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• Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  

• Organizácia: Domov sociálnych služieb pre deti adospelých Integra 

• Adresa zariadenia: Tylova 21, 831 04 Bratislava  

• Detašované pracovisko: Lichnerova 86, 903 01 Senec, 

• Forma právnej subjektivity: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, napojená na 

rozpočet BSK  

• IČO: 3084325  

• DIČ:  202087260  

• Štatutárny orgán: riaditeľ zariadenia  

• Telefón: 02/44 45 87 29  

• E-mail: dssintegra@dssintegra.sk, 

• Web stránka: www.dssintegra.sk  

• Facebook: www.facebook.com/IntegraDss 

•  Dátum vzniku: 01.07.1992 

•  Zriaďovacia listina: 004/2009 

•  Štatutárny zástupca: PaedDr. Renáta Balážová 

•  Vedúca prevádzkovo-ekonomického úseku: Andrea Šalkovičová  

• Vedúca zdravotného úseku: Bc. Mária Kerényiová  

• Vedúca stravovacej prevádzky: Monika Matúšová  

• Sociálny pracovník: Mgr. Monika Jakubiková 

• Koordinátor pracoviska Senec: Mgr. Alžbeta Fülöpová 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra (ďalej len DSS Integra) je zariadením v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK). Zariadenie vzniklo 

1.7.1992 ako rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet BSK. 

Na vzniku DSS Integra sa významnou mierou podieľali rodičia detí, ktorí tiež prispeli k získavaniu 

finančných prostriedkov od sponzorov. Získané finančné prostriedky pomohli priestory bývalej 

materskej školy zveľadiť a vybaviť špeciálnymi pomôckami. Z iniciatívy rodičov vzniklo 

zároveň Občianske združenie Pegas, ktoré dodnes aktívne pôsobí a pomáha DSS Integra .  

Predmetom činnosti DSS Integra je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. 

z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách). 

Zariadenie bolo pôvodne detašovaným pracoviskom vtedajšieho Ústavu sociálnej  starostlivosti na 

Sibírskej ulici. Z potreby vytvárania zariadenia rodinného typu sa ukázalo, že je nevyhnutné vytvoriť 

samostatný domov, v ktorom by sa poskytovala kvalitná, odborná pomoc a komplexná starostlivosť o 

viacnásobne ťažko postihnuté deti. 

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, ako právneho nástupcu Domova sociálnych služieb Lichnerova 

86, 903 01 Senec 

Od 13.03.2012 znížením kapacity poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb 

detašovaného pracoviska v Senci sa vytvoril priestor na rozšírenie poskytovaných služieb v zariadení 

podporovaného bývania (ďalej len ZPB) a od 1.5. 2016 je celé pracovisko v Senci pretransformované na 

ZPB s kapacitou 12 prijímateľov.  

 Od 1.9.2018 bola v DSS Integra otvorená skupina pre deti s autizmom vo veku 8 – 18 rokov. 

 

  



 

 

 

 

• Poslaním DSS pre deti a dospelých Integra je poskytovať sociálne služby v zmysle Zákona č. 

448/2008 Z.z o sociálnych službách zamestnancami s odbornou kvalifikáciou v súlade s 

ochranou ľudských práv a základných slobôd tak, aby pre prijímateľov sociálnych služieb boli 

vykonávané odborné činnosti. To znamená poskytovať odborné a konkrétne sociálne služby 

na profesionálnej úrovni osobám s mentálnym, kombinovaným alebo viacnásobným 

postihnutím a autizmom na základe ich individuálnych potrieb a možností zariadenia. Pri 

poskytovaní sociálnej služby zohľadňujeme návyky prijímateľov, zachovávame a pestujeme 

kontakt s rodinou a blízkymi. 

• Víziou DSS pre deti a dospelých Integra je zabezpečenie prostredia, ktoré sa čo najviac 

približuje domácemu prostrediu s cieľom poskytovať sociálne služby, ktoré rešpektujú 

individualitu prijímateľa sociálnych služieb. Za dôležité považujeme vytvárať prijímateľom 

pocit bezpečia, ochrany, istoty v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv a slobôd. 

• Cieľom DSS pre deti a dospelých Integra je:  

1. Skvalitňovanie sociálnych služieb: 

• Podporou zameranou na osobnostný rozvoj prijímateľa, s využitím jeho zručností 

a schopností. 

• Realizovaním odborných ošetrovateľských, opatrovateľských, terapeutických 

výkonov. 

