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1 SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj  

Zriaďovacia listina: zo dňa 1.7.1998 v znení: 

 - dodatok č. 1 zo dňa 25.3.2003 

 - dodatok č. 2, pod. č. 2005/3795/OSVOCP/2, zo dňa 30.12.2005 

Právna forma: rozpočtová organizácia   

Dátum vzniku:1.7.1998 

Sídlo: Mlynská 240/75 

          930 21 Jahodná 

IČO: 00596477 

DIČ: 2021003006 

Štatutárny zástupca: PhDr. Marian Kósa 

 

Predmet činnosti:   

 Poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana v domove 

sociálnych služieb fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá 

je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 

zákona č. 448/2008 Z. z., o sociálnych službách.  

 

História zariadenia: 

 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej otvoril svoje brány pre 43 detí 

a dospelých dňa 01.04.2003, ale inštitucionálny život obyvateľov sa pôvodne začal už predtým, 

v kaštieli v Lapagoši- časť obce Topoľníky. Gróf Pál y v roku 1922 dal postaviť kaštieľ pri osade 

patriaci k obci Nyáražd. Samotná kúria slúžila na zábavu šľachty najmä po poľovačkách, ktoré             

sa uskutočňovali v blízkom okolí.  

 Po II. Svetovej vojne, na základe Benešových dekrétov, pripadol celý majetok Pál yovcov- 

vrátane kaštieľa - štátu. Štát po roku 1948 využíval kaštieľ na školenie poľnohospodárskych 

robotníkov, neskôr tieto priestory slúžili občanom najmä po protialkoholickom liečení. Ako sociálne 
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zariadenie začalo fungovať od 1. júna 1965. V tom čase boli v zariadení umiestnené deti a mládež          

s mentálnym postihom, o ktorých sa staral 24-členný kolektív zamestnancov. Rok 1991 priniesol pre 

bývalý „Ústav sociálnej starostlivosti Lapagoš“ viacero zmien. Ústav, patriaci pod Okresný ústav 

sociálnych služieb so sídlom vo Vrakuni, dostal samostatnú právnu subjektivitu zriadením Okresného 

úradu v Dunajskej Strede. Po niekoľkých rokoch, v roku 1998, sa zriaďovateľom zariadenia stal 

Krajský úrad Trnava, ktorý dovtedy používaný názov „ ústav“ zmenil na Domov sociálnych služieb. 

 Súčasná podoba DSS pDaD v Jahodnej vznikla 01.02.2006 zlúčením dvoch zariadení –DSS 

pre deti a dospelých Jahodná (predtým Lapagoš-Topoľníky) a DSS pre dospelých  Báč. Zlúčenie 

týchto organizácií upravuje Dodatok č.2 k zriaďovacej listine DSS pDaD v Jahodnej, ktorý vydal 

Trnavský  samosprávny kraj ako zriaďovateľ 30.12.2005.  

 DSS pDaD v Jahodnej je rozpočtovou organizáciou napojenou finančnými vzťahmi               

na rozpočet, ktorý upravuje zriaďovateľ, Trnavský  samosprávny kraj. Činnosť zariadenia sa riadi 

platnou legislatívou, VZN TTSK, organizačnými smernicami a internými predpismi  a spolupracuje    

s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy pri plnení spoločných úloh. 

 

Vízia a poslanie zariadenia: 

 Hľadanie možností ako pomôcť a pozdvihnúť klientov, prijímateľov sociálnej služby ako 

dôležitú ľudskú bytosť je našou prvoradou úlohou. Snahou je poskytovať sociálne  služby tak, aby 

zodpovedali hodnote života, dôstojnosti a rešpektu k osobnosti prijímateľa. Cieľom je, aby každý 

prijímateľ v zariadení našiel skutočný domov, kde môže prežiť svoj život dôstojne, v radosti, pokoji, 

vzájomnej úcte a dôvere. Hlavným poslaním zariadenia je sprevádzanie prijímateľov na ich životnej 

ceste a pomáhať im v oblastiach, ktoré nezvládajú alebo zvládajú iba s ťažkosťami.  
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2 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých  v Jahodnej sídli v obci Jahodná,                   

na severovýchodnej hranici okresu Dunajská Streda, necelých 10 km od okresného mesta. Objekt 

budovy je umiestnený v priestoroch bývalého pionierskeho tábora v malebnom prostredí na brehu 

Malého Dunaja  

    

 Areál zariadenia obklopuje prekrásne prostredie s rozsiahlym lesoparkom a altánkom, ktoré 

ponúka po celý rok bohaté možnosti aktivít a relaxu a zároveň je aj miestom pokoja a duchovného 

úteku pre prijímateľov sociálnej služby. 
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 Areál pozostáva z troch samostatných budov. Dva dvojpodlažné budovy sú pavilóny            

pre prijímateľov sociálnej služby, osobitne pre ženy a mužov.   
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 Hlavnou budovou je pavilón pre mužov, kde sa na prízemí nachádza administratívna časť 

zariadenia a jedáleň s kuchyňou. 

           

  Súčasťou podlažnej časti  hlavnej budovy sú šatne, terapeutické  miestnosti, rehabilitačná 

miestnosť, ošetrovňa, izolačná miestnosť, hygienické zariadenia a veľká spoločenská miestnosť.  
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 Na poschodí je ubytovacia časť – spálne mužov, hygienické zariadenia, sklad odevov              

pre prijímateľov sociálnych služieb a pracovná miestnosť pre personál. 

        

 V druhej budove, v  pavilóne žien, sa na prízemí nachádzajú prevádzkové miestnosti – sklady, 

šatne, ošetrovňa a hygienické zariadenia. Prijímatelia majú možnosť počas dňa využívať terapeutické 

miestnosti, krajčírsku a keramickú dielňu, ktoré sú určené  na sociálnu rehabilitáciu. 
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 K dispozícii majú aj kuchynku, ktorá slúži ako tréningová miestnosť  k nácviku domácich 

prác, ako je varenie, pečenie. 

      

 

       

 

 V pavilóne žien sa na prízemí nachádza aj novovybudovaná multisenzorická miestnosť.          

Na zabezpečenie profesionálnej starostlivosti, s využitím jej terapeutického účinku, zamestnanci 

zdravotno-terapeutického úseku potrebujú absolvovať školenie. Vyškolením zamestnancov budeme 

môcť multisenzorickú miestnosť využívať nielen ako formu relaxácie a adekvátneho trávenia 

voľného času, ale aj ako formu terapie a edukácie, čím rozšírime  aj paletu ponúkaných služieb 

v zariadení.  
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 Tretia, vedľajšia budova areálu je prízemná, pozostáva z  práčovne, kotolne a garáží.   

    

                           

Prijímatelia sociálnej služby, ktorí majú záujem o šport a posilňovanie majú možnosť 

využívať telocvičňu, ktorá stojí pri bráne ako samostatná budova. Je vybavená rôznym športovým 

náčiním, posilňovacími cvičiacimi strojmi a pomôckami. Nevýhodou je, že budova nie je napojená 

na centrálny vodovod a kúrenie, preto sa v zimných mesiacoch telocvičňa nepoužíva.  
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3 ŠTRUKTÚRA  PRIJÍMATEĽOV  SOCIÁLNEJ  SLUŽBY 

 V roku 2018  zariadenie poskytovalo sociálne služby pre 74 prijímateľov  v nepretržitej 

prevádzke. Z celkového počtu bolo 43 mužov a 31 žien. 

 

Pohyb prijímateľov sociálnej služby v roku 2018:  
 

Rok 2018 Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

Počet zomrelých klientov 
 

 1  1  
 

1 1 

Počet prijatých klientov  1 
 

1 
 

1  
 

1 

Počet dní od zaevidovania 
žiadosti do prijatia   

113 
dní 

25  
dní 

638 
dní 

 200 

dní 
 

V roku 2018 zomreli štyri prijímateľky sociálnej služby. 

Počet prijatých klientov v roku 2018:   4 - z toho 3  ženy a 1 muž 

Celkový počet dní od zaevidovania žiadostí do poskytnutia sociálnej služby:  976 dní 

 

Počet evidovaných žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  k 31.12.2018: 
 

K 31.12.2017 sme evidovali 52 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, z nich 

11 bolo na bezodkladné umiestnenie.  

