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Úvod

V živote každého človeka príde čas, keď dosiahne vek, v ktorom sa  jednoduché denné úlohy stanú
náročnými na vykonávanie, kedy už nie len starší ale aj mladí ľudia trpia rôznymi zdravotnými
ťažkosťami. Väčšina zdravotne postihnutých ľudí by svoj život najradšej prežívala vo vlastnej rodine.
Reálny život však ukazuje, že možnosti ich naplnenia sú v mnohých oblastiach života obmedzené. Práve
domovy sociálnych služieb zabezpečujú sociálnu istotu pre ľudí, ktorí sú na ne odkázaní, ale aj pre ľudí
ktorým osud nadelil osud nadelil ťažkú zodpovednosť za starostlivosť o svoje ťažko zdravotne postihnuté
dieťa, alebo o dospelého príbuzného, pretože potrebujú pri niektorých úkonoch pomoc ďalšej osoby. 

Ich cieľom je poskytovať kvalitné služby znevýhodneným občanom so zdravotným postihnutím a snaha o
ich maximálne možnú integráciu do spoločnosti, predovšetkým použitím vhodných nástrojov sociálnej
pomoci a metód sociálnej práce.  Zároveň riešia aj problém zamestnaných príbuzných, ktorí aj napriek
všetkej snahe nemôžu svojim najbližším zabezpečiť  starostlivosť a prežitie plnohodnotného kvalitného
života. 

Verím, že spojením síl, záujmu, dobrých myšlienok zamestnancov  DSS INTEGRA, prijímateľov
sociálnych služieb, ich rodičov a príbuzných a ľudí, ktorí nám s radosťou a ochotou pomáhajú pri našich
činnostiach sa dostaneme v našej práci ešte ďalej ako chceme a plánujeme.

PaedDr. Renáta Balážová
riaditeľka DSS INTEGRA
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História zariadenia 
Zariadenie vzniklo zlúčením dvoch právnych subjektov, keď Zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 15.12.2010 schválilo uznesením č.90/2010- zlúčenie
Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava a Domova
sociálnych služieb Lichnerova 86, 903 01 Senec, s účinnosťou od 01.01.2011 do právneho subjektu
Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, so sídlom Tylova 21, 831 04 Bratislava
(ďalej len „DSS INTEGRA“), ako právneho nástupcu domova sociálnych služieb Lichnerova 86, 903 01
Senec.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 831 04 Bratislava s detašovaným
pracoviskom v Senci, Lichnerova 86 je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami
napojená na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja. Zriaďovateľom zariadenia je Bratislavský
samosprávny kraj.
Od 13.03.2012 sme v detašovanom pracovisku Senci rozšírili poskytovanie služieb v zariadení
podporovaného bývania.

Poslaním DSS pre deti a dospelých INTEGRA je zabezpečovanie pomoci, podpory a poradenstva
rodinám, ktorým osud nadelil ťažkú zodpovednosť za starostlivosť o svoje ťažko zdravotne postihnuté
dieťa, alebo o dospelého príbuzného, pretože potrebujú pri niektorých úkonoch pomoc ďalšej osoby.
Snaha umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivých sociálnych situáciách zostať rovnocennými členmi
spoločnosti a využívať ich prirodzené zdroje, umožniť im, aby prežili svoj život v prirodzenom sociálnom
prostredí pri rešpektovaní individuality a jedinečnosti každého z nich a  aby ich rodiny zostávali funkčné.

Víziou DSS pre deti a dospelých Integra je:
Trvalé zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb.

http://www.dssintegra.sk/
mailto:dssintegra@dssintegra.sk


Vytvoriť v zariadení prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a
zodpovednosti (tímovú solidárnosť) a posilniť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadení aj
mimo zariadenia, ktoré sú v maximálnej možnej miere orientované na prijímateľa:

 zabezpečením dôstojných podmienok každodenného života klientov.
 rešpektovaním osobnostného rozvoja, zručností a schopností klienta.
 zdielaním hodnôt  individuality, jedinečnosti a požiadaviek klienta,

