
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY  KRAJ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČELÁRE - KÍRŤ

                                  Strana 1 z 38

            

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2020



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČELÁRE - KÍRŤ

Výročná správa – rok 2020

OBSAH Strana

1. INFORMÁCIE O DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB............................................................................3

1.1. KONTAKTY....................................................................................................................................................3

1.2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY..........................................................................................................................3

2. POLITIKA KVALITY.....................................................................................................................................4

3. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY  POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB..................................5

3.1. UBYTOVANIE................................................................................................................................................5

3.2. STRAVOVANIE.............................................................................................................................................7

3.3. UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE, ÚDRŽBA BIELIZNE...............................................................9

3.4. MATERIÁLNE PODMIENKY....................................................................................................................10

3.5. PERSONÁLNE PODMIENKY...................................................................................................................11

3.6. FINANČNÉ PODMIENKY..........................................................................................................................12

3.7. PREHĽAD ÚHRAD ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY ZA ROK 2020...................................................12

3.8. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2020...................................................................13

4. TERAPIE, REHABILITAČNÉ PRÍSTUPY PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB...........14

5. ČINNOSŤ V ROKU 2020...........................................................................................................................20

5.1. HODNOTENIE PLNENIA STANOVENÝCH CIEĽOV ZA ROK 2020................................................20

5.2. REALIZOVANÉ SOCIÁLNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ PRE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY V DSS V SLEDOVANOM OBDOBÍ.................................................................................................22

5.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV V ROKU 2020..............................................................................25

5.4. POČET EXTERNÝCH SUPERVÍZNYCH STRETNUTÍ V ROKU 2020..............................................27

5.5. PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2020.....................................................................................................28

5.6. ĎAKUJEME NAŠIM SPONZOROM !......................................................................................................30

5.7. ROZVOJ A HUMANIZÁCIA ZARIADENIA V ROKU 2020..................................................................31

5.8. EVIDOVANÉ SŤAŽNOSTI V ROKU 2020..............................................................................................33

5.9. HODNOTENIE SPOKOJNOSTI PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY S POSKYTOVANÝMI  

SOCIÁLNYMI SLUŽBAMI ZA ROK 2020.......................................................................................................33

5.10. HODNOTENIE SPOKOJNOSTI RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV PRIJÍMATEĽOV 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY.........................................................................................................................................36

6. PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE...............................................................................................................37

                        Strana 2 z 38



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČELÁRE - KÍRŤ

Výročná správa – rok 2020

1. INFORMÁCIE O DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1.1. KONTAKTY

Adresa na doručovanie pošty: Domov sociálnych služieb
Čeláre - Kírť 189,  99122  p. Bušince

Forma organizácie: Organizácia je zariadením sociálnych služieb zriadeným
zriaďovateľom ako rozpočtová organizácia s vlastnou 
právnou subjektivitou. 
Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj

Telefón (ústredňa): 047/4308300, 047/4308333
E-maily:                                             riaditelka@dsscelarekirt.sk,  

                                                                        uctovne@dsscelarekirt.sk
                                                                        socialne2@dsscelarekirt.sk, 

webová stránka: www.dsscelarekirt.sk
IČO: 00647560
DIČ: 2021314141
Dátum vzniku ZSS: 1953
Štatutárny orgán: Anastázia Kertészová Boriková, PaedDr.

1.2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v zmysle Zriaďovacej  listiny Domova
sociálnych služieb, Čeláre – Kírť č. 189, Bušince č. 002/002560 zo dňa 25.6.2002 v znení
neskorších  doplnkov  v súlade  s ustanoveniami  zákona  č.  448/2008  Z.  z.  o sociálnych
službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č. 455/1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Sociálne  služby  sa  poskytujú  prijímateľom  sociálnych  služieb  s nasledovnou  skladbou
kapacity: 

46 miest –  Domov sociálnych služieb – poskytovanie sociálnych služieb  dospelým
zdravotne  postihnutým  občanom  s duševnými  poruchami  a poruchami  správania
celoročnou formou pobytu  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo,  sociálna  rehabilitácia,  ubytovanie,  stravovanie,  upratovanie,  pranie,
žehlenie, údržba  bielizne  a šatstva,  osobné  vybavenie,  zabezpečenie  ošetrovateľskej
starostlivosti,  pracovnej  terapie,  záujmovej  činnosti  a utváranie  podmienok  na  úschovu
cenných vecí.

60  miest   -  Špecializované  zariadenie –  poskytovanie  sociálnej  služby  fyzickej
osobe,  ktorá je  odkázaná na pomoc inej  fyzickej  osoby,  jej  stupeň odkázanosti  je
najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je Huntingtonova
choroba a schizofrénia celoročnou formou pobytu - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej  osoby,  sociálne  poradenstvo,  sociálna  rehabilitácia,  ubytovanie,  stravovanie,
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upratovanie,  pranie,  žehlenie, údržba bielizne a šatstva,  osobné vybavenie,  zabezpečenie
ošetrovateľskej  starostlivosti,  pracovnej terapie,  záujmovej  činnosti  a utváranie podmienok
na úschovu cenných vecí.                                                       

2. POLITIKA KVALITY

Poslanie zariadenia
Pomáhať, podporovať, rešpektovať. 

Vízia
Plnohodnotný a rovnocenný život pre každého aktéra sociálnych služieb.  

Hlavný cieľ
Dosiahnuť spoločnou prácou plné uspokojovanie potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej
služby  a ich  blízkych,  získať  ich  uznanie,  so  súčasným  dosiahnutím  spokojnosti
zamestnancov.

Pre napĺňanie vízie a hlavného cieľa prijal manažment nasledovné zásady politiky
kvality:

 Systém  manažérstva  kvality  uplatňovať  ako  stabilný  proces  trvalého  zlepšovania
rozvoja  DSS. Neustálym  monitorovaním  procesov  a prijímaním  opatrení  trvalo
zlepšovať SMK. 

 Cieľavedome  vytvárať  dlhodobé,  pozitívne  väzby  s prijímateľmi  sociálnej  služby
a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.

 Poznať  individuálne  potreby  každého  prijímateľa  sociálnej  služby  a tie  osobným
prístupom riešiť.  Akceptovať  nezvyčajné  spôsoby  správania  prijímateľov  sociálnej
služby,  keď  nie  sú  v rozpore  s ľudskou  dôstojnosťou,  bezpečnosťou   PSS
a personálu.

 Neustále  monitorovať  spokojnosť  prijímateľov  sociálnej  služby  a ich  rodinných
príslušníkov  s poskytovaním sociálnej  starostlivosti  so  zameraním na zaopatrenie,
stravovanie, ubytovanie a sociálne služby.  

 V diagnostických  a rehabilitačných  procesoch  neustále  zabezpečovať  bezpečnosť
prijímateľa sociálnej služby. 

 Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb musia byť vykonávané
kompetentným  a kvalifikovaným  personálom.  Neustále  zlepšovať  podmienky pre
ďalší  rozvoj  našich  aktivít,  zvyšovať  odbornú  úroveň  zamestnancov  a ich
kompetentnosť.

 Vytvárať  pracovné  prostredie  vylučujúce  vznik  možných  chýb,  a  podporujúce
vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu, partnerstvo a tímovú spoluprácu. 

 Riadiť sa platnými zákonmi a normami a rešpektovať práva PSS. Sledovať najnovšie
trendy  v oblasti  sociálnych činností  a tie  implementovať  na  podmienky  nášho
zariadenia.
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 Pri  všetkých  činnostiach  zaistiť  bezpečnosť  prijímateľov  sociálnej  služby,  doplniť
a plánovať opatrenia na zvládanie rizík.

3. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY  POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB

3.1. UBYTOVANIE

DSS poskytuje  ubytovacie služby s časovo neobmedzeným ubytovaním pre klientov v 49
izbách  so  spoločnými  hygienicko-sociálnymi  zariadeniami  s kapacitou  106   miest.
Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní na základe dohody v jedno-, dvoj-, trojlôžkových
izbách v piatich samostatných obytných budovách. Piate oddelenie funguje, ako prípravné
centrum podporovaného bývania, kde sú umiestnení 9 klienti s vyššou mierou samostatnosti.
Ubytovanie sa poskytuje s prihliadnutím na možnosti zariadenia a požiadavky klientov. 

Počet izieb v zariadení: 49

Trojlôžkových: 13
Dvojlôžkových: 31
Jednolôžkových   5

Fotodokumentácia: obnovené priestory ubytovacieho pavilónu CENTRUM (2019)

      

  

Základné vybavenie izieb: 
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Stále lôžko pre každého ubytovaného, spoločenský stôl v každej izbe, stolička pre 
každého ubytovaného, dvojdielna skriňa pre každého ubytovaného, nádoba na odpady.

Základné vybavenie lôžok:
Nočný stolík, matrac, plachta, poduška a  obliečka, prikrývka a obliečka. 

Na vykonávanie osobnej hygieny prijímatelia v každom pavilóne využívajú spoločné
kúpeľne, vybavené umývadlami, vaňou a sprchovacími kútmi a toaletami. 