V priebehu roka 2018 sme zaevidovali  20  žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby v zariadení. Stav a pohyb žiadostí v evidencii je rozpracovaný v nasledujúcej tabuľke: 

 

Počet 
evidovaných 

žiadostí 
k 31.12.2017 

Počet 
zaevidovaných  

žiadostí 
v roku 2018 

Žena Muž Z toho žiadosť 
o bezodkladné 

umiestnenie 

Počet 
vyradených 

žiadostí  

Žena Muž Počet 
evidovaných 

žiadostí 
k 31.12.2018 

52 20 11 9 12 21 10 11 51 

  

 Koncom roka 2018 bol zaznamenaný pokles počtu žiadostí v evidencii o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby oproti minulému roku o 1 žiadosť. 



 

 

 

[ID  04077  PP02.D03    v 01.02// 01.03.2018]                                                                                                                Strana 12 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých    
v Jahodnej 

 

Proces informačnej stratégie Ev. č.:  PP02.D03 
Výtlačok: 01 
Strana  12/56 

  Domov sociálnych služieb v Jahodnej je zariadením pre deti a dospelých. Ako vyplýva              

z prehľadu o vekovom zložení prijímateľov v súčasnosti poskytuje služby už len pre dospelých. 

Bližšiu štruktúru prijímateľov sociálnej služby  podľa veku  uvádza nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 1: Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby  k 31.12.2018 

Vekové rozpätie Celkový počet 
prijímateľov k 31.12.2018 73 

z toho prijímatelia 

Z toho ženy Z toho muži 

do 20 rokov 2 1 1 

od 21 do 30 rokov 12 4 8 

od 31 do 40 rokov 19 4 15 

od 41 do 50 rokov 19 5 14 

od 51 do 60 rokov 8 4 4 

od 61 do 70 rokov 10 10 0 

od 71 do 80 rokov 2 1 1 

nad 80 rokov 1 1 0 
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4 PERSONÁLNE  PODMIENKY, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

POSKYTOVATEĽA  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB 

  

 Pre manažment a kvalitné poskytovanie služieb sú najdôležitejší zamestnanci. Domov 

sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej, ako zamestnávateľ, za východisko dosiahnutia 

pozitívnych výsledkov so zabezpečením ďalšieho rastu organizácie považuje partnerský vzťah            

so zamestnancami, založený na dôvere a vzájomnom rešpektovaní sa,  na úcte a v neposlednom rade 

na vnútornej motivácii dosiahnutia spoločného cieľa. Odborná kvalifikácia zamestnancov, ich 

vedomosti, zručnosti a schopnosti vytvárajú nielen výkon organizácie, ale aj kultúru na pracovisku, 

ktorá významne ovplyvňuje pracovnú atmosféru ako aj spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb 

v zariadení. 

 
 V zariadení v roku 2018 pracovalo celkovo 52 zamestnancov. 

 

Štruktúra zamestnancov: 

Administratíva a ostatná prevádzka Počet 
Riaditeľ 1 
Účtovníčka – zástupkyňa riaditeľa 1 
Vedúca stravovacieho a prevádzkového úseku 1 
Manažérka kvality 1 
Mzdová účtovníčka - personalistka 1 
Sociálna pracovníčka – zástupkyňa riaditeľa 1 
Sociálna pracovníčka 1 
Spolu 7 

 

Pracovníci odborných činností Počet 
Pracovníci odbornej časti 34 
Riaditeľ 1 
Sociálna pracovníčka – zástupkyňa riaditeľa 1 
Manažérka kvality 1 
Manažérka zdravotno-terapeutického úseku 1 
Inštruktorka sociálnej rehabilitácie 6 
Sociálna pracovníčka 1 
Vedúca sestra 1 
Sestra 3 
Sanitárka 3 
Opatrovateľ/ka 16 
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Pracovníci obslužných činností Počet 
Kuchárka 4 
Pomocná sila v kuchyni 1 
Upratovačka 4 
Práčka 2 
Vodič, údržbár, kurič 2 
Spolu 13 

 

Organizačná štruktúra 
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 Pre skvalitňovanie poskytovaných služieb v zariadení sme kládli veľký dôraz na vzdelávanie 

zamestnancov, aby získali základnú orientáciu v nových trendoch, princípoch a prístupoch                   

v poskytovaní sociálnej služby. Vzdelávacie aktivity ponúkli zamestnancom  príležitosť hlbšie 

pochopiť potreby rozvoja sociálnych služieb, prispeli k zvyšovaniu ich odbornosti a zároveň aj             

k zníženiu rizika ich vyhorenia.  

 

Prehľad absolvovaných školení a seminárov v roku 2018 

 

Druh a názov vzdelávacej aktivity 
 

Dátum konania Počet účastníkov 

 Odborný seminár – interný 17.01.2018       odborní zamestnanci 

 Seminár VEMA – externý 29.01.2018          1 

Tematický deň k podmienkam kvality – externý 06.02.2018          2 

Vzdelávacia aktivita SZU v Bratislave – externá 12.-23.03.2018 1 

Konferencia – Dobrá prax naša inšpirácia – externá 20.03.2018 6 

Odborný seminár – interný 22.03.2018 odborní zamestnanci 

Seminár VEMA – externý 26.03.2018 1 

Odborný seminár – interný a externý 05.04.2018   všetci zamestnanci 

Školenie – ochrana osobných údajov – GDPR 
prakticky - externé 

05.04.2018 všetci zamestnanci 

Odborné sympózium – Navzájom v sociálnych 
službách – externé 

19.04.2018 1 

Odborný seminár- Úvod do práce s ľuďmi s 
problémovým správaním a obranných techník – 
externý 

25.04.2018 2 

Odborný seminár – Východiská a podmienky 
hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych 
služieb v Slovenskej republike – externý 

 
26.04.2018 

2 

Školenie zamestnancov zdravotníckeho úseku – 
interné 

25.05.2018 zamestnanci 
zdravotníckeho úseku 

Školenie kľúčových pracovníkov – interné 11.06.2018  12  

Odborný seminár – interný 11.06.2018 odborní zamestnanci 

Odborný seminár- externý - zameraný na zlepšenie 
nutričného stavu klientov v sociálnych službách 

14.-15.06.2018 1 
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Odborný seminár– Problematika pohľadávok 
v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby – 
externý 

  11.09.2018 
 
2 
 
 

Konferencia- Sociálna práca – profesia 
s perspektívou, profesia s poslaním - externá 

20.09.2018   1 

Seminár VEMA – externý 24.09.2018  1 

Školenie - Prvá pomoc- externé 03.10.2018 6 

Odborný seminár – interný 03.10.2018               odborní zamestnanci 

Informačno-konzultačný seminár – externý 18.10.2018 1 

Školenie - Správa registratúry v organizáciách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK – externé 

24.10.2018 1 

Odborný seminár – Účtovná uzávierka 
v rozpočtových a príspevkových organizáciách 
zriadených TTSK- externý 

08.11.2018     1 

Školenie kľúčových pracovníkov – interné 13.11.2018 12 

Konferencia  – Kvalitná starostlivosť v zariadeniach 
sociálnych služieb - externá 

14.11.2018   4 

Konferencia – Prvý podporný projekt pre 
pomáhajúce profesie - externá 

14.11.2018 2 

Supervízia – externá 19.11.2018 všetci zamestnanci 

Odborný seminár – interný 21.11.2018    odborní zamestnanci 

Školenie BOZP  – externé 21.11.2018 všetci zamestnanci 

 V snahe poskytovať kvalitné služby,  zamestnanci terapeutického úseku v spolupráci                 

so zamestnancami  opatrovateľského úseku, v roku 2018 zaviedli do praxe nové prvky - integrovaný 

model rehabilitácie, dokumentačný systém podľa modelu Moniky Krohwinkel a koncept 

individuálneho prístupu, plánovania, realizácie a vyhodnocovania,   na základe najnovších 

poznatkov, podnetov a zmien v legislatíve.  

 Jednou zo základných legislatívnych požiadaviek je odmeňovanie zamestnancov, ktoré           

sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, Zákonom      

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  a  Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. Ako súčasť 

odmeňovania a motivácie zamestnancov ponúka zariadenie aj zamestnanecké benefity, ktoré 

posilňujú ich vnútornú motiváciu a názorne im ukážu, že sú oceňovaní a vážení. 
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5 POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 
 

5.1 Sociálne poradenstvo 

 

V roku 2018 sme poskytovali základné sociálne poradenstvo pre prijímateľov sociálnej služby 

v zariadení, ich príbuzným i záujemcom o službu. Poradenstvo pre prijímateľov bolo zamerané            

na  poskytovanie informácií a odborných rád týkajúcich sa najmä: 

 identifikácie ich potrieb a osobných cieľov, 

 poskytovanie informácií o možnostiach riešenia sociálnej situácie, 

 usmernenie pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci (sociálne služby, dávka             

v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu a iné), 

 poskytovanie odborných rád zo sociálneho práva (sociálne zabezpečenie, pracovné právo, 

rodinné právo, správne právo, občianske právo, trestné právo), 

 odporúčania  odborných poradenských služieb špecializovanými inštitúciami. 