• Skvalitnením podmienok bývania prijímateľov. 

• Poskytovaním pomoci a aktivít, ktoré umožňujú plnohodnotnejší život. 

2. Aktivizácia prijímateľa: 

• 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 

prijímateľa. 

• Sociálnou rehabilitáciou. 

3. Odbornosť:  

• Interným a externým vzdelávaním prispieť k profesionálnemu prístupu. 

• Humanizácia pri poskytovaní sociálnych služieb. 

 



 

 

 

 

Na pracovisku DSS INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava sme v roku 2019 poskytovali sociálne 

služby: 

• Celoročnou pobytovou formou kapacitne pre 13 prijímateľov sociálnej služby. 

• Týždennou pobytovou formou kapacitne pre 13 prijímateľov sociálnej služby. 

• Ambulantnou formou kapacitne pre 7 prijímateľov sociálnej služby.  

• Ambulantnou formou v autistickej skupine pre deti od 8 do 18 rokov kapacitne pre 5 

prijímateľov sociálnej služby. 

V Zariadení podporovaného bývania, Lichnerova 86, 903 01 Senec, ktoré je detašovaným 

pracoviskom DSS INTEGRA sme poskytovali sociálne služby formou: 

• Celoročnou pobytovou formou kapacitne pre 12 prijímateľov sociálnej služby. 

V roku 2019 DSS INTEGRA zabezpečila procedurálne, personálne, materiálne aj technické podmienky 

pre otvorenie Špecializovaného zariadenia. Otvorenie je plánované na rok 2020, pracovisko tohoto 

zariadenia bude sídliť  v objekte DSS INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava a poskytovať sociálne 

služby ambulantnou formou pre prijímateľov sociálnej služby s poruchami autistického spektra 

Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby k 31. 12. 2019 bol  

- v DSS 33 rokov 

- v ZPB 45 rokov 

Plnenie kapacity - počet klientov a evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby k 31. 12. 2019: 

 

 

 

 Plnenie kapacity 

spolu Pracovisko Bratislava  Pracovisko Senec 

 Celoročný 

pobyt 

Týždenný 

pobyt 

Ambulantný 

pobyt 

Ambulantný 

pobyt – autist. 

skupina 

Podporované bývanie  

49 13 13 7 5 11 

  

 Počet záujemcov vedených v evidencii čakateľov 

spolu Pracovisko Bratislava  Pracovisko Senec 

 Celoročný 

pobyt 

Týždenný 

pobyt 

Ambulantný 

pobyt 

Ambulantný 

pobyt – autist. 

sk. 

Podporované bývanie celoročný pobyt 

78 53 21 3 0 1 



 

 

 

a) sociálna starostlivosť – základné sociálne poradenstvo (hľadanie možnosti riešenia problému 

prijímateľa, príp. rodiny prijímateľa 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 prijímateľa,...  

- sociálnu rehabilitáciu – podpora samostatnosti; 

- nezávislosti, nácvik zručností, posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, starostlivosti o domácnosť; 

- úschovu cenných vecí. 

 

 

 

 

 

 

 

b) zdravotná starostlivosť – zdravotnícky personál, ktorí sa v súlade so svojou odbornou kvalifikáciou 

podieľajú na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (poskytovanie prvej pomoci, privolanie RZP, 

podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára, jednoduché ošetrovateľské a 

zdravotnícke úkony). Cieľom je predovšetkým preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť a 

opatrovateľská starostlivosť; participácia pri zabezpečovaní odborných vyšetrení; sprevádzanie 

prijímateľov na preventívne a odborné ošetrenia a vyšetrenia poskytujúcim celoročnú pobytovú sociálnu 

službu. 

c) fyzioterapia - sa poskytuje na udržanie mobility a motoriky, ktorá zahŕňa: liečebnú telesnú výchovu a 

fyzikálnu terapiu. Rehabilitačná liečba sa poskytuje na odporúčanie rehabilitačného lekára a podľa 

zdravotného stavu prijímateľov, ktorú vykonávajú fyzioterapeuti.  

Pri rehabilitácií sa využívajú prvky Bobáthovej, Kabáthovej metodiky, Kaltenborna a izometrické cvičenia. 

Využívajú sa aj aktívne, pasívne cvičenia a špeciálne dychové cvičenia. Cvičenia sa prevádzajú na 

žinienke, pri rebrinách, u niektorých sa využíva stacionárny bicykel a pri nácviku chôdze G – aparát 

a vertikulárne zariadenie.  