Fotodokumentácia: sociálne priestory ubytovacích priestorov Platan, Breza, Javor a Lipa po 
komplexnej rekonštrukcii (2018 – 2019)
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3.2. STRAVOVANIE

DSS má vlastnú kuchyňu, ktorá je prevádzkovaná počas celého roka. V roku 2019 prešla
celkovou rekonštrukciou.
Stravovanie  v zariadení  je  poskytované  v  súlade  so  zásadami  zdravej  výživy  a  
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa  stravných jednotiek. Kuchyňa
je prevádzkovaná počas celého roka. 

Kapacita kuchyne je  200 jedál denne. Jedná sa o prípravu jedál spoločného stravovania a to
 pre obyvateľov domova 
 pre zamestnancov 
 pre cudzích stravníkov 

Fotodokumentácia: kuchyňa po komplexnej rekonštrukcii (2019)

  

Priestory  jedálne  pre  obyvateľov  sa  nachádzajú  na  jednotlivých  oddeleniach  s kapacitou
počtu ubytovaných prijímateľov sociálnej služby v objekte. Strava sa prepravuje z kuchyne
na jednotlivé oddelenia v hermeticky uzatvárateľných nádobách. 

Fotodokumentácia: priestory jedálne na ubytovacích pavilónoch
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Prijímatelia SS sa stravujú 5 x denne (pre diabetikov 6 x),  z toho varená strava je obed
a večera. 

Druh a počet priemerne vydaných jedál denne za rok 2020

Diéta

racionálna,
nízkobielkovinová

diabetická
diabetická-šetriaca,

diabetická-
nízkobielkovinová

Spolu

Raňajky 84 16 100
Desiata 84 16 100
Obed (klienti, zamestnanci, 
cudzí stravníci

109 16 125

Olovrant 84 16 100
Večera 84 16 100
2.vereča 0 16 16
SPOLU 445 96 541

       Skladba stravníkov: 
 počet stravujúcich klientov             106
 počet stravujúcich zamestnancov  69
 počet cudzích stravníkov (v priemere) 10

Stravná jednotka za rok 2020 (prijímatelia sociálnych služieb)

Na určenie stravnej jednotky na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje sociálna služba 
v  DSS  Čeláre  –  Kirť  s  celoročnou  pobytovou  formou  s  počtom  odobratých  jedál
zodpovedajúcim  celodennému  stravovaniu  sa  pre  účely  určenia  úhrady  za  stravovanie
počíta:

Základná stravná jednotka a hodnota stravy
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Jedlo

2,87 0,57 3,44
raňajky 20% 0,58
desiata 7% 0,2
obed 40 % 1,23
olovrant 7% 0,2
večera 26% 0,66
večera 20%
2. večera 6%

Stravná jednotka 
€/jedlo 

(ods.11VZN)

Režijné náklady 
upravené 

(ods.10VZN)

Hodnota 
€/jedlo

Diabetické a iné diétne stravovanie (bielkovinová a výživná diéta)

Jedlo

3,30 0,66 3,96
raňajky 20% 0,66
desiata 7% 0,23
obed 40 % 1,32
olovrant 7% 0,23
večera 26%
večera 20% 0,66
2. večera 6% 0,20

Stravná jednotka 
€/jedlo 

(ods.12VZN)

Režijné náklady 
upravené 

(ods.10VZN)

Hodnota 
€/jedlo

Bezlepkové a bezlaktózové stravovanie

Jedlo

3,59 0,72 4,31
raňajky 20% 0,72
desiata 7% 0,25
obed 40 % 1,44
olovrant 7% 0,25
večera 26% 0,93
večera 20%
2. večera 6%

Stravná jednotka 
€/jedlo 

(ods.12VZN)

Režijné náklady 
upravené 

(ods.10VZN)

Hodnota 
€/jedlo

Stravná jednotka za rok 2020  (zamestnanci a cudzí stravníci)

Fyzické  osoby,  ktorým  sa  poskytuje  stravovanie  v DSS  Čeláre  -  Kírť,  platia  úhradu  za
celkovú hodnotu stravy (náklady na suroviny a 100 % režijné náklady na prípravu stravy).
                                                                                                                                                  

Obed
Hodnota stravy 

pre zamestnancov DSS pre cudzích stravníkov
Stravná jednotka 1,23 € 1,23 €
Režijné náklady 1,33 € 1,33 €
SPOLU 2,56 € 2,56 €

Príspevok zo sociálneho fondu 0,35 € 0,00 €
Príspevok zamestnávateľa 55 % 1,41 € 0,00 €
Zamestnanec hradí 0,80 €

STRAVOVACIA KOMISIA

Komisia  je  iniciatívnym a  poradným orgánom riaditeľa  DSS pre  skvalitnenie  stravovania
a presadzovania   záujmov  prijímateľov  sociálnej  služby  (PSS)   a zamestnancov  v danej
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oblasti.  Zloženie členov stravovacej komisie upresňuje interná smernica č. 24 – „Činnosť
stravovacej  komisie“.  Stravovacia  komisia  zasadá  každý  pondelok  vždy  v prítomnosti
prijímateľov  sociálnej  služby.  Na  zasadnutiach  stravovacej  komisie,  pri  tvorbe  jedálneho
lístka, prijímatelia sociálnej služby majú umožnené podávať pripomienky k jedálnym lístkom
a navrhovať  jeho  zmenu.  Raz  ročne  sa  hodnotí  spokojnosť  prijímateľov  a zamestnancov
formou ankety, ktorá sa vyhodnocuje a na základe hodnotenia sa robia zmeny v zostavovaní
jedálnych  lístkov.  Možnosť  vyjadriť  sa  k stravovaniu  (svoje  písomné  návrhy, pripomienky
a požiadavky)  majú  všetci   poberatelia  stravy.  Na  verejne   prístupnom  mieste  
(v zamestnaneckej  jedálni)  je k dispozícii  uzamknuteľná schránka na uloženie písomných
pripomienok.  Takto  uložené  písomné  pripomienky  sa  raz  mesačne  vyhodnotia  a v rámci
možnosti sú návrhy a pripomienky akceptované.

3.3. UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE, ÚDRŽBA BIELIZNE

Upratovanie je zabezpečené v pravidelných intervaloch 4  pracovníkmi.  Upratovaním sa
rozumie najmä pravidelná mechanická očista a dezinfekcia umývateľných plôch, vysávanie
a tepovanie  kobercov  a tkaním,  umývanie  okien,  utieranie  prachu  ap.  priestorov  obytnej
miestnosti,  príslušenstva  obytnej  miestnosti,  spoločných  priestorov,  ako  aj  zabezpečenie
čistiacich prostriedkov, pomôcok, energií a pracovnej sily.

DSS má zabezpečené pranie znečistenej bielizne, žehlenie a údržbu bielizne vo vlastnej
práčovni  zariadenia.  Praním  sa  rozumie  najmä  triedenie,  namáčanie,  predpieranie,
dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva. Žehlením sa rozumie triedenie, ukladanie, žehlenie
a mangľovanie bielizne a šatstva. Údržbou šatstva sa rozumie oprava a úprava osobného
šatstva (prišívanie gombíkov, zašívanie poškodených častí, označovanie šatstva).

Fotodokumentácia: práčovňa po komplexnej rekonštrukcii (2018)

   

   

3.4. MATERIÁLNE PODMIENKY

Komplex zariadenia sociálnych služieb je napojený na pitnú vodu z verejného vodovodu
a z vlastného vodojemu, ktorý je napájaný z 3 vlastných studní.

Odpadová voda sa odvádza do vlastnej ČOV.
Tepelný  zdroj  je  samostatná  centrálna  kotolňa  na  tuhé  palivo  a na  plyn,  pri  ktorom

vykurovacím  médiom  je  propán  -  bután,  dodávaný  z vlastnej  nádrže.  Plynová  kotolňa
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zabezpečí  aj  prípravu teplej  úžitkovej  vody – TÚV.  Tepelná úprava vody na jednotlivých
oddeleniach je zabezpečená aj elektrickými bojlermi.

Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách. Nádoby
na odpad sú rozmiestnené v každej miestnosti.  Odpad je zhromažďovaný na vyhradenom
mieste v kontajneri v areáli DSS umiestnenom na pevnej a čistiteľnej ploche. Odvoz odpadu
sa zabezpečuje na základe VZN Obecného úradu Čeláre. 

  
                    

 

3.5. PERSONÁLNE PODMIENKY

Percentuálny podiel odborných zamestnancov (od 01.11.2020 do 31.07.2021)

Druh
zariadenia

Počet
klientov

Maximálny
počet

Klient : Zamestn.

Počet
zamestnancov

% podiel
odborných

zamestnancov

Počet
odborných

zamestnancov

DSS - § 38
(duševné 
poruchy) 

46 2 : 1         24
        

60 %
14,4

14

DSS–ŠZ-§ 39
(Schizofrénia, 
Huntingtonova 
chorea)

60 1,3 : 1        46
65 %
29,9

      
30

Spolu:       106        70 44

Schéma organizačnej štruktúry DSS Čeláre – Kirť  
účinná a platná od 01.11.2020 do 31.07.2021

ÚSEK FUNKCIA
SCHVÁLENÝ

POČET
ZAMESTNANCOV

(1) Riaditeľ 1

Úsek sociálno-zdravotný      (48) Vedúci sociálno - zdravotného úseku, sestra, manažér kvality 1

Sociálny pracovník 4

Asistent sociálnej práce 1

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 13
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Sestra v dennej prevádzke 2

Sestra 3

Zdravotnícky asistent 4

Opatrovateľka 16

Upratovačka 5

Úsek ekonomicko – technický (20) Vedúci ekonomicko - technického úseku, ekonóm 1

Odborný referent PaM 1

Účtovník 1

Referent registratúry, administratívy a MTZ 1

Referent prevádzky obslužných činností 1

Skladová účtovníčka potravín 1

Kuchár 3

Pomocný kuchár 3

Práčka, šička 3

Referent technickej prevádzky 1

Kurič, údržbár 4

SPOLU 70 zamestnancov

3.6. FINANČNÉ PODMIENKY

DSS  je  financovaný  z prostriedkov  rozpočtu  Banskobystrického  samosprávneho  kraja
a z iných  zdrojov.  Hospodári  s finančnými  prostriedkami  určenými  na  krytie  jeho  potrieb
podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok.
DSS hospodári  s majetkom zvereným BBSK do jeho správy, ktorý slúži na výkon služieb
sociálnej starostlivosti podľa „Zásad hospodárenia s majetkom BBSK“.
Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami pri verejnom obstarávaní tovarov, prác,
služieb a výkonov určujú zásady vypracované v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Finančné hospodárenie  sa riadi  jeho finančným rozpočtom,  ktorý sa zostavuje  na každý
rozpočtový  rok.  Rozpočtový  rok  je  zhodný  s kalendárnym  rokom.  DSS  vedie  o svojom
hospodárení účtovnú evidenciu a zostavuje ročnú účtovnú závierku.

Údaje o čerpaní rozpočtu v roku 2020
sú podrobne špecifikované v  prílohe č.1 tejto výročnej správy.

3.7. PREHĽAD ÚHRAD ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY ZA ROK 2020

Úhrada za pobyt prijímateľov sociálnej služby DSS za rok 2020 bola určená podľa zákona
č.  448/2008  Z.z.  o  sociálnych  službách  a  VZN  BBSK  č.  41/2019  o podmienkach
poskytovania  sociálnych  služieb  a o platení  úhrad  v zariadeniach  sociálnych  služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
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Najnižšia úhrada Najvyššia úhrada Priemerná úhrada

DSS 287,37 € 336,23 € 311,80 €

ŠZ 289,11 € 347,26 € 318,19 €

Údaje za rok 2020 poskytla: Ing. Judita Tašká
Dňa 29.01.2021

3.8. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2020
            (§ 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

 

Druh a forma 
sociálnej služby: 
DSS - CP

Druh a forma 
sociálnej služby: 
ŠZ - CP

Priemerný počet klientov za r. 2020 45 58,67

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní 
podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme        283 085 €          527 118 € 

Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové 
sporenie a DDP        102 774 €          191 371 € 
Tuzemské cestovné náhrady              394 €                 514 € 
Výdavky na energie, vodu a komunikácie          43 085 €            56 166 € 

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 
nových interiérov          79 922 €          104 188 € 
Dopravné            1 155 €              1 505 € 

Výdavky a rutinnú a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov            1 929 €              2 515 € 
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem
dopravných prostriedkov a špec. strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške 
obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom 
mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci 
toho istého druhu alebo porovnateľné veci                   - €                     - € 
Výdavky na služby          22 585 €            29 443 € 

Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, 
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej            2 183 €              2 845 € 
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pracovnej neschopnosti zamestnanca

Medzisúčet        537 113 €          915 666 € 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných
predpisov; odpis novoobstaraných stavieb, bytov a 
nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania 
sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické 
zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za 
aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu
na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo 
porovnateľné veci        21 025 €            27 408 € 

Celkom        558 138 €          943 074 € 

Prepočet na klienta a mesiac        1 034 €          1 340 € 

Vyhotovil: 09.02.2021 Schválil: 09.02.2021

Ing. Martin Longauer PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková

ekonóm DSS riaditeľka DSS

4. TERAPIE, REHABILITAČNÉ PRÍSTUPY PRI POSKYTOVANÍ 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

V DSS staviame na kvalite poskytovaných služieb, plníme ciele na dosiahnutie optimálnej
starostlivosti  s  prihliadnutím  na  základné  požiadavky:  bezpečnosť,  účinnosť,  vhodnosť,
dosiahnuteľnosť, hodnotiteľnosť, komplexnosť, prijateľnosť.

Klientom sa sociálne služby poskytujú na základe vypracovaných individuálnych plánov.  
Pri  samotnom  zostavovaní  plánov  spolupracujú  odborní  lekári.  Súčasťou  Individuálneho
plánu je aj dlhodobý program sociálnej rehabilitácie, ktorý zostavujú odborní zamestnanci na
jednotlivých  oddeleniach.  Pri  zostavovaní  programu vychádzajú  zo  sociálnej  diagnostiky  
a z celkového zdravotného stavu PSS. Cieľom dlhodobého plánu sociálnej rehabilitácie je
udržovať, podporovať a rozvíjať samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť obyvateľov počas
ich pobytu v našom zariadení. Prijímateľom sociálnej služby s najvyššou mierou podpory je
poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť  a  realizujú  sa  aktivity  na  zvyšovanie  kvality  ich
života  a  stimulácia  metódou  bazálnej  stimulácie.  V  rámci  sociálnej  rehabilitácie  sa
prijímatelia sociálnej služby s vyššou mierou podpory učia čo najsamostatnejšie vykonávať
sebaobslužné úkony. U prijímateľov sociálnej služby s nižšou mierou podpory sa nácviky
sociálnej  rehabilitácie  orientujú  na  získavanie  praktických  zručností  v  rôznych oblastiach
života človeka, potrebných pre samostatný život.

Používané metódy sociálnej práce súvisiace s poskytovaním sociálnej služby:

DSS  zabezpečuje  pracovné  aktivity,  ktoré  môžu  prispieť  k  rozvoju  sebestačnosti  a
pracovných  návykov  prijímateľov,  pri  dodržaní  ich  práva  na  primeranú  prácu  podľa  ich
možností, schopností a záujmov v týchto oblastiach:

 Stolárska dielňa 
 práca s drevom – výroba rôznych výrobkov z dreva 
 pomoc  pri  oprave  poškodených  predmetov  (napr.  lavičiek)  alebo  zhotovovanie

nových (záhradné sedacie súpravy) 
 oprava a nátery nábytkov
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Keramická dielňa
 práca s hlinou – príprava rôznych ozdobných predmetov 
Práce v záhrade 
 pestovateľské práce v záhrade a v skleníku  (pestovanie priesad a zeleniny) 
 kosenie a sušenie trávy 
 sezónne  práce  (zber  ovocia  a zeleniny,  vysádzanie  kvetov,  polievanie,  úprava

záhonov, udržiavanie ihriska, hrabanie lístia, odpratávanie snehu a pod.) 
Práce na vedľajšom hospodárstve
 chov zajacov, sliepok, starostlivosť o kone (terapia koňom)
 starostlivosť o rôzne domáce a exotické zvieratá v Minizoo
Práce v interiéri a exteriéry zariadenia
 zametanie a umývanie spoločných priestorov
 výzdoba spoločných priestorov
 vynášanie odpadkov
 pomoc pri manipulácii s dovezeným materiálom 
 pomoc pri sťahovaní, pri maľovaní,...,
 pomoc v práčovni – vešanie šiat, 
 pomoc pri úprave hrobov zosnulých obyvateľov na cintoríne

Záujmová  činnosť sa  organizuje  a  zabezpečuje  podľa  záujmov  prijímateľov.  
DSS spracováva plány aktivít, ktoré sú v jednotlivých mesiacoch dopĺňané o vybrané aktivity
prijímateľov. 

Prostriedky záujmovej činnosti v DSS Čeláre- Kírť:
 individuálna  a skupinová  arteterapia -  kreslenie,  maľovanie  štetcom, koláž,

enkaunistika,  prstomaľba,  modelovanie  -  hlina,  plastelína,  cesto,  maľovanie
špachtľou, 

 dramatoterapia – využitie jej prvkov v každodennej činnosti - divadlo, spev, tanec,...
aktívna účasť na oslavách v zariadení  vrátane účasti  na spoločenských aktivitách
v okolitých obciach

 využívanie  prvkom  muzikoterapie –  hra  na  hudobné  nástroje,  aktívna  účasť  na
posedeniach  so  živou  hudbou  alebo  pasívne  počúvanie  hudby  podľa  vlastného
výberu

 využívanie prvkov  biblioterapie - spoločné alebo individuálne čítanie dennej tlače,
kníh - spoločenské posedenia v úzkom kruhu

 športové aktivity – kardio cviky v telocvični,  ranné cvičenie na chodbách alebo v
prírode, bedminton, loptové hry, ...

 futbalový  krúžok  –  vrátane  účasti  na  rôznych  futbalových  stretnutiach  aj  mimo
zariadenia

 stolnotenisový klub
 kolkový klub
 šachový klub
 bicyklový team – skupinové výlety v okolí
 Individuálny  a  skupinový  pobyt  v relaxačnej   miestnosti –  zameranie  na  rozvoj

zmyslového  vnímania,  relaxáciu,  spomienkovú  terapiu,  aromaterapiu,  individuálne
rozhovory na ťažké témy v podnetnom prostredí, počúvanie hudby, rozprávok,..

 tréning pamäti, individuálny nácvik a udržiavanie schopnosti písať, počítať
 nácvik  práce s počítačom,  nácvik  samostatnej  práce s internetom,  vyhľadávanie

informácií, práca so SKYPE, so sociálnymi sieťami.
 ručné  práce,  aranžovanie,  šitie,  zhotovovanie  darčekových  predmetov,  účasť  na

predajoch vyrobených predmetov na rôznych trhoch
 vychádzky, výlety, organizované zájazdy podľa výberu prijímateľov, 
 spoločenské hry, sledovanie TV, videa,... 
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 pasívna  resp.  aktívna  účasť  na  rôznych spoločenských  udalostiach -  zábava,
posedenia, stretnutia, súťaže

 udržiavanie ľudových tradícií  - sviatky, ľudové zvyky
 pomoc a podpora pri realizácií duchovných potrieb prijímateľov, duchovné cvičenie.

V rámci  slobody  vierovyznania,  spirituálne  potreby prijímateľov  sú zabezpečované
v spolupráci s kňazmi rôznych vierovyznaní 

Fotodokumentácia: miestnosť tmavej snoezelene a knižnice vytvorená v roku 2019

  

Fotodokumentácia: zábery z aktivít podporujúce integráciu obyvateľov zariadenia do 
spoločnosti (2020)

Valentin

      

Fašiangy 

  

Voľby do NR SR
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Stavanie mája

      

Športový deň-august

 

Futbalový zápas OFK Olováry-FC  Košice Slovnaft Cup

     

Deň Alzheimerovej choroby-precvičovanie mozgu
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Lečo-party

    

Revitalizácia zelene prostredníctvom dotácie BBSK  
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Varenie babgulášu- chutné zakončenie leta

    

„Prvé“ plošné testovanie    

      

Mikuláš
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Krabica plná lásky

   

   

  

5. ČINNOSŤ V ROKU 2020

5.1. HODNOTENIE PLNENIA STANOVENÝCH CIEĽOV ZA ROK 2020

A – oblasť poskytovaných sociálnych služieb 

Silné stránky:
 Úroveň spokojnosti PSS a rodinných príslušníkov (záznamy, dotazníky) 
 Kontakty prijímateľov sociálnej služby s vonkajším prostredím, otvorenosť komunite,

spolupráca s inštitúciami, školami okolitými obcami, dobrovoľníkmi 
 Paleta ponúknutých aktivít klientov v DSS a mimo 
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 Pracovné zručnosti klientov
 Vytvorené vonkajšie prostredie pre terapie, relax a oddych klientov a zamestnancov
 Primerané priestorové a technické vybavenie
 Otvorenosť komunite, spolupráca s inštitúciami, školami, okolitými obcami, 
 Dobré vzťahy s rodinnými príslušníkmi
 Uplatňovanie systému manažérstva kvality
 Prepojenie manažmentu, zamestnancov a klientov cez zasadnutia Rady prijímateľov
 Lekárske služby pre klientov v zariadení
 Záujem zamestnancov o kvalitu života prijímateľov

Slabé stránky, ohrozenia:
 Stresujúce faktory stupňované epidémiou (obmedzený pohyb, zákaz návštev,...)
 Zvyšujúce sa zdravotné a psychické postihnutia u klientov, pasivita klientov
 Obmedzená  mikroklíma  pre  integračné  snahy  v regióne  a spoluprácu

s dobrovoľníkmi, vysokými školami

Príležitosti na zlepšenie, opatrenia - plány:
 Plánovanie,  zaznamenávanie  a  hodnotenie  poskytovaných  a  zabezpečovaných

činností 
o mapovanie  spokojnosti  klientov,  vrátane rodinných  príslušníkov  –  spätné

väzby vyhodnocovať... 
o priebežné poskytovanie informácií medzi všetkými významnými aktérmi 
o  spoločné akcie v komunite, regióne

 Poskytovanie bohatej škály činností 
o rozšírenie paliet terapeutických postupov (príprava zamestnancov)
o voľnočasové  aktivity,  IKT  v podpore  udržiavania  kontaktov  s rodinou  na

diaľku,  spoluorganizovanie  komunitných  aktivít,  spolupráca  s  družobnými
zariadeniami, s cirkevnými organizáciami, obcou, školou, škôlkou... (projekty) 

 Zabezpečenie  štandardných  podmienok  bývania  prijímateľov/liek  v súlade
s vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Zb.

o priebežná oprava, výmena a doplnenie zničených zariaďovacích predmetov 

B – oblasť ekonomiky a materiálno – technického vybavenia

Silné stránky:
 Zapojenie sa do projektov – počet úspešných projektov
 Úspešné oslovenie sponzorov
 Množstvo  svojpomocne  a dodávateľsky  riešených  prác  v zariadení  (obnova

ubytovacích  priestorov  oddelenia  II.  –  stavebná  úprava  
3  interiérových  dverí  s osadením  jednokrídlových  dverí  so  zárubňou  a maľovanie
oddelenia /NKP/, obnova ubytovacích priestorov oddelenia Javor, úplná likvidácia 4-5
posteľových izieb, ...)

 Príprava  technických  správ  na  ďalšiu  debarierizáciu  hygienických  priestorov
a poschodových budov

 Nákup spotrebičov do práčovne a kuchyne
 Postupné skvalitnenie materiálno-technického vybavenia ubytovacích priestorov
 Zodpovedný prístup zamestnancov pri znižovaní pohľadávok za poskytované služby

Slabé stránky, ohrozenia:
 Zvýšená poruchovosť vykurovacích telies a vodovodného potrubia.
 Sprísnenie legislatívnych noriem pitnej vody čerpanej z vlastných studní
 Sprísnenie legislatívnych noriem prevádzkovania ČOV
 Zvyšujúca sa kriminalita v priamom okolí DSS
 Opotrebené nábytky (aj z dôvodu zdemolovania agresívnymi klientmi)
 Len čiastočne debarierizované objekty
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Príležitosti na zlepšenie, opatrenia - plány:
 Plánovanie a manažovanie spolupráce s partnermi 

o získavanie sponzorských finančných príspevkov 
o sledovanie a vypracovanie projektov s cieľom získania finančných 

prostriedkov
 Priebežné  zabezpečenie chodu prevádzky  

o revízie, opravy, STK, emisné kontroly, tlakové skúšky, kalibrácie, vzorkovania 
(čistiareň odpadových vôd, vodojem, kotolňa, odpadové hospodárstvo, 
autopark, elektrické vedenie a elektrické spotrebiče, bleskozvody, tlakové 
nádoby a hasiace prístroje)

o priebežná údržba budov, vrátane obnovy náterov v súlade s predpismi
 Zvýšenie bezpečnosti budov a zariadení

o alarm-systém do administratívnej budovy / kamerový systém areálu
o postupná obnova prevádzkových strojov: elektrický sporák a varný kotol, 

škrabka na zemiaky, osobné motorové vozidlo (projekt – dotácia MPSVR na 
rok 2021), prívesný vozík, bubnový sušič, priemyselná práčka, odkaľovacia 
práčka, multifunkčné zariadenie, nové kuchynské linky s umývačkami riadu...

 Zníženie energetickej náročnosti budov
o  energetické hodnotenie budov
o  zateplenie ubytovacích objektov  / zabezpečenie a využitie slnečných 

kolektorov, prípadne iných technológií 
 Debarierizácia a postupná rekonštrukcia nehnuteľnosti

o vybudovanie bezbariérového vstupu k poschodovým objektom                         
o obnova kultúrnej pamiatky - obnova fasády vrátane terasy a schodov Kaštieľa
o  priestorové riešenie zberu selektívneho odpadu v rámci zariadenia

 Rozšírenie rehabilitačných priestorov  
o  „telocvičný ostrovček“ - rehabilitačné náčinia vo vonkajšom prostredí (nákup 

strojov a sadenie tují k ohraničeniu ostrovčeku)
o „muzikoterapia“ (nákup nástrojov a nábytkov, vyčlenenie a zariadenie 

priestoru)
 

C - oblasť personálneho zabezpečenia:

Silné stránky:
 Odborný tím s dlhodobými skúsenosťami
 pozitívny  vzťah  zamestnancov  k práci  s prijímateľmi  –  prejavený  záujem

o vzdelávanie (periodicita vzdelávacích aktivít)
 Zapracovanie legislatívnych zmien do vnútorných smerníc
 Využívanie návrhov pri hodnotení spokojnosti prijímateľov sociálnej služby 
 Spolupráca s úradom práce

Slabé stránky, ohrozenia:
 Syndróm vyhorenia - vysoká psychická a fyzická záťaž zamestnancov
 Administratívna záťaž zamestnancov
 Rozpočtové limity pri motivácii zamestnancov
 Nízky status pracovníkov v sociálnych službách (spoločenský, ekonomický, atď.)

Príležitosti na zlepšenie, opatrenia - plány:
 Zdokonaľovanie  systému  „osobného  prístupu  a  zodpovednosti  zamestnancov  k

svojmu pracovnému výkonu“ 
o pravidelná externá a interná supervízia 
o skvalitnenie interných kontrolných mechanizmov

 Udržanie a skvalitnenie systému celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie
zamestnancov  
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o koordinovanie  adaptačných  procesov  /  plánov  profesijného  rastu
zamestnancov

o plánovanie  a zabezpečenie  vzdelávacích  aktivít  -  interných  a externých
(periodické  odborné  skúšky,  ľudsko-právne  otázky,  práca  s agresívnym
klientom, terapeutické postupy...)

o Podpora  transformačných  tímov  v  rámci  národného  projektu  DI  zariadení
sociálnych služieb

 Vytvorenie zdravého a bezpečného pracovného prostredia
o materiálno-technické vybavenie pre zamestnancov, vrátane OOPP 
o stmeľovanie  kolektívu  cez  tímové  riešenie  problémov,  teambuilding,

športové, kultúrne a iné tímové aktivity pre zamestnancov DSS - spolupráca
so zamestnancami družobných zariadení

5.2. REALIZOVANÉ  SOCIÁLNE  AKTIVITY  ORGANIZOVANÉ  PRE
PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DSS V SLEDOVANOM OBDOBÍ

JANUÁR 
o Snehové radovánky – prechádzky v prírode
o Spoločenské hry – zahraj si kto chceš!
o Privítanie Nového roka
o Traja králi – pripomenutie si sviatku
o Rozoberanie stromčeka
o Oboznamovanie PSS s novými Dodatkami k Zmluvám o poskytovaní SS 
      v ľahko čitateľnej forme
o Beseda na tému: Príroda v januári
o Prechádzka v zimnej prírode
o Oslava menín a narodenín

FEBRUÁR
o Skrášľovanie izieb PSS, výzdoba oddelenia
o Príprava škrabošiek a masiek na fašiangy
o Hromnice – duchovné cvičenie
o Valentín v našom zariadení
o Nácvik programu na fašiangy
o Fašiangy – sprievod v maskách, pochovanie basy,  zábava a pohostenie
o Stretnutie s voličmi – informácie k voľbám a volebnému dňu
o Účasť na voľbách do národnej rady SR
o Oslava menín a narodenín

MAREC
o Výzdoba oddelení a izieb
o Jarné upratovanie v DSS a jeho okolí
o MDŽ – obdarovanie žien vyrobenými darčekmi
o Beseda na tému: Planéta Zem a život na Zemi
o Marec – mesiac knihy, čítanie a beseda
o Oslava menín a narodenín

APRÍL
o Arteterapia – výzdoba oddelení v DSS
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o Príprava veľkonočnej výzdoby
o Jarné upratovanie areálu, hrabanie, kompostovanie a úprava záhonov
o Stretnutie PSS v jednotlivých ubytov. pavilónoch - oboznámenie s preventívnymi 

opatreniami zameranými proti šíreniu ochorenia spôsobeného koronavírusom
o Muzikoterapia – pôsobenie hudby na psychickú pohodu PSS
o Beseda na tému: Svetový deň zdravia
o Biblioterapia – spoločné čítanie pri príležitosti svetového dňa kníh
o Oslavy narodenín a menín 
o Príprava a stavanie mája

MÁJ
o Úprava a skrášľovanie okolia v DSS
o Práca v záhrade – sadenie zemiakov
o Prechádzky v skupinách v areáli zariadenia
o Hranie spoločenských hier
o Posedenie pri čaji
o  Prechádzky v parku - pohybom ku zdraviu
o Príprava priestoru na posedenia pod altánkom
o Oslavy narodenín a menín 
o Práca v záhrade – okopávanie, odvoz buriny na kompost, výsadba priesad
o Svetový deň bez tabaku - beseda

JÚN
o Skrášľovanie izieb v DSS
o Úprava vonkajších záhonov, výsadba letničiek
o Práca v záhrade – okopávanie, sadenie kukurice, zber jarnej cibulky
o Úprava lesoparku pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia
o Beseda na tému: Svetový deň darcovstva krvi
o Odstraňovanie napadaného dreva a jeho spracovanie
o Deň otcov – pripomenutie si svojich otcov
o Počúvanie hudby pri príležitosti Svetového dňa hudby
o Oslavy narodenín a menín

JÚL
o Úprava areálu, parku a priestorov okolo ubytovacích pavilónov
o V zdravom tele zdravý duch! - pohyb na čerstvom vzduchu – vychádzky po blízkom 

okolí
o Pečenie je radosť! – príprava zákuskov v tréningovom centre
o Poznaj prírodu!-  beseda o prírode pri posedení pod altánkom
o Rozjarme zmysly a vyčarme dobrú náladu chutnou čokoládou! - posedenie a voľná 

debata pri chutnej horúcej čokoláde a  ochutnávka rôznych druhov čokolád, pri 
príležitosti dňa čokolády

o Gratulujeme jubilantom! - pripomenutie si životných jubileí s tortou
o Nádherné spomienky z detstva! – pripomenutie si spoločných chvíľ s rodičmi pri 

príležitosti Dňa rodičov
o Cyklistické potulky – cyklistika k mostu Katalin na hranici s Maďarskom

AUGUST
o Chránime životné prostredie, chránime seba! - úprava, estetizácia  interiéru 

a exteriéru, letné upratovanie
o Športom ku zdraviu! - športový deň spojený s ochutnávkou zabíjačkových špecialít  

(obarová slanina, tlačenka)
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o Žijeme športom! - športový deň PSS so širokou škálou športových  disciplín 
organizovaný  v spolupráci s OZ Štvorlístok pre každého. Odmenou za podaný výkon
bola chutná pečená klobása, jaternica a špekačky

o Ochutnávka zdravých produktov z vlastnej záhrady - varenie cukrovej kukurice
o Spoznávajme krásu prírody okolo seba - prechádzka v parku spojená s poznávaním 

jednotlivých rastlín
o Šport v parku – badminton
o Fandíme našim – aktívna účasť na futbalovom zápase medzi  OFK Olováry a FC 

Košice Slovnaft Cup
o Oslavy narodenín a menín

SEPTEMBER
o Príprava jesennej výzdoby v ubytovacích pavilónoch
o Komunitné stretnutia v ubytovacích pavilónoch s aktuálnymi cieľmi
o Varenie cukrovej kukurice
o Stolnotenisové hry v herni DSS
o Posedenie PSS pri príležitosti dňa rodiny – zamerané na podporu zachovania            

a budovania vzťahu PSS s ich rodinnými príslušníkmi
o Ochutnávka produktov z vlastnej záhrady – varenie a posedenie pri chutnom leče
o Zmeňte svoje myslenie, zmeníte svoj život! – rozhovor o pozitívnom myslení – pri 

príležitosti Dňa pozitívneho myslenia
o Tekvice a tekvičky - jesenné dekorácie, príprava jesennej  výzdoby v jednotlivých 

pavilónoch
o Svetový deň Alzheimerovej choroby – prednáška a beseda o mozgu, precvičovanie 

mozgu hlavolamami, hádankami a logickými úlohami
o Blahoželanie jubilantom – oslavy spojené s počúvaním hudby
o Blahoželanie jubilantom – oslavy spojené s počúvaním hudby

OKTÓBER
o Skrášľovanie oddelení, nachádzanie nových možností rozvoja jemnej a hrubej 

motoriky vhodnými činnosťami Výstava prác PSS
o Jesenné upratovanie a čistenie záhrad a estetizácia areálu
o Rehabilitačné prechádzky v areáli DSS a v MiniZOO, sprevádzanie imobilných PSS 

spojené s ich pobytom na čerstvom vzduchu
o Počúvanie hudby spojené s pohybovou aktivitou – medzinárodný deň hudby
o Pripomenutie si Medzinárodného dňa starších osôb spojené s besedou
o Úprava a čistenie hrobov, výzdoba kaplnky
o Sadenie okrasných stromov a živého plota rastlinami, ktoré sme zakúpili 

z podporeného projektu
o Oslava menín a narodenín za mesiac október  – blahoželanie oslávencom na 

jednotlivých ubytovacích pavilónoch spojené s príjemným posedím 
o Púšťanie šarkanov v areáli DSS 
o Komunitné stretnutia v jednotlivých ubytovacích pavilónoch na aktuálnu tému 
o Rozhovory s PSS zamerané na podporu interpersonálnych vzťahov medzi PSS 

navzájom 

NOVEMBER
o Skrášľovanie izieb
o Komunitné stretnutie v jednotlivých ubytovacích pavilónoch na aktuálnu tému 
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o Hranie spoločenských hier – karty, človeče, pexeso – zameraných na tréning pamäte 
a schopnosti koncentrácie 

o Pripomenutie si zosnulých PSS pri príležitosti dňa zosnulých – návšteva cintorína, 
zapálenie sviečok Katarínska zábava – posedenie a občerstvenie

o Jesenné tvorenie - vyrezávanie tekvíc 
o Dodržiavanie zásad zdravej výživy  beseda pri príležitosti Svetového dňa diabetu - 

v jednotlivých ubytovacích pavilónoch 
o Svetový deň televízie – beseda a premietanie filmov
o Oslava menín a narodenín za mesiac november  – blahoželanie oslávencom 

v jednotlivých ubytovacích pavilónoch spojené s príjemným posedím
o Katarínsky guľáš – pochutnanie si na výbornom kotlíkovom guľáši

DECEMBER
o Výzdoba v jednotlivých ubytovacích pavilónoch - ikebany, príprava vianočnej 

nástenky, výroba vianočných ozdôb a dekorácii 
o Komunitné stretnutie daného ubytovacieho pavilónu na aktuálnu tému
o Nácvik Mikulášskeho a vianočného programu s PSS
o Výzdoba vianočných stromčekov na jednotlivých ubytovacích pavilónoch
o Mikulášska oslava – adventné vystúpenie PSS na svojich ubytovacích pavilónoch 

spojené s rozdávaním balíčkov Mikulášom
o Stavanie snehuliaka – bohužiaľ len nafukovacieho sme mohli postaviť
o Písomná komunikácia s príbuznými PSS – vypisovanie a zasielanie Vianočných 

pozdravov
o Duchovné adventné stretnutie s kňazom + spoveď PSS, sviatosť prijímania
o Varenie vianočnej kapustnice, na ktorej si pochutnali PSS na svojich ubytovacích 

pavilónoch
o Oslava menín a narodenín za mesiac december  – blahoželanie oslávencom 

v jednotlivých ubytovacích pavilónoch spojené s príjemným posedím 
o Biblioterapia – čítanie Vianočných príbehov

5.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV V ROKU 2020

Počet vzdelávacích aktivít v sledovanom období: 39
Počet školených zamestnancov: 70

Externé školenia:
 Prevencia diskriminácie – 3 stretnutia (18)
 Aktualizačná odborná príprava kuriča (1)
 Zváračský kurz (1)
 Sme pripravený na hodnotenie kvality sociálnych služieb (4)
 Kurz klasickej masáže (1)
 Riadenie a manažment zmien v soc. službách v procese DI a transformácie (4)
 Informačný seminár k národnému projektu DI zariadení sociálnych služieb – 

Podpora transformačných tímov (2)
 ONLINE: Ekonomický informačný systém iSPIN v OvZP – pre 

pokročilých používateľov (3)
 ONLINE: Riadenie a manžment zmien v sociálnych službách v procese DI

a transformácie (4)
 ONLINE: Elektronická schránka štátnej správy a samosprávy, nová povinnosť

Pre organizácie VÚC od 01.06.2020 (3)

 ONLINE: Riadenie a manažment zmien v sociálnych službách v procese DI
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a transformácie (4)
 ONLINE: Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a zriaďovateľov

sociálnych služieb v oblasti manažmentu a riadenia prechodu z inštitucionálnej 
na komunitnú starostlivosť – vzdelávanie Tvorba transformačného plánu (4)

 ONLINE: Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a zriaďovateľov
sociálnych služieb v oblasti manažmentu a riadenia prechodu z inštitucionálnej 
na komunitnú starostlivosť – vzdelávanie Tvorba transformačného plánu (4)

 ONLINE: Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a zriaďovateľov
sociálnych služieb v oblasti manažmentu a riadenia prechodu z inštitucionálnej 
na komunitnú starostlivosť – vzdelávanie Tvorba transformačného plánu (4)

 ONLINE: Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a zriaďovateľov
sociálnych služieb v oblasti manažmentu a riadenia prechodu z inštitucionálnej 
na komunitnú starostlivosť – vzdelávanie Tvorba transformačného plánu (4)

 Elektronická schránka so zameraním na zariadenia sociálnych služieb
a subjekty s obdobnou činnosťou (3)

 Telesné a netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy (34)
 Kvalitná a efektívna starostlivosť o seniorov v sociálnych zariadeniach (5)
 BOZP (70)
 Aktualizačná odborná príprava kuriča (1)
 Nácvik protipožiarneho poplachu (70)
 Seminár pre mzdových a personálnych pracovníkov (1)
 ONLINE: Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a 

zriaďovateľov sociálnych služieb – Tvorba fyzického prostredia 
v procese DI – 2. cyklus (2)

 ONLINE: Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a zriaďovateľov 
sociálnych služieb – Tvorba fyzického prostredia v procese DI – 2. cyklus – 
2 stretnutia (2)

 ONLINE: Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a zriaďovateľov 
sociálnych služieb – Tvorba fyzického prostredia v procese DI – 2. cyklus (2)

 ONLINE: Základná finančná kontrola bez sankciií a pokút              (6)

 ONLINE: Aktivizácia a príprava na prácu užívateľov sociánych služieb v procese
DI a transformácie sociálnych služieb – úlohy manažmentov  - 2 stretnutia (4)

 ONLINE: Podporované zamestnávanie ako súčasť podpory v komunite v rámci
Národného projektu DI zariadení soc. služieb – Podpora transformačných tímov -
4 stretnutia (4)

 Obsluha vyhradených technických zariadení tlakových skupín, Ab1, 
Bb1, Bf1 a C (5)

 Akreditovaný vzdelávací program – Inštruktor sociálnej rehabilitácie (1)
 ONLINE KONFERENCIA: Čo s kuchynským odpadom od 01.01.2021 (2)
 ONLINE: konferencia pre pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb 

Ľudské práva v sociálnych službách, Efektívny prenos informácií, 
Kvalita v soc. Službách (8)

 ONLINE: Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende (3)
 ONLINE: Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR (2)
 ONLINE: Ako podávať spätnú väzbu (1)
 ONLINE: Účtovné doklady a časté nedostatky v roku 2020 (1)
 ONLINE: Kamerové systémy a ochrana osobných údajov (1)
 ONLINE: Novela zákona o odpadoch (1)
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Aktivity organizované BBSK
 Pracovná porada so sociálnymi pracovníkmi zariadení sociálnych služieb – 

nové VZN č. 41/2019 (1)

Interné školenia:
 Oboznámenie pracovníkov SZÚ s novým VZN č. 41/2019 (8)
 Prevencia vzniku a ošetrovanie dekubitov (26)
 Sme pripravení na hodnotenie kvality sociálnych služieb (8)
 HCCP – zamestnanci kuchyne (6)
 Výživa seniorov v období pandémie nového koronavírusu (Covid 19) (15)
 HCCP – zamestnanci kuchyne (7)
 Používanie zdvíhacích strojov na oddelení (24)
 HCCP – zamestnanci kuchyne (7)
 Svetový deň Alzheimerovej choroby (67)
 Individuálne vzdelávanie formou sledovania video prezentácie na tému:

Komplexný ošetrovateľský manažment v Domove ošetrovateľskej starostlivosti, 
Komplexný ošetrovateľský manažment v zariadení sociálnej pomoci,
Komplexný ošetrovateľský manažment predchádzania vzniku dekubitov u rizikového
pacienta (29)

 Individuálne vzdelávanie formou sledovania veľkofilmu na tému: Štandardy kvality 
v sociálnych službách 2020 (69)

 HCCP – zamestnanci kuchyne (7)

5.4. POČET EXTERNÝCH SUPERVÍZNYCH STRETNUTÍ V ROKU 2020

 20.03.2020  -  individuálna  supervízia  –  Zriadenie  a činnosť  metodického
a koordinačného tímu DI

 23.03.2020   -  skupinová  supervízia  -   Zriadenie  a činnosť  metodického
a koordinačného tímu DI

 16.04.2020  –  2x  individuálna  supervízia  a  1x  skupinová  supervízia–  Zriadenie
a činnosť metodického a koordinačného tímu DI

 27.05.2020  –  2x  individuálna  supervízia  a   2x  skupinová  supervízia  –  Zriadenie
a činnosť metodického a koordinačného tímu DI

 25.06.2020  –  skupinová  supervízia  –  Zriadenie  a činnosť  metodického
a koordinačného tímu DI

 17.07.2020 – skupinová supervízia – Podpora transformačných tímov
 21.08.2020  –  skupinová  supervízia  –  Zriadenie  a činnosť  metodického

a koordinačného tímu DI
 25.09.2020  –  1x  individuálna  supervízia  a 1x  skupinová  supervízia  –  Podpora

transformačných tímov 
 07.10.2020 – ONLINE: 3x individuálna supervízia – Podpora transformačných tímov
 05.11.2020 – 2x skupinová supervízia – Podpora transformačných tímov
 01.12.2020 – 1x skupinová supervízia – Podpora transformačných tímov
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5.5. PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2020

5.5.1. Projekty podané cez DSS: 

Počet podaných projektov v sledovanom období: 11
Počet úspešných projektov v sledovanom období: 6
Výška získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov: 1900,-  €
Hodnota vecných darov z projektov                     1984,-  €

 Nadácia  Tatra  banky  –  Program  koronavírus  –  I.  Výzva  inštitúciám  na
predkladanie žiadostí o finančnú pomo

 Nadácia VUB – Kto pomôže Slovensku 
 Fond pomoci Nadácie Orange – Každá pomoc je vítaná 
 SLOVNAFT  ĽUĎOM – 1000 l denne pre ľudí, pre Slovensko (dezin.prostriedok)
 Nadácia EPH – Henkel Slovensko seniorom 2020 – Podaj pomocnú ruku v čase 

núdze
 Nadácia VUB – Aktualizácia dopytov Kto pomôže Slovensku
 Nadácia EPH – Oporný bod COVID- 19 – Chránime sa pred vírusmi
 Nadácia ZSE cez PONTIS – Kto pomôže Slovensku (germicídny žiarič)
 Internetová stránka ,,kolkolasky.sk – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
 Dotácia MPSVR SR – Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na

podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(Podpora integrácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím – klientov DSS
a špecializovaného zariadenia- do zdravej populácie a života spoločnosti kúpou
špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou.) 

 Nadácia  SPP:  podaj  pomocnú ruku v čase pandémie –  zachráň životy  našich
seniorov.

Projekt podaný v roku 2019 a realizovaný v roku 2020
 NP DI PTT – podpora transformačných tímov 
Projekt podaný v roku 2020 a realizovaný v roku 2021
 Nadácia  SPP – Pomáhame spolu  –  Podaj  pomocnú ruku v čase pandémie –

zachráň životy našich seniorov!

5.5.2. Projekty realizované v spolupráci MPSVaR SR

Počet podaných projektov v sledovanom období:           2
Počet úspešných projektov v sledovanom období:           2
Výška získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov:     55 996,- €

 Dotácia  v  pôsobnosti  MPSVaR  SR  pre  poskytovateľov  vybraných  druhov
sociálnych služieb, centier pre deti a rodinu (CDR) a akreditovaných subjektov na
účely  „mimoriadnej  odmeny“  pre  ich  zamestnancov  za prácu  v  období  I.  vlny
pandémie

 Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 4 ods.3 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení
NV SR č. 301/2020 Z. z. (nákup výživových doplnkov)

5.5.3. Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVaR.

Počet podaných projektov v sledovanom období: 2  (+ 4 z roku 2019)
Počet úspešných projektov v sledovanom období: 6
Čerpanie získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov:         9 693,14 €

Projekty podané v roku 2019 a prechádzajúce do roku 2020
  Od 15.10.2019 – do 31.03.2020 – projekt realizovaný z Európskeho sociálneho

fondu  a  štátneho  rozpočtu  v  rámci  Operačného  programu  Ľudské  zdroje:  
-  §  51  ods.  9  zákona  č.  5/2004  Z.  z.  o službách  zamestnanosti  a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ,,Absolventská
prax“

  Od 01.10.2019 – do 31.03.2020 - projekt realizovaný z Európskeho sociálneho
fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: - § 52a
ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ,,Aktivačná činnosť formou
dobrovoľníckej  služby“  Z dôvodu  dlhodobej  pracovnej  neschopnosti  sa  dňa
01.03.2020 predčasne ukončil.

 Od 01.11.2019 – do 30.04.2020 - projekt realizovaný z Európskeho sociálneho
fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: § 52a
ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ,,Aktivačná činnosť formou
dobrovoľníckej služby“.

 Od 01.11.2019 – do 31.07.2020 – projekt realizovaný z Európskeho sociálneho
fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: § 54
ods.  1 písm. a)  zákona č.  5/2004 Z.  z.  o službách zamestnanosti  a o zmene
a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  –  ,,Praxou
k zamestnaniu 2“. 

Projekty podané v roku 2020
 Od 01.11. 2020 – do 30.04.2021 – projekt realizovaný z Európskeho sociálneho

fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: § 54
ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  5/2004  Z.z.  o službách  zamestnanosti  a o zmene
a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  v rámci  NP
„Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu
práce – „Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby“

 Od 01.11.2020 – 31.07.2021 – projekt realizovaný zo štátneho rozpočtu SR :
Aktivita  č.  2  -  Podpora  zamestnávania  UoZ  prostredníctvom  poskytovateľov
sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti
– „Pracuj, zmeň  svoj život“.

5.5.4. Projekty  podané  cez  OZ  Štvorlístok  pre  každého  v prospech  prijímateľov
sociálnej služby DSS Čeláre – Kírť

Počet podaných projektov v sledovanom období:     3 
Počet úspešných projektov v sledovanom období:     1
Výška získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov:   800,- €

 Nadácia VUB - Relax a šport v parku
 Fond pomoci Nadácie Orange – Pomoc v čase núdze
 Nadácia EPH – Henkel Slovensko seniorom 2020 – Pomoc nadovšetko
Projekt podaný v roku 2019 a realizovaný v roku 2020
 Dotácia poslancov BBSK 2020 – Zeleň pre pokoj duše – obnovenie a nová 

výsadba záhonov  
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5.6. ĎAKUJEME NAŠIM SPONZOROM !

Vedenie DDS Čeláre- Kírť ďakuje všetkým sponzorom, ktorí v roku 2020 poskytli pre  
naše zariadenie vecné a finančné dary a svojou podporou prispeli ku skvalitneniu 
poskytovaných sociálnych služieb.  

 Finančné dary - granty:        1 900,00
 Nefinančné dary:                12 247,69 

Spolu:                                14 147,69

Naša srdečná vďaka patrí:
 Š Chudý 
 Prenx s.r.o.Bratislava 
 K Gombalová 
 A Urbánová 
 V Zaušková 
 Kostolisko OZ Dolné Strháre 
 Obec Čeláre 
 Nadácia Orange, Bratislava 
 Phoenix Corporation s.r.o. 

Kalinkovo 
 Š Kertész 
 CURADENT Slovakia s.r.o. 

Bratislava 
 SOŠ Lesnícka, B. Štiavnica 
 INVY trade s.r.o., Košice 
 Sadlon Technologies s.r.o., 

Stará Turá 
 L Černý 
 L Véber 
 Kimberly-Clark, s.r.o., Praha 9 
 Nadácia EPH, Bratislava 
 S Komorová 
 M Danielová 
 J Kálai 
 G Borik 
 Lekáreň POISON s.r.o., Bušince 
 OZ Štvorlístok pre každého,  

Čeláre-Kírť 
 Boba pohrebné služby s.r.o., Pôtor 
  J Matuška 
 Nadácia Pontis, Bratislava 
 Anonymný darca 
 Nadácia SPP, Bratislava 
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5.7. ROZVOJ A HUMANIZÁCIA ZARIADENIA V ROKU 2020

Ubytovací pavilón – Oddelenie I. (LIPA)
o predelenie štvormiestnej izby na poschodí – dodávateľsky  
o maľovanie izby svojpomocne 
o oprava bleskozvodov – dodávateľsky
o namontovanie okenných sieťok - dodávateľsky

Ubytovací pavilón – Oddelenie II.   (PLATAN)
o obnova náterov interiéru a vnútorných dverných výplní – dodávateľsky  
o obnova náterov na dverách a zárubniach – svojpomocne
o obnova náterov na drevenom obklade – svojpomocne
o vytvorenie príručného skladu pre upratovačky – dodávateľsky
o obnova osvetlenia - svojpomocne

Ubytovací pavilón – Oddelenie III.  (JAVOR)
o  odstránenie murovaných kachlí – dodávateľsky
o  vytvorenie skladu na čistiace prostriedky – dodávateľsky
o  Predelenie štvormiestnej izby - dodávateľsky
o  kompletná obnova náterov na izbách klientov, chodbách – svojpomocne
o  obnova osvetlenia na chodbách – svojpomocne
o  obnova zábradlia na nájazdovej rampe – svojpomocne 
o  oprava bleskozvodov – dodávateľsky
o  namontovanie okenných sieťok - dodávateľsky

Ubytovací pavilón – Oddelenie IV. (BREZA) + Centrálna kuchyňa
o  oprava bleskozvodov – dodávateľsky
o  namontovanie okenných sieťok – dodávateľsky

Ubytovací pavilón -  CENTRUM + ambulancia, telocvičňa, kancelárie
o  obnova náterov interiéru na klientských izbách – svojpomocne
o  obnova podláh na klientskych izbách  - svojpomocne
o  oprava bleskozvodov – dodávateľsky
o  namontovanie okenných sieťok – dodávateľsky
o  výmena odkvapových žľabov - svojpomocne

Priestory pre rozvoj pracovných zručností
o namontovanie okenných sieťok a žaluzie - dodávateľsky 

Vrátnica
o  výmena starého dreveného okna za plastové  - svojpomocne
o  pokládka dlažby – svojpomocne 
o  výmena strechy - svojpomocne

Vodojem
o vymaľovanie vodojemu -  nádrže – svojpomocne

Údržba, spoločenská miestnosť
o oprava bleskozvodov – dodávateľsky 

Pivnica
o oprava strechy – svojpomocne
o oprava osvetlenia – svojpomocne
o  výmena dverí - svojpomocne

Sklad náradia 
o  osadenie infrapanelov – svojpomocne
o  vytvorenie herne pre klientov – svojpomocne
o  oprava bleskozvodov – dodávateľsky

Garáže 
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o  postavenie plechovej garáže – dodávateľsky
o  oprava bleskozvodov – dodávateľsky

Administratívna budova
o  osadenie odkvapových žľabov na prístrešku – svojpomocne

Šopa, stolárska dielňa
o  oprava bleskozvodov  - dodávateľsky

  

Materiálne vybavenie:  

 Oddelenie  I.:  mop  Vileda,  sprchovacia  stolička,  3x  závesná  plastová  skrinka,
vpichový  teplomer,  stojan  pojazdný  na  vrece,  3x  nepremokavý  poťah,  teplomer,
posteľ  Milen,  posteľ  Prezident,  plachta  transportná,  germicídny  žiarič,  7  x
jednolôžková posteľ s polohovateľným roštom a matracom, chladnička, 3x skriňa, 

 Oddelenie  II.:  3x  závesná  plastová  skrinka,  vpichový  teplomer,  TV  konzola,
klávesnica  +  myš,  6x  nepremokavý  poťah,  čistič  vzduchu,  teplomer,  lekársky
paraván,  plachta  transportná,  germicídny  žiarič,  3x  jednolôžková  posteľ
s polohovateľným roštom, 3x matrac, 4x komoda, 

 Oddelenie III.: 5x závesná plastová skrinka, 2x vpichový teplomer, 2x nepremokavý
poťah,  regál  drevený,  teplomer,  2x jedálenský  stôl,  10 x  kreslo Kubelek,  lekársky
paraván, 5x komoda, chodítko, elektrická polohovateľná posteľ, plachta transportná,
germicídny žiarič, 4 x jednolôžková posteľ s polohovateľným roštom, 9 x jednolôžková
posteľ s polohovateľným roštom a matracom, stierka okenná, tlakomer, el. masážne
kreslo, 5x skriňa dvojdverová,  3x posteľ – válenda, konferenčný stolík,  bio lampa,
televízor,3x skriňa 

 Oddelenie  IV.:  rohová  sedacia  súprava,  vpichový  teplomer,  stojan  pojazdný  na
vrece, klávesnica + myš, 7x nepremokavý poťah, teplomer, lekársky paraván, skriňa,
nadstavec na skriňu, invalidný vozík, 2x rošt, satelitný príjmač KAON, stolíkový šijací
stroj, plachta transportná, germicídny žiarič, jedálenský stôl, 5 x jednolôžková posteľ
s polohovateľným  roštom,  13  x  jednolôžková  posteľ  s polohovateľným  roštom
a matracom, televízor Sencor, stierka okenná, skriňa Bali, rohová sedačka, 

 Centrum: posteľ Oliwia,  2x prietokový ohrievač Dafi, bojler, rošt, germicídny žiarič,
bezdotykový dávkovač nástenný,

 Stravovacia prevádzka (kuchyňa):  Príručka HACCAP, 4x gastro nádoba s vekom,
4x termoizolačná nádoba, kuchynský robot SAGE, Mraziaca skriňa Polair, mikrovlnná
rúra ECG, germicídny žiarič, dávkovač dezinfekcie, stojan na dávkovač dezinfekcie,
UV lampa, rádio ECG s CD, 4x box na potraviny, plošinová váha, brúska na nože,
kotlík, vedro 15 L, vedro 12 L, ponorný mixér, elektrický šporák 

 Kancelária soc. pracovníkov: 2 x klávesnica + myš, rezačka KW 480, laminátor, 
 Administratívna  budova:  kniha  účtovné  súvzťažnosti,  MS  Office  Home  and

business, notebook Lenovo V15, 2x prietokový ohrievač Dafi, bezdrôtový prístupový
bod  (wifi),  web  kamera  Logitech,  web  kamera  Canyon,  bezdotykový  dezinfekčný
stojan Meditor,   bezdotykový dávkovač nástenný, germicídny žiarič,  záložný zdroj,
kancelárske kreslo, 

 Oddelenie rozvoja pracovných zručností: germicídny žiarič, uhlová brúska Makita,
vŕtačka Makita, horná fréza

 Kancelária referenta tech. prevádzky: tlačiareň HP 6950, 
 Údržba:  motorová  píla  STIHL,  priamočiara  píla  Makita,  okružná  píla  Worksite,

autorádio Sencor, miešačka 190 L, dávkovač dezinfekcie, televízor, detektor KAPRO,
predlžovačka, led reflektor so stojanom, nástenný ohrievač HOME,  plechová garáž,
4x disk na auto, 4x pneumatiky - KIA

 Vodojem: 2x ponorka, vodomer, 
 Ambulancia:  teplomer,  4x  bezdotykový  teplomer,  prietokový  ohrievač  Dafi,  3x

dezinfekčná rohož, chirurgická odsávačka, 
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 Práčovňa: zberný vozík, 2x parný generátor,  germicídny žiarič, 
 Sklad náradia: 3x infra panel, 
 Archív SZ: 3x regál základný,  8x regál prídavný, 

5.8. EVIDOVANÉ SŤAŽNOSTI V ROKU 2020

DSS pravidelne formou ankiet zisťuje spokojnosť klientov so službou. Jednotlivé podnety a
pripomienky berie ako zdroj informácií, ktoré sú premietané do chodu služby. 
Schránka pre podávanie prianí a návrhov je umiestnená na dobre prístupnom mieste, avšak
umožňuje diskrétne a anonymné využitie. Vyhodnotenie získaných informácií sú pravidelne
zverejnené na nástenke zariadenia. 
DSS má vytvorené písomné pravidlá na podávanie a riešenie sťažností a postupuje podľa
nich.  Zaoberá sa dôsledne všetkými podnetmi v celom ich rozsahu.    Zamestnanci  DSS
poznajú princípy a zásady podávania sťažností, vznesenú sťažnosť chápu ako podnet pre
zlepšenie  kvality  poskytovanej  služby.  DSS  informuje  klientov  i  verejnosť  o  podaných
sťažnostiach a prijatých opatreniach. 

Výpis z     evidencie sťažnosti za rok 2020:         0  

 DSS neeviduje ani jednu doručenú sťažnosť.

5.9. HODNOTENIE  SPOKOJNOSTI  PRIJÍMATEĽOV  SOCIÁLNEJ  SLUŽBY
S POSKYTOVANÝMI  SOCIÁLNYMI SLUŽBAMI ZA ROK 2020

Na základe výsledkov ankety, ktorej sa zúčastnilo 98 prijímateľov sociálnej služby, čo 
predstavuje 92 % z     celkového počtu   sa zistilo:

S poskytovanými sociálnymi službami v DSS Čeláre – Kirť je:

 veľmi spokojných      60,50 % prijímateľov sociálnej služby
 spokojných                 38,25 % prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných               1,25 % prijímateľov sociálnej služby

61 %
38 %

1 %

Celková spokojnosť DSS Čeláre-
Kírť

veľmi spokojný
spokojný
nespokojný

veľmi spokojný spokojný nespokojný
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60,50 % 38,25 % 1,25 %

SPOKOJNOSŤ  PSS – PODĽA PAVILÓNOV

Na základe výsledkov ankety na oddelení č.1 -  LIPA, a CENTRUM ktorej sa zúčastnilo 25
prijímateľov sociálnej služby, čo predstavuje 100  % z celkového počtu sa zistilo.

S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č.1 -  LIPA je:

 veľmi spokojných    48 % prijímateľov sociálnej služby
 spokojných              49  % prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných            3 % prijímateľov sociálnej služby

48 %49 %

3 %

Celková spokojnosť odd. 1 - LIPA  
a CENTRUM

veľmi spokojný
spokojný
nespokojný

Na  základe  výsledkov  ankety  na  oddelení  č.  2  -  PLATAN,  ktorej  sa  zúčastnilo  15
prijímateľov sociálnej služby, čo predstavuje 78,90 % z celkového počtu sa zistilo.

S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č. 2 - PLATAN je:

 veľmi spokojných    56  % prijímateľov sociálnej služby
 spokojných               44 % prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných             0 % prijímateľov sociálnej služby
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56 %
44 %

Celková spokojnosť odd. 2 - 
PLATAN

veľmi spokojný
spokojný
nespokojný

Na základe výsledkov ankety na oddelení č. 3 - Javor, ktorej sa zúčastnilo 28 prijímateľov
sociálnej služby, čo predstavuje 100 % z celkového počtu sa zistilo.

S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č. 3 - Javor je:

 veľmi spokojných    96  % prijímateľov sociálnej služby
 spokojných                 4  % prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných             0  % prijímateľov sociálnej služby

96 %

4 %

Celková spokojnosť odd. 3 - 
JAVOR

veľmi spokojný
spokojný
nespokojný

Na základe výsledkov ankety na oddelení č. 4 - Breza, ktorej sa zúčastnilo 30 prijímateľov
sociálnej služby, čo predstavuje 88,20 % z celkového počtu sa zistilo.

S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č. 4 - Breza je:

 veľmi spokojných    42  % prijímateľov sociálnej služby
 spokojných              56  % prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných            2  % prijímateľov sociálnej služby
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42 %
56 %

2 %

Celková spokojnosť odd. 4  - 
BREZA

veľmi spokojný
spokojný
nespokojný

5.10. HODNOTENIE  SPOKOJNOSTI  RODINNÝCH  PRÍSLUŠNÍKOV
PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Pri návšteve rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej služby v zariadení bolo rozdaných
59  dotazníkov.  Vrátilo  sa  23  dotazníkov,  v ktorých  návštevy  hodnotili  spokojnosť
s poskytovanými sociálnymi službami ich príbuzným alebo priateľom. Na základe výsledkov
ankety sa zistilo.
S poskytovanými sociálnymi službami v DSS Čeláre – Kírť je:

 veľmi spokojných 49 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby
 spokojných 51 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných               0 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby

49 %51 %

Celková spokojnosť príbuzní

veľmi spokojný

spokojný

nespokojný
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6. PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

1. CSS Sloven Slavnica      
2. DSS Veľký Blh
3. DD a DSS Veľký Krtíš
4. DSS Ladomerská Vieska
5. Göllesz Viktor RIHÁGO Diósjenö  - Maďarsko
6. Ipolypart ÁGORI –Ludányhalászi, - Maďarsko
7. Obecné úrady (Olováry, Bušince. Čeláre, Kováčovce)
8. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
9. Slovenský červený kríž – miestny spolok
10. ZŠ so ZUŠ Balog nad Ipľom
11. MŠ so ZŠ Bušince
12. MŠ so ZS Vrbovka

V Čelároch – Kirti dňa 26.02.2021

................................................................
PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková

         riaditeľka DSS
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