 

 Verejnosti poskytnuté sociálne poradenstvo bolo najčastejšie zamerané na poskytovanie 

informácií o možnostiach a podmienkach umiestnenia sa v sociálnom zariadení, vrátane konkrétneho 

postupu od posudzovania odkázanosti na sociálnu službu až po podanie žiadosti o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby v zariadení.    

 

5.2 Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

  

 Zariadenie má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí a finančnej hotovosti. DSS 

pDaD v Jahodnej prevezme do úschovy cenné veci toho prijímateľa, ktorý o ich prevzatie požiada      

pri nástupe  alebo počas pobytu v zariadení, na základe zmluvy o úschove cenných vecí.  

 Prijímatelia sociálnej služby môžu do úschovy uložiť peňažnú hotovosť, vkladné knižky, 

klenoty a iné cenné veci. Administrácia úschovy cenných vecí sa riadi ustanoveniami Zákona               

o sociálnych službách a  Občianskeho zákonníka, v súlade aktuálne platného VZN TTSK. 
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5.3 Ubytovanie 

 

Prijímatelia sociálnych služieb sú v zariadení ubytovaní na základe zmluvy o poskytovaní 

sociálnych služieb v dvojposteľových a trojposteľových izbách s balkónom i bez. Každá izba je 

vybavená štandardným nábytkom a televízorom, prispôsobená  veku a zdravotnému stavu klientov, 

s prihliadnutím na ich individuálne potreby a požiadavky podľa možností zaradenia.  

V rámci zachovávania integrity osobnosti a dôstojnosti klientov, ako aj z dôvodu pozitívnych 

dopadov na ich psychický stav je možné, aby klienti vyjadrili svoje požiadavky na úpravu izby, 

respektíve časti a umožní sa im dovybaviť si svoju časť bytovými doplnkami a predmetmi osobného 

charakteru.  

        

 

Ubytovacie priestory pre prijímateľov sociálnej služby 

Celkový počet izieb 27 

Počet dvojlôžkových izieb 8 

Počet dvojlôžkových izieb pre ženy 6 

Počet dvojlôžkových izieb pre mužov 2 

Počet trojlôžkových izieb 19 

Počet trojlôžkových izieb pre ženy 6 

Počet trojlôžkových izieb pre  mužov 13 
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 Prijímatelia sociálnej služby v zariadení  sa môžu v interiéri a exteriéri slobodne pohybovať a 

majú prístup do všetkých miestností, ktoré nemajú určené osobitné podmienky pre vstup. Interiér 

zariadenia  je zariadený tak, aby čo najlepšie navodil domácu atmosféru a rodinnú pohodu. Celkovú 

atmosféru spríjemňujú aj výzdoby a nástenky, ktoré sa menia podľa aktuálnych sviatkov.  

 

5.4 Stravovanie 

 

Stravovacia časť zariadenia - kuchyňa s jedálňou - sa nachádza na prízemí hlavnej budovy 

v pavilóne mužov. Prevádzka kuchyne je dvojzmenná, zabezpečená piatimi zamestnancami              

pod vedením vedúcej stravovacej prevádzky. Pri výrobe, príprave a podávaní pokrmov dodržujú 

požiadavky v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MZ SR č. 533/2007  o podrobnostiach 

o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,  ako aj zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.             

o potravinách a Potravinového kódexu SR (č. 195/1996 Z. z.) 

Stravovanie  počas celého roka 2018 bolo zabezpečené pre klientov a zamestnancov podľa 

zásad  zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav obyvateľov nášho zariadenia a podľa 

stravných jednotiek, v súlade s článkom č. 2 odsek 1,26 Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského 

samosprávneho kraja č. 30/2014. 

 

Počet dvojlôžkových 
izieb pre ženy 6

22%

Počet dvojlôžkových 
izieb pre mužov 2

8%

Počet trojlôžkových 
izieb pre ženy 3

22%

Počet trojlôžkových 
izieb pre  mužov 13

48%

Celkový počet izieb 27
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  Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu.           

Na jedálnom lístku sú vyznačené potraviny (alergény), ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu. 

 Jedálny lístok zostavuje Stravovacia komisia, ktorej členmi sú:  

 vedúca stravovacej prevádzky,  

 vedúca sestra,  

 kuchárka v službe,  

 jeden zástupca klientov  

 a  všeobecný lekár.  

 Jedálny lístok schvaľuje riaditeľ zariadenia. Jednou zo základných zásad pri zostavovaní 

jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky a nutričnej hodnoty pokrmu.  Ak dôjde k zmene 

prípravy pokrmu, je to vyznačené na jedálnom lístku. 

 Potraviny sa obstarávajú v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a          

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernici riadenia Úradu 

Trnavského samosprávneho kraja č. 7/2016 a jej dodatku o postupe pri verejnom obstarávaní              

pre zákazky financované z kapitálových výdavkov v podmienkach organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK.  

 Zásobovanie surovinami je zabezpečené dovozom tovaru dodávateľmi priamo  do zariadenia 

týždenne alebo podľa potreby, pekárenské výrobky denne. 

 V zariadení sa poskytuje celodenné stravovanie - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 

druhá večera (5 – 6 krát). Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania lekára. Výdaj jedál                    

sa uskutočňuje v jedálni. Ležiacim klientom alebo klientom, ktorí nie sú schopní sami sa najesť 

dôsledkom zhoršenia zdravotného stavu sa strava podáva na izbách, prípadne sú kŕmení ošetrujúcim 

personálom.  

Zariadenie v roku 2018 zabezpečovalo  5 druhov stravy pre  prijímateľov sociálnych služieb:  

 racionálnu stravu, 

 diabetickú stravu, 

 špeciálnu  (bezlaktózovú a bezlepkovú) stravu, 

 mletú stravu, prípadne dočasnú diétu podľa zdravotného stavu prijímateľa na základe 

ordinácie lekára, 

 jednej klientke sa podávala výlučne dietetická potrava pomocou PEG sondy cez 

zdravotnú poisťovňu. 
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 muži ženy spolu 

Racionálna strava 38 23 61 

Mletá strava 4 1 5 

Diabetická strava 1 5 6 

Špeciálna strava 0 1 1 

Diben cez PEG 0 1 1 

spolu 43 31 74 

  

 

 V stravovacej prevádzke sa zabezpečuje stravovanie občanov umiestnených v domove, 

zamestnancov zariadenia, prípadne iných cudzích stravníkov. 

 

Úhrada za celodenné stravovanie v roku 2018: 

Racionálna strava: 3,86 Eur na deň 

Diabetická strava: 4,50 Eur na deň 

Špeciálna strava:           4,50 Eur na deň. 

38 4
1 0 0

43

23 2
4 1 1

31

ženy

muži

Vydané porcie 

jedál za obdobie 

01-12/2018 

Klienti Diabetická 

strava 

Špeciálna 

strava 

 

Zamestnanci Cudzí 

stravníci 

Spolu 

Raňajky 23.995 1.785 153   25.933 

Desiata 23.995 1.785 153   25.993 

Obed 23.989 1.785 153 5.063 101 31.091 

Olovrant 23.995 1.785 153   25.933 

Večera I. 23.995 1.785 153   25.933 

Večera II.  1.785    1.785 
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5.5 Upratovanie 

  

 Upratovanie izieb prijímateľov sociálnej služby a spoločných priestorov je zabezpečované 

vlastnými zamestnancami, podľa zásad HCCP. Upratovanie interiéru i exteriéru je zabezpečené 

podľa celoročného plánu denne, týždenne a mesačne. Dvakrát do roka sa vykonáva sezónne, 

celoplošné upratovanie.  

 Bežné upratovanie – čistenie, umývanie, dezinfekcia všetkých priestorov zariadenia               

sa vykonáva denne. Dôkladné čistenie sa vykonáva  jedenkrát do týždňa. 