 

 

Neoddeliteľnou súčasťou je aj polohovanie: antidekubitové, stimulačné a korekčné. Z elektroliečby sa 

využíva: magnetoterapia, Rebox, bioptrónová lampa a z teploliečby sa aplikujú lavathermové vrecká a 

parafínové zábaly. Z fyzikálnej terapie sa u nás využívajú masáže, ktoré priaznivo pôsobia na organizmus. 

A to klasická masáž, či už čiastočná, alebo celková. Z fyziatrie sa aplikuje vodoliečba ako vírivý perličkový 

kúpeľ, ktorý pomáha znížiť zvýšené svalové napätie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trvalo sa zameriavame na vytváranie pozitívneho a motivujúceho prostredia pre prímateľov SS. 

Zlepšujeme, podporujeme a obnovujeme ich zručnosti, ktoré sme rozdelili do nasledujúc okruhov: 

• Pracovná terapia – v rámci rozvoja manuálnej zručnosti sa prijímatelia SS podieľajú na 

skrášľovaní vonkajšieho areálu (zametanie, polievanie záhrady 

a kvetov, upratovanie...) a interiéru zariadenia (výzdoba podľa 

potreby na dané sviatky, oslavy, pomáhanie v jedálni, udržiavanie 

čistoty...). Učíme ich jednoduchým manuálnym zručnostiam, ktoré 

im napomáhajú k upevneniu a rozvíjaniu pracovných návykov 

a zručností. Dané zručnosti sú prispôsobené individuálnym plánom 

vychádzajúc od ich možností a schopností. 

• Na aktivitu drobných svalov využívame jemnú motoriku, vďaka 

ktorej prijímatelia SS zlepšujú svoje pohyby. Veľmi častá je 

gramotorika, ktorú vieme využiť pri viacero činnostiach (písanie, 

kreslenie, skladanie kociek, puzzle, navliekanie korálok, hranie sa 

s pieskom na rozvoj hmatového vnímania a mnoho ďalších). 

  



 

 

• Výtvarná činnosť – využívame rôzne formy arteterapie ako 

napríklad prstová maľba, maľovanie obrazov, koláže alebo 

muzikomaľba. Rozvíjame predovšetkým seba vyjadrovanie, 

výtvarné techniky a zručnosti. Prstomaľba sa dá využiť  aj ku 

uvoľneniu zábran, čím vytvárame spontánnu tvorbu a 

bezstarostnú ničím nekorigovanú sebarealizáciu. Činnosť rúk 

a prstov pri prstomaľbe zvyšuje motorickú pohotovosť, zručnosť 

a jemnú motoriku. 

• Hudobná činnosť - hudba lieči a aktivizuje. Dotýka sa nás tak 

hlboko ako žiadne iné umenie. Pre našich prímateľov SS je 

hudba silný stimul, ktorý robí ich svet pestrejším 

a farebnejším. Vďaka nej rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku je 

to spôsob, akým môžu dať najavo svoje pocity i vtedy, keď ich 

nedokážu vyjadriť slovami. 

• Ateliérová práca s hlinou, rozvíja fantáziu, zručnosti a experimentovanie, pestovanie 

estetického cítenia, rozvoj jemnej motoriky. 

 

 

 

 

 

 

• Rozvoj komunikačných schopností verbálnych aj neverbálnych. 

• Rozvoj poznávacích schopností zahŕňa tréningy pamäti, myslenia, pozornosti, zrakového a 

sluchového vnímania, u prijímateľov s vážnou poruchou zraku sa realizuje hmatové poznávanie. 

Psychologická terapia – realizuje sa individuálnou a skupinovou terapiou. 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, uvedomovanie si potrieb druhých, rozvoj kooperácie s ostatnými 

prijímateľmi.  



 

 

Snoezelen ako individuálna multizmyslová metóda, v rámci ktorej cieľmi sú 

relaxácia a uvoľnenie prijímateľov, podpora vnímania a emocionality, rozvoj 

motoriky, kognitívnych schopností a komunikácie. - „Koncept bazálnej stimulácie“ 

– pomáha pri spastických stavoch.  

 

 

 

Krízovou intervenciou zvládame krízové situácie. Najčastejšie emočné rozladenie prijímateľov, výbuchy 

zlosti a konflikty medzi prijímateľmi.  