Cieľom DSS pre deti a dospelých Integra je:
Skvalitňovanie sociálnych služieb:

  podporou zameranou na osobnostný rozvoj klienta, s využitím ich zručností a schopností
 realizovaním odborných ošetrovateľských, opatrovateľských, terapeutických výkonov
 skvalitnením podmienok bývania klientov (estetické a funkčné hľadisko) v celoročnej a týždennej

pobytovej sociálnej službe
 poskytovaním pomoci a aktivít, ktoré umožňujú plnohodnotnejší život

Rozšírenie poskytovaných služieb:
 zriadením zariadenia podporovaného bývania

Aktivizácia klienta:
 pomocou pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
 poradenstvom pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, podávaní písomných

podaní, pri komunikácii v úradnom styku a iných vecí v záujme klienta,
 sociálnou rehabilitáciou – podpora samostatnosti, nezávislosti, nácvik zručností, posilňovanie

návykov pri sebaobsluhe, starostlivosti o domácnosť
Odbornosť:

 interným a externým vzdelávaním zamestnancov prispieť k profesionálnemu prístupu
 humanizácia pri poskytovaní sociálnych služieb

Poskytovanie služieb
V Domove sociálnych služieb sa poskytujeme sociálne služby celoročnou pobytovou formou 6 klientom
v Senci  a 13 klientom v Bratislave, kde poskytujeme aj  13 klientom týždennú  pobytovú formu  a 12
klientom dennou ambulantnou formou na čas určitý a neurčitý, občanom s viacnásobným postihnutím
(mentálnym, telesným, zmyslovým) od 3 rokov veku, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich
stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov. 

Pracovisko v Bratislave                                                                  Pracovisko v Senci

  

V Zariadení podporovaného bývania poskytujeme sociálne služby celoročnou pobytovou formou 5
klientom osobám s ochorením z okruhu: schizofrénia, afektívna porucha, neurotická porucha, alebo
organická duševná porucha, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život.

Stav k 31.12.2013
Domov sociálnych služieb

spolu Pracovisko Bratislava Pracovisko Senec



Celoročný pobyt Týždenný pobyt Ambulantný pobyt Celoročný pobyt Podporované bývanie

49 13 13 12
6 5

z toho z toho z toho z toho

deti dospelý deti dospelý deti dospelý dospelý dospelý

0 13 2 11 1 11 6 5

Mobilní 0 0 0 1 0 3 4 5

Imobilní 0 13 2 10      1 8 2 0

Priemerný vek 27 rokov 66 rokov 40 rokov

V domove sociálnych služieb poskytujeme služby vo viacerých základných pilieroch:

a) sociálna starostlivosť  – základné sociálne poradenstvo (hľadanie možnosti riešenia problému
klienta, príp. rodiny klienta a odporúčanie sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci)

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
- poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, podávaní písomných

podaní, pri komunikácii v úradnom styku a iných vecí v záujme klienta,...
- sociálnu rehabilitáciu – podpora samostatnosti, nezávislosti, nácvik zručností, posilňovanie

návykov pri sebaobsluhe, starostlivosti o domácnosť,
- úschovu cenných vecí,

b) zdravotná starostlivosť – v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti (zdravotné výkony z katalógu
zdravotných výkonov – vyhláška MZ SR), ktorej cieľom je predovšetkým preventívna starostlivosť,
ošetrovateľská starostlivosť a opatrovateľská starostlivosť; participácia pri  zabezpečovaní
odborných vyšetrení; sprevádzanie klientov na preventívne a odborné ošetrenia a vyšetrenia
poskytujúcim celoročnú pobytovú sociálnu službu,

c) fyzioterapiu - poskytujeme ako nadštandardnú službu s cieľom udržania čo najlepšieho fyzického a
psychického stavu klienta, pre zabezpečenie pohybu klientov, udržania, resp. rozvoja pohybového
ústrojenstva (vrátane postupného odstraňovania spastických porúch pohybového ústrojenstva),

       Napriek ťažkému znevýhodneniu, sa klienti nášho domova pravidelne 1x týždenne zúčastňujú
hydrokinezioterapie v DSS Gaudeámus.

       

       Z cvičenia máme radosť

                                  



d) vzdelávanie, utváranie podmienok - formou individuálnych vzdelávacích programov, spoluprácou
so ŠZŠ na Nevädzovej ulici naši klienti absolvujú povinnú školskú dochádzku.
       