               
 

5.6 Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

 

Pranie, žehlenie  a údržbu osobnej bielizne a šatstva  prijímateľov sociálnej služby 

zabezpečuje zariadenie vo vlastnej práčovni. Okrem osobnej a posteľnej bielizne klientov 

zabezpečujeme aj pranie pracovnej bielizne zamestnancov.  Pranie je zabezpečené počas pracovných 

dní, podľa zásad HACCP. 
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5.7 Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 

 

DSS pDaD v Jahodnej zabezpečuje každodennú starostlivosť o 74 klientov - 43 mužov a 31 

žien v rozpätí od 19 do 86 rokov. Klienti väčšinou trpia psychiatrickým ochorením ako napr. 

mentálne postihnutie  rôzneho stupňa, autizmus, schizofrénia, demencia. Mnohí klienti majú 

pridružené aj iné choroby. Najčastejšie sú to srdcovo-cievne ochorenia, choroby gastrointestinálneho 

traktu, kožné ochorenia, cukrovka, gluténová a laktózová intolerancia. 

 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb podľa mobility: 

 muži ženy spolu 

Mobilní klienti 25 21 46 

Imobilní klienti 4 5 9 

Čiastočne mobilní 14 5 19 

Spolu 43 31 74 
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Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť v DSS pDaD v Jahodnej zabezpečuje odborný 

personál, ktorý má kvalifikačné predpoklady na vykonávanie týchto činností:  

 sestry: vedúca sestra – 1  

denná sestra – 1 

zmenové sestry – 2  

 sanitárky – 3  

 opatrovateľky – 16  

 

Vedúca sestra a denná sestra pracuje v rannej 8 hodinovej zmene, ostatní pracovníci pracujú 

v nepretržitej dvojzmennej 12 hodinovej prevádzke.  

Zamestnanci zdravotníckeho úseku využívajú pri svojej práci opatrovateľský proces podľa 

Moniky Krohwinkel. Tlačivá a formuláre, ktoré patria k procesu, sú používané pri každodennej práci 

s klientmi. Ošetrovateľské a opatrovateľské štandardy sú sprístupnené pre každého zamestnanca 

v sesterskej izbe.  

Všetci zamestnanci zdravotníckeho úseku sú registrovaní v SKSAPA alebo v SKMTP. Svoje 

vedomosti zvyšujú aktívnou i pasívnou  účasťou na rôznych odborných seminároch a kongresoch 

externou aj internou formou. Semináre v zariadení sú vykonávané pravidelne a riadia sa ročným 

plánom.  

 

5.8 Zdravotná starostlivosť 

 

 Zdravotnú starostlivosť pre klientov poskytujú zmluvní lekári: 

 praktický lekár pre dospelých - MUDr. Eva Csibová; 

 psychiater – MUDr. Alica Gašparová. 

 

Odbornú lekársku starostlivosť pre klientov v prípade potreby zabezpečujú špecialisti 

prostredníctvom odborných ambulancií v Dunajskej Strede, podľa vopred dohodnutých termínov:  

 chirurgická,  

 kardiologická,  

 dermatologická,  
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 angiologická,  

 očná,  

 endokrinologická,  

 diabetologická,  

 alergologická,  

 gastroenterologická. 

 

V zariadení sa vykonávajú gynekologické a stomatologické preventívne prehliadky 1x za rok 

a interné preventívne prehliadky 1x dvojročne:  

 gynekologické (31 klientiek) – MUDr. Ján Perhács; 

 stomatologické (74 klientov) - MUDr. Adriana Horšteinová; 

 interné (74 klientov) – MUDr. Eva Csibová. 

 

Neurologickú dispenzárnu starostlivosť u klientov vykoná MUDr. Erika Plavá v Dunajskej 

Strede 2x ročne a podľa potreby aj častejšie. S diagnózou epilepsia sú dispenzárni 23 klienti – 17 

mužov a 6 žien.  

V roku 2018 prostredníctvom zdravotných poisťovní boli zabezpečené poukazy na plienky 

pre 23 klientov - 16 mužov a 7 žien. 

Klienti sú každoročne očkovaní proti chrípke, Influvac injekciou s.c. Po písomnom súhlase 

s opatrovníkmi bolo zaočkovaných 67 klientov – 42 mužov a 25 žien.  Rovnako boli zaočkovaní 

klienti aj proti kliešťovej encefalitíde. 

Zariadenie pri zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti spolupracuje so zmluvným 

partnerom - ADOS Trstice.  

Predpísané lieky pre klientov a zdravotnícke pomôcky sú zaobstarané prostredníctvom 

lekárne „Levandula“ vo Veľkom Mederi. 

Preprava pre klienta v zariadení je zabezpečená podľa zdravotného stavu klienta a podľa 

účelu a povahy, buď sanitkou alebo služobným vozidlom zariadenia s vlastným sprievodom. 
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5.9 Sociálna rehabilitácia a rozvoj pracovných zručností 

  

 Domov sociálnych služieb  pre deti a dospelých v Jahodnej je zariadenie sociálnych služieb 

určené pre ľudí, ktorí pre svoju nepriaznivú zdravotnú a sociálnu  situáciu sú odkázaní na pomoc 

iných, ktorým  nepriaznivý zdravotný stav nedovoľuje zotrvať vo svojom domácom prostredí. 

Hlavným cieľom zariadenia bolo, a aj naďalej ostáva, humanizácia poskytovaných sociálnych služieb 

- poskytovať sociálne služby tak, aby zodpovedali hodnote života, dôstojnosti a rešpektu k osobnosti 

prijímateľa. Pri poskytovaní sociálnych služieb zohľadňujeme osobné predstavy a potreby klientov, 

aby im služby umožňovali viesť bežný spôsob života. Takýmto spôsobom sa snažíme priblížiť im 

také podmienky kvality života v zariadení, ako majú bežní občania v spoločnosti. 

 Prijímateľov sociálnej služby chápeme ako autonómnu osobnosť s individuálnym životným 

príbehom, sociálnym a zdravotným stavom.  Ich individuálne charakteristiky, potreby a záujmy sú 

predmetom nášho záujmu. V snahe čo najlepšie ich spoznať a pomôcť im, sme sa  snažili o úzku 

spoluprácu s ich rodinou  a k nim blízkymi osobami. Prijímateľov a ich rodinných príslušníkov  

považujeme za našich partnerov, ich názory, spokojnosť, prípadne pripomienky  sú pre nás 

smerodajné. Získané poznatky o klientoch slúžia ako podklad k vypracovaniu Individuálneho plánu, 

ktorého súčasťou je aj Plán sociálnej rehabilitácie.  Plány sú vypracované na každého prijímateľa 

sociálnej služby na obdobie jedného roka, pričom hodnotenie prebieha dvakrát do roka. Pri ich 

zostavení, realizácii a vyhodnotení sa podieľa tím odborných pracovníkov za účasti konkrétneho 

prijímateľa sociálnej služby.   

 Pri realizácii individuálnych plánov s programom sociálnej rehabilitácie sme zdôraznili 

celkové  pôsobenie na všetky aspekty ich života. Hlavným cieľom bolo viesť prijímateľov sociálnej 

služby  k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať ich schopnosti a zručnosti, posilňovať 

ich správne návyky. Zdôraznili sme potrebnú mieru podpory prežitím úspechov a zážitkov                 

s vyvolávaním pozitívnych zmien v ich živote.  

 Realizácia plánovaných úloh prebiehala nedirektívnymi metódami, individuálnou 

i skupinovou formou.  Osvedčujúcou metódou bola kombinácia individuálneho a skupinového 

pôsobenia, ktorá prispela k zvýšeniu efektivity práce s klientmi. Ročný plán bol zostavený tak, aby 

do tohto procesu mohli byť zaradení všetci klienti, nezávisle od veku a zdravotného stavu.  

 Plán bol rozpracovaný na čiastkové úlohy, ktoré boli zapracované do mesačných, týždenných 

a denných plánov. 
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 Skupinová práca prebiehala denne v ôsmich skupinách, do ktorých sa  prijímatelia  rozdelili 

podľa záujmu, stupňa postihnutia a v neposlednom rade podľa aktuálneho psychického a fyzického 

stavu.  

 Prijímatelia sociálnej služby s ťažkým postihnutím, ktorí potrebujú stálu pomoc aj                

pri bežných, každodenných činnostiach, boli zaradení do troch zdravotno-terapeutických skupín. 

U nich sme sa zameriavali  na činnosti, ktoré sú menej náročné, ktoré im umožňujú prežiť pocit 

úspechu a byť aspoň čiastočne samostatným pri bežných úkonoch – pri vykonávaní hygienických 

úkonov, stravovaní, obliekaní a pod.   

 U klientoch, ktorí sú imobilní, pripútaní na invalidný vozík, prípadne na lôžko, sme                       

sa zameriavali  na podporu pohybových aktivít, na precvičovanie manipulačných schopností 

a svalových partií, na prevenciu dekubitov a na zlepšenie krvného obehu polohovaním, masážami 

a vodoliečbou. 