Aktivity na relaxáciu a voľný čas – ergoterapia, muzikoterapia, snoezelen, kultúrne a spoločenské 

podujatia, športové aktivity, duchovné a relaxačné aktivity, šikovné ruky, dámsky a pánsky klub. 

V Zariadení podporovaného bývania v Senci, ktoré je detašovaným pracoviskom DSS 

INTEGRA  sa zameriavame na individuálnu prácu. Pri vypracovávaní a realizácii Individuálnych plánov 

rozvoja osobnosti sme sa zamerali na mapovanie individuálnej a rodinnej histórie prijímateľa, okolnosti 

vzniku choroby, mapovanie jeho pozitívnych a negatívnych stránok, záujmov, sociálnej siete a pod. 

Prijímateľ si stanovil ciele, na ktorých sme spoločne pracovali a pomáhali mu v ich realizácii. 

Cieľom činnosti bolo poskytnúť prijímateľom citovú podporu a sociálne vedenie. V priebehu 

individuálnych stretnutí sa riešili problémy týkajúce sa vzájomných vzťahov, pracovných vzťahov 

a existenčných problémov. Boli vedení k vzájomnej tolerancii a úcte, no zároveň k asertivite a obrane 

svojich potrieb a záujmov. Úspech činností bol obmedzený, keďže chýbala kritickosť prijímateľov 

k vlastnému správaniu a dostatočný náhľad na chorobu. Zameriavali sme sa tiež na pomoc v prípade 

depresívnych, manických a suicidálnych stavov.   

V rámci skupinovej činnosti sme sa zameriavali najmä na rozvíjanie vzájomných medziľudských 

vzťahov, rešpektovanie práv a povinností v komunite, keďže medzi klientmi sa vyskytli viaceré konflikty.  

V zariadení podporovaného bývania okrem dohľadu poskytujeme:  

• ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

• utváranie podmienok na prípravu stravy,  

• utváranie podmienok na výkon sociálnej rehabilitácie,  

• poskytovanie podpory pri sociálnych aktivitách, sprievodoch pri vybavovaní úradných, či 

zdravotných záležitostí. 

 



 

 

 

- je služba poskytovaná prijímateľom týždennej a ambulantnej formy sociálnej služby. Slúži  ako 

pomoc, podpora a odľahčenie počas roka pre rodičov, zákonných zástupcov, opatrovníkov v ich 

neľahkej životnej situácii ako podpora pre udržanie duševného i fyzického zdravia, na oddych 

a regeneráciu síl. 

Prehľad poskytovania krátkodobej intervenčnej služby (KIS) za rok 2019 k 31.12.2019 

 Spolu Z toho počet dní poskytovania 

KIS 

  7 dní 3 dni 2 dni 

počet žiadostí KIS za rok 2019 11 0 10 1 

počet dní poskytovania KIS k 31.12.2019  32    

 

 

 

V roku 2019 sa uskutočnilo 57 spoločenských a kultúrnych akcií so socio – integratívnym charakterom v 

DSS Integra v Bratislave a v ZPB v Senci (napr. koniec šk. roka, vyrezávanie tekvíc, plavba loďou a pod.) 

 

 

 

 

 

 

 

Na 7 akciách a výletoch s nami spolupracovala Medzinárodná dobrovoľnícka organizácia INEX (napr. 

dobrovoľnícky tábor, Naše mesto, výlet do Pezinka a pod.) 

 

 

 

 



 

 

Na 6 akcií boli naši prijímatelia pozvaní inými zariadeniami (napr. ples v Modre, Športové hry, workshop 

na ľudovú nôtu a pod.)  

 

 

 

 

 

• Výrobky našich prijímateľov boli prezentované na predajných trhoch. 

 

 

 

 

 

• Workshopy pre iné DSS, dobrovoľníkov: 

 

 

 

 

 

 

• Workshopy pre rodičov:              Pre zamestnancov:  

 

 

 

 



 

 

  

Privítanie nového roka. 03. 1. 2019 

Výstava v Bibiane s názvom „Svet japonských rozprávok“. 25. 1. 2019 

„Zdravie a zdravý životný štýl“. 29. 1. 2019 

Valentín s Inexom. 14. 2. 2019 

Fašiangový ples v Integre. 20. 2. 2019 

Fašiangový ples v Modre. 21. 2. 2019 

akcia „bez obalov“ 21. 2. 2019 

Koniec fašiangového obdobia + Valentínske posedenie Senec 1. 3. 2019 

Návšteva Bratislavského bábkového divadla - predstavenie Príšerka Charlie. 6. – 7. 3. 2019 

Deň bláznov s Inexom. 1. 4. 2019 

Absolventský koncert žiakov ZUŠ. 10. 4. 2019 

Komunitné centrum v Senci zorganizovalo akciu „tvorivé dielne-aranžovanie-

Veľká noc“, na ktorej sa prítomní učili vyrábať jarné a veľkonočné ozdoby 

11. 4. 2019  

Návšteva žiakov zo Základnej školy Tajovského v Senci 11. 4. 2019 

Plaveckého Podhradia na tvorivý workshop, kde sme sa mali naučiť nové 

techniky zdobenia veľkonočných vajíčok. 