Divadelným predstavením sme sa zoznamovali s pracovnými profesiami v divadle

                                  

e) terapie, ktoré majú široký záber zamerania:
 - rozvoj komunikačných zručností (verbálnej a neverbálnej komunikácie), porozumenie  verbálnej

inštrukcie, rozvíjanie slovnej zásoby,
- rozvoj jemnej motoriky, manuálnych zručností prostredníctvom manipulačných hier, práce s 

výtvarným materiálom,  nácvik úchopového mechanizmu,
- rozvoj poznávacích schopností

Bibiana – interaktívna výstava

- u klientov s vážnou poruchou zraku sa realizovalo hmatové poznávanie.

- sociálnej rehabilitácie, ktorá patrí medzi prioritné  aktivity so zameraním na podporu samostatnosti,
nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností
alebo aktivizovaním schopností bežných návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti
o domácnosť, a základných sociálnych aktivitách.

Návšteva reštaurácie Lobster na Seneckých jazerách

   



- pracovnej terapie - ktorá je rozdelená podľa schopností, záujmu klienta a náročnosti. Výsledok je
súhrou dlhého procesu učenia sa, skúšania a vylepšovania. Cieľom je učiť klientov primerane telesne i
mentálne pracovať, pestovať kladný vzťah k práci, prebúdzať záujem, zlepšovať  schopnosť udržať
aktívnu pozornosť, zlepšiť pracovnú disciplínu. 

Príprava na fašiangovú slávnosť       Zdobenie vianočných perníčkov

         

Klienti sa pravidelne prezentujú s výrobkami a výsledkami svojej činnosti. 

Radničkine trhy    Vianočné trhy

           

- psychologickej terapie – ktorá sa realizuje Individuálnou a skupinovou prácou s klientmi. Je
zameraná na zmyslovú stimuláciu pomocou rozmanitých vizuálnych, taktilných a zvukových
podnetov; podporu aktivity a spontánneho prejavu; formou záujmových činností, terapeutických
cvičení, mimoslovné vyjadrovanie, ukľudnenie, odreagovanie, odbúranie napätia a agresie, rozvoj
empatie, emočné sebavyjadrenie,  sebapoznávanie a poznávanie a uvedomovanie si potrieb druhých,
rozvoj kooperácie s ostatnými klientmi. 

- Snoezelen ako individuálna multizmyslová metóda v rámci ktorej cieľmi sú relaxácia a uvoľnenie
klientov, podpora vnímania a emocionality, rozvoj motoriky, kognitívnych schopností a komunikácie. 

- „Koncept bazálnej stimulácie“ – pomáha pri spastických stavoch

                            

- Krízovou intervenciou zvládame krízové situácie. Najčastejšie emočné rozlady klientov, afektívne
rapty a  konflikty medzi klientmi. 



- aktivity na relaxáciu a voľný čas – ergoterapia, muzikoterapia, snoezelen, kultúrne a spoločenské
podujatia, športové aktivity, duchovné a relaxačné aktivity.

                                  

V rámci terapeutického  úseku sa realizujú aktivity, ktoré podporujú našich klientov, ako sú komunity,
práca s počítačom, písanie, čítanie, hudobné chvíľky, realizácia IRP – individuálne, písanie denníkov,
práca s hlinou, kultúrne a spoločenské aktivity, záujmová činnosť formou dramatického krúžku,
keramického krúžku .  

f) ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

                              

                               

V zariadení podporovaného bývania okrem dohľadu poskytujeme:
a) ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
b) utvárame podmienky na prípravu stravy 
c) utvárame podmienky na výkon sociálnej rehabilitácie
d) poskytujeme podporu pri sociálnych aktivitách, sprievodoch pri vybavovaní úradných, či 

zdravotných záležitostí, 

Plnenie kapacity a počet čakateľov v poradovníku k 31.12.2013
Plnenie kapacity

spolu Pracovisko Bratislava Pracovisko Senec
Celoročný pobyt Týždenný pobyt Ambulantný pobyt Celoročný pobyt Podporované bývanie 