 Do ďalších piatich skupín boli zaradení prijímatelia sociálnej služby s ľahkým, stredným až 

stredne ťažkým stupňom postihnutia. Tieto skupiny boli koedukované, zamerané na pracovnú 

terapiu,  na práce na dvore a v záhrade,  v krajčírskej dielni, na práce s rôznym druhom materiálu. 

Ponúkané aktivity týchto skupín boli pestré, založené  na rozvíjaní jemnej motoriky, pracovných 

zručností a návykov, ale aj kognitívnych a komunikačných schopností. V rámci týchto skupín 

prijímatelia sociálnej služby mali možnosť na samostatné zaobchádzanie a manipuláciu s rozličnými 

predmetmi a materiálmi ako je  drôt, koráliky, vosk, prírodný materiál, vlna a pod. Najčastejším 

využívaným materiálom bol papier, ktorý sme využívali na pletenie košíkov, vencov a iných 

darčekových a dekoračných výrobkov. 
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 Členovia pracovnej skupiny vykonávali práce okolo budov, starali sa o trávnaté plochy, 

vysádzali okrasné rastliny a pod. Našou snahou bolo ponúknuť prijímateľom aktivity primerané veku 

a pohlaviu  a  tým im zabezpečiť príležitosť získať adekvátne skúsenosti. Vychádzajúc z tejto 

skutočnosti boli pre prijímateľov ponúknuté aj chovateľské práce, do ktorých sa zapojili prijímatelia 

mužského pohlavia.  
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Ženám sme ponúkli domáce a ručné práce, napríklad vyšívanie, štrikovanie, šitie na stroji, 

varenie a pečenie.  

              

 Prijímateľom, ktorí prejavili záujem o pomocné práce v zariadení, sme pripravili plán služby 

v jedálni, na vrátnici, v práčovni. 
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 Práca vykonaná podľa vlastného záujmu poskytla prijímateľom možnosť na vlastnú 

sebarealizáciu s prinášaním radosti a zažitia pocitu užitočnosti.  Zapájaním sa klientov  do týchto 

tvorivých činností sme prispievali k formovaniu ich vôľových vlastností, ako je zodpovednosť, 

vytrvalosť, schopnosť hodnotiť a oceňovať ľudskú prácu.  

 Ako súčasť sociálnej rehabilitácie sme využívali  aj prvky rôznych druhov terapií - prvky 

canisterapie, dramatoterapie, biblioterapie, reminiscenčnej terapie,  muzikoterapie, arteterapie a pod.  
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Pozitívne pôsobenie týchto terapií využívali zdravotné i terapeutické skupiny s cieľom 

vytvárania možností pre získanie nových, predovšetkým pozitívnych zážitkov klientov. Snahou bolo 

zachovávať, prípadne podľa možnosti zlepšiť ich úroveň emocionálnej, mentálnej a fyzickej  

spôsobilosti a tým prispievať k ich sociálnemu začleneniu. 
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5.10 Záujmová činnosť 

 

  Záujmová činnosť v zariadení sa realizovala na základe dobrovoľnosti klientov. Zahŕňala 

cieľavedomé aktivity zamerané na uspokojovanie a rozvíjanie ich individuálnych potrieb, záujmov 

a schopností.  

  Cieľom záujmovej činnosti bolo poskytnúť prijímateľom sociálnej služby v zariadení 

hodnotné prežívanie voľného času a zabezpečenie ich kultúrnych, športových a sociálnych potrieb. 

Výsledným cieľom bolo pozitívne ovplyvňovanie ich osobnosti, s rozvojom ich možností a záujmov 

a neposlednom rade  správnej spoločenskej orientácie.  

 Na zabezpečenie vhodných a účelných záujmových činností, v ktorých klienti si nájdu 

uspokojenie a radosť, sme vychádzali z ich reálnych možností, so zreteľom na ich schopnosti 

a záujmy. Na príprave plánu záujmovej činnosti sa prevažne podieľali aj klienti, čo ich motivovalo 

k spolupráci a dával im priestor na to, aby tie oblasti života, o ktorých sa môžu a vedia rozhodovať, 

boli príležitosťou pre ich individuálnu voľbu a pre rozvoj ich osobnosti.  

 

 Súčasťou záujmovej činnosti bol celý rad podujatí, ktoré sa pre prijímateľov zabezpečili 

formou sprevádzania, dohľadu ako aj organizovaním záujmových aktivít  v domove, aj mimo neho. 

Zahŕňala: 

 pravidelné aktivity v záujmových krúžkoch,  

 príležitostné aktivity formou kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, 

 spontánne aktivity podľa záujmu klientov formou hier, športu, vychádzok, turistiky, zábavy, 

 pobytové aktivity formou táborov, výletov, 

 aktivity zamerané na vzájomnú spoluprácu so školami, inými sociálnymi zariadeniami, 

mimovládnymi organizáciami a verejnosťou, formou tvorivých dielní, súťaží, spoločensko-

zábavných podujatí a dní otvorených dverí.  

 

 Krúžková činnosť v zariadení sa uskutočňovala prostredníctvom pravidelnej záujmovej 

činnosti, ktorú si klienti volili dobrovoľne na obdobie jedného roka. Činnosť v záujmových krúžkoch 

mala pravidelný charakter, uskutočňovala sa raz týždenne v popoludňajších hodinách.  
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V roku 2018 sme ponúkali klientom výber z nasledovných záujmových krúžkov: 

 Malé javiskové formy; 

 Krúžok šikovných rúk; 

 Krúžok varenia a pečenia; 

 Biblioterapeutický a reminiscenčný krúžok; 

 Športový krúžok; 

 Krúžok  kreativity a fantázie. 

 

 Krúžková činnosť medzi obyvateľmi domova bola veľmi obľúbená. Každý si našiel krúžok, 

ktorý ho zaujímal a rád bol jeho účastníkom.  

 Okrem krúžkovej činnosti zariadenie zabezpečoval pre prijímateľov sociálnych služieb aj  

príležitostné činnosti, ktoré sa organizovali nepravidelne pri rôznych príležitostiach. Cieľom 

príležitostnej činnosti bolo pozitívne ovplyvňovať ich emocionálny život s možnosťou  socializovať 

sa, osvojiť si spoločenské normy, vzory správania a aplikovať ich v prirodzených situáciách života. 

 Príležitostné činnosti  boli založené na širokej ponuke strávenia voľného času. V rámci 

zariadenia boli to dni otvorených dverí, tvorivé dielne,  súťaže, výstavy, návštevy kultúrnych 

a športových podujatí, slávnostné stretnutia, oslavy a výlety.  

 

Prehľad nepravidelných akcií a podujatí realizovaných v roku 2018: 

 

Dátum Názov podujatia 

08.01.2018 Tradičné novoročné posedenie zamestnancov a klientov 

11.01.2018 Pracovné stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb 

18.01.2018 Športovo zábavné hry a súťaže v zariadení 

24.01.2018 Fašiangové tvorivé dielne 

28.01.2018 Benefičný koncert pod názvom „Objatie tónov“ 

02.02.2018 Valentínske tvorivé dielne 

06.02.2018 Karneval v Kultúrnom dome Medveďov 

07.02.2018 Fašiangy v Zariadení pre seniorov Patria Galanta 

09.02.2018 Maškarný ples spojený s narodeninovou oslavou 
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14.02.2018 Oslava Valentína 

20.02.2018 Beseda pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti 

28.02.2018 Lúčili sme sa so zimou - súťaž o najkrajšie namaľované slniečko 

05.03.2018 Workshop – príprava darčekov pre ženy 

08.03.2018 MDŽ – kytička k sviatku 

14.03.2018 Marec – mesiac knihy – beseda spojená s návštevou knižnice 

14.03.2018 Štrkovecká barónka – MKS v Galante 

19.-20.03.2018 Tvorivé dielne – „Prichádza Veľká Noc“ 

21.03.2018 Stolnotenisový turnaj v Okoči 

21.03.2018 Vítanie prvého jarného dňa 

26.03.2018 Výzdoba interiéru k Veľkej noci 

26.03.2018 Veľkonočné predajné trhy – ÚTTSK Trnava 

03.04.2018 Veľkonočná šibačka v DSS Okoč a DSS Medveďov 

04.04.2018 Návšteva dievčat v DSS Rohov spojená so šibačkou 

09.-13.04.2018 Týždeň jarného upratovania 

11.04.2018 Deň narcisov – boj proti rakovine 

18.04.2018 Šport nás spája – KD Pastuchov 

19.04.2018 Zábavné hry spojené s narodeninovou oslavou 

22.04.2018 Deň Zeme 

23.-27.04.2018 Rekreačno-rehabilitačný pobyt v Jasnej 

30.04.2018 Deň matiek 

04.05.2018 Svetový deň hygieny rúk – teoretické a praktické vzdelávanie 

10.05.2018 Účasť na podujatí „Humorfest“- organizátor DSS Veľký Meder 

17.05.2018 Majáles – stavanie mája 

22.05.2018 Prineste si zdravie z jarného lesa – zber liečivých rastlín 

23.05.2018 Veselica pod májovým stromom – organizátor DSS Lehnice 

24.-25.05.2018 2. ročník Slovenského kvalifikačného turnaja medzinárodnej futbalovej ligy pre 

postihnutých – Žiarska dolina – organizátor BELLA SK, s.r.o 

31.05.2018 25. ročník „Deň športu, hier a zábavy“ športovo zábavné podujatie 

 s účasťou klientov zo 17 sociálnych zariadení. 

