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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.
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.
Od 13.03.2012 sme v detašovanom pracovisku Senci rozšírili poskytovanie služieb 
v zariadení podporovaného bývania.
Pozitívne výsledky v práci v zariadení podporovaného bývania(ďalej len „ZPB“) nám 
vnuklo myšlienku pretransformovať celú prevádzku detašovaného pracoviska v Senci na 
ZPB, čo sme realizovali od 01.05.2016.



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.
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



V Domove sociálnych služieb sme poskytovali sociálne služby celoročnou pobytovou 
formou  v Bratislave 13 klientom, 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.



V Zariadení podporovaného bývania sme poskytovali sociálne služby celoročnou 
pobytovou formou 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.

Pozitívne výsledky v práci v zariadení podporovaného bývania(ďalej len „ZPB“) nám 
vnuklo myšlienku pretransformovať celú prevádzku detašovaného pracoviska v Senci 
na ZPB, čo sme realizovali od 01.05.2016.
To znamená, že časť zariadenia, ktorá slúžila do 30.04.2016 na poskytovanie 
sociálnych služieb v DSS pre 6 klientov sa organizačnou zmenou pretransformovala  
na ZPB  a rozšírili sme túto službu pre 12 klientov.



 Stav k 31.12.2016 Domov sociálnych služieb

spolu Pracovisko Bratislava Pracovisko Senec

 Celoročný pobyt Týždenný pobyt Ambulantný pobyt Podporované bývanie

49 13 13 14 9

 z toho z toho z toho z toho

 deti dospelý deti dospelý deti dospelý dospelý

 0 13 1 12 4 10 9

Mobilní 0 1 0 2 0 4 9

Imobilní 0 12 1 10 4 6 0

Priemerný vek 29 rokov 37 rokov



V domove sociálnych služieb poskytujeme služby vo viacerých základných pilieroch:
 
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,



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,



- 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), poskytujeme fyzioterapiu, podľa plánovaného harmonogramu

- rehabilitácia:  prvky Bobáthovej, Kabáthovej metodiky, Kaltenborna a izometrické 
cvičenia. 

                       aktívne, pasívne cvičenia a špeciálne dychové cvičenia. 
                       polohovanie: antidekubitové, stimulačné a korekčné.

- elektroliečba: magnetoterapia, Rebox, bioptrónová lampa a z t
- teploliečba:  lavathermové vrecká a parafínové zábaly.
- fyzikálna terapia: masáže,  vodoliečba ako vírivý perličkový kúpeľ, hydromasážne 
techniky



formou individuálnych vzdelávacích programov, utváranie podmienky na 
vzdelávanie a spoluprácou so ŠZŠ na Nevädzovej ulici naši klienti absolvujú 
povinnú školskú dochádzku.



Medzi najdôležitejšie úlohy sociálnej práce v našom zariadení patrí aktivizácia prijímateľov 
sociálnych služieb pre nich najoptimálnejším spôsobom. Za týmto účelom v zariadení 
poskytujeme širokú škálu podporných terapií, záujmových činností a voľnočasových aktivít, 
aby každý prijímateľ individuálne mal možnosť vybrať si tú činnosť, ktorá najviac vyhovuje 
jeho záujmom, záľubám a zároveň aj zdravotnému stavu. Aktivizácia prijímateľov je 
zámerná a cielená, nakoľko vedie k udržaniu alebo aj k zvyšovaniu doteraz získaných 
schopností, zručností, prípadne napomáha k zlepšovaniu celkového fyzického aj 
psychického zdravia prijímateľov. Významným pozitívom aktivizácie prijímateľov je aj 
účelné vyplnenie ich voľného času, ktoré eliminuje nežiaduce patologické javy v správaní. 
Prijímatelia „zamestnaní“ vhodnou aktivitou sú menej agresívni a konfliktní a nepodliehajú 
depresívnym stavom v takej miere ako pasívni prijímatelia.



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

- pracovná terapia - 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. 

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



ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 
pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva je 
súčasťou poskytovania našich služieb v 
domove sociálnych služieb



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



Pre klientov DSS sme pripravili nové inovatívne služby:
Interný projekt: „Poznaj sám seba“ – prostredníctvom krátkeho filmu, na ktorom 
je klient v činnosti,  pozoruje vlastné správanie a konanie. Projekt je zameraný na 
sebapoznávanie, sebaobhajovanie.

Realizovali sme workshopy pre iné zariadenia – 
maľovanie na sklo, Deň krivých zrkadiel,..

netradičné návštevy: Motokárová dráha, 
s možnosťou jazdy

                           Besedy: s paraolympijskou víťazkou                                                 
       v streľbe Veronikou

pokračujeme:
Otváranie sa verejnosti – 

zapojenie klientov do prezentácií a predaja vlastných 
prác /výrobkov 



Pre klientov podporovaného bývania sme pripravili:
Interný projekt: „Zamestnanosť je výhodou“ zameraný na uvedomenie si prínosov zamestnanosti
Interný projekt „môj Dom, môj Hrad“ – zameraný na starostlivosť o domácnosť, rozpoznávanie 
hodnôt vlastného bývania, 
Vzdelávacie aktivity na zvyšovanie kognitívnych funkcií – pamäťové tréningy
Úspešný projekt s Fy DM Drogerie – Iniciatíva – „Revitalizácia záhrady“ - zameraná na začlenenie 
klientov do komunity 
výroba textilných predmetov - hračiek na predaj
Pokračujeme v zapojení klientov do Projektu „Chudoba a zamestnanosť“ – hľadanie pracovných 
príležitostí a spoluprácu s MÚ Senec – klienti PB v rámci dobrovoľníctva udržiavajú verejnú zeleň 
na pešej zóne



Počas roka 2016 sme pre klientov zariadenia zrealizovali:
- 12 poldenných výletov
- 46 aktivít zameraných na spoznávanie komunity, mesta
- 12 workshopov
- 11 divadelných predstavení

Zúčastnili sme sa na:
-  5 športových súťaží 
- 2 súťaží zameraných na umenie
Prezentovali sme naše zariadenie
- 12 krát na predajných trhoch so svojimi výrobkami



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..
Medzi najvýznamnejšie spolupracujúce dobrovoľnícke organizácie patrí 
Občianske združenie Inex Slovakia . Našou 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.

V roku 2016 bolo v našom zariadení 265 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.  
Všetkým dobrovoľníkom  srdečne ďakujeme



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.



Neoddeliteľná je spolupráca s Občianskym združením Pegas – ktoré vzniklo z iniciatívy 
rodičov a aktívne pôsobí pri DSS a pomáha DSS Integra hlavne finančne z 2% daní.
V spolupráci so špeciálnou základnou školou na Nevädzovej ul. umožňujeme 
individuálne vzdelávanie aj najťažšie zdravotne postihnutým klientom absolvovať 
školskú dochádzku.
Bezodplatne využívame  kadernícke, kozmetické, manikérske a pedikérskeslužby 
spoluprácou so Strednou odbornou školou na Svätoplukovej ul.  Študenti zároveň 
realizujú v našom zariadení prax. 
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 2016 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“.
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. 



Domov sociálnych služieb pre 
deti a dospelých  Integra 
získal v roku 2016 dary 
v celkovej hodnote  
12,600,62€ . 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.



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 (7,5 zamestnanca) úsek stravovania (5 zamestnancov) 
zdravotný úsek (22,5 zamestnancov) terapeutický úsek (9 zamestnancov), 
úsek detašovaného pracoviska (4 zamestnanci), v celkovom počte 48 zamestnancov.



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 2016 boli prioritnými okruhmi vzdelávania:
-štandardy sociálnych služieb
- vzťahy zamestnanec klient
- autogénny tréning zamestnancov
- supervízia 
- registratúra
- zážitkové učenie
kvalita poskytovaných služieb v oblasti: ošetrovateľskej, opatrovateľskej, terapeutickej 
a prevádzkovej
verejné obstarávanie
 
Vzdelávania sa zúčastňovali všetci zamestnanci podľa harmonogramu vzdelávania. Spolu 
sa uskutočnilo 59 rôznych vzdelávaní, na ktorých sa zúčastnilo 186 zamestnancov 
Vzdelávanie zamestnancov sme realizovali interným a externým vzdelávaním.



    Z toho  

 Schválený 

rozpočet na 

r. 2016

Upravený 

limit dotácii 

na r. 2016

Plnenie 

celkom -

skutočnosť

z BSK 

ZF-41

zo ŠR  

ZF-111

Dary

ZF-72 a

z inej VUC 

ZF-11H

% plnenia 

z upraveného 

limitu dotácií

I. Príjmy   99 147,56 114 447,99 119 399,39   78 907,55 89 651,40 6 352,31 23 395,68 104,33

Výdavky celkom 757 390,00 784 488,51 784 488,51 754 740,52  6 352,31 23 395,68 100,00

z toho:         

II. Bežné výdavky  /600/ 757 390,00 758 672,21 758 672,21 732 540,52  2 736,01 23 395,68 100,00

z toho:         

610 – mzdy 423 497,00 427 490,19 427 490,19 413 479,19   14 011,00 100,00

620 – odvody 156 439,00 154 746,77 154 746,77 149 671,63     5 075,14 100,00

630 – tovary a služby   171 082,00 173 417,74 173 417,74 166 476,19  2 736,01   4 205,54 100,00

640 – transfery     6 372,00     3 017,51     3 017,51     2 913,51        104,00 100,00

III. Kap. Výdavky /700/            0,00   25 816,30   25 816,30   22 200,00  3 616,30  100,00

Pohľadávky: 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra evidoval k 31.12.2016 pohľadávky 
za poskytnuté sociálne služby v celkovej výške 8 376,30 € , z toho: 
- pohľadávka po lehote splatnosti z úhrad 2 639,79 €, 
- pohľadávka v lehote splatnosti z úhrad 5 967,77 €, 
- záväzok organizácie voči klientom z úhrad – 231,26 €
Pohľadávka po zomrelom klientovi za pohreb - predmetom dedičského konania 293,59 €. 
 
Záväzky: 
K 31.12.2016 Domov sociálnych služieb Integra evidoval záväzky voči dodávateľom v 
lehote splatnosti vo výške 2 158,30 € ( voči Termmingu za 12/2016 za teplo a vodu na 
ohrev teplej vody, poplatky za telefóny – Slovak Telekom, O2 Slovakia , poplatok 
za internet – Slovak Telekom, poplatok za odvoz odpadu – Hlavné mesto SR BA, za 
dodávku potravín – Prvá Bratislavská pekárenská)



 
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, 25.06.2017     PaedDr. Renáta Balážová

                 riaditeľka