49 13 13 12 6 5

Počet čakateľov v poradovníku
spolu Pracovisko Bratislava Pracovisko Senec

Celoročný pobyt Týždenný pobyt Ambulantný pobyt Podporované bývanie celoročný pobyt
48 32 10 6 0

Činnosti a aktivity zariadenia



V roku 2013 bola činnosť zariadenia okrem už existujúcich činností zameraná na nové, inovatívne
 služby, riešenia, nástroje, prístupy v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ako:

- rodičovské skupiny podľa formy služby, zamerané na potreby tej ktorej služby (denný, týždenný,
celoročný)

  Rodičovská skupina

                                

- zavedenie osobnej zodpovednosti za klienta (koordinátor IRP, záujmovej činnosti, ošetrovateľskej a
opatrovateľskej starostlivosti,...)

- individuálne stretnutia s rodičmi zamerané na konkrétneho klienta (zdravotný stav, správanie, IRP,
pokroky, poradenstvo rodičom). Stretnutia sa zúčastňuje tím zamestnancov - zdravotník, opatrovateľ,
psychológ a pracovník TÚ, ktorý má klienta v osobnej starostlivosti.
                                         
                                           Individuálne stretnutie s rodičom

                                

- team bulding zamestnancov – zamerané na ozdravenie kolektívu, vzťahov v kolektíve 

                         

- vzdelávanie zamestnancov - tímová spolupráca, komunikácia s rodičmi formou zážitkového učenia
modelových situácií,

- vzdelávanie zákonných zástupcov – ponuka interných vzdelávaní

- kurz: „Koncepcia bazálnej stimulácie“, zamestnanci si vyskúšali na sebe pocity klienta



                                    

- nadviazanie spolupráce s OS BA II. – verejnoprospešné práce 

- zabezpečenie -Medzinárodný dobrovoľnícky tábor – 01.09.2013 -14.09.2013(10 zahraničných
dobrovoľníkov)

                              

     V rámci tábora bol realizovaný projekt „Poznaj Bratislavu a priateľov tu žijúcich“, ktorého cieľom
bolo poznať krásy Bratislavy a okolia a spoznať viacerých zaujímavých ľudí prostredníctvom návštev,
výletov, besied:

     Kuchajda – poznaj svoje okolie,

  

     Bratislavský hrad, Staré mesto – história Bratislavy, 

                                

     Múzeum včelárstva -Včelárska paseka – flóra a fauna v našom kraji



      
     
      SND, SNM – kultúra

    
     
neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného tábora, je akcia „Hody kultúr“, kde zahraniční dobrovoľníci
prezentujú svoje národné jedlá, kultúru a zvyky

      

                                   

       
- nová služba - Canisterapia, ktorá bola realizovaná v dvoch rovinách - skupinovej (financovaná z OZ

Pegas) a na žiadosť rodičov aj individuálnej, 



S chlpáčmi si rozumieme

                    

- Hydrokinezioterapia – projekt v spolupráci s DSS Gaudeamus, pomáha pri uvoľňovaní spastického
telíčka a zároveň máme veľkú zábavu. 

Súťaž „Vodné radosti“ Tréning

                          

Pre klientov PB:
- S klientmi PB sme realizovali projekt: „Leto v pohári“ - konzervovanie ovocia a zeleniny na zimu –

zaváranie, mrazenie, sušenie. 
- zaviedli sociálno-psychologický výcvik zameraný na rozvíjanie empatie, konštruktívne riešenie

problémov, zvýšenie porozumenia k vlastnému ochoreniu, pravidlá spoločného bývania klientom PB.

Úspechy našich klientov sú v rôznych oblastiach záujmov, v čom sú podporovaní nie len rodičmi, ale aj
zamestnancami a rôznymi spolupracujúcimi organizáciami. Obľúbené sú Boccia, Petanque, plávanie,
stolný tenis, ale aj prednes, fotografovanie a veľa iných. Odmenou za ich úsilie sú ocenenia a významné
predné umiestnenia.

                  

Naša stena slávy



                  

Dobrovoľníctvo a základné spolupracujúce organizácie
Dobrovoľníctvo v našej organizácií má už dlhoročnú tradíciu. I napriek tomu nás teší, že počet
dobrovoľníkov stále stúpa. Bez dobrovoľníckej práce by mnohé akcie nemohli byť realizované. Preto
všetkým dobrovoľníkom ďakujeme.
Medzi najvýznamnejšie spolupracujúce dobrovoľnícke organizácie patrí Občianske združenie Inex
Slovakia - dobrovoľnícka organizácia, ktorá organizuje a pomáha svojimi aktivitami DSS Integra pri
rôznych akciách a činnostiach. Významnou dobrovoľníckou aktivitou v DSS Integra usporiadaný
v spolupráci s Inex Slovakia  je Medzinárodný dobrovoľnícky tábor, kedy dobrovoľníci z celého sveta
prichádzajú do zariadenia s cieľom pomôcť a realizovať aktivity s klientmi. Tábor patrí medzi
najvýznamnejšie obdobie v roku.
Ďalšou spoločnou aktivitou s OZ Inex Slovakia je zapojenie sa do projektu „Naše mesto“. Aj tento rok
nám pomáhalo 48 dobrovoľníkov zo 6-tich firiem pri úprave nášho zariadenia.

   

Pomáhali malí aj veľký

   



V roku 2013 bolo v našom zariadení 211 dobrovoľníkov z rôzny firiem a spolu odpracovalo 1920
dobrovoľníckych  hodín. Práce boli zamerané na asistenciu, kultúrne, spoločenské a športové aktivity,
výlety, ale aj pracovné aktivity, ako úprava zelene, umývanie okien, maľovanie, či pomoc pri údržbe
budovy a vzdelávaní zamestnancov.

Významná pre nás bola spolupráca s Nadáciou Silvie Gašparovičovej na realizácii projektu zameraného
na zlepšenie fyzioterapeutických služieb, pričom prvá dáma pani Gašparovičová nás osobne navštívila.

Návšteva prvej dámy p. Gašparovičovej v zariadení

   

Ďalej spolupracujeme s Občianskym združením Pegas – ktoré vzniklo z iniciatívy rodičov a aktívne
pôsobí pri DSS a pomáha DSS Integra hlavne finančne z 2% daní.

A Vianoce môžu začať

Špeciálna základná škola na Nevädzovej ul. – v spolupráci so špeciálnou základnou školou
umožňujeme individuálne vzdelávanie aj najťažšie zdravotne postihnutým klientom absolvovať školskú
dochádzku.
Stredná odborná škola na Svätoplukovej ul. – bezodplatne využívame  služby  kadernícke,
kozmetické, manikérske a pedikérske. Študenti zároveň realizujú v našom zariadení prax.

Aj my chceme byť pekni

                



V roku 2013 zariadenie začalo spolupracovať s Okresným súdom Bratislava II na pracovných aktivitách
verejnoprospešných prác, kde využívame túto službu v rôznych prácach – záhrada, údržba,...

Už tradičná je spolupráca s vysokými školami. Svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti zamestnanci
odovzdávajú aj študentom Stredných odborných škôl a študentom Vysokých škôl.
Celkovo v roku 2013 realizovalo prax v našom zariadení 25 študentov, v odbore sociálna práca, špeciálna
pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave udelila nášmu zariadeniu „Certifikát Fakultnej
školy“.

Študentky PF UK – špeciálna pedagogika

                       
 
Neoddeliteľnou súčasťou je spolupráca s OMD so zameraním na športovú činnosť klientov v Bocci, ktorí
majú veľmi dobré úspechy v miestnych ale aj celoslovenských súťažiach, asistenciu, záujmovú
a rekreačnú činnosť. 
Nadviazanie spolupráce s DSS Domov Na Hrádku (Česko) – návšteva 3.7.2013

Projekty, finančné a materiálne dary
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých  Integra získal v roku 2013 finančné prostriedky
v celkovej hodnote  21.128,28€ . Finančné prostriedky boli z darov, grantov a projektov. Nezanedbateľná
bola aj materiálna pomoc v podobe televízie, potravín, oblečenia a iných darov.. Všetky finančné
prostriedky, či materiálna pomoc bola použitá na zlepšenie prostredia a aktivity pre klientov. 
Všetkým darcom s úctou ďakujeme

V júni 2013  sme získali prostredníctvom                                             Nadácia Silvie Gašparovičovej nám pomohla pri zabezpečení
projektov nové zdvíhacie zariadenie             prístroja na rehabilitáciu – magnetoterapie.

                

Personálne zabezpečenie



Organizačná štruktúra Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, schválená zriaďovateľom 
Bratislavským samosprávnym krajom v zmysle Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  zabezpečuje
prevádzku  zariadenia v piatich úsekoch:

- prevádzkovo –ekonomický úsek
- terapeutický úsek, 
- zdravotný úsek, 
- úsek stravovania, 
- úsek detašovaného pracoviska

k 01.01.2013 zariadenie požiadalo o zmenu organizačnej štruktúry a navýšenie o 0,5 zamestnanca
(opatrovateľka)
Dňom 13.03.2012 bola vytvorená nová sociálna služba – podporované bývanie, pri ktorej bolo potrebné
zabezpečiť zamestnancov na uvedenú službu a vytvorili sme 2 miesta asistentov podporovaného bývania
do 31.12.2012. Po zhodnotení opodstatnenosti uvedených pracovných pozícií sme prišli k záveru, že
vzhľadom k potrebám klientov sú pozície opodstatnené. Zariadenie hľadalo možnosti v rámci organizácie
na uchovanie pozície a z dôvodu zachovania kvality navrhlo navýšenie organizačnej štruktúry o 0,5
pracovnej pozície.
Návrh odrážal organizačné nastavenie pracovných pozícií, pracovných náplní a harmonogram prác
jednotlivých úsekov počas celého dňa.
1. Podľa organizačnej štruktúry bolo na pozícii sestra 8 pracovných miest. Zariadenie zrušilo 2 pracovné

miesta z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku a presunulo pozície na miesta opatrovateliek.
2. Na pozícii sanitár boli 3 miesta, z ktorých navrhlo zariadenie zrušiť 2, ktoré boli z dôvodu

neobsadenosti voľné a presunúť ich na miesto opatrovateľky.
3. Taktiež zariadenie navrhlo zrušiť jedno pracovné miesto zdravotníckeho asistenta a presunúť ho na

pozíciu opatrovateľky.
4. Podľa organizačnej štruktúry boli na pozícii opatrovateľka v Bratislave 9 miest a v Senci 4 miesta. Od

1.7.2012 sme 1 opatrovateľku zo Senca presunuli do prevádzky v Bratislave, nakoľko v Senci bola
prezamestnanosť. V Bratislave sa znížili nadčasové hodiny, avšak v Senci nadčasové hodiny začali
vznikať. Z uvedeného dôvodu sme prišli k záveru, že v Senci bolo potrebné zabezpečiť v prevádzke
zdravotného úseku 3,5 opatrovateľky.

5. Návrh na navýšenie zamestnancov o jednu pracovnú pozíciu na úseku terapie bol spôsobený
nastavením pracovnej doby zamestnancov (7,00 – 17,00h), pri situačnom riešení zariadenia
(pavilónový typ) a individuálnym prístupom ku klientom

6. Zároveň boli zamestnancom upravené pracovné náplne a upravený pracovný čas tak, aby zodpovedal
požiadavkám organizácie v prospech klienta.

Zamestnanci spolu

In
te

gr
a

S
en

ec

 spolu

Riaditeľ 1 1

PEÚ 6,5 0,5 7

Zdravotný úsek 22,5 5,5 28

Terapeutický úsek 9 1
12

Podporované bývanie 0 2
Úsek stravovania 5 1 6
Spolu 43 10 54

Percentuálny podiel odborných zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov k 31.12.2013
Domov sociálnych služieb Pracovisko Bratislava Pracovisko Senec

spolu 54

Odborný         40,0 = 74,1% 31,5 8,5

THP                  6  = 11,1% 6 0

Obslužný        8 =  14,8% 6,5 1,5

Vzdelanie a vzdelávanie zamestnancov



Všetci zamestnanci zariadenia spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Dvaja zamestnanci si rozširovali vzdelanie na SOŠ, jeden zamestnanec  na VŠ, jeden 
zamestnanec špecializačným štúdiom.
v roku 2013 boli prioritnými okruhmi vzdelávania:
- štandardy sociálnych služieb
- vzťahy zamestnanec klient
- autogénny tréning zamestnancov
- koncept bazálnej stimulácie
- supervízia 
- ochrana osobných údajov
- kvalita poskytovaných služieb v oblasti: ošetrovateľskej, opatrovateľskej, terapeutickej a prevádzkovej
- verejné obstarávanie

Vzdelávania sa zúčastňovali všetci zamestnanci podľa harmonogramu vzdelávania. Spolu sa uskutočnilo 
35 rôznych vzdelávaní, na ktorých sa zúčastnilo 154 zamestnancov 
Vzdelávanie zamestnancov sme realizovali interným a externým vzdelávaním.

Prevádzkové zabezpečenie 
Priestorové a materiálne vybavenie
Zariadenie  Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých je zariadenie s dvoma prevádzkami:
Bratislava a Senec
V roku 2013

a) realizovali sme vymaľovanie niektorých priestorov živými farbami, zabezpečili sme priestory
novými závesmi pred slnečným žiarením, čo v letnom období spôsobovalo veľké horúčavy na
izbách klientov,

  

b) realizovali sme osadenie plastovej steny v hlavnom vchode pri parkovisku zariadenia, čo
zabezpečilo zamedzenie úniku tepla z priestorov pavilónu „E“ (denný pobyt) a tým aj chorobnosť
klientov klesla.

                                      
c) z grantu sme získali finančné prostriedky na dobudovanie ďalšej časti zdvíhacieho zariadenia,

v časti rehabilitácie.
d) zabezpečili sme do stravovacej prevádzky nový sporák a chladničky do jednotlivých pavilónov
e) zrekonštruovali sme vstupný vchod v Senci

2. Hospodárenie s finančnými prostriedkami   

Prehľad plnenia príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2013 podľa zdrojov financovania :  



- v eurách
K 31.12.2012 Domov sociálnych služieb neevidoval žiadne záväzky.

za rok 2013 podľa zdrojov financovania :  - v eurách
Schválený Upravený Plnenie z toho : % pln.
rozpočt rozpočet príjm 

a čerp.
z limitu 
BSK

dary zo ŠR Zo ŠR 
z r.2012

z inej 
VUC

z upr.

na r. 2013 na r.2013 výd. celkom    ZF-41 ZF-72 a ZF-111 ZF-131C ZF-11H rozp.

I. Príjmy   81 352,00   94 969,86 105 099,85   91 081,99 3 459,94 10 557,92 110,67

Výdavky 
celkom

735 016,00 755 033,49 750 812,63 728 795,97 3 459,94 2 998,80 5 000,00 10 557,92   99,44

z toho:
II. Bežné 
výdavky  /600/

735 016,00 744 880,19 740 660,63 726  642,77 3 459,94 10 557,92   99,43

z toho:
610 – mzdy 408 995,00 411 275,00 410 276,29 403 604,29   6 672,00   99,76
620 – odvody 139 718,00 147 742,25 147 229,18 144 897,58   2 331,60   99,65
630 – tovary a 
služby   

179 082,00 182 941,94 180 272,22 175 257,96 3 459,94   1 554,32   98,54

640 – transfery     7 221,00     2 921,00     2 882,94     2 882,94   98,70

III. Kapitálové
výd. /700/

      -   10 153,30   10 152,00     2 153,20 2 998,80 5 000,00   99,99

Pohľadávky:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra evidoval k 31.12.2013 pohľadávky za poskytnuté 
sociálne služby v celkovej výške  9 188,51 € , z toho:

- pohľadávka po lehote splatnosti z úhrad         1 071,31 €,
- pohľadávka v lehote splatnosti z úhrad      6 287,25 €,
- pohľadávky po zomrelých klientov, ktoré sú predmetom dedičského konania    1 829,95 €.

Záväzky:
K 31.12.2013 Domov sociálnych služieb evidoval záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti vo výške
2 700,76 €.

Dovoľujeme si poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na aktivitách a rozvoji
nášho zariadenia a prispeli  k zlepšeniu života kvality našich obyvateľov

Na vypracovaní výročnej správy spolupracovali vedúci zamestnanci úsekov.

V Bratislave, 25.06.2013          PaedDr. Renáta Balážová
                  riaditeľka