05.06.2018 Svetový deň životného prostredia –  turistika spojená s osvetovou činnosťou 

15.06.2018 Deň otcov 

20.06.2018 Súťaž vo varení guláša - organizátor Zariadenie pre seniorov Patria Galanta 
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21.06.2018 Svetový deň hudby – posedenie pri hudbe spojené so zábavou, tancom a spevom 

22.6.2018 Interaktívne divadlo – interaktívne hry a súťaže, žonglovanie s loptou a iné 

akrobacie prepletené gagmi a humorom 

22.06.2018 Zábavno-športové podujatie – organizátor DSS Skalica 

04.07.2018 Zábavná spoločenská akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa vtipov 

09.07.2018 Beseda organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa čokolády. Na radosť 

klientov súčasťou besedy  bola   aj ochutnávka jednotlivých druhov čokolád. 

12.07.2018 Turistika do dediny 

27. 07.2018 Stretnutie bývalých a súčasných zamestnancov zariadenia v parku pri táboráku 

15.08.2018 Deň otvorených dverí. Návštevníkov čakal bohatý program: výstava plazov, 

prehliadka zariadenia, tvorivé dielne, táborák s opekaním a pečenie palaciniek, 

tanec, zábava. 

28.08.2018 Návšteva Malkia Parku v Orechovej Potôni 

31.08.2018 Narodeninová oslava  

04.09.2018 Medzinárodná súťaž vo varení guláša organizovaná pre zamestnancov sociálnych 

zariadení  v Maďarsku v Tatabányi 

13.09.2018 Spoločenské podujatie pod názvom „Rozlúčka s letom“ v DSS Horný Bar 

14.09.2018 Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci sme usporiadali spoločnú besedu s 

klientmi. V rámci besedy mali možnosť aj sami poskytnúť prvú pomoc. 

18.09.2018 Klienti zariadenia boli pozvaní na XI. ročník medzinárodného festivalu „Košútsky 

hudobný kľúč“ – organizátor DSS Košúty 

19.09.2018 Naši obyvatelia domova zavítali do obecného Denného stacionára, kde bola 

výstava bábik 

22.09.2018 Obec Jahodná usporiadala deň „Malý Dunaj“, kde mali  obyvatelia nášho domova 

príležitosť preukázať svoje schopnosti pred obyvateľmi obce 

23.09.2018 Sme sa zúčastnili 7. ročníka benefičného koncertu „Dúha v srdci“ 

27.09.2018 Celodenné stretnutie klientov zo sociálnych zariadení TTSK v priestoroch DSS 

Veľký Meder. Stretnutie sa nieslo v športovom retro štýle. 

04.10.2018 Medzinárodný deň ochrany zvierat – diskusia spojená s premietaním filmu „Dunaj 

– amazonka Európy“ 

11.10.2018 Zúčastnili sme sa benefičného koncertu „Vitae Ludus 2018“ v Senici, ktorý 

organizoval DSS Rohov 

16.10.2018 Pri príležitosti Dňa župy sme organizovali podujatie pod názvom „Úcta k starším, 

úcta k tradíciám“. Prijali sme hostí – seniorov zo zariadení z Galanty, Trstíc a z 

obce Jahodná. 

17.10.2018 Zúčastnili sme sa tvorivých dielni organizovaných Žitnoostrovským osvetovým 

strediskom 

19.10.2018  „Október v záhrade“, podujatie, ktoré sa niesol v duchu jesenných prác 
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25.10.2018´ „Jesenná radovánka“- príprava a púšťanie šarkanov 

02.11.2018 Návšteva cintorína, kde sme sa spoločne pomodlili a zapálili sviečky spomienok  

pri hroboch našich zosnulých klientov 

05.- 9.11.2018 Zúčastnili sme sa rekreačno-poznávacieho pobytu vo Vysokých Tatrách 

15.11.2018 Usporiadali sme podujatie „Postoj chvíľa si krásna“- prehliadku umeleckej 

tvorivosti ľudí odkázaných na pomoc iných 

27.11.2018 Účasť na Katarínskej zábave, ktorú organizoval DSS Lehnice 

28.11.2018 Tvorivé dielne organizované v rámci zariadenia. Obyvatelia domova vyrobili 

Vianočné pohľadnice, darčeky pre seniorov, ktoré im budú odovzdané pri  ich 

predvianočnej návšteve. 

29.11.2018 Prijali sme pozvanie na spoločensko-kultúrne stretnutie s názvom „Katarínska 

zábava“. Organizátorom podujatia bola naša partnerská organizácia z Maďarska 

Dr. Piróth Endre sociálne zariadenie. 

03.12.2018 Organizovali sme Mikulášske tvorivé dielne. Klienti vyrobili adventné vence, 

výrobky na vianočné predajné trhy a vyzdobili interiér domova – čakajúc na 

príchod Mikuláša. 

04.12.2018 Zúčastnili sme sa vianočných predajných trhov v Dunajskej Strede, kde klienti 

prezentovali svoje vlastnoručne vyrobené vianočné predmety, dekorácie, sviečky. 

5.12.2018 Prišiel Mikuláš do zariadenia s košíkom plných dobrôt... 

11.12.2018 Predvianočná návšteva u našich dobrých priateľov - seniorov v Trsticiach 

12.12.2018 Zúčastnili sme sa vianočných predajných trhov v budove Úradu Trnavského 

samosprávneho kraja 

14.12.2018 Navštívili nás študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave, detašované pracovisko Dunajská Streda 

17.12.2018 Tvorivé dielne pod názvom „Poďme do Betlehema“. Dokončili sme vianočné 

prípravy – ozdobili vianočný stromček, doplnili vianočnú dekoráciu interiéru a 

exteriéru zariadenia, doplnili vlastnoručne vyrobené vianočné darčeky..... 

18.12.2018 Privítali sme žiakov zo ŽŠ Trhová Hradská 

24.12.2018 „Tichá noc, svätá noc...“ – zamestnanci a klienti spoločne oslávili Štedrý  

Deň.  Po zapálení sviečok a prskaviek klienti predniesli pásmo vianočných kolied a 

zamestnanci im slávnostne odovzdali vianočné darčeky. 

31.12.2018 „Silvestrovská rošáda“ – zábava, lúčenie sa s odchádzajúcim rokom 
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5.11 Fotogaléria najvýznamnejších podujatí 

Účasť na benefičnom koncerte „Objatie tónov“ 

              
 

Karneval                                                                                         Účasť na karnevale organizovaným DSS Medveďov 

          
 

Marec- mesiac knihy 
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Účasť na podujatí „ Štrkovecká barónka“- organizované DSS Šoporňa-Štrkovec 

            
 

Rekreačno-rehabilitačný pobyt v Jasnej 

             
 

Účasť na Slovenskom kole medzinárodnej futbalovej ligy pre hráčov s mentálnym postihnutím v Žiarskej doline 
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Interaktívne divadlo v zariadení 

       
 

25. ročník „Dňa športu, hier a zábavy“, ktorý sa tradične organizuje   pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 

       
 

Športovo zábavné podujatie v Skalici 
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Stretnutie bývalých a súčasných zamestnancov                       Turistika do dediny      

         
 

       Deň otvorených dverí 
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Návšteva Malkia Parku v Orechovej Potôni 

        

        

Účasť na podujatí „Rozlúčka s letom“ v DSS Horný Bar 
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 „Košútsky hudobný kľúč“ – organizátor DSS Košúty               „Retro šport“ – organizátor DSS Veľký Meder 
 

 

Prehliadka výstavy bábik                                                              Turistika do lesa 

            

Benefičný koncerte v Senici – organizátor DSS Rohov            Výstava vlastnoručne vyrobených výrobkov v Dunajskej Strede 
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Spolupráca so seniormi pod názvom „Úcta k starším, úcta k tradícii“ 

 
 
 

Rekreačno-poznávací pobyt vo Vysokých Tatrách 
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Prehliadka umeleckej tvorivosti ľudí odkázaných na pomoc iných pod názvom „Postoj chvíľa, si krásna“ 

   

Veľkonočné predajné trhy v Dunajskej Strede a v Trnave na Úrade TTSK 

         

Privítanie Mikuláša v zariadení 
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Predvianočná návšteva zo ZŠ Trhová Hradská                       Predvianočná svätá omša v zariadení 

         
 
Predvianočné stretnutie so študentmi a dobrovoľníkmi z detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety Dunajská Streda.  