12. 4. 2019 

Dopravné múzeum Bratislava. 16. 4. 2019 

Tovareň na čokoládu – vystúpenie žiakov ZUŠ. 15. 5. 2019 

Bublinová párty Mr. Bubble. Jún 2019 

Športové hry v DSS prof. Karola Matulaya 5. 6. 2019 

Naše mesto. 7. 6. 2019 

Deň krivých zrkadiel. 9. 6. 2019 

Výlet do Pezinka. 12. 6. 2019 

Senecké leto. 15. 6. 2019 

,,Zamestnávateľ bez predsudkov“. 21. 6. 2019 

Veľký letný karneval. 28. 6. 2019 

DSS v Plaveckom Podhradí športový deň. 3. 7. 2019 

Letná opekačka. 17. 7. 2019 

Výlet do Fresh marketu. 12. 8. 2019 

Opekačka – Senec. 12. 8. 2019 

Dobrovoľníci s keramikov. 23. 8. 2019 

Výlet do Fresh marketu. 23. 8. 2019 

Tábor s Inexom (kone, hody kultúr) 2. – 6. 9. 2019 

,,Zelený deň“. 18. 9. 2019 

Plavba loďou. 25. 9. 2019 

Stolno – hokejový turnaj. 26. 9. 2019 

Sološnica – Spievajme na ľudovú nôtu. 9. 10. 2019 



 

 

 

 

 

- zapojenie sa do TEACCH programu a prvky ABA terapie pri práci s detskými prijímateľmi 

sociálnych služieb s autizmom, 

- zaviedli sme obrázkové kartičky, 

- zamerali sme sa na sociálne správanie a  adaptívny model, 

- v rámci otvárania sa komunite sme sa zamerali na realizovanie workshopov pre verejnosť – 

zariadenia, rodičia, spolupracujúce organizácie, dobrovoľníci; 

- okrem pravidelných krúžkov (hudobný - prvky muzikoterapie, literárny - prvky biblioterapie, 

pánsky klub, dámsky klub) sme zaviedli dva nové krúžky, zamerané na jemnú motoriku – keramický 

krúžok a krúžok tvorivých dielní; 

- v súvislosti s novými ponukami pre prijímateľov SS  bolo potrebné upraviť aj časový harmonogram  

realizácie. 

 

 

 

 

 

,,Nordic walking“ beseda + praktická ukážka. 10. 10. 2019 

Hallowen vyrezávanie tekvíc. 15. 10. 2019 

Hallowen workshop pre rodičov. 16. 10. 2019 

,,Čisté zvietra“. 16. 10. 2019 

DSS Rosa súťaž vo varení guľášu. 21. 10. 2019 

Workshop výroba šarkanov. 6. 11. 2019 

Dobrovoľníci so Slovenskej sporiteľne - keramika 7. 11. 2019 

BSK prezentácia výrobkov na zastupiteľstve BSK 8. 11. 2019 

Dielničky - výroba obrazov servítkovou technikou. 13. 11. 2019 

Workshop na ľudovú nôtu. 14. 11. 2019 

Ozdobovanie stromčeka v JT. 4. 12. 2019 

Mikuláš s Inexom. 5. 12. 2019 

Recitačná súťaž. 5. 12. 2019 

Vianočný večierok v Integre. 12. 12. 2019 

Veľký Biel predajné trhy. 14. 12. 2019 

Motokáry. 16. 12. 2019 

Vianočné posedenie v Senci. 18. 12. 2019 

Silvestrovská zábava. 31. 12. 2019 



 

 

 

Neoceniteľnou pomocou pri záujmových aktivitách sú dobrovoľníci a priatelia nášho zariadenia. 

Pri realizácii aktivít sú nám veľkou pomocou naši priatelia z Medzinárodnej dobrovoľníckej organizácie 

Inex Slovakia. Táto dobrovoľnícka organizácia organizuje a pomáha svojimi aktivitami DSS Integra pri 

rôznych akciách, činnostiach a podujatiach. Najvýznamnejšou dobrovoľníckou aktivitou v zariadení je 

organizovanie Medzinárodného dobrovoľníckeho tábora, kedy dobrovoľníci z celého sveta prichádzajú do 

zariadenia s cieľom pomôcť a realizovať aktivity s prijímateľmi. Tábor patrí medzi najvýznamnejšie 

obdobie v roku. 

K významným organizáciám patrí aj OZ Pegas, ktoré vzniklo z iniciatívy rodičov a aktívne pôsobí 

a pomáha DSS Integra hlavne finančne z 2% daní nám pomohlo pri zakúpení terapeutických a 

rehabilitačných pomôcok, pri realizácii canisterapie v zariadení. 

Viacerí naši prijímatelia sa taktiež zúčastňujú hry boccia a rôznych spoločenských aktivít 

realizovaných Organizáciou muskulárnych dystrofikov. 

Spolupracujeme taktiež s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského. Prax študentov 

špeciálnej pedagogiky sa v danom roku uskutočnila dvakrát (4.11. – 8.11.) a (11.11. – 15.11.). 

Dobrovoľník Matúš, ktorý nám chodil pomáhať po škole a venoval sa našim prijímateľom SS 

hlavne v športových aktivitách. 

Ďakujeme aj Gymnáziu Metodova  a Súkromnej materskej škole Benjamín v Senci za to, že 

splnili našim prijímateľom vianočné priania. 

Ďakujeme našim dobrovoľníkom za ich obetavú prácu a pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Organizačná štruktúra Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, je už viac rokov 

stabilná. Je schválená zriaďovateľom Bratislavským samosprávnym krajom v zmysle Zákona 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách zabezpečuje prevádzku zariadenia v piatich úsekoch: 

• ekonomicko prevádzkový úsek, 

• terapeutický úsek,  

• zdravotný úsek,  

• úsek stravovania,  

• úsek detašovaného pracoviska. 

 

Zamestnanci Bratislava Senec Spolu 

Riaditeľ                                          1  1 

PÉU 6,5 0 6,5 

Zdravotný úsek 23,5 0 23,5 

Terapeutický úsek  11 0 11 

Podporované bývanie 0 4 4 

Stravovací úsek 5 0 5 

Spolu  46 4 51 

 

 

 

 

Neustále skvalitňovanie našich služieb priamo súvisí s pravidelným vzdelávaním našich 

zamestnancov. V roku 2019 sa uskutočnili interné a externé vzdelávacie aktivity. 

• Január 2019 – ABA terapia 

• 29.4.2019 Konferencia VUC Trnava 

• 10.10.2019 BSK – Služba včasnej intervencie 

• 24.10.2019 BSK – Kompas do života autistu 

• 28.10.2019 BSK – Seminár RÚVZ 

• November 2019 - ,,Služba včasnej intervencie“ 

• 07.11.2019 – stretnutie soc. pracovníkov (zmena opatrovníka, úmrtie, neúhrady...) 

• 19. 11 2019 – školenie IP – DSS Sibírka 

 

 

 

 



 

 

Prehľad aktivít zrealizované zo strany ZSS nad rámec bežne vykonaných činností. 

a) Interné vzdelávacie Vzdelávacie aktivity v rámci zariadenia: 

• „Dezinfekcia v našom zariadení“ 

• „Ošetrovateľský proces“ 

• „Umývanie a dezinfekcia rúk“ 

• „Register obmedzení“ 

• „Etický kódex zdravotníckeho pracovníka“ 

• „Opatrovateľské plány“ 

• Vzdelávanie o fixovaní prijímateľa v DSS 

• Problematika patologického hráčstva 

• Predikcia vzniku rizikových situácií s klientmi v sociálnom zariadení 

• Neurotické stresom podmienené somatoformné poruchy 

• Špecifické poruchy osobnosti „ pasívne agresívna osobnosť“   

 

b) Samovzdelávacie Vzdelávacie aktivity zamestnancov absolvované z vlastnej iniciatívy: 

• „Sestry hlas v popredí, zdravie je ľudské právo“ 

• „Sterilita, špecifická starostlivosť o predčasne narodeného novorodenca“ 

• „Zdieľanie skúsenosti“ 

• „Individuálne supervízie“ 

 

c) Absolvované aktivity: 

• „Inkontinencia a jej komplexné riešenie v zariadeniach dlhodobej starostlivosti“ – aktívna účasť 

• „Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku“- aktívna účasť 

• „Multidisciplinárna starostlivosť o nefrologického pacienta“ 

• „Špecifiká oše starostlivosti o pacienta v stomatochirurgii“ 

• „Špecifiká oše starostlivosti o drogovo závislých pacientov“ 

• „XXXVI. Zoborský deň“ 

• Ostatné vzdelávacie aktivity podľa ponuky SKSaPa a BSK 

 

 

 



 

 

 

 

Objekt prevádzky Bratislava sa nachádza v Bratislave ako samostatný objekt v bytovej zástavbe 

Mestskej časti Nové mesto. Objekt pozostáva z čiastočne podpivničenej budovy pavilónového typu 

umiestnenej na vlastnom pozemku, ktorý je oplotený zo všetkých strán. V oplotení sa nachádzajú dve 

hlavné vstupné brány pre peších a jeden vstup pre motorové vozidlá. Vstupy do samotnej budovy sú riešené 

samostatne. Jednotlivé pavilóny sú označené „A“, „B“, „C“, „D“, „E“. Pavilóny „A“, „B“, „C“ majú 

samostatné vstupy. Pavilóny „D“ a „E“ majú spoločný dvojvstup, pričom jeden vstup je prístupný z 

verejnej komunikácie. Všetky pavilóny sú prepojené spojovacou chodbou. Objekt je bezbariérový. 

  Objekt prevádzky Senec sa nachádza v Senci ako samostatný objekt bytovej zástavby v centre 

mesta na pešej zóne. Objekt pozostáva z dvoch samostatne stojacich prízemných budov. Vonkajší areál je 

delený na spevnenú a trávnatú plochu, pričom trávnatá plocha tvorí 80% vonkajších priestorov. Areál nie 

je bežne prístupný verejnosti.  

 Obidva objekty spĺňajú požiadavky na ubytovacie zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 

 

 

 

 

 

Napriek tomu, že v roku 2019 prebiehalo mnoho rekonštrukcií a mali sme sťažené podmienky tak 

sme dokázali zveľadiť naše pracovné prostredie nielen z vonka ale aj interiéri. Veľké poďakovanie za 

financovanie všetkých rekonštrukcií patrí zriaďovateľovi Bratislavskému samosprávnemu kraju. 

Sústredili sme sa na : 

1. Zamestnanecké hygienické zariadenia a toalety – január – február 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Rekonštrukcia pavilónu „E“ – rehabilitácia, hygienické zariadenia a toalety – marec – apríl 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.   Vybúranie a osadenie dverí z práčovne do exteriéru marec/2019 

 4.    Zateplenie a rekonštrukcia strechy – marec – jún/2019 

 5.   Zateplenie budovy a maľovanie marec – jún/2019 

 

 

 

 

 

 

6.   Kompletná rekonštrukcia kuchyne august – december/ 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Predelenie izieb klientov v pav. „A“ a „C“  - november až december 2019                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Skrášľovanie priestorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- maľovali sme priestory po rekonštrukcii; 

- opravovali sme interiérové a exteriérové priestory v ZPB v Senci; 

- nová mobilná vaňa, 

- rozšírili sme systém stropného zdvíhacieho zariadenia    

- s príslušenstvom (kazety + vaky) v pavilóne „E“,  

- antidekubitné matrace, 

- nové vozíky pre niekoľkých prijímateľov sociálnych služieb :                                                                     

Mišku, Maroša, Ladislava a Katarínu. 

 

 

 

 

V rámci projektu „Hudba pre krajší svet ľudí so zdravotným znevýhodnením“ bolo naším cieľom 

vyzbierať prostriedky potrebné na zakúpenie viacerých muzikoterapeutických nástrojov využiteľných v 

rámci muzikoterapie v našom zariadení. Daný cieľ sme čiastočne splnili a zakúpili sme Monolinu a 

Boomwhackers sadu. 

Projekt Dobrý obchod – prezentácia a predaj našich výrobkov na portáli sashe.sk 

Nadácia poštovej banky – zakúpenie didaktických pomôcok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ďakujeme               že v nás veríte, podporujete nás a pomáhate ako sa len dá Smart Business Factory 

s.r.o. BA, OZ Pegas, OZ Inex Slovakia, rodine Turacovej, rodine Vyrvovej, Dušanovi Vankovi, rodine 

Sládkovej, Vladimírovi Halajovi, pánovi Tóthovi a Naplň krabicu od topánok a poteš niekoho. 

 

Firemný darcovia: Ďakujeme                 

 

  

 

Lidl SR v. o. s..      DM Drogerie Market    Vodohospodárske stavby, š.p.          Kaufland SR C. I.                                      

 

 

Nadácia poštovej banky       Slov. červený kríž     Slovak Telekom, a. s.         Ambitas s.r.o 

 

                                                

  Nadácia PONTIS          Benefit Management s.r.o         Tesco Stores SR, a.s.          McDonalds  

  

 

      

 PD Vajnory                         Mondelez International            AG Food                     Kapustáreň s.r.o                  

     

               

DWC Slovakia a. s.                     Orion Trade s.r.o.              Kart one arena  Černaj s. r. o.  

 

 

 

 

https://www.mondelezinternational.com/
https://www.mondelezinternational.com/


 

 

 

 

 

 

 

Prehľad plnenia príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019 podľa zdrojov financovania v eurách: 

 

Pohľadávky:  

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra evidoval k 31.12.2019 pohľadávky za poskytnuté. 

 

sociálne služby v celkovej výške 10 988,29 € ,  

z toho:  

- pohľadávka po lehote splatnosti z úhrad skutočný stav      4 862,31 € 

- pohľadávka v lehote splatnosti z úhrad  skutočný stav      6 125,98 € 

 

Záväzky:  

K 31.12.2019 sme evidovali neuhradené faktúry v Knihe došlých faktúr vo výške 1 454,04 € (skutočný 

dátum prijatia došlých faktúr je od 1.1.2019 do 15.1.2019, v lehote kedy prebiehala ročná uzávierka). 

Zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2019 v lehote splatnosti: 

DFBV/0614/19 PENAM Slovakia   146,46 € 

 

ROK 

2019 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

limit dotácii  

Plnenie  

celkom - 

skutočnosť 

z toho :     % 

plnenia 

z úpravy 

limitu 

dotácií 

z BSK Z BSK zo ŠR Dary a 

granty 

z inej 

VUC 

   ZF-41 ZF-46 ZF-

111,131 

ZF-70 ZF-11H 

       4 451,61   

I. 

Príjmy 

108 100,00 114 562,13 122 336,45 89 695,36  1600,08 584,59 26 004,81 106,79 

  

          

Výdavky 

celkom 

1 320 708,22 1 156 430,60 1 132 135,18 1 056 010,74 47 270,86 579,60 

676,20 

1 815,33 25 782,45 97,90 

z toho:          

II. Bežné 

výdavky  

/600/ 

985 221,22 1 083 659,74 1 059 610,32 1 030 756,74  579,60 

676,20 

1 383,35 

431,98 

25 782,45 97,78 

610 – 

mzdy 

585 671,10 633 625,42 625 515,03 610 210,12    15 304,91 98,72 

620 – 

odvody 

212 638,32 229 408,56 217 415,15 211 852,83    5 562,32 94,77 

630 – 

tovary a 

služby    

182 265,80 215 279,76 211 895,77 203 997,42  579,60 

676,20 

1 383,35 

431,98 

4 827,22 98,43 

640 – 

transfery 

4 646,00 5 346,00 4 784,37 4 696,37    88,00 89,49 

III. Kap. 

Výdavky 

/700/ 

335 487,00 72 770,86 72 524,86 25 254,00 47 270,86  
 

 99,66 



 

 

DFBV/0615/19 O2       40,21 € 

DFBV/0616/19 Slovak Telekom   102,30 € 

DFBV/0617/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 272,34 € 

DFBV/0618/19 ZSE Energia      90,35 € 

DFBV/0619/19 ZSE Energia    828,29 € 

DFBV/0611/19 Demifood    - 25,91 € 

 

Účet darov k 31.12.2019: 

- granty z Nadácie Pontis        152,61 € 

- dary       3 068,26 € 

Spolu stav účtu Darov k 31.12.2019   3 220,87 € 

 

 

 

Dovoľujeme si poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na aktivitách a rozvoji 

nášho zariadenia a prispeli k zlepšeniu života kvality našich prijímateľov SS.  

 

 

 

 

 

Výročnú správu za spolupráce jednotlivých úsekov spracovala:  Mgr. Veronika Pavlíková 

 V Bratislave, 11. 06. 2019                                                           PaedDr. Renáta Balážová riaditeľka 

 


