi 77 986,99 €, 

v neprospech výnosov.  V kategórii nákladov je najvyššia čiastka  vykázaná na 

mzdových nákladoch, a prislúchajúcich odvodoch do poistných fondov, vrátane 

príspevku zamestnávateľa na ostatné sociálne poistenie. V rámci tovarov najvyššiu 

nákladovú položku predstavujú potraviny 109 348,81€ a energie v celkovej výške 

82 316,68 €.  V rámci  tovarov boli zvýšené náklady na položkách nábytku a DHM 

ostatné. Na týchto položkách bol zaúčtovaný výdaj tovarov do spotreby, ktorý bol 

obstaraný v predchádzajúcom UO. V oblasti služieb boli najvyššie náklady  za vývoz 

odpadových vôd do ČOV, v celkovej sume 19 311,19 €. 

     Výnosy z transferov boli v roku 2020 1 351 367,00 €, čo je o 72 579,00 € menej 

ako v roku 2019. Predpis výnosov z predaja služieb na účte 602 bol 310 016,41 €. 

Ostatné výnosy – účet 648, boli dosiahnuté z dobropisov a nájomného za 

nehnuteľnosti, v celkovej výške 8 305,70 €. Výnosy o ktorých UJ účtovala voči ŠR 

a TTSK boli celkom 68 348,40 €. 

 

Čl. VI 

Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

     Na podsúvahových účtoch eviduje účtovná jednotka drobný majetok, ktorý 

nadobúda v obstarávacej cene  od 0,01€  do 1700 €. K 31.12.2020 bola hodnota 

drobného    hmotného    majetku v obstarávacej cene    300 až 1 700 €  vo    výške 

276 732,06 €. V tejto kategórii prišlo k nárastu o 23 923,35 €. Na podsúvahových 

účtoch UJ eviduje aj prostriedky prijímateliek sociálnej služby, ku koncu UO ich výška 
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celkom bola  825 986,47 €. Ku koncu predchádzajúceho UO prostriedky prijímateliek 

sociálnej služby boli 782 366,95 €. 

Čl. VII 

Informácia o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 

    Účtovná jednotka mala stanovený rozpočet na rok 2020 nasledovne: 

1. Príjmy  bežného rozpočtu 

 

200 nedaňové príjmy 

     Na rok 2020 bol schválený rozpočet  príjmov 290 000 €. Skutočné plnenie bolo vo 

výške 315 567,73 €. V uvedenej čiastke sú zahrnuté aj príjmy za stravu 

zamestnancov a ostatné náhodilé príjmy. Z toho  bolo 299 509,00 € prijatých za 

poskytovanú sociálnu službu v bežnom účtovnom období ako aj splátky za minulé 

účtovné obdobia. Priemerné príjmy na jednu prijímateľku sociálnej služby za 

kalendárny mesiac boli 207,99 €.   

Ekonomicky oprávnené náklady  na jedného PSS za kalendárny  rok 

2020  sú  12 026,25 €,  čo je v prepočte na jeden mesiac 1 002,19 €. 

 

2. Výdavky  rozpočtu 

 

     600 bežné výdavky 

     Schválený a stanovený rozpočet zriaďovateľom bol 1 206 166 €, čo bolo o 76 578 

€ menej ako v roku 2019. Po vykonaných rozpočtových opatreniach, ktoré boli 

určené na platy zamestnancov a odvody do poistných fondov, odchodné pre 

zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku ako aj 

vzdelávanie,  bol rozpočet upravený na sumu  1 411 679 €. Z úpravy rozpočtu bolo 

51 552 € zo ŠR. Skutočné čerpanie bolo v sume 1 404 453,96 €.  Finančné 

prostriedky boli použité na zabezpečenie základných potrieb zariadenia.  
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     700 kapitálové výdavky 

      V pôvodne stanovenom  rozpočte mala UJ prostriedky na kapitálové výdavky  

stanovené vo výške 100 000 €. Prostriedky mali byť použité na projektovú 

dokumentáciu a čiastočne realizáciu výstavby ČOV. Zmenou rozpočtu boli 

prostriedky prerozdelené na obstaranie ČOV a vodozádržné opatrenia. Vzhľadom na 

pandemickú situáciu v Slovenskej republike i okolitých krajinách  uvedený plán nebol 

zrealizovaný. V hodnote 7 089,27 € bolo inštalované bezdrôtové signalizačné 

zariadenie pre prijímateľky sociálnej služby.  

 

Čl. VIII 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky 

Popis skutočností: - nenastali žiadne významné skutočnosti. 

Kompletná účtovná závierka za rok 2020 je zverejnená v Registri účtovných 

závierok na webovom sídle Ministerstva financií SR. 

 

                                                                            

 Spracovala: Mgr. Anna Juračková 

 

 

 

Zoznam použitých skratiek: 

PSS – prijímateľ sociálnej služby 
IČO   - identifikačné číslo organizácie 
DIČ   - daňové identifikačné číslo 
UJ     - účtovná jednotka 
DSS  -  domov sociálnych služieb 
UO    -   účtovné obdobie,  
VH – výsledok hospodárenia 
KV    -    kapitálové výdavky 
OOPP – osobné ochranné pracovné prostriedky 
ŠHR – štátne hmotné rezervy 
ČOV – čistiareň odpadových vôd 
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ČASŤ B :  VYHODNOTENIE ČINNOSTI ODDELENIA  

     ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 

Rohov 27 | 906 04 Rohov | Slovenská republika 

 
 

19 
 

 

                Vyhodnotenie práce oddelenia  zdravotnej starostlivosti 

 

V Domove sociálnych služieb v Rohove bolo k 31.12.2020 umiestnených 108 

prijímateľov sociálnej služby  (ďalej PSS) a 1 PSS na odľahčovacej službe. Z toho je 

jeden PSS vo veku do 18 rokov, ostatných 108  PSS má nad 18 rokov. V roku 2020 

nám zomrelo 6 PSS, žiadne z úmrtí nesúviselo s koronavírusom COVID-19 (ďalej 

COVID-19). 

 

Úsek starostlivosti o PSS je rozdelený na oddelenie zdravotnej starostlivosti 

a oddelenie sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie. Obe tieto oddelenia úzko 

spolupracujú.  

Oddelenie zdravotnej starostlivosti (ďalej OZS) vedie hlavná sestra. Rozdeľuje 

sa na : 

1. Ošetrovateľské činnosti, ktoré  vykonáva staničná sestra, hlavná sestra, sestry 

špecialistky  a praktické sestry.  

2. Opatrovateľské činnosti, ktoré vykonávajú opatrovateľky, sanitárky a praktické 

sestry. 

 

Na oddelení zdravotnej starostlivosti k 31.12.2020 zabezpečovalo ošetrovateľskú 

a opatrovateľskú  starostlivosť spolu 38 zamestnancov: 

   1 hlavná sestra 

   1 staničná sestra 

   5 sestier so špecializáciou  

   3 praktické sestry 

 13 sanitárok   

 15 opatrovateliek 

 

V roku 2020 bolo 6 zamestnancov OZS na dlhodobej  PN. V I. polroku sme 

obsadili  4 pracovné pozície z radov absolventov Strednej zdravotníckej školy, ktorí 

ukončili štúdium v odbore praktická sestra a boli prijatí na zastupovanie počas 
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dlhodobej PN.  V pracovnom pomere zotrvali do11.9.2020, kedy nastúpili na denné 

bakalárske štúdium v odbore Ošetrovateľstvo. Okrem nich ukončili  

v roku 2020 pracovný pomer 2 sestry 3 opatrovateľky a   1 sanitárka.  3 pracovné 

pozície boli  v septembri a októbri obsadené. Dve  novoprijaté opatrovateľky nemajú  

osvedčenie o opatrovateľskom kurze a ich prijatie bolo podmienené tým, že do roka  

kurz absolvujú, inak im nebude predĺžená pracovná zmluva.  

     

Nadštandardné služby poskytované PSS v DSS Rohov 

 

      V  roku 2020 využili PSS 4x kadernícke a 2x pedikérske služby, ktoré im boli 

poskytnuté priamo v  DSS. 

      Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia boli poskytované PSS v mesiacoch júl – 

september odbornými pracovníkmi pod vedením Mgr. Daniela Krutého MSc. 

      Kadernícke, pedikérske  a rehabilitačné  služby boli PSS poskytované externými 

dodávateľmi služieb, ich poskytovanie bolo ovplyvnené aktuálnymi nariadeniami 

hlavného hygienika SR a rozhodnutiami krízového štábu v DSS, v závislosti od 

závažnosti a zhoršovania sa epidemilogickej situácie ohľadom  šírenia koronavírusu 

COVID-19. 

 

Spolupráca oddelenia zdravotnej starostlivosti a oddelenia sociálnej práce  

a sociálnej rehabilitácie 

 

      Počas roka  pracovníci sociálnej rehabilitácie (PSR) dochádzali podľa 

harmonogramov na jednotlivé  oddelenia, kde spolupracovali so ZOZS, čím sa 

podieľali na rozvoji sociálnych zručností všetkých  PSS. PSR počas pracovných dní 

zastrešovali podľa potreby, v prípade PN a dovoleniek OPA, od 700 – 1300 hod. 

oddelenia 1, 9 a 10, na ktorých sa práca zameriava na sociálnu rehabilitáciu. 

     Zamestnanci oddelenia zdravotnej starostlivosti  a oddelenia sociálnej práce 

a sociálnej rehabilitácie sa navzájom dopĺňali, ich spolupráca je veľmi dôležitá a na 

dobrej úrovni. 
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Spolupráca s príbuznými PSS 

 

      V roku 2020 bol kontakt s príbuznými PSS hlavne telefonickou formou, z dôvodu 

šírenia COVID-19 a následného zákazu návštev od 7.3.2020.  

      Po uvoľnení opatrení a povolení návštev v DSS od 3.6.2020, príbuzní prichádzali 

na návštevy na základe vopred dohodnutého termínu a za sprísnených hygienických 

opatrení..  

      Od 30.9.2020, z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli návštevy 

zrušené, až do18.12.2020. Do konca roka však príbuzní neprejavili o návštevy za 

sprísnených hygienických podmienok záujem a opäť sa informovali na PSS, 

prípadne sa s nimi kontaktovali len telefonicky. Počas vianočných sviatkov bolo 

u príbuzných 5 PSS, za dodržania epidemiologických opatrení. 

      V prípade zhoršenia zdravotného stavu PSS, hlavná sestra informovala 

príbuzných telefonicky. 

     O telefonátoch a návštevách  sú vedené záznamy v programe IS CYGNUS. 

O návštevách a pobyte PSS doma je zároveň vedená COVID dokumentácia. 

 

Stravovacia komisia 

 

      V roku 2020 bolo 9 zasadnutí stravovacej komisie. Na týchto zasadnutiach sa 

zúčastňovali členovia stravovacej komisie. Okrem zástupcov OZS a stravovacej 

prevádzky boli členmi komisie 3 PSS, ktoré prispievajú návrhmi a pripomienkami 

k strave. Z každého zasadnutia stravovacej komisie je písomný záznam, ktorý 

zakladá vedúca stravovacej prevádzky a je zverejňovaný na informačných tabuliach 

pre PSS. 

 

Vzdelávanie zamestnancov oddelenia zdravotnej starostlivosti  

 

Vzhľadom na odvolanie všetkých vzdelávacích aktivít z dôvodu šírenia COVID-

19, sestry špecialistky neabsolvovali v roku žiadnu vzdelávaciu aktivitu, ktorú  

organizovala SKSaPA. 
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Sanitárky a praktické sestry sa 1x mesačne vzdelávali pod vedením hlavnej 

sestry na 60 minútových seminároch v rámci DSS. 

1 sanitárka si dopĺňa vzdelanie na strednej zdravotníckej  škole v odbore 

praktická sestra. 

Všetci zamestnanci sa vzdelávali v rámci pracovných porád. Odbornými témami 

boli pravidelne témy týkajúce sa koronavírusu COVID-19, jeho príznaky, prevencia a 

opatrenia proti  šíreniu Covid-19 v DSS Rohov. 

 

Školenia 

 

Novoprijatí zamestnanci na OZS sa zúčastnili školenia Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci a školenia Požiarnej ochrany.  

 

Supervízia 

 

      V roku 2020 absolvovalo 21 pracovníčok  OZS supervízne stretnutie, hlavná 

sestra absolvovala individuálnu supervíziu,  všetci  pod vedením Mgr. Andrei 

Hudekovej. 

 

Osobné ciele zamestnancov 

 

      ZOZS si stanovili na začiatku roka 2020 osobné ciele.  Pri stanovení cieľov  

prejavili svoju kreativitu, nadšenie a ochotu vytvoriť niečo nové pre skvalitnenie  

života našich PSS, aj napriek tomu, že tieto ciele  nevyplývajú z pracovnej náplne.  

      Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, nebolo možné, aby boli mnohé ciele 

uskutočnené, nakoľko ich realizácia bola podmienená pohybom mimo zariadenia.  

Preto sa  niektorí ZOZS zamerali hlavne na aktivity v záhrade, ako  starostlivosť o 

záhony, sezónna výzdoba areálu, vianočná výzdoba sály a pod. Jedna OPA nemohla 

plniť osobné ciele z dôvodu dlhodobej PN, počas ktorej   ušila pre PSS asi  50 rúšok. 
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      Nákupy osobného vybavenia pre PSS, museli vedúce oddelení realizovať 

v prípade potreby bez PSS. Tieto nákupy robili vo svojom v osobnom voľne.   

 

 

            Vyhodnotenie práce úseku opatrovateľskej starostlivosti 

 

      Na úseku opatrovateľskej starostlivosti o PSS pracujú opatrovateľky, sanitárky 

a praktické sestry, ktoré sú v priamej starostlivosti o PSS so zdravotným postihnutím, 

akým sú telesné postihnutia, duševné poruchy, poruchy správania, alebo kombinácie 

postihnutí. Priemerný počet PSS na jednu pracovníčku v dennej službe je  11. 

      Opatrovateľky, sanitárky a praktické sestry sú priradené na jednotlivé oddelenia. 

PSS poskytovali celodennú opatrovateľskú starostlivosť, týkajúcu sa  hygienickej 

starostlivosti, stravovania,  komunikácie a voľnočasových aktivít. Okrem toho mali 

opatrovateľky  pridelené kompetencie ohľadom zabezpečovania bielizne a kozmetiky 

pre PSS v spolupráci so sociálnou pracovníčkou a zodpovednosť za hmotný majetok 

na oddelení.  

      Nakoľko sú opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky s PSS v celodennom 

kontakte, ich úlohou je aj sledovanie zdravotného stavu PSS. Ak spozorovali u PSS 

zmeny či už v somatickom, alebo psychickom stave, oznámili to sestrám 

špecialistkám, alebo hlavnej sestre, ktoré stav posúdili a p. p. zabezpečili vyšetrenie 

lekárom.  Sestry a opatrovateľky spolu úzko spolupracovali. Opatrovateľky po 

zaškolení merali počas prísnych epidemiologických opatrení na zabránenie šírenia 

COVID-19, 1x denne telesnú teplotu všetkým PSS,o čom robili aj záznam. V prípade  

namerania TT od 37°C, informovali o tom sestru. 

      V súvislosti so šírením COVID-19, opatrovateľky vykonávali denne dezinfekčné 

opatrenia na oddelení zdravotnej starostlivosti,  s prostriedkami ktoré obsahujú aspoň 

60% etanolu, alebo roztok Savo 1 dcl + voda 9dcl. Dezinfekcia a používanie 

ionizátorov a germicídnych  žiaričov   bolo zaznamenávané na tlačive: Záznam 

z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu. 
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      Opatrovateľky, sanitárky a praktické sestry sa podieľali na procese tvorby 

a plnenia   individuálnych plánov PSS. Zaznamenávali do nich základné denné 

činnosti, ktoré vykonávali počas pracovnej doby a ktoré sa týkajú starostlivosti o 

PSS. Kľúčové pracovníčky v spolupráci s PSR a PSS stanovili osobné ciele PSS 

a individuálne ich vyhodnocovali. 

      Opatrovateľky zabezpečovali pobyt PSS vonku, v súlade so smernicou 13/2020: 

Pobyt PSS na čerstvom vzduchu. 

      Opatrovateľky, sanitárky a praktické sestry pri  všetkých opatrovateľských 

činnostiach  postupovali podľa metodických postupov  (MP), ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou procesnej smernice PSM 03 Zmluvný vzťah s PSS. Celkový počet MP 

opatrovateľskej starostlivosti je 19 a počet MP OZS je 14. 

      Snahou všetkých pracovníčok opatrovateľského úseku je viesť PSS 

k samostatnosti pri bežných denných činnostiach a pomáhať im nadobúdať 

schopnosť k adekvátnejšiemu zvládaniu životných a sociálnych problémov. 

 

 

              Vyhodnotenie práce úseku ošetrovateľskej starostlivosti 

 

      Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečovali k 31.12.2020 1 hlavná sestra, a 5 

sestier so špecializáciou v komunitnom, alebo psychiatrickom ošetrovateľstve. STS 

je na dlhodobej PN, jej agendu vedie HS v spolupráci so sestrami špecialistkami. 

      Sestry vykonávali ošetrovateľskú starostlivosť na základe ordinácií lekára, 

požiadaviek PSS, vlastného pozorovania a  pozorovania opatrovateliek. Spolupráca 

sestier s opatrovateľkami, ale aj ostatným personálom je veľmi dôležitá z hľadiska 

pozorovania PSS a včasného odhalenia choroby, nakoľko mnohé  PSS, vzhľadom 

na svoje mentálne postihnutie, nie sú schopné upozorniť na zmeny vo svojom 

zdravotnom stave.  Na základe zistených zmien v zdravotnom stave, sestry 

informovali staničnú, alebo hlavnú sestru, ktoré následne konzultovali stav PSS 

s ošetrujúcim lekárom.  
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Ošetrovateľská dokumentácia 

 

      Sestry viedli o svojej práci písomné záznamy v zošite denného hlásenia.Každá 

PSS má Ošetrovateľskú dokumentáciu, ktorá  je uložená v ošetrovni v písomnej 

forme a sú v nej uložené aj výstupy z IS CYGNUS.  

      Sestry zaznamenávajú do IS CYGNUS denne podávanie liekov per os, aplikáciu 

injekcií, odbery biologického materiálu a všetky ošetrovateľské intervencie. 

      Hlavná a staničná sestra do IS CYGNUS zaznamenávajú mimoriadne udalosti  

ohľadom zdravotného stavu PSS, preventívne prehliadky a všetky ostatné  

vyšetrenia, taktiež konzultácie ohľadom zdravotného stavu PSS s lekármi.  

      Tento program  poskytuje prehľad osobných a zdravotných údajov o PSS. Na 

oddelení zdravotnej starostlivosti sa využíva CYGNUS na vytvorenie objednávok 

liekov pre PSS, ďalej tlačivá na hodnotenie rizika pádu, neuromentálny index, 

Barthelov index, riziko vzniku dekubitov a ošetrovateľskú anamnézu s ktorými 

pracovali  sestry špecialistky. 

      Písomná dokumentácia podlieha lehote uloženia  20 rokov, pod registratúrnou 

značkou podľa registratúrneho plánu.  

      Register obmedzení je uložený v ošetrovni. V prípade použitia prostriedkov 

telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby je urobený záznam, ktorý je 

zaslaný na vedomie na TTSK Odboru sociálnej pomoci, MPSVaR SR Odboru 

dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, zákonnému zástupcovi alebo 

opatrovníkovi určenému súdom. V II. polroku 2020 nebolo potrebné telesné 

obmedzenie PSS. 

V II. polroku sa realizovalo 40 vyšetrení, ktoré boli v I. polroku odložené z dôvodu 

šírenia COVID-19. Išlo o vyšetrenia, ktoré neohrozili priamo zdravotný stav PSS, 

nakoľko to boli  vyšetrenia preventívneho charakteru vzhľadom na vek PSS, alebo 

kontrolné vyšetrenie, vzhľadom na liečené diagnózy PSS.  
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Sesterské intervencie   v roku 2020 

 

1. Príprava a podávanie liekov per os denne 105 PSS podľa ordinácie psychiatra, 

neurológa, praktického lekára a ďalších lekárov  špecialistov. 

2. Asistencia lekárom pri vyšetreniach priamo v zariadení. 

3. Telefonické konzultácie s lekármi p.p. 

4. Krvný tlak sa meral 22 PSS, ktoré sa liečia na hypertenziu pravidelne jedenkrát 

do týždňa, ďalším PSS sa meral tlak v prípade nevoľnosti, na základe posúdenia 

sestrou, alebo na doporučenie psychiatrickej  lekárky, vzhľadom na psychiatrickú 

liečbu. 

5. Bolo vykonaných 185 odberov krvi, 65 odberov moča, stolica na okultné 

krvácanie 6x a výter z rany 1x. 

6. Meranie hladiny cukru v krvi glukomerom – malý glykemický profil (GP) sa robil 

štyrom PSS,  pravidelne jedenkrát do týždňa . 

7. V septembri bola prijatá PSS s II. stupňom diabetes melitus, ktorá má nastavenú 

liečbu inzulínom. 2x denne sa aplikuje inzulín, meria  malý GP a podľa ordinácie 

diabetológa veľký GP. V II.polroku sa robil  veľký GP celkom 4x. 

8. Mesačne sa aplikovalo  priemerne 30 depotných injekcií.  

9. Sestry vykonali u 108 PSS očkovanie proti chrípke podľa ordinácie lekára,  

očkovacou látkou  Influvac. 

10. 1 PSS bolo preočkovaná očkovacou látkou IMOVAX proti tetanu. 

11. 12 PSS bolo zaočkovaných proti hepatitíde B očkovacou látkou Engerix B  treťou 

a to poslednou dávkou. 

12. U jednej PSS po NCMP sestry kontinuálne sledovali  jej klinický stav. Každé dve 

hodiny ju polohovali, p. p. odsávali,  1x  denne merali krvný tlak, pulz a telesnú 

teplotu, zaznamenávali  príjem tekutín a stravy, ktoré prijíma  

PEG-om. 

13. Výmenu stomického setu s následnou toaletou pri stómiách vykonávali sestry 

u jednej PSS viackrát denne p. p. 

14. Čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly a odsávanie PSS viackrát denne p. p 

jednému PSS. 
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15. Sestry p. p. zastrešovali celodennú opatrovateľskú starostlivosť na ktoromkoľvek 

oddelení v prípade prácenechopnosti a dovolenky  opatrovateliek. 

16. Sestry vykonávali záznam o podávaní liekov obsahujúcich  omamné 

a psychotropné látky  v Knihe omamných látok 

17. Sestry podľa doporučenia lekára spolupracovali s ADOS pri podávaní infúzií. 

18. Sestry merali počas prísnych epidemiologických opatrení na zabránenie šírenia 

COVID-19, 1x denne telesnú teplotu so záznamom všetkým zamestnancom DSS 

v pracovnej zmene a venovali zvýšenú pozornosť PSS pri každej zmene ich 

zdravotného stavu. Zároveň sledovali záznamy merania TT PSS. 

19. Sestry vykonali testovanie zamestnancov aj PSS antigénovými testami na COVID 

-19, testami ktoré nám zabezpečil zriaďovateľ, TTSK. Celkom  bolo vykonaných 

439 testov u zamestnancov a 767 testov u PSS.  Všetky testy boli negatívne. 

 

Ostatné činnosti a odborné výkony, ktoré sestry robili, vyplývajú denne z náplne 

a harmonogramu práce, taktiež z každodenného sledovania a náhle vzniknutých 

situácií a potrieb PSS.  

Sestry pri  všetkých intervenciách postupovali podľa metodických postupov (MP), 

ktoré sú súčasťou procesnej smernice PSM 03 Zmluvný vzťah s PSS. Celkový počet 

MP ošetrovateľskej starostlivosti je 56.  

Prehľad diagnóz PSS 

 

 mentálna retardácia ľahký, stredný alebo ťažký stupeň 105 PSS 

 autizmus, alebo autistické rysy  8 PSS 

 schizofrénia, alebo nešpecifikovaná schizofrénia 6 PSS 

 epilepsia 34 PSS  

 DMO 21 PSS 

 Downov syndróm 5 PSS 

 nevidiace PSS  4 

 nepočujúce PSS 2 

 iné poruchy sluchu  2 PSS 
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 diabetes melitus 6 PSS 

 celiakia 1 PSS 

 ulcerózna kolitída 1 PSS 

 iné choroby pečene - hepatopatia 2 PSS  

 endokrinologické poruchy 12 PSS 

 reumatologické ochorenie 1 PSS 

 pulmonálna hypertenzia 1 PSS 

 trombocytopénia 1 PSS 

 chronická venózna insuficiencia 4 PSS 

 achalázia pažeráka 1 PSS 

 neuromuskulárna dysfunkcia močového mechúra 1 PSS 

 hydronefróza obličky 1 PSS 

 psoriáza 4 PSS 

 hypertenzia 20 PSS 

 odchýlky dýchania – tracheostómia 1 PSS 

 alergologické ochorenie  5 PSS 

 onkologické ochorenie 2 PSS 

 HbsAg +   3 PSS 

 inkontinencia III. stupňa 58 PSS 

 inkontinencia II. stupňa  7 PSS 

 

Prehľad odborných ambulancií a počet vykonaných vyšetrení, ktoré 

absolvovali PSS v roku 2020 

 

 psychiatrická ambulancia –141 vyšetrení 

 neurologická ambulancia –  8 vyšetrení 

 infekčná ambulancia -   4 vyšetrenia 

 kožná amulancia – 38 vyšetrení 

 ORL ambulancia – 6 vyšetrení 

 endokrinologická ambulancia -  13 vyšetrení 
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 diabetologická ambulancia – 10 vyšetrení 

 onkologická ambulancia – 5 vyšetrení 

 urologická ambulancia -  7 vyšetrení 

 gastroenterologická ambulancia -   11 vyšetrení 

 interná ambulancia – 1 vyšetrenie 

 reumatologická ambulancia – 3 vyšetrenia 

 hematologická ambulancia – 3 vyšetrenia 

 očná ambulancia – 4 vyšetrenia 

 kardiologická ambulancia – 2 vyšetrenia 

 anesteziologická ambulancia – 1 vyšetrenie 

 gynekologická ambulancia – 24 vyšetrení 

 mamologická ambulancia – 5 vyšetrení 

 chirurgická ambulancia – 38 vyšetrení 

 rádiologická ambulancia – 1 vyšetrenie 

 zubná ambulancia – 105 preventívnych prehliadok + 33 ošetrení v DSS, alebo 

v ambulancii v Senici 

 ambulancia všeobecného lekára –  242 vyšetrení  

 ambulancia pre deti a dorast – 27 vyšetrení 

 EKG – 26 vyšetrení 

 USG – 22 vyšetrení 

 CT – 1 vyšetrenie 

 RTG – 4 vyšetrenia 

 MMG – 21 vyšetrení 

 hospitalizácie – 11x 

Celkovo bolo s PSS absolvovaných 817 vyšetrení, z toho  235 vyšetrení bolo 

priamo v ambulanciách lekárov, či už v Senici, Skalici, Trnave alebo Malackách. 
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Priamo v DSS lekári vykonali 350 vyšetrení. Jednalo sa hlavne o pravidelné návštevy  

a vyšetrenia všeobecného lekára  a psychiatrické vyšetrenia. Pri týchto vyšetreniach 

asistovala lekárom hlavná  sestra DSS, prípadne poverená službukonajúca sestra 

špecialistka. 

 

Spolupráca s lekármi 

 

Lekári, ktorí poskytujú PSS DSS Rohov zdravotnú starostlivosť, prichádzali 

pravidelne, prípadne na požiadanie do zariadenia. Súčasťou ich  starostlivosti sú 

preventívne prehliadky, očkovanie,  kontrola nastavenej liečby, sledovanie 

zdravotného stavu a odporúčanie na odborné vyšetrenia, prípadne na hospitalizáciu. 

Dôležitou súčasťou je taktiež  poradenská služba po telefóne. 

 

 MUDr. Blažeková, lekárka pre deti a dorast, poskytuje starostlivosť 14 PSS  do 

29 rokov. Zariadenie  v roku 2020 navštívila 2x, urobila 9 preventívnych 

prehliadok. 

 MUDr. Častven, praktický lekár, poskytuje starostlivosť 94 PSS. Počas  roka 

prichádzal do zariadenia 1 krát za týždeň, bez ohľadu na COVID-19. 

Starostlivosť doktora Častvena hodnotíme ako nadštandartnú, z hľadiska jeho 

vysoko odborného a ľudského prístupu k našim PSS.V II. polroku vykonal 80 

preventívnych prehliadok PSS. 

 MUDr. Valášek, neurológ, sleduje a lieči PSS s epilepsiou a inkontinenciou. 

Potvrdil preskripciu jednorázových pomôcok na inkontinenciu II. stupňa na ½ 

roka  a vyšetril PSS, u ktorých boli spozorované zmeny, ktoré by mohli súvisieť 

s neurologickým ochorením. Taktiež poskytuje telefonické konzultácie. Súčasne 

vykonával prax rehabilitačného lekára a predpisoval PSS p. p. zdravotné 

pomôcky pomôcky hradené VšZP.  

 MUDr. Sečová,   psychiatrička, navštevovala zariadenie pravidelne 1 krát do 

mesiaca. Vykonávala kontrolu nastavenej liečby u PSS, prípadne liečbu 

prehodnocovala na základe ich vlastných požiadaviek a pozorovania personálu. 

Doporučila odbery krvi na vyšetrenie krvného obrazu, hladín karbamazepínu, 
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líthia a kyseliny valproovej, celkom 10 odberov. Meranie krvného tlaku 

doporučila u 2 PSS. 

 MUDr. Mikolajová,  detská psychiatrička, zariadenie v sledovanom období 

nenavštívila z dôvodu šírenia COVID-19.  

 MUDr. Lasicová, v spolupráci s MUDr. Gajdošom – stomatológovia, poskytovali 

starostlivosť  105 PSS. Okrem ošetrenia kazov a  preventívnych prehliadok  

urobili zubné náhrady 2 PSS a ďalšie zubné náhrady pre PSS naplánovali na 

nasledujúci rok.  

 MUDr. Vrancová, lekárka ORL, poskytuje pravidelnú  starostlivosť štyrom PSS 

a jednému PSS, ktorý má tracheostomickú kanylu.  

 MUDr. Gašparík poskytuje PSS gynekologickú starostlivosť. 

 MUDr. Gembeš, urológ, poskytuje pravidelnú starostlivosť  3 PSS. 

 

PSS na vyšetrenia sprevádzali sestry, nakoľko same PSS nie sú schopné 

vzhľadom na mentálne postihnutie objektívne  informovať lekára  o svojom 

zdravotnom stave. Sestry sa pred návštevou každej ambulancie s PSS podrobne 

oboznámia s jej anamnézou, prípadne majú pri vyšetreniach zdravotnú 

dokumentáciu, ktorú poskytne ošetrujúci lekár a lekár špecialista si v nej vyhľadá 

potrebné informácie.Taktiež sestry sprevádzajú PSS na príjem na hospitalizáciu, 

informujú lekárov o zdravotnom stave PSS a sestry na oddelení informujú ohľadom 

správania PSS,  stravovania a komunikácie s nimi. 
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ČASŤ C :   VYHODNOTENIE ČINNOSTI ODDELENIA SOCIÁLNEJ PRÁCE 

                                          A SOCIÁLNEJ  REHABILITÁCIE 
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      K 31.12.2020 pracovalo na OSPSR 6 pracovníkov sociálnej rehabilitácie (PSR) 

a 1 vedúca pracovníčka sociálnej rehabilitácie (VPSR).  

      Počas celého roka pracovali PSR podľa harmonogramu práce, ktorý bol 

koncipovaný tak, aby PSR pracovali so všetkými PSS, bez ohľadu na mieru 

potrebnej podpory PSS.  

      V dopoludňajších hodinách bola práca PSR zameraná na sociálnu rehabilitáciu 

PSS s vysokou mierou podpory. Pri tejto práci využívali prvky bazálnej stimulácie, 

preterapie, arteterapie, individuálneho prístupu. Využívali metódy snoezelenu, 

zabezpečovali PSS pravidelný pobyt vonku, pracovali na udržiavaní sebaobslužných 

úkonov, sociálnych zručností a kognitívnych schopností.  

      V popoludňajších hodinách realizovali PSR záujmové činnosti s prvkami 

arteterapie, s prvkami dramatoterapie, pracovala dielňa tkania a ručných prác, 

sociálne zručnosti zamerané na finančnú a elektronickú gramotnosť. V rámci týchto 

činností sa PSS mohli venovať rôznym výtvarným technikám a úžitkovému umeniu, 

venovali sa pohybovým aktivitám, tancu a hudbe, hre na africké bubny, tkaniu 

kobercov na tkáčskych stavoch a rôznym ručným prácam. Medzi obľúbené aktivity 

PSS patrila finančná gramotnosť, kde sa učili poznať a správne používať peniaze 

a tiež krúžok, na ktorom sa učili pracovať s počítačom, tabletom a mobilným 

telefónom. V rámci pracovnej rehabilitácie sa PSS počas celého roka zapájali do 

sezónnych prác v exteriéri DSS – udržiavanie čistoty chodníkov a trávnatých plôch, 

starostlivosť o kvetinové záhony, pestovanie byliniek, zber a spracovanie liečivých 

rastlín a ovocných plodov.   

      V rámci pracovnej rehabilitácie sa PSS zapájali do denných prác na svojich 

oddeleniach, s dohľadom a podporou pracovníkov pomáhali pri umývaní a utieraní 

riadu, rozvoze stravy a bielizne, vynášaní odpadkov, utieraní prachu, vysávaní 

a ďalších činnostiach.  

      PSR aktívne reflektovali potreby a požiadavky PSS a boli im nápomocné pri 

riešení všetkých požiadaviek a problémov. Spoločne realizovali nákupy podľa želaní 

PSS, vybavovali korešpondenciu a realizovali ciele individuálnych plánov PSS. 
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V priebehu roka spracovali PSS spolu s PSR niekoľko ľahko čitateľných textov, ktoré 

umožnia PSS ľahšie porozumieť prezentovaným informáciám. 

      Vzhľadom na to, že DSS Rohov  sa nachádza v procese deinštitucionalizácie, 

medzi prioritné snahy PSR patrili aktivity zamerané na získavanie zručností 

a samostatnosti PSS v oblasti sebaobsluhy, varenia a pečenia, nakupovania, 

edukácia v oblasti sociálnych vzťahov, edukácia v oblasti spoločenského diania 

a života v komunite a ďalšie.  

      V dôsledku vzniku pandemickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-

19 v marci 2020 sa nepodarilo realizovať množstvo aktivít, ktoré sa v DSS realizujú 

každoročne. Medzi tieto aktivity patrí Prezentačná výstava výtvarných prác 

Senického a Skalického okresu, Benefičný koncert, rekreačný pobyt v prímorskej 

destinácii, agroturistický rekreačný pobyt na Slovensku, jednodňové výlety po 

Slovensku, rôzne kultúrne a športové podujatia. Vo februári, pred vypuknutím 

pandémie, sa PSS zúčastnili na plese vo Zvolene, kam ich pozvali priatelia z DSS 

Symbia. V marci a apríli ušili PSR textilné rúška pre všetky PSS aj pre 

zamestnancov.  

     V letných mesiacoch pripravili PSR pre PSS bohatý program: 

 pečenie koláčov, 

 posedenie na nádvorí pri káve, diskotéka,  

 zábavné popoludnie na ihrisku – pletenie náramkov, kreslenie na asfalt, 

jazdenie na bicykli, spoločenské hry, 

 športové aktivity – stolný tenis, prekážková dráha, skákanie na trampolíne, 

súťaže, vedomostný kvíz, 

 módna prehliadka v miestnom kultúrnom dome, 

 Nordic Walking, 

 indiánsky táborák spojený so zábavou a hrou na africké bubny, 

 návštevy miestnej kaviarničky. 
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      V predvianočnom čase sme opäť privítali Mikuláša. Občerstvenie a bohaté 

balíčky so sladkosťami pre naše PSS už tradične zabezpečil pán Krajčík, rovnako 

ako darčeky pod vianočný stromček.  

 

Záujmové činnosti s prvkami arteterapie 

      

     Zrealizované  činnosti:  

 maľovanie kľúčeniek,  

 maľovanie obrazov,  

 vyšívanie,  

 navliekanie korálikov,  

 výroba náramkov z gumičiek,  

 písanie slabík, slov, opisovanie textov,   

 spoločenská hra pexeso, človeče nehnevaj sa, 

 práca s hlinou - výroba hlinených trojrozmerných glazovaných sŕdc na základe 

objednávky pre ochrankyňu ľudských práv,  

 výroba prezentov pre sponzorov zariadenia - oblepovanie polystyrénových gúľ 

motúzom a ich následné dekorovanie (pomocou bavlnenej čipky, mašle z 

motúza so závesom),                         

 natieranie šišiek farbou a  ich dekorovanie (pomocou stužky na klátiku s 

korálikom a závesom z motúza),   

 dekorovanie plechových škatuliek na drobné predmety (natieranie škatuliek 

farbou, lepenie servítky na vrchnák, oblepenie škatuľky stužkou),  

 výroba vianočných pozdravov pre TTSK (práca s polystyrénovými maketami, 

natieranie farbou, obtláčanie, dekorovanie),   

 činnosti podľa vlastného výberu PSS - navliekanie korálikov, výroba náramkov 

z gumičiek, kreslenie,     
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     Prostredníctvom individuálnej práce s PSS vznikol väčší priestor:   

 pre možnosti vzájomnej spolupráce a komunikácie, napr. pri práci na 

výrobkoch alebo pri činnostiach podľa vlastného výberu PSS,   

 pre podporu tvorivého myslenia a fantázie, prostredníctvom samostatnej 

činnosti podľa vlastného záujmu,  

 pre zlepšovanie psychomotorického stavu a  celkovej pohody, napr. pri  

akceptácii vlastnej tvorby, alebo pri spoločenských hrách a vzájomných 

rozhovoroch,  

 pre nácvik a zdokonaľovanie sa v motorických zručnostiach, napr. pri 

samostatnej práci,  

 pre zrealizovanie kontaktov s  príbuznými prostredníctvom telefonického 

rozhovoru a formou písania listov.  

 

Záujmové činnosti s prvkami dramatoterapie 

 

     Vzhľadom na prijaté protiepidemiologické opatrenia sme pozornosť venovali 

individuálnej práci s PSS, ktorá bola spojená najmä s:  

 Internetovým krúžkom, PSS, ktoré vlastnia mobilné telefóny mali možnosť 

navštevovať  tento krúžok, cieľom ktorého bolo naučiť ich základy používania 

mobilného telefónu a PC, základy používania internetu na ich mobilných 

telefónoch alebo na PC.   

 Prácou s individuálnymi plánmi (3. a 6. odd.) PSS,  pričom sme sa zamerali v 

spolupráci s PSS na tvorbu ich osobného profilu, ktorý zahŕňal históriu a 

životnú cestu PSS, priania, túžby a želania PSS, silné a slabé stránky PSS, čo 

PSS má a nemá rada a jej život v súčasnosti. Informácie potrebné na 

zhotovenie osobných profilov sme získavali nielen od samotnej PSS, ale aj z  

osobných spisov PSS . Pre kompletizáciu sme dodali aj fotodokumentáciu 

PSS pri rôznych činnostiach, ktoré súvisia s ich životom.   

 tvorba individuálnych plánov - monitoring výkonov potrebnej podpory,  

 tvorba individuálnych plánov - vymedzenie rizikových oblastí, rizikový plán.  
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      Pri práci sme dodržiavali prísne hygienické a epidemiologické opatrenia, 

pozornosť sme venovali aj výrobe ochranných pomôcok.  

      Po uvoľnení opatrení a nariadení, ktoré boli spojené s vírusom COVID-19, sme 

sa naďalej venovali internetovému krúžku, práci s individuálnymi plánmi a tiež práci v 

menších skupinkách.  

 

Sociálne zručnosti 

 

      Činnosti v prvom polroku boli zamerané na spoluprácu s PSS pri zostavovaní 

individuálnych plánov a tvorbu osobných profilov PSS v ľahko čitateľnej podobe. 

Vypracovaných bolo 26 osobných profilov. PSR sa ďalej v hodnotenom období 

venovala práci s piktogramami a vypracovala Domáci poriadok DSS v ľahko 

čitateľnej podobe.   

      Zintenzívnená bola podpora vzťahov a väzieb PSS v podobe pomoci pri 

písomnom a telefonickom kontakte s rodinou, známymi a prostredníctvom sociálnych 

sietí. PSS si vlastnoručne vyrábali veľkonočné pozdravy. Pravidelne boli vedené 

rozhovory a poskytované potrebné informácie i  možnosť ventilácie pocitov v 

súvislosti s pandemickou situáciou a s ňou spojenými obmedzeniami. V priebehu 

polroka bola priebežne, formou rozhovorov, naďalej udržiavaná téma transformácie a 

deinštitucionalizácie.  Rozhovory sa týkali podporovaného bývania, zamestnania, 

vzťahov. Realizované aj neplánované činnosti podľa pokynov nadriadených 

pracovníkov a potrieb, či želaní PSS.  

      

    Edukatívne oblasti:  

 finančná gramotnosť – práca s „cvičným euro“, práca s reálnymi peniazmi 

použitými na nákupy v miestnych potravinách,   

 environmentálna oblasť – výroba nádob na odpad, výroba informačných 

letákov, každodenné - praktické  vedenie k separovaniu,  

 práca s PC, mobilným telefónom, internou telefónnou linkou – pravidlá 
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používania, telefonovania, komunikácie, spracovanie Telefónneho zoznamu 

internej linky DSS v podobe ľahko čitateľného textu,  

 práca s automatickou práčkou - vypracovanie Manuálu pre používanie 

automatickej práčky v podobe ľahko čitateľného textu,  

 transformácia, deinštitucionalizácia – rozhovory a diskusie,  

 podporované bývanie a zamestnanie – rozhovory, diskusie,  

 čítanie a písanie – podpora individuálnych schopností, opakovanie, 

trénovanie (objednávky, požiadavky, listy, balík).  

 

    Oblasť zručností, schopností a záujmov:  

 varenie pudingu,  

 zaváranie hrušiek,  

 sušenie jabĺk, sliviek, bylín,  

 príprava obložených chlebíčkov a jednohubiek,  

 príprava jablkovej torty,  

 pečenie medovníkov,  

 varenie kávy a bylinkového čaju,  

 šitie a vyšívanie vrecúšok na sušenú levanduľu,  

 pranie, sušenie, vešanie, žehlenie a skladanie bielizne, rúšok,  

 upratovanie kuchynky a spoločenskej miestnosti – umývanie/utieranie riadu, 

zametanie, vysávanie, utieranie prachu.  

  

     Oblasť podpory v organizovaní voľného času podľa osobných záujmov:  

 oslavy narodenín a menín,  

 spoločenské hry,  

 vyšívanie,  

 relaxačné omaľovanky,  

 hudba, časopisy, knihy, fotografie.  
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Dielňa tkanie a ručné práce 

 

      V prvom polroku 2020 na pokyn nadriadených pracovníkov  zastupovala PSR 

opatrovateľky na oddelení zdravotnej starostlivosti.   

      Z dôvodu rozšírenia vírusu Covid – 19 a súčasnej ochrany PSS boli 

rešpektované nariadenia hlavného hygienika SR. Zrušili sa skupinové aktivity a k 

PSS sme pristupovali individuálne.  

      Činnosť PSR v prvom polroku spočívala najmä v tvorbe nových individuálnych 

plánov PSS a s tým spojenými činnosťami :  

 úzka spolupráca s PSS, získavanie informácií,  

 overovanie skutočností s OPA,  

 získavanie informácií z osobných spisov PSS u SP,  

 fotografovanie PSS v rôznych situáciách,  

 sťahovanie fotografií do počítača, ich úprava, zmena veľkosti,  

 dohľadávanie potrebných fotografií na internete, našej facebookovej stránke.  

      2 PSS si individuálne plány samy písali do vopred predtlačených formulárov, 

kreslili a vlepovali vytlačené fotografie. Obe potrebovali mať pred sebou predlohu IP, 

ktorý sme vytvorili spoločne.  

      Aktivity s PSS v druhom polroku: 

 vyrábali sme vyšívané vianočné pozdravy pre rodičov a priateľov,  

 vyrábali sme tematickú výzdobu podľa ročných období,  

 vyšívali sme obrusy ako darčeky, obrázky na tvrdý podklad, ktoré PSS 

spestrovali oddelenie,  

 v letných mesiacoch PSS zbierali ovocie, mrazili na zimu, piekli koláče, robili 

slivkové gule s makom,  

 trávili sme čas vonku na prechádzkach,  

 zaúčali sme sa v práci s internetom – sťahovanie obrázkov, fotografií, 

pesničiek,  prezeranie našej webovej stránky. 
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Záujmové a voľnočasové činnosti PSS 

 

      Záujmová činnosť pre PSS je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová 

činnosť a rekreačná činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností 

prijímateľa sociálnej služby.  

      Aktivity vykonávané počas voľného času prinášali PSS uspokojenie a celkový 

prospech aj tým, že im umožnili stretávať sa s PSS z iných oddelení a vytvárali 

priestor pre ich sebarealizáciu. Dôležitosť sa kládla  na uspokojovanie prevažne 

vlastných potrieb a vnútorného života.  

       Záujmové a voľnočasové činnosti v prvom polroku 2020 sa realizovali formou 

individuálnou alebo skupinovou, ktoré prebiehali podľa stanoveného harmonogramu 

s PSS 4., 5. a 7. oddelenia denne, v poobedňajších hodinách,  v čase od 13:00 do 

15:00 hod.:  

 oddychovo – pasívnou formou (počúvanie hudby, sledovanie masmédií, 

prechádzky,...),  

 aktívnou formou – zamerané na spontánnu činnosť.  

 Všetky činnosti boli zabezpečované pre PSS formou sprevádzania a 

neustáleho dohľadu, vzhľadom na ich zdravotný stav.  

 

      Aktivity sa realizovali v spoločenských miestnostiach na to určených - 

spoločenská sála, ako aj v exteriéri - park v areáli zariadenia, nádvorie a okolie 

zariadenia.  

      Cieľom záujmovej činnosti bolo poskytnúť PSS plnohodnotné prežívanie ich 

voľného času, zabezpečenie kultúrnych, športových a sociálnych potrieb, rozvoj ich 

možností a záujmov, prostredníctvom: rôznych spoločenských hier, loptovo – 

pohybových hier, vychádzok s imobilnými PSS po parku, nácvik chôdze čiastočne 

imobilných PSS, posedenia v kaviarničke na nádvorí, čítania kníh, rozhovory a 

diskusie na rôzne témy, internetová komunikácia s rodinnými príslušníkmi PSS, 

písania listov, odpisovania textov, kreslenia, vyfarbovania, skladania puzzle, 

sledovania TV a videí, vyberanie a sťahovanie MP3 na USB, prezerania  

fotodokumentácie PSS z predošlých podujatí, sociálnych činností, interakcií s PSS z 
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iných oddelení, relaxovania pri dobrej hudbe, zábavy a posedenia na nádvorí na 

novom záhradnom sedení s krásnymi drevenými hojdačkami. V rámci záujmovej 

činnosti mali PSS možnosť rozvíjať svoje záujmy, hlavne ručné práce - vyšívanie, 

výroba pohľadníc...ale aj prácou na úprave areálu nášho zariadenia - čisteniu  a 

úprave záhonov, okopávaniu, odstraňovaniu suchých kvetov, hrabaniu lístia a 

posekanej trávy, zbieraniu opadaných haluzí, zametaniu areálu zariadenia, strihaniu 

a úprave kríkov a stromov, trhaniu buriny.  

      Začiatkom marca boli poobedňajšie skupinové aktivity dočasne zrušené                      

a  obmedzené na individuálne z dôvodu opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia 

COVID – 19.  

      PSR, ktorá zabezpečovala voľnočasové aktivity pre PSS, vychádzala vždy z ich 

potrieb a želaní. Aktivity boli zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a 

sociálnych vlastností PSS s prihliadnutím na individualitu každého PSS. Všetky 

aktivity boli dobrovoľné.  

Aktivity v druhom polroku boli doplnené o tieto činnosti: 

 výroba anjelov z drôtu, 

  výroba Vianočných pozdravov, písanie listov,  

 pečenie koláčov,  

 žehlenie a pranie rúšok,            

 úprava areálu - hrabanie lístia a posekanej trávy, zbieranie opadaných haluzí, 

zametanie areálu zariadenia, strihanie a úprava kríkov a stromov, trhanie 

buriny.  

  

      V druhej polovici roka boli poobedňajšie skupinové aktivity dočasne zrušené a  

obmedzené na individuálne.   

V rámci ďalších činností pracovníčka sociálnej rehabilitácie:  

 dohliadala na pranie, žehlenie, následnú distribúciu rúšok k PSS, prípadne 

dohľadávanie neodovzdaných rúšok,  

 vykonávala nákupy a dobíjanie kreditov pre PSS,  

 vypracovala adaptačné dokumenty a osobný profil novej PSS,  
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 vykonávala službu na 9. oddelení podľa potreby,  

 priebežne pracovala na dokumentácii pre 15 PSS - podklady pre určenie rozsahu 

potrebnej podpory, popis potrebnej podpory, monitoring výkonov potrebnej 

podpory, vymedzenie rizikových oblastí PSS, (spolupráca s PSS, overovanie a 

monitorovanie skutočností a konzultácia s OPA o potrebnej podpore PSS).    

 

Sociálna rehabilitácia na 1. a 2. oddelení 

 

Cieľom činností bolo zmysluplné trávenie voľného času PSS, rozvíjanie jemnej 

motoriky, trpezlivosti, sústredenosti, podpora kreativity, samostatnosti, schopnosti 

spolupracovať v kolektíve a mimo iného taktiež pomáhanie si navzájom a 

prehlbovanie vzťahov formou vzájomnej pomoci medzi PSS. Súčasne sa PSS 

zvyšovala kvalita života, zabezpečený im bol dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu.  

Aktivity na oddelení č. 1 a 2  boli zamerané na :  

 tréning sebaobsluhy,  

 rozvoj jemnej motoriky,  

 rozvoj hrubej motoriky,  

 orientáciu v priestore,  

 zlepšenie komunikácie,  

 udržiavanie a rozvíjanie pracovných návykov.  

 

  Sebaobsluha  

Sebaobslužné činnosti sme realizovali prostredníctvom :  

 dodržiavania  zásad správneho stolovania, od chystania prestierania po 

umývanie, utieranie riadu a jeho ukladanie do kuchynskej linky.  

 možnosti vybrať si denne  oblečenie a obuv podľa vlastného výberu a aktuálneho 

počasia,   

 podporovania samostatnosti pri osobnej   hygiene,  

 podporovania samostatnosti pri sprchovaní a kúpaní, a s činnosťami s tým 

spojenými pod dohľadom terapeutky a opatrovateľky.  
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  Jemná motorika  

Jemnú motoriku sme realizovali prostredníctvom týchto činností :  

 formou stavania kociek, ich triedenia podľa farieb,    

 skladania puzzle, v čom vynikajú 2 PSS,   

 navliekania korálikov na motúz, šnúrku,   

 triedenia drevených a plastových  komponentov podľa farieb a veľkosti  do 

misiek,   

 vyšívania obrúskov a obrusov,  

 vyšívania bielizne osobnými číslami podľa potreby,   

 práce  s papierom, nožnicami, lepidlom pri vytváraní výzdoby oddelenia,  

 maľovania tematických obrázkov na vyzdobenie  nástenky,  strihania po línii na 

papieri.  

 

  Hrubá motorika  

 Nácvik hrubej motoriky bol realizovaný prostredníctvom  denných vychádzok do 

dediny,  chôdze po nerovnom teréne, po schodoch, neupravených chodníkoch. 

 

Komunikácia  

  Komunikáciu sme precvičovali prostredníctvom :  

 čítania a následnej reprodukcie prečítaného textu, básne alebo prostredníctvom 

otázok k prečítanému textu,  

 precvičovania slovnej zásoby, tvorením jednoduchých viet a slovných spojení,   

 práce s jednoduchými básničkami,  

 maľovaného čítania, kde je text sčasti nahradený ilustráciami,  

 počúvania audio rozprávok a piesní, ľudových či moderných,  

 slovných hier, hier na trénovanie pozornosti, koncentrácie a slovnej zásoby, 

rovnako i hier na precvičovanie pozornosti,  

 vypracovávania tematických pracovných listov.  
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  Pracovné návyky  

  V rámci udržiavania i rozvíjania pracovných návykov sme sa venovali:   

 párovaniu ponožiek,   

 skladaniu a prezliekaniu posteľnej bielizne,   

 vynášaniu  použitej bielizne do práčovne,  

 zastieľaniu postelí,  

 udržiavaniu poriadku na oddelení,   

 utieraniu prachu,   

 umývaniu, utieraniu riadu,    

 zametaniu, hrabaniu  suchého lístia, zbieraniu odpadkov v areál DSS a 

vytrhávaniu buriny.  

  

Súčasťou sociálnej rehabilitácie bolo:  

 písanie požiadaviek na nákupy sociálnej pracovníčke a s tým spojené nákupy     

v miestnom obchode,     

 navyšovanie kreditu na telefonovanie,  

 písanie listov rodinným príslušníkom a priateľom a s tým súvisiaca návšteva      

miestnej pošty,  

 tvorba osobných profilov PSS do individuálnych plánov v úzkej spolupráci s nimi.  

 

Sociálna rehabilitácia na 3. oddelení 

 

      Sociálna rehabilitácia na 3. oddelení prebiehala denne. Hlavným cieľom bolo 

zvýšenie kvality života PSS, podpora nezávislosti, sebestačnosti a samostatnosti 

PSS.       

      Rozvíjali sa a nacvičovali zručnosti, posilňovali návyky pri sebaobsluhe, úkonoch 

starostlivosti o oddelenie s maximálnym využitím potenciálu PSS. Činnosťami sa 

podporovala a udržiavala maximálna miera samostatnosti s cieľom dosiahnuť 

začlenenie a zapojenie PSS. Do nácviku pracovných zručností boli začlenené tie 

PSS, ktorých zručnosti predpokladali zvládnutie danej aktivity.  
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      Harmonogram bol prispôsobený aktuálnym potrebám chodu oddelenia z dôvodu 

pandémie COVID – 19, ktoré prebiehali od marca 2020. Všetky aktivity prebiehali v 

špeciálnom  režime a mali individuálny  charakter, na základe pokynu nadriadených. 

S PSS boli vedené rozhovory ohľadom možných spôsobov prevencie voči šíreniu 

vírusu.   

Čiastkové ciele smerujúce k naplneniu hlavného cieľa:  

 nácvik a upevňovanie sebaobslužných činností, osobná hygiena,     

 správne stolovanie, úprava zovňajšku, obliekanie, umývanie,  

 nácvik a upevňovanie sociálnych zručností: počúvať iných, poradiť sa,     

 nadviazať rozhovor, vyjadriť svoj názor, požiadať o pomoc, ospravedlniť sa,  

 riešenie konfliktov medzi PSS,  

 nácvik a upevňovanie komunikačných zručností: hovoriť k veci, obsahovo 

zrozumiteľne,   

 nácvik a upevňovanie motorických a pohybových zručností: jemná  

 motorika, hrubá motorika, nácvik správnej chôdze po nerovnom teréne,    

 koordinácia pohybov, schopnosť orientácie v priestore – v blízkosti      oddelenia,  

 nácvik a upevňovanie pracovných zručností: činnosti zamerané na úpravu okolia 

zariadenia a oddelenia,   

 podporovanie samostatnosti, posilňovanie sebadôvery, využitie motivácie pri 

činnostiach.  

 

Nácvik sebaobslužných činností:  

 podporovanie a udržiavanie aktivity PSS pri obúvaní a vyzúvaní,  

 podpora samostatnosti pri osobnej hygiene – umývanie a utieranie rúk pred 

jedlom a po jedle, po príchode z vonku, po použití toalety, používanie vreckoviek, 

česanie,  

 zvládnutie prestierania,  

 správne stolovanie – jedenie s príborom, používanie prestierania, udržiavanie 

čistoty pri jedle,   
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Činnosti zamerané na oblasť hrubej motoriky:  

 samostatná chôdza po nerovnom teréne,  

 pobyt vonku,  

 tanec,  

 športové hry – loptové hry. 

 

Činnosti zamerané na oblasť jemnej motoriky:  

 strihanie papiera, obkresľovanie šablón, prekresľovanie predloženého  vzoru,  

 práca s rôznymi druhmi papiera (farebné, tvrdé, krepové),  

 krčenie, skladanie, trhanie a lepenie papiera,  

 vyšívanie na tvrdý papier,  

 práca s plastelínou: stláčanie, miesenie a tvarovanie, písanie svojho mena z 

plastelíny,  

 navliekanie drevených korálikov podľa farby,  

 čmáranie, kreslenie, vyfarbovanie, vystrihovanie, obkresľovanie,  

 používanie fixiek, ceruziek, temperových farieb a pečiatok,  

 pletenie na prstoch z hrubej vlny,  hra s tichou knihou. 

 

Činnosti zamerané na oblasť pracovných zručností:  

 zametanie areálu zariadenia, zber popadaných haluzí, hrabanie lístia, vytrhávanie 

buriny, zberanie popadaných gaštanov,  

 polievanie a  sadenie kvetín,  

 pranie, sušenie a žehlenie ochranných rúšok.  

 

Činnosti zamerané na podporu zmyslového vnímania a kognitívnych funkcií:  

 navliekanie korálikov,  

 počítanie matematických príkladov,  

 čítanie kníh nahlas s porozumením,  

 skladanie puzzle z rôzneho počtu,  

 ukladanie postrihaných obrázkov podľa predlohy,  
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 hranie spoločenských hier (človeče nehnevaj sa, pexeso),  

 počúvanie hudby a spievanie.  

 

Cieľom aktivít bolo uspokojovanie potrieb PSS, podpora individuálnych záujmov, 

získavanie nových skúseností a oboznamovanie sa s priestormi DSS Rohov a s 

prijímateľkami sociálnej služby, efektívne využívanie voľného času ako prevencia 

voči nežiaducemu správaniu a upadaniu do nezáujmu, či stereotypu.  

 

Sociálna rehabilitácia na 4. oddelení 

 

Realizované činnosti:   

 zopakovanie prehľadu dňa – dátum, meniny, význam mena a charakteristika,  

 zopakovanie aktuálnych denných správ a udalostí – významné dni, sviatky, 

osobnosti, udalosti,  

 precvičovanie a správne určenie hodín,  

 precvičovanie a rozpoznávanie farieb,   

 zopakovali sme si pranostiky a porekadlá a ich význam,   

 trénovali sme hry s loptou – držanie, podávanie, kotúľanie, hádzanie, chytanie 

lopty,  

 trénovali sme trhanie a krčenie papiera,   

 precvičovali sme triedenie kociek podľa farby,  

 precvičovali sme zrakové, hmatové a sluchové vnímanie prostredníctvom hier,  

 rozvíjali sme a precvičovali sme zmyslové analyzátory formou hier, hádaniek,  

 navliekali sme koráliky,   

 nacvičovali sme a spievali sme piesne a básne a riekanky,   

 precvičovali sme si správne pomenovanie obrázkov v knižke, časopise,  

 trénovali sme čítanie básní, rozprávok, článkov,  

 precvičovali sme abecedu, písmená,   

 precvičovali sme čísla, počítanie, sčitovanie, odčitovanie,  
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 precvičovali sme prepisovanie do zošitov podľa predlohy, opisovanie textu a 

článkov,  

 počítali sme jednoduchšie matematické príklady na sčitovanie a odčitovanie,   

 precvičovali sme slovnú zásobu z anglického jazyka,   

 absolvovali sme vychádzky do parku a okolia, v areáli DSS,   

 nacvičovali sme chôdzu po rovnom teréne v rámci oddelenia po chodbe a 

popri zábradliu,  

 nacvičovali sme chôdzu po schodoch.   

 

     PSS počas psychomotorických aktivít spolu komunikovali, spolupracovali a 

spoločne tvorili. Vyznačovali sa spontánnosťou, prirodzenosťou a zábavným 

charakterom.   

     Psychomotorické aktivity umožnili PSS odreagovanie, príjemné uvoľnenie, 

radosť a spokojnosť, zmysluplné vyplnenie voľného času.   

 

Sociálna rehabilitácia na 5. oddelení  

 

    Činnosti boli zamerané na: 

 nácvik a upevňovanie sebaobslužných činností (osobná hygiena, obliekanie,  

obúvanie,  správne stolovanie ),  

 nácvik a upevňovanie komunikačných a sociálnych zručností,  

 nácvik a upevňovanie motorických a pohybových zručností (jemná motorika, 

hrubá motorika, hrubý úchop, nácvik správnej chôdze, nácvik samostatnej 

chôdze, koordinácia pohybov, orientácia v priestore ),  

 podporovanie samostatnosti, posilňovanie sebadôvery, využitie motivácie pri 

činnostiach, sebarealizácia prostredníctvom hrových aktivít.  

 

    Nácvik sebaobslužných činností:  

 podporovanie a udržiavanie aktivity PSS pri obliekaní, vyzliekaní, obúvaní, 

vyzúvaní, zapínaní a odopínaní gombíkov a zipsov,    
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 podpora samostatnosti pri osobnej  hygiene – umývanie a utieranie rúk pred 

jedlom a po jedle, po príchode z vonku, po použití toalety, používanie 

vreckoviek, česanie, používanie krému,   

 podpora samostatnosti pri stravovaní sa a pitia z pohára,  

 správne stolovanie -  jedenie s príborom, používanie prestierania, udržiavanie 

čistoty pri jedle.  

 

Činnosti zamerané na oblasť hrubej motoriky:  

 pobyt vonku, vychádzky do parku,     

 prechádzky aj s imobilnými PSS v areáli zariadenia a rozsiahleho parku,    

 precvičovanie samostatnej chôdze, s pomocou, do schodov, chôdze po 

nerovnom teréne,  

 napodobňovanie jednoduchých, pohybov, postojov a polôh,  

 trénovanie jednoduchých cvikov na celé telo,   

 hra s loptou,  

 manipulácia s rôznymi predmetmi a pomôckami.   

  

     Činnosti zamerané na oblasť jemnej motoriky:  

 čmáranie, kreslenie, vyfarbovanie, vystrihovanie, obkresľovanie                                

a pečiatkovanie,  

 krčenie, trhanie, skladanie, strihanie a lepenie papiera,  

 používanie  ceruziek, farbičiek, temperových farieb,  

 vkladanie a ukladanie rôznych drobných predmetov do otvorov,  

 navliekanie korálikov rôznych tvarov a farieb,  

 stavanie a ukladanie kociek, hra s legom, tvorenie farebnej mozaiky,  

 vyšívanie na predlohu z tvrdého papiera a látky,  

 výroba náramkov z farebných gumičiek,  

 nácvik hrubého úchopu ( správny úchop predmetu a ceruzy) – dlaňový úchop, 

pinzetový úchop, dlaňový úchop s palcom hore alebo dole, tréning koordinácie 

oko - ruka.  
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     Činnosti zamerané na oblasť pracovných zručností a sociálnej rehabilitácie:  

 udržiavanie poriadku a čistoty na oddelení: upratovanie pomôcok, utieranie 

stolov, prestieranie, utieranie riadov, žehlenie rúšok, vysávanie koberca. 

   

     Činnosti zamerané na podporu zmyslového vnímania, pozitívneho    

     prežívania  a kognitívnych funkcií:  

 triedenie korálikov podľa veľkostí, prikladanie rovnakých farieb a predmetov, 

skúmanie rôznorodosti povrchov predmetov,  

 skladanie puzzle z rôznych materiálov ( drevené, penové, papierové ),   

 počítanie a sčítanie do 10,  

 písanie niektorých písmen a jednoduchých slov, odpisovanie textu,  

 čítanie z kníh, podľa obrázkov,  

 tvorenie príbehu podľa postupnosti deja na obrázku,  

 recitovanie krátkych básni,   

 počúvanie hudby a spievanie piesni,   

 ukladanie rôznych predmetov podľa inštrukcie podľa tvarov, farieb, veľkostí, 

vkladanie geometrických tvarov do otvorov,  

 hranie spoločenských hier  

 dotykové aktivity, pri ktorých sa rešpektoval osobný priestor každej PSS  

  

     V rámci ďalších činností sa PSR venovala spolu s PSS aj z iných oddelení:   

 čisteniu  a úprave záhonov, okopávaniu, odstraňovaniu suchých kvetov, 

hrabaniu lístia a posekanej trávy, zbieraniu opadaných haluzí, zametaniu 

areálu zariadenia, strihaniu a úprave kríkov a stromov, trhaniu buriny,  

 asistovala pri nákupoch a dobíjaní kreditu PSS v miestnych potravinách,   

 spolupodieľala sa na výrobe ochranných rúšok pre PSS (vymeranie, strihanie a 

žehlenie látky, navliekanie gumičiek a prispôsobovanie  PSS), dohliadala na 

pranie a žehlenie rúšok pre PSS.  

 monitorovanie potrebnej podpory, vypracovanie dokumentácie k IP s PSS,   
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 upratovanie telocvične, multisenzorickej  a sociálnej miestnosti PSR,  

 vykonávanie služby na 9. oddelení podľa potreby,   

 pomoc pri výrobe vianočných pozdravov pre sponzorov, Mikulášska nádielka 

po oddeleniach v kostýmoch.  

 

Sociálna rehabilitácia na 6. oddelení 

 

Aktivity na oddelení č. 6 boli zamerané na sociálnu rehabilitáciu, v rámci ktorej sme 

sa zamerali na tieto oblasti:  

 tréning sebaobsluhy,  

 precvičovanie jemnej a hrubej motoriky,  

 orientácia v priestore,  

 tréning rovnováhy a chôdze,  

 zlepšenie komunikácie,  

 nácvik a udržiavanie pracovných návykov,  

 podpora kognitívnych schopností,  

 pohybové aktivity. 

 

Sebaobsluha  

V rámci sebaobsluhy sme sa venovali zdokonaľovaniu  sebaobslužných činností: 

 obliekanie odevov, obúvanie topánok a zapínanie zipsov, aktivity budeme                    

u PSS naďalej fixovať,  

 oboznámenie sa s tým, aký odev a obuv sú vhodné na dané ročné obdobie,  

 dodržiavanie a upevňovanie  hygienických návykov (použitie toalety a 

toaletných pomôcok, riadne umývanie zubov pri rannej hygiene a dodržiavanie 

samostatnosti pri použití toalety a hygieny pred a po jedle a po príchode z 

vychádzky),  

 dodržiavanie správneho stolovania PSS a dodržiavanie hygienických zásad pri 

stravovaní (umytie rúk pre jedlom, po jedle, používanie hygienických pomôcok – 

servítky).  
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Jemná motorika  

V rámci jemnej motoriky sme sa s PSS zamerali  predovšetkým na tieto aktivity:  

 skladanie puzzle,  

 navliekanie korálikov (na špagát, na silón, na šnúrku),  

 vyšívanie na papier a látku, (predpripravené tvary a obrázky s rôznou tematikou 

– jaro, leto),  

 lepenie (papier, prírodný materiál),  

 vyfarbovanie maľovaniek (antistresové, mandaly),  

 vkladanie rôznych predmetov do otvorov (podľa veľkosti a farby),  

  

Hrubá motorika  

V rámci hrubej motoriky sme sa s PSS zamerali na tieto aktivity:  

 vychádzky (po dedine, v rámci areálu, na sále),  

 loptové hry (trénovanie hádzania a chytania lopty a lietajúceho taniera), 

 jednoduché precvičovanie jednotlivých častí tela (strečing),    

 trénovanie chôdze po schodoch.  

 

Komunikácia  

V rámci komunikácie sme sa zamerali na zlepšenie :  

 slovnej zásoby a tvorenia jednoduchých viet (pri všetkých aktivitách),  

 reprodukcie textu prostredníctvom pracovných listov (rozoberane textových 

ukážok,  text s porozumením, tajničky, doplňovačky, osemsmerovky atď.),  

 čítania kníh a časopisov,  

 prepisovania textu z kníh a časopisov,  

 učenie básní.  

  

Pracovné návyky  

Tu sme sa zamerali na tieto aktivity:   

 udržiavanie poriadku a čistoty nielen na oddelení ale i v okolí DSS,  

 hrabanie lístia a trávy,  
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 zametanie chodníkov, zbieranie odpadkov a vytrhávanie buriny.  

  

Podpora kognitívnych schopností  

V rámci podpory kognitívnych schopností sme sa s PSS zamerali na tieto aktivity:  

 skladanie puzzle,  

 čítanie kníh,  

 vypracovanie pracovných listov (práca s ukážkami, čítanie textu, odpovedanie na 

otázky, doplňovačky, tajničky),  

 počítanie príkladov,  

 písanie jednoduchých viet.  

  

Sociálna rehabilitácia  

Súčasťou sociálnej rehabilitácie bol nákup s PSS podľa ich individuálnych potrieb:   

 navyšovanie kreditu osobného mobilného telefónu PSS v miestnej predajni,  

nákup potravín podľa ich vlastného výberu,  

 návšteva obecnej pošty za účelom odoslania listovej zásielky.  

 

Spoločenské aktivity  

Vzhľadom na  závažnú situáciu spojenú s výskytom ochorenia Covid-19 sme 

postupovali podľa prijatých opatrení.  

Po uvoľnení opatrení v DSS s ochorením COVID-19 a za dodržaní hygienicko-

epidemiologických opatrení sa v rámci  zariadenia uskutočnilo:  

 diskotéka na nádvorí,  

 stretnutie PSS na nádvorí spojené s občerstvením a tanečnou zábavou, 

 posedenie v kaviarni „Rohováčik“,  

 zábavné popoludnie spojené s výrobou šperkov,  

 športové popoludnie,   

 módna prehliadka,   

 nordic walking,  

 stretnutie pri spoločenských hrách,  
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 indiánske opekanie (ukončenie leta).  

 

Sociálna rehabilitácia na 7. oddelení 

 

      Činnosť s PSS bola suplovaná pracovníčkami sociálnej rehabilitácie z iných 

oddelení. V  rámci psychomotorických aktivít boli činnosti s PSS uskutočňované v 

sále a v exteriéri domova.         

      Medzi aktivity, ktoré prispeli ku skvalitneniu života PSS 7. oddelenia, patrili tieto 

činnosti:  

precvičovanie  zmyslového vnímania formou hier (ovoniavanie rôznych vôní,  

hľadanie predmetu pomocou hmatu, počúvanie hudby atď.),   

tréning jemnej motoriky pomocou: čmárania, kreslenia, maľovania, vhadzovania 

drobných predmetov do otvorov na škatuli, navliekania korálikov, 

stavanie kociek,  

obtláčanie pečiatok a následné vyfarbovanie,  

nácvik a upevňovanie sebaobsluhy (umývanie rúk),   

tréning hrubej motoriky prostredníctvom pohybovej aktivity, na čerstvom vzduchu  v 

areáli zariadenia (prechádzky v parku, hry na ihrisku). 

      V čase výskytu pandémie na ochorenie COVID-19 sa činnosti s PSS 

tohto oddelenia oklieštili len na individuálny prístup, čo väčšinou v tomto 

čase zastrešovali službukonajúce opatrovateľky na tomto oddelení.    

 

Sociálna rehabilitácia na 8. oddelení 

 

      Pracovníčka sociálnej rehabilitácie, ktorá pracovala v minulom období na 

stimulačných aktivitách s PSS 8. oddelenia, bola v prvom polroku 2020 preradená na 

inú prácu. S PSS 8. oddelenia v tomto období pracovali pracovníčky oddelenia 

zdravotnej starostlivosti v rámci svojej služby. Deň sa im snažili spríjemniť púšťaním 

hudby, prihováraním sa, prostredníctvom jemných dotykov, všeobecnou 

starostlivosťou a prítomnosťou na oddelení. Jeden PSS sa zúčastňoval 

psychomotorických aktivít na 5. oddelení, kde sa podľa možností a schopností zapájal 
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do činností spolu s ostatnými PSS. Jedna PSS počas celého týždňa absolvovala 

individuálnu prácu s PSR mimo oddelenia. S niektorými PSS prebiehala v rámci 

možností práca na stimulačných aktivitách v multisenzorickej miestnosti.   

      V čase stravovania,  ráno a na obed, chodievali na oddelenie pomáhať pri kŕmení 

PSS pracovníčky sociálnej rehabilitácie. 

 

Sociálna rehabilitácia na 9. oddelení 

 

      Sociálna rehabilitácia na 9. oddelení prebiehala denne. PSR v priebehu roka 

spolupracovali s OZS pri zabezpečení dopoludňajších služieb a na oddelení 

vykonávali všetky potrebné práce v súlade s harmonogramom práce 9. oddelenia. 

Cieľom sociálnej rehabilitácie bolo podporovanie a udržiavanie schopností v oblasti 

sebaobsluhy, bežných denných zručností, osobných záujmov, s prihliadaním na 

individuálne potreby a želania. Z dôvodu pandémie COVID-19, prebiehali od marca 

2020 všetky aktivity v špeciálnom režime a mali najmä individuálny charakter. S PSS 

boli pravidelne vedené rozhovory s cieľom poskytovať potrebné informácie, podporu, 

či ventiláciu v období prísnych opatrení a zákazu návštev. Zintenzívnená bola pomoc 

pri zabezpečovaní osobného,  písomného,  telefonického kontaktu s rodinou a 

známymi. Podporované bolo aj individuálne organizovanie voľného času PSS. 

Cieľom realizovaných činností bolo vedenie PSS k samostatnosti a maximálnej 

možnej miere sebestačnosti.   

 

Oblasť podpory sebaobsluhy:  

 ranná toaleta,  

 umývanie rúk pred jedlom/po jedle,  

 používanie príboru,  

 prestieranie a stolovanie.  

 

Oblasť podpory pracovných zručností:  

 úprava postelí,  

 prezliekanie posteľnej bielizne,  
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 prišívanie gombíkov a šnúrok na posteľnú bielizeň,  

 skladanie osobnej bielizne a ukladanie do šatníka,  

 zametanie,  

 vysávanie,  

 umývanie podlahy,   

 utieranie prachu,  

 umývanie políc/skriniek,  

 umývanie kúpeľne/WC,  

 umývanie/utieranie riadu,  

 umývanie stolov,  

 umývanie kuchynskej linky,  

 pranie utierok a uterákov,  

 pranie rúšok,  

 žehlenie,   

 práca v záhradke (sadenie kvetov, zeleniny, okopávanie, trhanie buriny, hrabanie, 

polievanie)                    

 spoluúčasť na úprave areálu (zametanie chodníkov, hrabanie trávy),  

 sušenie ovocia,  

 varenie džemu,  

 zaváranie hrušiek,  

 príprava ovocných šalátov, varenie kávy a čaju.  

 

Oblasť podpory osobných záujmov a organizovaní voľného času:  

 vychádzky v rámci areálu,  

 vyšívanie,  

 vyfarbovane relaxačných omaľovaniek pre dospelých,  

 spoločenské hry,   

 práca so špagátom (opletanie),  

 počúvanie hudby,  

 práca s PC, rozhovory a diskusie, práca s fotografiami.  
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Oblasť podpory sociálnych väzieb, individuálnych potrieb  a želaní:  

 písanie listov a pohľadníc,  

 výroba a písanie veľkonočných pozdravov,  

 nákup kreditu, potravín v miestnych potravinách,  

 nákup časopisu na miestnej pošte,  

 rozhovory a diskusie,  

 práca s PC a sociálnymi sieťami.  

 

 
Sociálna rehabilitácia na 10. oddelení 

 

       Sociálna rehabilitácia na 10. oddelení prebiehala denne. PSR v priebehu roka 

spolupracovala s OZS pri zabezpečení dopoludňajších služieb, na oddelení 

vykonávala všetky potrebné práce v súlade s harmonogramom práce 10. oddelenia.      

      Cieľom sociálnej rehabilitácie bolo podporovanie a udržiavanie schopností v 

oblasti sebaobsluhy, bežných denných zručností, osobných záujmov, s prihliadaním 

na individuálne potreby a želania. Z dôvodu pandémie COVID-19, prebiehali od 

marca 2020 všetky aktivity v špeciálnom režime a mali najmä individuálny charakter.   

      S PSS boli pravidelne vedené rozhovory s cieľom poskytovať potrebné 

informácie, podporu, či ventiláciu v období prísnych opatrení a zákazu návštev. 

Zintenzívnená bola pomoc pri zabezpečovaní osobného, písomného, telefonického 

kontaktu s rodinou a známymi. Podporované bolo aj individuálne organizovanie 

voľného času PSS. Dve PSS prejavili záujem pracovať v práčovni a denne pomáhali 

pri skladaní a žehlení bielizne. Cieľom realizovaných činností bolo vedenie PSS k 

samostatnosti a maximálnej možnej miere sebestačnosti.   

      V druhom polroku 2020 pokračoval špeciálny režim z dôvodu COVID-19 a všetky 

aktivity PSS sa prispôsobovali aktuálnym pandemickým nariadeniam a 

usmerneniam. K uvoľneniu opatrení prišlo len v mesiacoch júl a august. V tomto čase 

boli realizované spoločné skupinové aktivity podľa želania PSS, s využitím 

vonkajších priestorov areálu DSS. V ostatnom období fungovali PSS 9. odd. len ako 

samostatná skupina v rámci svojho oddelenia i areálu. Plánované činnosti mali 
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väčšinou individuálny charakter. V hodnotenom období zároveň prebiehala 

spolupráca medzi OSPSR a OZS v zmysle participácie na zabezpečení služieb. PSR 

slúžili na 9. a 10. oddelení a vykonávali všetky potrebné práce v súlade a 

harmonogramom práce daného oddelenia.  

 

Oblasť podpory sebaobsluhy:  

 ranná toaleta,  

 sprchovanie/kúpanie,   

 umývanie rúk pred jedlom/po jedle,  

 strihanie nechtov,  

 holenie,   

 používanie fénu,  

 používanie príboru,  

 prestieranie a stolovanie.  

  

Oblasť podpory pracovných zručností:  

 úprava postelí,  

 prezliekanie posteľnej bielizne,  

 prišívanie gombíkov a šnúrok na posteľnú bielizeň,  

 skladanie osobnej bielizne a ukladanie do šatníka,  

 zametanie,  

 vysávanie,  

 umývanie podlahy,   

 utieranie prachu,  

 umývanie políc/skriniek,  

 umývanie kúpeľne/WC,  

 umývanie/utieranie riadu,  

 umývanie stolov,  

 umývanie kuchynskej linky,  

 pranie utierok a uterákov,  
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 pranie rúšok,  

 žehlenie,   

 práca v záhradke (sadenie kvetov, zeleniny, okopávanie, trhanie buriny,                  

hrabanie, polievanie),   

 spoluúčasť na úprave areálu (zametanie chodníkov, hrabanie trávy), zbieranie a 

spracovanie byliniek (žihľava, skorocel, zádušník, baza,mäta, medovka, šalvia, 

lipa),  

 varenie žihľavového sirupu,  

 zbieranie a zaváranie višní,  

 sušenie ovocia,  

 varenie džemu,  

 zaváranie hrušiek,  

 varenie pudingu,   

 príprava chlebíčkov a jednohubiek,  

 pečenie medovníkov,  

 príprava ovocných šalátov, varenie kávy a čaju.  

 

Oblasť podpory osobných záujmov a organizovaní voľného času:  

 vychádzky v rámci areálu,  

 vyšívanie,  

 lúštenie krížoviek a osemsmeroviek,  

 vyfarbovane relaxačných omaľovaniek pre dospelých,  

 spoločenské hry,   

 skladanie puzzle,  

 práca so špagátom (opletanie),  

 hry na afrických bubnoch a sprievodných nástrojoch,  

 počúvanie hudby,  

 práca s PC, rozhovory a diskusie, práca s fotografiami.  
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Oblasť podpory sociálnych väzieb, individuálnych potrieb  a želaní:  

 pomoc a podpora pri používaní mobilného telefónu,  

 písanie listov a pohľadníc,  

 výroba a písanie veľkonočných pozdravov,  

 nákup kreditu, potravín v miestnych potravinách,  

 rozhovory a diskusie,  

 práca s PC  a sociálnymi sieťami.  
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ČASŤ D :  FOTODOKUMENTÁCIA 
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      Corona-19 medzi nami  
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Príprava na deinštitucionalizáciu – nakupovanie podľa vlastného výberu    
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Letné aktivity na nádvorí kaštieľa 
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Letné športové aktivity v areáli 
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 Nácvik sebaobslužných činností – pečenie a varenie 
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Nácvik sebaobslužných činností – starostlivosť o domácnosť 

 

                       

 

Keď sa zima opýta, čo sme robili v lete....... 

príprava na život v zariadení podporovaného bývania 
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Aktivity s nádychom Vianoc 

 

                                    

                                          Príprava vianočných pozdravov 
 

              

                                        Pečenie vianočných medovníčkov 

Naše aktivity v roku 2020 boli pravidelne zverejňované na FB profile  

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove  