         
 
Štedrý večer vzariadení 
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6 FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

I. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy  

A Neobežný majetok  

 

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných 

položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa 

jednotlivých položiek súvahy  

1. názov účtovnej jednotky: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej  

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku: 31.12.2018 

3. stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia: 1 800 396,49  € 

4. + prírastky: 41 820,71 € 

5. – úbytky:14 166,92 €  

6. +/ - presuny:  0,00 €  

7. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 1 822 530,28 € 

c) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – 

živelné poistenie, poistenie skladových zásob, zodpovednosti za škodu, odcudz. hot. a DHM – 

hradené z prostriedkov TTSK  

d) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo 

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom – žiadne záložné právo ani obmedzenie 

majetku vo vlastníctve  

e) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve alebo v správe účtovnej jednotky: 1 822 530,28 € 

 

Budovy a stavby:  1 718 765,17 €  

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár:  31 451,19 €  

Dopravné prostriedky:  46 402,08 €  

Pozemky:  25 911,84 € 
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B Obežný majetok  

1.Zásoby  

1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,  

materiál  

2. výška zásob k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:6 372,65 €  

3. + tvorba opravných položiek: 0,00 €  

4. - zníženie opravných položiek: 0,00 €  

5. -zrušenie opravných položiek: 0,00 €  

6. výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 8 099,43 € 

 

2. Pohľadávky  

1. položka pohľadávok: Pohľadávky z nedaňových príjmov RO – pohľadávky voči klientom, 

pohľadávky z úhrad za poskytované služby 

2. hodnota pohľadávok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:  

17 658,28 €  

3. + tvorba opravných položiek:  0,00 €  

4. - zníženie opravných položiek: 0,00 €  

5. - zrušenie opravných položiek: 0,00 €  

6. hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 24 840,66 €  

 

Pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:  

1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného 

obdobia:  24 840,66 €  

2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia:  17 658,28 €  

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka:  

k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 24 840,66 €,  

k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia: 17 658,28 €. 
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3. Finančný majetok 

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku, 

ceniny k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 7,00 € 

    bankové účty k 31. decembru bežného účtovného obdobia:  99 017,54 € 

 

4. Časové rozlíšenie 

Popis významných položiek časového rozlíšenia: 

Náklady budúcich období: predplatné na budúce účtovné  obdobie k 31.decembru bežného   

účtovného obdobia: 811,50 € 

 

II. Informácie o údajoch na strane pasív, súvahy  

A Vlastné imanie  

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má 

účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto štruktúre:  

a) názov položky: výsledok hospodárenia  

b) výška vlastného imania k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

     15 121,75 € 

c) + zvýšenie,  

d) - zníženie,  

e) +/- presun:  -1 798,38 € 

f) výška vlastného imania k 31.decembru bežného účtovného obdobia: 13 323,37 €  

 

B Záväzky  

Rezervy  

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:  

a) položka rezerv – rezervy na zamestnanecké pôžitky - odchodné 

b) výška rezerv k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia: 0,00 € 

c) + tvorba:  15 151,51 €  

d) – použitie:  0,00 €  

e) – zrušenie:  0,00 €  

f) výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 15 151,51 €  

g) predpokladaný rok použitia rezerv:  rok 2019 
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Záväzky podľa doby splatnosti  

a) záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:  

1. Výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného 

obdobia:  111 908,44 €  

 

Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti: 110 491,77 €  

Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti: 1 416,67 € 

 

2. Výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia: 82 204,91 €  

Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti:  80 539,43 €  

Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti:      1 665,48  €  

b) opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia 

    a k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre: 

1. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka: 

záväzky voči dodávateľom, záväzky voči organizáciám sociálneho a zdravotného 

zabezpečenia, 

záväzky voči zamestnancom, záväzky voči daňovému úradu 

2. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: 

záväzky zo sociálneho fondu 

c) popis významných položiek záväzkov:  

Všetky záväzky sú vykázané v lehote splatnosti.  

Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2018 neevidujeme.  

 

3. Časové rozlíšenie 

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia: 

Výnosy budúcich období  (384) zostatok  k 31. decembru 2018:   2 310,60 €  

b) Informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384: 

 kapitálový transfer z darov  a zo ŠR 
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III. Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov: 

tržby z predaja služieb: 208 337,76 € 

výnosy z bežných transferov VÚC:  1 100 771,57 € 

výnosy z kapitálových transferov VÚC: 84 401,41 € 

výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov: 1 720,00 € 

výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov:   747,12 € 

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti: 8 415,19 € 

 

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov: 

a) spotrebované nákupy: spotreba materiálu:  134 882,75 €  

spotreba energie: 63 848,08 €  

b) služby:  opravy a udržovanie: 198 202,86 €  

cestovné: 98,70 €  

ostatné služby:  29 699,74 €  

c) osobné náklady: mzdové náklady:  488 422,00 €  

                              zákonné sociálne poistenie:  168 885,56 €  

zákonné sociálne náklady: 7 563,49 €  

d) dane a poplatky:   daň z nehnuteľnosti: 997,18 €  

ostatné dane a poplatky:    143,33 €  

e) odpisy, rezervy a opravné položky:  odpisy DNHM a DHM:  85 148,53 €  

f) ostatné finančné náklady:  15 160,26 € 

g) mimoriadne náklady- manká a škody: 65,73 € 

 

h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov: náklady z odvodu príjmov: 208 859,02 €  

náklady z budúceho odvodu príjmov:  7 893,93 €  

i) ostatné náklady na prevádzkovú činnosť: 323,00 €  
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IV. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 

Majetok prijatý do úschovy – vkladné knižky klientov:  198 766,61 €  

Zlato klientov: 66,39 €  

Odpísané pohľadávky: 6 422,86 €  

Prísne zúčtovateľné tlačivá – stravné lístky:  1 245,00 ks 

Drobný hmotný majetok: 173 741,44 € 

 

V. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

zdroj 46: schválený rozpočet: 186 000,00 €, po zmenách:  210 000,00 €,  

 skutočnosť k 31.12.2018: 209 570,57 €  

 skutočnosť k 31.12.2017: 203 856,25 €  

zdroj 72a: schválený rozpočet: 0,00 €, po zmenách: 4 726,00 €  

 skutočnosť k 31.12.2018: 6 205,59 €  

 skutočnosť k 31.12.2017: 1 728,80 €  

 

Výdavky bežného rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, 

rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie: 

výdavky–KZ 41, schválený rozpočet: 572 331,00 €, po zmenách: 891 201,00 €, 

 skutočnosť k 31.12.2018:  891 201,00 € 

 skutočnosť k 31.12.2017:  656 947,00 € 

 

výdavky–KZ 46, schválený rozpočet: 186 000 €, po zmenách: 210 000,00 € 

 skutočnosť k  31.12.2018:  209 570,57 € 

 skutočnosť k31.12.2017:    203 856,25 € 

 

výdavky–KZ 72a, schválený  rozpočet: 0,00 €,  po zmenách: 4 726,00 €, 

 skutočnosť k 31.12.2018 :   1 720,00 €  

 skutočnosť k 31.12.2017:    1 449,80 € 
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Výdavky kapitálového rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného 

rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie: 

 

výdavky–KZ 41,schválený  rozpočet : 0,00 €,  po zmenách: 0,00 € 

 skutočnosť k 31.12.2018:         0,00 € 

 skutočnosť k 31.12.2017:    108 619,32 €  

 

výdavky–KZ 46, schválený rozpočet : 0,00 €, po zmenách: 37 000,00 € 

 skutočnosť k 31.12.2018:        36 300,71 €  

 skutočnosť k 31.12.2017:        0,00 €  

 

 

výdavky–KZ 52, schválený rozpočet : 0,00 €, po zmenách: 0,00 €, 

 skutočnosť k 31.12.2018:         0,00 €  

 skutočnosť k 31.12.2017:     92 999,41 €  

 

 

výdavky–KZ 72a, schválený rozpočet: 0,00€, po zmenách: 0,00 €,  

 skutočnosť k 31.12.2018:          0,00 €, 

 skutočnosť k 31.12.2017:          279,00 € 

 

výdavky – KZ 111 schválený rozpočet: 0,00 €, po zmenách: 0,00 €, 

skutočnosť k 31.12.2018: 0,00 € 

skutočnosť k 31.12.2017:     2 470,00 € 
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7 PLNENIE CIEĽOV V POSKYTOVANÍ  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 

2018 

 

 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej, ako súčasť sociálnej politiky 

TTSK v súlade s jeho cieľmi a prioritami,  stanovil svoje  strategické ciele, ktoré určujú jeho 

základný smer  a sú predpokladom pre jeho ďalší kontinuálny rozvoj. 

