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I. O nás 
         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. 

        DSS Integra poskytuje starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb dennou, týždennou a celoročnou 
formou osobám s ťažkým mentálnym, telesným a v 
mnohých prípadoch aj so zmyslovým postihnutím. Od 
roku 2020 je otvorené Špecializované zariadenie pre 
osoby s poruchou autistického spektra, ktoré 
poskytuje služby ambulantnou formou pre dve 
skupiny. V prvej skupine sa zariadenie venuje deťom 
od 8 do 18 rokov, druhá skupina sa špecializuje pre 
dospelých od 18 do 40 rokov.   

        Zariadenie podporovaného bývania v 
detašovanom pracovisku v Senci poskytuje 
starostlivosť 12 prijímateľom sociálnych služieb  s 
duševným zdravotným postihnutím. Sociálne služby 
poskytujeme na čas určitý a neurčitý.  

      Špeciálnu a komplexnú starostlivosť zabezpečujeme tímovou spoluprácou psychológa, liečebného 
pedagóga, sociálnych terapeutov, zdravotníkov, rehabilitačných zamestnancov a mnohých ďalších. 
Výsledkom presadzovania inovatívnych prístupov v činnostiach a aktivitách, s využitím prvkov arteterapie, 
muzikoterapie, biblioterapie, pohybovej terapie, pracovnej terapie, dramatoterapie a pod., je spokojnosť 
a zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb. 

      Významnou aktivitou je spolupráca s OZ INEX Slovakia a realizácia Medzinárodných dobrovoľníckych 
táborov, kedy sa na pôde Integry stretáva viacero mladých ľudí z celého sveta. Táto aktivita a spolupráca 
je ojedinelá vo sfére sociálnych služieb na Slovensku. 

      Z iniciatívy rodičov vzniklo Občianske združenie Pegas, ktoré aktívne pomáha DSS Integra.  

II. Poslanie, vízie a ciele zariadenia 
     Víziou zariadenia je zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb, ktoré vytvára prostredie dôvery 
a vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti. Víziou je aj posilniť poskytovanie 
kvalitných sociálnych služieb v zariadení aj mimo neho. Dôležité je zabezpečenie dôstojných podmienok 
každodenného života prijímateľov sociálnych služieb, rešpektovanie ich osobného rozvoja, zručností 
a schopností, ako aj zdieľanie hodnôt individuality, jedinečnosti a požiadaviek prijímateľa sociálnej služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Cieľom zariadenia je : 

- Skvalitňovanie sociálnych služieb (podporou zameranou na osobný rozvoj prijímateľov, 
realizovaním odborných ošetrovateľských, opatrovateľských a terapeutických výkonov), 

- aktivizácia klientov (pomocou pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, poradenstvom 
pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, komunikácii v úradnom styku, sociálnou 
rehabilitáciou), 

- odbornosť (interným a externým vzdelávaním zamestnancov prispieť k profesionálnemu prístupu, 
humanizácia pri poskytovaní sociálnych služieb). 

III. Poskytovanie služieb 
Na pracovisku Tylova 21, 831 04 Bratislava sme v roku 2021 poskytli sociálne služby v: 

a) domove sociálnych služieb: 
•  Celoročnou pobytovou formou kapacitne pre 13 prijímateľov sociálnej služby. 
•  Týždennou pobytovou formou kapacitne pre 13 prijímateľov sociálnej služby. 
•  Ambulantnou formou kapacitne pre 6 prijímateľov sociálnej služby. 
 
b)  špecializovanom zariadení: 
• Ambulantnou formou v autistickej skupine pre deti od 8 do 18 rokov kapacitne pre 4  prijímateľov 

sociálnej služby. 
•  Ambulantnou formou v autistickej skupine pre dospelých od 18 do 40 rokov kapacitne pre 

4 prijímateľov sociálnej služby. 
 
c) zariadení podporovaného bývania: 
        • Celoročnou pobytovou formou kapacitne pre 12 prijímateľov sociálnej služby. 

 

IV. Základné piliere poskytovania našich služieb 
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 seba obsluhe, starostlivosti o domácnosť; 
úschovu cenných vecí. 

Zdravotná starostlivosť – zdravotnícky personál, ktorí sa v súlade so svojou odbornou 

kvalifikáciou podieľa na zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti (poskytovanie prvej pomoci, 
privolanie RZP, podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára a iné ošetrovateľské 
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. 

      DSS Integra v danom roku spolupracovala s lekármi (obvodný lekár, neurológ, psychiater, 
gastroenterológ, rehabilitačný lekár, ortopéd a stomatológ). Nadobudli sme nové prístroje ako 2 
kyslíkové oxygenerátory, 5 germicídnych žiaričov a bezdotykové teplomery.  

Pre pandemickú situáciu zariadenie vykonávalo antigénové testy. Celkový počet vykonaných testov 
bol u zamestnancov 1590, u prijímateľov sociálnych služieb 2062. Covid sa nevyhol ani nášmu 
zariadeniu, s pozitívnym výsledkom skončilo 5 zamestnancov a  5 prijímateľov sociálnych služieb. 
V zariadení sa konalo aj očkovanie proti covidu.   



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. 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 fyzioterapie sa aplikuje 
vodoliečba ako vírivý perličkový kúpeľ, ktorý pomáha znížiť zvýšené svalové napätie. 

Psychologická starostlivosť– sa zameriavala na individuálne a skupinové stretnutia, kedy sme sa 

snažili odľahčiť situáciu v súvislosti s pandémiou Covid-19. Prijímateľom sociálnych služieb,  sa pomáhalo 
prekonať toto neľahké obdobie, kedy bol prerušený ich sociálny kontakt s okolitým svetom, kamarátmi či 
rodinou. Formou rozhovoru sa preberali rôzne súvislosti, s ktorými si prijímatelia sociálnych služieb 
prechádzali. Na uvoľnenie ich napätia a emócií sa využívali prvky individuálnej muzikoterapie, prechádzky 
s prvkami preterapie, pobyt v miestnosti snoezelen, spojený najmä s relaxáciou či obyčajný rozhovor, 
v ktorom sa prijímatelia mohli bezpečne zdôveriť. Sociálny kontakt sa udržiaval prostredníctvom 
sociálnych sietí, kedy sa písalo ich rodinám, kamarátom, známym a prostredníctvom videohovorov. 
Mnohým prijímateľom sociálnych služieb stačilo obyčajné pohladenie, prihovorenie sa, individuálna 
pozornosť či prvky arteterapie, kedy svoje emócie prejavovali prostredníctvom farieb. Celkovo sme sa 
snažili o zvládnutie náročnej pandemickej situácie, ktorú naši klienti zvládli výborne. 

 

 

 

 



  Skupiny a tvorivé aktivity 
 

Celoročný pobyt 

 Počas celého roka sme sa  snažili našim prijímateľom spríjemniť dni 
rôznymi aktivitami a činnosťami. Každé ráno sme začínali rozcvičkou na 
rozhýbanie tela aj mysle. Dni sme trávili aj v exteriéri zariadenia  
s prvkami preterapie. Vnútri sme sa snažili zapájať našich prijímateľov do 
rôznych zaujímavých diskusií. Robili sme predovšetkým aktivity na rozvoj 
jemnej motoriky, rozvoj kognitívnych funkcií (pamäť, myslenie, vnímanie, 
pozornosť), ale aj rozvoj pasívnej či aktívnej slovnej zásoby. Našim 
prijímateľom sme sa snažili dni spríjemňovať najmä smiechom a dobrou 
náladou, nakoľko sa v dôsledku pandémie Covid-19 zdržiavali najmä v 
zariadení bez možností navštíviť rôzne akcie a výlety mimo zariadenia. Radi sme si preto oddýchli pri 
záujmových činnostiach ako muzikoterapia, boccia, keramika, biblioterapia a podobne.  

 

Týždenný a ambulantný pobyt 

Našim prijímateľom na týždennom a ambulantnom dennom pobyte  v zariadení poskytujeme širokú škálu 
podporných terapií, záujmových činnosti a voľnočasových aktivít. Každý s prijímateľov má možnosť vybrať 
si tú činnosť, ktorá najviac vyhovuje jeho individuálnym záujmom, záľubám a zároveň aj zdravotnému 

stavu.  

Pri daných aktivitách sa zameriavame na: 

• rozvoj jemnej motoriky a úchopu (pracovné listy, 
navliekanie korálok,  kocky, keramika, lepenie, trhanie 
novín, listovanie novín, skladanie drevených puzzle, 
písanie kroniky…),  

• hrubej motoriky (trampolína, precvičovanie 
chôdze, kopanie do lopty, záhradná hojdačka, práce na 
záhrade, beh, športové aktivity...),  

• rozvoj fantázie (maľovanie, výroba rôznych 
predmetov, kreslenie, keramika, enkaustika, dekupáž)  

• pamäťové hry, rozvoj komunikačných schopností verbálnych aj neverbálnych, hra na rôzne 
hudobné nástroje, reprodukcia príbehu, opakovanie znalostí a poznatkov..., 

• rozvoj poznávacích schopností zahŕňa tréningy  pamäti, myslenia, pozornosti, zrakové a sluchové 
vnímanie u prijímateľov s vážnou poruchou zraku sa realizuje hmatové poznávanie, 

•  taktiež využívame Snoezelen ako individuálnu multi-zmyslovú metódu, v rámci ktorej cieľmi sú 
relaxácia a uvoľnenie prijímateľov, podpora vnímania a emocionality, prvky bazálnej terapií. 
 

Od 18. 2. do 3. 3. 2021 – bol týždenný pobyt uzavretý v rámci karantény covid – 19. Na týždennom 
pobyte zostali prijímatelia SS, ktoré boli priamom kontakte s pozitívnym. Príbuzní mali voľbu si 
prijímateľov SS  zobrať do domácej starostlivosti.  

Z dôvodu preventívnych opatrení sme mali všetky akcie a súťaže v rámci skupín, ale aj tak sme sa 
dobre zabávali a zatancovali Valentín, Fašiangy, Aprílová zábava, Deň detí, Oslava príchodu leta, Mikuláš, 
Halloween, pečenie vianočných oplátok, tiramisu, punč, vianočný večierok a mnoho ďalších. 



Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra 

     V tomto zariadení máme jednu triedu pre deti s autizmom, 
funguje v rámci ambulantného pobytu. Je to trieda určená pre 
deti vo veku 8-18 rokov.  

     Títo prijímatelia ťažko a s problémami nadväzujú sociálne 
vzťahy. Je dôležité získať si ich dôveru, aby dokázali, sebe 
primeraným spôsobom, komunikovať so svojim 
prideleným terapeutom. Zväčša každý z nich má okolo seba svoj 
priestor, do ktorého nevpustí každého. Treba veľa trpezlivosti, 
mať systém a harmonogram, spoluprácu kolegov 
a v neposlednom rade veľa lásky. Keď sa podarí vstúpiť do sveta 
takéhoto dieťaťa, začneme vidieť svet jeho očami a omnoho viac 
mu rozumieť a to je základ pre prácu s ním, napredovanie 
k úspechom a udržiavanie už nadobudnutých vedomostí.  

     Deň začína pri komunikačných kartičkách na nástenke, kde má 
každý individuálne znázornené úkony a úlohy na daný deň. Doobedie prebieha učením formou 
pracovných listov, rôznych hier a skladačiek zameraných na jemnú i hrubú motoriku, pamäť, sústredenie 
a trpezlivosť – vždy primerane k veku, vedomostiam a možnostiam každého dieťaťa individuálne.  
Pamäťové a výučbové aktivity sa striedajú s oddychovými a pohybovými, takto dokážeme s dieťaťom 
zvládnuť väčší počet úloh a udržať jeho sústredenosť čo najviac bdelú. Vedieme a učíme ich 
k samostatnosti s nácvikom sociálnych zručností. V poobedňajších hodinách deti relaxujú pri hudbe, 
oddychových aktivitách, hrách a vždy uvítajú prechádzky.  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

V tomto roku nám jeden z prijímateľov dovŕšil 18 rokov a prestúpil do skupiny k dospelým. Naopak 
pribudlo nám do triedy nové dievčatko, ktoré má 8 rokov.  

     V spolupráci s odborníkmi v našom zariadení ako napríklad so zdravotným úsekom, psychologičkou 
a rehabilitačnými pracovníkmi sa snažíme vytvárať pre deti čo najpríjemnejšie prostredie. 

     Aj tento rok bol náročný, nakoľko nám ho sťažoval ešte stále Covid-19 a všetky opatrenia s ním 
súvisiace, ktoré aj naši prijímatelia pocítili.   

     Napriek tomu sme sa snažili celý rok prijímateľom spríjemniť a so všetkými opatreniami, ktoré k tomu 
patria, pre nich organizujeme oslavy a večierky ako Halloween, narodeniny, meniny, Mikuláš, vianočný 
večierok, karneval, pečenia a veľa iných. 

 



Špecializované zariadenie pre dospelých s poruchou autistického spektra 

Počas celého roka sme pracovali v nasledujúcich  smeroch: 

✓ rozvoj komunikačných schopnosti, 
✓ rozvoj matematických schopnosti a číselných predstav, 
✓ rozvoj grafomotorických a vizuomotorických schopnosti, 
✓ rozvoj priestorovej a smerovej orientácie, 
✓ rozvoj jazykových schopnosti. 

V našej práci sme používali prvky nasledujúcich terapií: 

✓ ABA terapie a TEACCH programu, 
✓ Psychomotorickej terapie, 
✓ Ergoterapie, 
✓ Gardenterapie.  

Stálou aktivitou je rozvoj komunikácie. Prijímatelia sociálnych 
služieb používajú individuálne prispôsobené komunikačné kartičky. 
V rámci ergoterapie sa snažíme podporovať samostatnosť 
prijímateľov, venujeme sa nácviku sebaobslužných činností. 
Zapájame prijímateľov do upratovania v triede, pracujeme v záhrade, staráme sa o kvety v triede, na ktoré 
sme si vyrobili ozdobné kvetináče. Pre relaxáciu máme k dispozícii aj miestnosť Snoezelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie podporovaného bývania v Senci 
 Za uplynulý rok vieme v súlade s ponúkanými aktivitami a poskytovanou psychologickou intervenciou 
povedať, že aj napriek nejednotným diagnózam klientov 
pracujeme cez pomáhajúce správanie na schopnosti ich               
prosociálnej orientácie a vzájomnej koexistencie v rámci 
zariadenia podporovaného bývania, čo zároveň predstavuje 
i prípravu na ich samostatné, plnohodnotné fungovanie 
v nasledujúcom životnom cykle.  

    Prostredníctvom aktivít a intervencií bolo cieľom naratívnym 
spôsobom, psychoedukáciou, empatickým prístupom a na základe 
kongruencie a teda autenticity podporiť u klientov otvorenú, 
úprimnú komunikáciu, ktorá transparentným spôsobom ponúka 
bezpečné prostredie na vyjadrovanie pocitov a potrieb voľne, bez 
strachu a úzkosti a naučiť sa zároveň i vzájomnej akceptácii a 
asertívnemu správaniu voči okoliu.  



     Prostredníctvom otvorenej skupinovej i individuálnej práce, založenej na motivačných rozhovoroch 
a krízovej psychologickej intervencii sme dosiahli u klientov pokroky ako v nazeraní na svoju chorobu 
a ochote pracovať na zmierňovaní jej prejavov, tak i v individuálnych schopnostiach klientov primerane 
reagovať, byť samostatnými v sebaobslužných úkonoch, v dodržiavaní denného režimu, vo vedení 

domácnosti, čo postupne podporilo získavanie 
sebadôvery a klienti sa tak stávajú zodpovednými v živote 
i v riešení konfliktných situácií.  
     Aj naďalej je však potrebné prihliadať na prácu 
v zvládaní rutiny dňa a finančnej samostatnosti, nakoľko 
posun v zvyšovaní gramotnosti v oblasti hospodárenia 
s vlastnými zdrojmi a tvorbe peňažných rezerv bol 
zaznamenaný minimálny. Dodržiavanie režimu dňa je 
rovnako dôležité práve pre budovanie návykov a sociálnej 
zrelosti.  
 
 

 

V. Aktivity a činnosti 

Dátum Názov aktivity 
20.1 Privítanie zimy 

26.1-29.1 Pečenie na fašiangy 

 Januárové oslavy narodenín a menín 

3.2 Fašiangová zábava na týždennom pobyte  

10.2 Valentín na týždennom pobyte 

16.2 Fašiangová zábava v autistických triedach 

 Februárové oslavy narodenín a menín 

8.3 MDŽ 

9.3 Valentínske balíčky od OZ Pegas 

 15.3 Vyrábanie vtáčich búdok pre vtáčiky 

22.3.-26.3 Privítanie Jari 

29.3 Príprava na veľkú noc 

30.3 Pečenie veľkonočného makového koláčika 

 Marec- marcové prečítanie kníh 

1.4 Hľadanie Veľkonočných vajíčok 

12.4 Ihrisko (pobyt na preliezkách) 

15.4 Výroba jarnej výzdoby 

15.4 Turnaj boccia 

22.4 Deň Zeme 

26.4 Activity- súťaž medzi oddeleniami 

27.4 Aprílová zábava 

27.4 Pečenie tiramisu 

 Aprílové oslavy narodenín a menín 

3.5 Stávanie Mája 

4.5 Pletenie venčekov z kvetov 

11.5 Šantenie na ihrisku mimo Integry 

18.5 Dámsky klub 

21.5 Relaxácia v prírode medzi sedmokráskami 

24.5 ,,Koľko lásky je vo vašom srdci“ 

 Májové oslavy narodenín a menín 

1.6 Deň detí 

4.6 Zmrzlina 

11.6 Naše mesto 

17.6 Rekonštrukcia terapeutických stolov 

30.6 Oslava príchodu leta 

 Júnové oslavy narodenín a menín 

3.8 Súťaž BSK- Najkrajšia záhrada v zariadení sociálnych služieb 

1.8 Opekačka Rozsutec 

20.8 Zberanie plodov z našej záhrady 

 Letné oslavy narodenín a menín 

7.9 Športové hry 

8.9 Opekačka v záhrade 

9.9 Maľovanie spoločného obrazu 

10.9 Výroba magnetiek 



 Septembrové oslavy narodenín a menín 

1.10 Privítanie jesene 

7.10 Sladké potešenie 

13.10 Jesenné upratovanie v záhrade 

20.10 Halloweenska výzdoba  

27.10 Halloweenska párty na týždennom pobyte 

27.10 Opekačka v záhrade 

  Októbrové oslavy narodenín a menín 

2.11 Halloweenska párty na celoročnom pobyte 

24.11 Výroba adventného venca 

 Novembrové oslavy narodenín a menín 

2.12 Súťaž BSK- Najkrajší jesenný kvetináč 

4.12 Vianočné pečenie na celoročnom pobyte 

6.12 Mikulášska párty 

7.12 Zdobenie Vianočného stromčeka 

8.12 Pečenie vianočných oblátok na týždennom a dennom pobyte 

9.12 Zimné práce v záhrade 

10.12 Pečenie slaných tyčiniek z lístkového cesta 

13.12 Príprava na Vianoce 

14.12 Pečenie oblátok na celoročnom pobyte 

15.12 Príprava občerstvenia (tiramisu a punč) 

15.12 Pečenie medovníkov a orechových sušienok  

16.12 Výrova vianočnej ikebany na celoročnom pobyte 

17.12 Vianočný večierok 

20.12 Výroba snehuliaka na celoročnom pobyte 

 Decembrové oslavy narodenín a menín 

 

 

Ukážky z našich aktivít 

Fašiangové pečenie a fašiangová zábava 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Prípravy na veľkú noc a hľadanie veľkonočných vajíčok 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Oslavy príchodu leta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Halloweenska párty 
 
 
 

 
 

 
 
 
Vianočný večierok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



VI.   Plnenie kapacity a krátkodobá intervenčná služba 

      Krátkodobá intervenčná služba (KIS) je služba poskytovaná prijímateľom týždennej a ambulantnej 
formy sociálnej služby, ktorá slúži ako podpora či pomoc na odľahčenie počas roka pre rodičov, 
zákonných zástupcov, opatrovníkov v ich neľahkej životnej situácii na udržanie duševného i fyzického 
zdravia, oddych a regeneráciu síl. 

Prehľad poskytovania krátkodobej intervenčnej služby za rok 2021: 

Prijímatelia ambulantnej formy 

Počet prijímateľov SS                   Počet nocí na 

KIS - TF 

Počet nocí na 

KIS CF 

SPOLU 

 DSS - AF               1 7             23 30 

ŠZ - AF deti        0 0 0 0 

ŠZ - AF dospelí       0 0 0 0 

 

Prijímatelia týždennej formy 

 Počet prijímateľov 

SS 

 Počet nocí na 

KIS CF 

SPOLU 

DSS - TF 2  9 9 

 

 

 

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

služby k   31. 12. 2021: 
Plnenie kapacity 

 

spolu Pracovisko Bratislava Pracovisko Senec 

 DSS ŠZ Podporované bývanie 

 Celoročný pobyt Týždenný pobyt Ambulantný pobyt Ambulantný pobyt Celoročný pobyt 

deti dospelí 

52 13 13 6 4 4 12 

 

Počet záujemcov vedených v evidencii čakateľov 

spolu Pracovisko Bratislava Pracovisko Senec 

 DSS ŠZ Podporované bývanie 

 Celoročný pobyt Týždenný pobyt Ambulantný pobyt Ambulantný pobyt celoročný pobyt 

deti dospelí 

66 46 17 0 1 0 2 

 
 

VII.   Organizačná štruktúra 

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

 

• Prevádzkovo-ekonomický úsek, 

• terapeutický úsek, 

• zdravotný úsek, 

• úsek detašovaného pracoviska. 
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vedúci PEÚ  
1 61% 15% 24% 

 hlavná sestra 
1 80% 20% 0% 

 vedúci TÚ 1 
80% 20% 

0%   

soc.terapeu

t(koordin.) 1 
0% 0% 100% 

ekonóm 

1 61% 15% 24% 

 

sestra/praktic

ká sestra 

5 80% 20% 0% 

 

referent pre 

sociálne služby 1 

61% 15% 24% 

 

asistent PB 

- 

psychológ 1 
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mzdový 

účtovník 
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 fyzioterapeut 
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 opatrovateľ 
13 100% 0% 0% 

 psychológ 1 
80% 20% 0% 

     
      

pračka, šička, 

upratovačka 
1 80% 20% 0% 

   
        

     
      

   

   

asistent 

výživy 1 
80% 20% 0% 

 

Špecializované 

zariadenie 
      

 

Špecializované 

zariadenie     
  

   

 

 

 

kuchár 2 
80% 20% 0% 

 opatrovateľ 2 
0% 100% 0% 

 

špeciálny/lieč./s

oc. pg. 2 
0% 100% 0% 

      
pomocný 

kuchár 2 
80% 20% 0% 

   24 
      

 inštr. soc. rehab 2 
0% 100% 0% 

      

  13   
      

  

     13 
      

      

                        

  

  

   

  

   

Zamestnanc
i spolu B

ra
ti

sl
av

a
 

Se
n

ec
 

 spolu       
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VIII. Prevádzkové zabezpečenie 

      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. 
V našom zariadení sa realizovala v danom roku oprava wifi siete. Taktiež sa realizoval nákup a 
inštalácia technického zdvíhacieho zariadenia na zlepšenie manipulácie s imobilnými fyzickými 
osobami s kombinovaným postihnutím s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
      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. 



IX.   Hospodárenie s finančnými prostriedkami 

 

 Schválený 

rozpočet na r. 

2021 

Upravený 

limit dotácii 

na 

r. 2021 

Plnenie 

celkom - 

skutočnosť 

z toho :     % 

plnenia 

z uprav. 

limitu 

dotácií 

 z BSK Z BSK zo ŠR Dary a 

granty 

z inej VUC 

 ZF-41 ZF-46,20 ZF 

111,131 

ZF-70 ZF-11H 

I. Príjmy 114 535,00 170 894,33 174 994,35 90 027,07  53 717,68  31 249,60 102,40 

          

Výdavky 
celkom 

1 194 251,48 1 396 692,93 1 324 296,03 1 143 269,55 67 219,99 81 914,92 641,97 31 249,60 94,82 

z toho:          

II. Bežné 
výdavky  /600/  
z toho: 

1 194 251,48 

 

1 310 423,24 1 240 804,34 1 139 359,55 14 328,30 55 224,92 641,97 31 249,60 94,69 

610 – mzdy 730 013,94 782 233,22 745 201,44 689 424,36  37 562,08  18 215,00 95,27 

620 – odvody 262 250,40 281 639,54 264 027,14 244 766,33  12 726,56  6 534,25 93,75 

630 – tovary a 
služby    

192 501,14 233 564,48 225 658,73 199 413,83 14 328,30 3 681,94      

1 254,34 

641,97 6 338,35 96,62 

640 – transfery 9 486,00 12 986,00  5 917,03 5 755,03    162,00 45,56 

III. Kap. 
Výdavky /700/ 

0,00 86 269,69 83 491,69 3 910,00 52 891,69 26 690,00   96,78 

 

Pohľadávky:  

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra evidoval k 31.12.2021 pohľadávky za poskytnuté 
sociálne služby v celkovej výške 12 520,51 € ,  
z toho:  

- pohľadávka po lehote splatnosti z úhrad  skutočný stav      5 909,12 €, 
- pohľadávka v lehote splatnosti. z úhrad  skutočný stav      6 611,39 €. 

Záväzky:  

K 31.12.2021 sme evidovali neuhradené faktúry v Knihe došlých faktúr vo výške 1 334,44 € (skutočný 
dátum prijatia došlých faktúr je od 1.1.2022 do 15.1.2022, v lehote kedy prebiehala ročná uzávierka). 

Zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2021 v lehote splatnosti: 
1. PENAM Slovakia  82,95 € (potraviny) 
2. CMT Group     7,80 € (odvoz bioodpadu v SC za 12/2021) 
3. O² Slovakia   97,39 € (poplatky za mob.tel. za 12/2021) 
4. Slovak Telekom  102,02 € (poplatky za telekomunikačné služba za 12/2021) 
5. Slovnaft   100,63 € (PHL za 12/2021) 
6. BVS     317,98 € (vodné stočné zrážka za 12/2021 za prac. v BA) 
7. ZSE Energia   406,83 € (vyúčt. el. za 12/2021 za prac. BA) 
8. ZSE Energia   218,84 € (vyúčt. el. za 12/2021 za prac.SC) 
Účet darov k 31.12.2021 od rôznych darcov vo výške 7 304,95 €. 

 

X.   Projekty 

V roku 2021 zariadenie bolo úspešné v niekoľkých projektoch financované z MPSVaR SR: 
 

- Na hygienu vo výške 1700 eur 
- Na infekčné príplatky v čase karantény zariadenia 
- Dotácie pre zamestnancov 
- Na vitamíny pre prijímateľov a zamestnancov zariadenia vo výške 2060 eur 
- Stropné zdvíhacie zariadenie vo výške 26 690 eur 
-  

 



XI.   Sponzori a dobrovoľníci 

      Veľká vďaka patrí sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú zariadeniu už dlhé roky, či už rôznymi 
aktivitami, prácou či darmi pre našich prijímateľov.  V tomto roku nám prišlo pomôcť 26 dobrovoľníkov 
v Bratislave a 6 dobrovoľníkov v Senci. Medzi významných dobrovoľníkov patrí OZ INEX Slovakia, ktorí nám 
pomáhajú nie len pri rôznych prácach v zariadení, ale aj pri aktivitách ako Mikuláš, Deň detí, či Naše mesto. 
Celkovo u nás dobrovoľníci strávili 604 hodín dobrovoľníckej práce.  

 

  

                        

                

         

 

 

Zo         ďakujeme všetkým. 

 

 

Výročná správa bola spracovaná v spolupráci so zamestnancami zariadenia. 

 

         PaedDr. Renáta Balážová 
                                                                                                                               riaditeľka 