 Východiská pre implementáciu strategických cieľov sú aktuálne situácie a vývojové trendy 

v spoločnosti. Na týchto základoch je založené poskytovanie sociálnych služieb v zariadení, ktoré 

zdôrazňujú kvalitu, spoluprácu, inklúziu, efektívnosť a zodpovednosť, bezpečnosť, nulovú toleranciu 

násilia. 

 Služby v zariadení sú síce poskytované ako celoročné služby rezidenčného typu, ale našou 

snahou je humanizácia  - poskytovať sociálne služby tak, aby zodpovedali hodnote života, dôstojnosti 

a rešpektu k osobnosti prijímateľa. Pri poskytovaní sociálnych služieb zohľadňujeme osobné 

predstavy a potreby klientov, aby poskytované služby umožňovali im viesť bežný spôsob života. 

Takýmto spôsobom sa snažíme priblížiť prijímateľom sociálnej služby také podmienky kvality života 

v zariadení, ako majú bežní občania v spoločnosti.  

V rámci procesu skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb v zariadení sme  

zrealizovali viaceré aktivity na zlepšenie stavebno-technického stavu zariadenia ako aj  modernizáciu 

materiálno-technického vybavenia. Najvýznamnejšie z nich bol montáž protipožiarnych dverí             

s rozširovaním zárubní a dverí v obytných priestoroch imobilných prijímateľov sociálnej služby.  

Upravili sme  podlahy chodieb s plynulým prechodom do obytných, terapeutických a spoločných 

priestorov a namontovali sa žalúzia na okná v izbách prijímateľov sociálnej služby v obidvoch 

budovách. Ako súčasť modernizácie a znižovania energetickej náročnosti zariadenia prebiehalo 

zateplenie práčovne a oprava fasády na budove žien. Modernizované bolo aj vonkajšie osvetlenie        

s úpravou chodníkov a montážou elektrickej krídlovej brány. 

 V priebehu roka sme priebežne zabezpečili aj modernizáciu materiálno-technického 

vybavenia spoločných, administratívnych priestorov, vybavenie kuchyne a stravovacích priestorov. 

Pre imobilných a čiastočne imobilných prijímateľov sociálnej služby boli nakúpené polohovateľné 

postele, matrace a ďalšie rehabilitačné pomôcky.  
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Pre skvalitňovanie poskytovaných služieb sme medzi strategické ciele zaradili aj  

vybudovanie kvalitnej a odbornej personálnej politiky v zariadení.  V súlade s týmito cieľmi sme 

zdôraznili a podporovali osobný prístup a zodpovednosť zamestnancov k svojmu profesionálnemu 

rastu. Dopĺňanie a zvyšovanie ich odborných vedomostí bolo zabezpečené zaobstarávaním  odbornej 

literatúry a časopisov, účasťou na konferenciách, školeniach či seminároch ako aj odovzdávaním 

skúseností navzájom. Ich odborná kvalifikácia, vedomosti, zručnosti a schopnosti prispieva              

ku skvalitneniu vzťahov na pracovisku a tým aj k zlepšeniu kvality sociálnej služby. 

 Ako cesty neustáleho zlepšovania organizácie a zvyšovania kvality poskytovaných služieb 

sme intenzívne začali so zavedením systému manažérstva kvality. Zaviedli sme 13 procesov - 

manažérske, hlavné a podporné procesy, ktoré  boli zosúladené s podmienkami kvality 

poskytovaných sociálnych služieb v zmysle prílohy č. 2. Zákona o sociálnych službách. Vypracované 

procesy s určenými postupmi, formulármi, dokumentmi a metodikami zosúlaďujú všetky činnosti 

zariadenia do fungujúceho celku, čím vytvárajú optimálne podmienky pre život a prácu v zariadení 

a zároveň zabezpečujú odborne správne a kvalitné služby. Hlavným dokumentom systému 

manažérstva kvality je Príručka kvality, ktorá bola vypracovaná a revidovaná interdisciplinárnym 

tímom na základe externej pomoci.  Postupnou aplikáciou procesného prístupu sa snažíme 

cieľavedome zlepšiť kvalitu sociálnych služieb, dosiahnuť spokojnosť a informovanosť všetkých 

aktérov od záujemcov cez prijímateľov a zamestnancov až  po verejnosť.   
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8 KONTAKT  NA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej 

Mlynská ulica 240/75 

930 21 Jahodná 
 
telefón: 031/559 1137 
mobil: 0903/406 766 
fax: 031/553 0141 
e-mail: dssjahodna@zupa-tt.sk 
 
 

RIADITEĽ: PhDr. Marian Kósa 
Tel:  0903/406 766 
e-mail: kosa.marian@zupa-tt.sk 
 
Manažérka kvality: PhDr. Kvetoslava Tóthová MPH 
e-mail: tothova.kvetoslavav@zupa-tt.sk 
 
Sociálna pracovníčka - zástupkyňa riaditeľa: Ildiko Gaálová 
e-mail: gaalova.ildiko@zupa-tt.sk 
 
Manažérka  zdravotno-terapeutického úseku: Mgr. Anikó Nagyová  
e-mail: nagyova.aniko@zupa-tt.sk 
 
Vedúca sestra: Mgr. Eva Csibaová 
e-mail: csibaova.eva@zupa-tt.sk 
 
Vedúca stravovacieho a prevádzkového úseku: Alica Konkolyová 
e-mail: konkolyova.alica@zupa-tt.sk 
 
Vedúca ekonomického – prevádzkového úseku - zástupkyňa riaditeľa: Mária Szomolaiová 
e-mail: szomolaiova.maria@zupa-tt.sk 
 
 
Spracovali: PhDr. Marian Kósa 
                   Mária Szomolaiová 
                   Mgr. Anikó Nagyová 
                   Mgr. Eva Csibaová 
                   Alica Konkolyová 
 
 
V Jahodnej, dňa 09.07.2019                                                   PhDr. Marian Kósa 
                                                                                       riaditeľ DSS pDaD v Jahodnej 

mailto:dssjahodna@zupa-tt.sk
mailto:kosa.marian@zupa-tt.sk
mailto:tothova.kvetoslavav@zupa-tt.sk
mailto:gaalova.ildiko@zupa-tt.sk
mailto:nagyova.aniko@zupa-tt.sk
mailto:csibaova.eva@zupa-tt.sk
mailto:konkolyova.alica@zupa-tt.sk
mailto:szomolaiova.maria@zupa-tt.sk

	Výročná správa  o činnosti a hospodárení
	Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej                       v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
		za rok 2018	
	1 SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
	2 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
	3 ŠTRUKTÚRA  PRIJÍMATEĽOV  SOCIÁLNEJ  SLUŽBY
	4 PERSONÁLNE  PODMIENKY, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA POSKYTOVATEĽA  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB
	5 POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
	5.1 Sociálne poradenstvo
	5.2 Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
	5.3 Ubytovanie
	5.4 Stravovanie
	5.5 Upratovanie
	5.6 Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
	5.7 Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť
	5.8 Zdravotná starostlivosť
	5.9 Sociálna rehabilitácia a rozvoj pracovných zručností
	5.10 Záujmová činnosť
	5.11 Fotogaléria najvýznamnejších podujatí

	6 FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
	7 PLNENIE CIEĽOV V POSKYTOVANÍ  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2018
	8 KONTAKT  NA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB



