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1. INFORMÁCIE O DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

 
1.1. KONTAKTY 
 
Adresa na doručovanie pošty: Domov sociálnych služieb 
     Čeláre - Kirť 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 – Kirť 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, 
upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie 
ošetrovateľskej starostlivosti, pracovnej terapie, záujmovej činnosti a utváranie podmienok 
na úschovu cenných vecí.                                                        
 

 
 

mailto:riaditelka@dsscelarekirt.sk
mailto:uctovne@dsscelarekirt.sk
mailto:socialne2@dsscelarekirt.sk
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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. 

 

• Pri všetkých činnostiach zaistiť bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby, doplniť 
a plánovať opatrenia na zvládanie rizík. 
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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 
 
Fotky: obnovené priestory ubytovacích pavilónov: 
 

LIPA (2021) 
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PLATAN (2020 - 2021): 

   
  

   
 

 
BREZA (2021) 

   
 

   
 
 
 
 



 Výročná správa – rok 2021 

 

 

                         Strana 7 z 41 

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

ČELÁRE - KIRŤ
 

CENTRUM (2019) 
 

       
 

   
 

 
JAVOR (2021) 
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Základné vybavenie izieb:  
 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.  
 
 
Fotky: 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  260 jedál denne. Jedná sa o prípravu jedál spoločného stravovania a to  

• pre obyvateľov domova  

• pre zamestnancov  

• pre cudzích stravníkov  
 
Fotky: 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.  
 

Prijímatelia SS sa stravujú 5 x denne (pre diabetikov 6 x), z toho varená strava je obed 
a večera.  
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Fotky: obnovené kuchynské linky jedální na ubytovacích pavilónoch (2021) 
 

  
 

  
 
 
Fotky: obnovené priestory jedálne na ubytovacích pavilónoch (2020-2021) 
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Druh a počet priemerne vydaných jedál denne za rok 2021 
 

Podkategórie Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Druhá večera 

Klienti  
3 (Racionálna) 29 614 29 614 29 614 29 614 29 614 0 
9 (Diabetická) 5 105 5 105 5 105 5 105 5 105 5 105 
6 (Nízkobielkovinová) 726 726 726 726 726 0 
9/2 (Diabetická-šetriaca) 362 362 362 362 362 362 
9/6 (Diabetická 
nízkobielkov...) 343 343 343 343 343 343 
4 (Žlčníková) 151 151 151 151 151 0 

Súčet:  36 301 36 301 36 301 36 301 36 301 5 810 

Ostatní  
ZAM (Zamestnanci) 135 135 8 908 135 135 0 
Cudzí (Cudzí) 0 0 246 0 0 0 
C-Zc (Cudzí-Zc) 0 0 0 0 0 0 

Súčet:  135 135 9 154 135 135 0 

Celkom za: 36 436 36 436 45 455 36 436 36 436 5 810 

 
 

Stravná jednotka za rok 2021 (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: 
 

 strava racionálna, 
nízkobielkovinová 

žlčníková 

diéta diabetická, 
diabetická -šetriaca, 

diabetická- nízkobielkovinová 

na raňajky 20 %            0,67 € 20 %             0,74 € 

na desiatu   7 %            0,23 €  7 %              0,26 € 

na obed 40 %            1,33 € 40%              1,47 € 

na olovrant   7 %            0,23 €   7 %             0,26 € 

na večeru 26 %            0,74 € 20 %             0,73 € 

na 2.vereču   0   6 %             0,22 € 

Režijné náklady 20 % zo stravnej jednotky                     0,64 €                      0,74 € 

SPOLU hodnota stravy                     3,84 €                      4,42 € 

 
 

Stravná jednotka za rok 2021  (zamestnanci a cudzí stravníci) 
 

Fyzické osoby, ktorým sa poskytuje stravovanie v DSS Čeláre - Kirť, 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 1,33 € 1,33 € 

Režijné náklady 1,54 € 1,54 € 

SPOLU 2,87 € 2,87 € 

   

Príspevok zo sociálneho fondu 0,44 € 0,00 € 

Príspevok zamestnávateľa 55 % 1,58 € 0,00 € 

Zamestnanec hradí 0,85 €  
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STRAVOVACIA KOMISIA 
 

Komisia je iniciatívnym a poradným orgánom riaditeľa DSS pre skvalitnenie stravovania   
a presadzovania  záujmov prijímateľov sociálnej služby (PSS)  a zamestnancov v danej 
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). 
 
Fotky: práčovňa po komplexnej rekonštrukcii (2018) 
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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 
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.  
 
Fotky: Čistiareň odpadových vôd, Kotol na tuhé palivo, Kotol na plyn propán-bután, 
Separovaný zber odpadu, Vodojem 
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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 01.08.2021 

 

 
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 

 Sestra v dennej prevádzke 2 

 Sestra 3 

 Zdravotnícky asistent 4 

 Opatrovateľka 16 

 Upratovačka 4 

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  69 zamestnancov 
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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 2021 
sú podrobne špecifikované v  prílohe č.1  tejto výročnej správy. 
 
 

 

 

 

 

3.7. PREHĽAD ÚHRAD ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY ZA ROK 2021 
 

Úhrada za pobyt prijímateľov sociálnej služby DSS je podľa zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a VZN BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb a o platené úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

BBSK. 
 

 

Údaje za rok 2021 poskytla: Ing. Judita Tašká, dňa 01.02.2022 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Najnižšia úhrada Najvyššia úhrada Priemerná úhrada 

DSS 293,69 € 350,49 € 322,09 € 

ŠZ 301,97 € 359,66 € 330,82 € 
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4. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2021 
            (§ 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. 2021 43,83 58,5 

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        345 013 €         460 528 €  

Poistné na verejné zdravotné poistenie, 
sociálne poistenie, povinné príspevky na 
starobné dôchodkové sporenie a DDP        125 447 €         167 448 €  

Tuzemské cestovné náhrady              407 €               746 €  

Výdavky na energie, vodu a komunikácie          40 645 €           74 465 €  

Výdavky na materiál okrem reprezentačného 
vybavenia nových interiérov          62 928 €         121 979 €  

Dopravné              871 €             1 873 €  

Výdavky a rutinnú a štandardnú údržbu 
okrem jednorazovej údržby objektov a 
riešenia havarijných stavov            1 402 €             2 569 €  

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          18 348 €           33 615 €  

Výdavky na bežné transfery v rozsahu 
vreckového, odstupného, odchodného, 
náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca              926 €             1 696 €  

Medzisúčet        595 987 €         864 919 €  

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          17 487 €           32 038 €  

Celkom        613 474 €         896 957 €  

Prepočet na klienta a mesiac        1 166 €         1 278 €  

   
Vyhotovil: 08.02.2022 Schválil: 08.02.2022 

Ing. Martin Longauer PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková 

ekonóm DSS riaditeľka DSS  
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5. 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 
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 
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Fotky: humanizácia prostredia výtvormi klientov a zamestnancov:  
  

   
 

   
 
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. 
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 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,...  
 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  

 

Fotky: miestnosť tmavej snoezelen a knižnice vytvorená v roku 2019 
 

   
 
 
 
 
Fotky: aktivity podporujúce integráciu obyvateľov zariadenia do spoločnosti v roku 2021 
 

Májové oslavy 

     
  

Projekt „Ruka v ruke“ 
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Deň obce v Čelároch 

        
 
 

Komunitné aktivity 

    
 
 

Futballový turnaj:  obyvatelia DSS – obyvatelia obce Čeláre 

    
 
 

Pestovatľské práce 
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Šikovné ruky 

            
 
 

Zaslúžené ochutnávky na spoločenských aktivitách 

      
 
 

Relax v DSS 

        
 
 

Novolandia 
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Oslavy narodenín (PSS) 

      
 

 
 
Športový deň v areály DSS 

   
 
 

Výlety PSS 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sčítanie obyvateľstva 
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Týždeň mozgu 

       
 
 

Pamiatka zosnulých 

       
 

 

Mikuláš v DSS 

       
 
 

Projekt: Krabica plnej lásky 
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Pracovné a terapeutické aktivity v ZOO 
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5.1. KOMUNITNÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ PRE PRIJÍMATEĽOV 
SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DSS V SLEDOVANOM OBDOBÍ 

 

 

JANUÁR   
o Spoločenské hry – zahraj si kto chceš!      
o Privítanie Nového roka– stretnutie na obytných pavilónoch a rozprávanie o prežitých 

sviatkoch 
o Oboznamovanie PSS s novými dodatkami k zmluvám o poskytovaní SS v ľahko 

čitateľnej forme – zvýšenie úhrady od 01.02.2021 
o Traja králi – pripomenutie si sviatku 

o Rozoberanie vianočných dekorácii v interiéri a exteriéri obytných pavilónov  
o Oddychové (rehabilitačné) cvičenia v Snoezelen miestnosti – vplyv zvukových 

a svetelných efektov 

o Oslava menín a narodenín -  blahoželanie jubilantom na jednotlivých obytných 
pavilónoch 

o Komunitné stretnutia daného ubytovacieho pavilónu na aktuálnu tému 

        
   

FEBRUÁR   
o Skrášľovanie izieb PSS, výzdoba oddelenia  
o Hranie spoločenských hier zameraných na tréning pamäte a schopnosti koncentrácie 
o Príprava škrabošiek a masiek na fašiangy 
o Hromnice – duchovné cvičenie 
o Valentín v našom zariadení – podpora a rozvoj pozitívnych medziľudských vzťahov 
o Svetový deň sociálnej starostlivosti – beseda na danú tému 
o Oslava menín a narodenín -  blahoželanie jubilantom na jednotlivých obytných 

pavilónoch 

o Komunitné stretnutia daného ubytovacieho pavilónu na aktuálnu tému 
   
 

MAREC  
o Výzdoba oddelení a izieb - jarná výzdoba obytných pavilónov, izieb   
o Jarné upratovanie v DSS a jeho okolí      
o Medzinárodný deň žien – pripomenutie si sviatku, beseda na tému  
      „Žena/y môjho života“. 
o Týždeň mozgu – Slovenská Alzheimerová spoločnosť – ste pripravení na Týždeň 

mozgu 2021? (15.- 21.03.2021 – 14. Ročník 
o Svetový deň vody – beseda na tému dôležitosti vody pre človeka a jeho okolie 

o Čo pre mňa znamená slovo šťastie? – rozhovor pri príležitosti medzinárodného dňa 
šťastia 

o Marec – mesiac knihy, čítanie a beseda 

o Medzinárodný deň poézie – čítanie a recitovanie básni 
o Oslava menín a narodenín -  blahoželanie jubilantom na jednotlivých obytných 

pavilónoch 

o Komunitné stretnutia daného ubytovacieho pavilónu na aktuálnu tému 

o Duchovné stretnutie s kňazom + spoveď PSS spojená so sviatosťou príjímania a 
pomazania chorých 

    
APRÍL   

o Arteterapia – výzdoba interiéru a exteriéru ubytovacích pavilónov v spolupráci s PSS 
podľa aktuálnej tematiky – jar, Veľká noc      

o Jarné upratovanie areálu, hrabanie, kompostovanie a úprava záhonov 
o Hranie spoločenských hier zameraných na tréning pamäte a schopnosti koncentrácie 

spojené s pohybom PSS na čerstvom vzduchu  
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o „Veľkonočná oblievačka a vinšovačka“ spojená s posedením PSS pri malom 
občerstvení  

o Svetový deň zdravia (podľa WHO) – beseda na tému zdravia a zdravej výživy 
o  Deň narcisov – deň boja proti rakovine – beseda na tému predchádzania tejto 

zákernej choroby a nutnosť pravidelných preventívnych prehliadok 
o Deň Zeme – prechádzka v parku a beseda na tému dôležitosti ochrany zeme 
o Hranie spoločenských hier – biliard a a ping-pong 
o Oslava menín a narodenín -  blahoželanie jubilantom na jednotlivých obytných 

pavilónoch 

o Komunitné stretnutia daného ubytovacieho pavilónu na aktuálnu tému 

o Príprava mája a stavanie mája spojené s chutným občerstvením a posedením 
s ostatnými PSS 

   

MÁJ  
o Úprava a skrášľovanie okolia v DSS 
o Rehabilitačné prechádzky v areáli zariadenia a v Mini ZOO spolu s imobilnými PSS 

spojené s pobytom na čerstvom vzduchu  
o Hranie spoločenských hier – karty, pexeso, „Človeče, nehnevaj sa!“ 
o „Máj lásky čas“ – posedenie pri čaji 
o „Kto je moja rodina?“ – predstavenie svojej rodiny PSS pri príležitosti svetového dňa 

rodiny 

o Svetový deň hepatitídy – beseda na tému 

o Oslava menín a narodenín -  blahoželanie jubilantom na jednotlivých obytných 
pavilónoch 

o Komunitné stretnutia daného ubytovacieho pavilónu na aktuálnu tému 

o Práca v záhrade – výsadba priesad paprík a rajčín do záhrady 

 
        

JÚN   
o Skrášľovanie izieb na jednotlivých ubytovacích pavilónoch     
o Úprava vonkajších záhonov, výsadba letničiek 
o Upratovanie spoločenských priestorov a areálu vedľajšieho hospodárstva 
o Športový deň – rôzne pohybové súťaže s vyhodnotením najlepších jednotlivcov 

i skupín, spojený s chutným občerstvením – varenie guľáša  
o Nákupy v meste a posedenie v cukrárni  
o Svetový deň darcovstva krvi – beseda na danú tému  
o Počúvanie hudby pri príležitosti Svetového dňa hudby – vypočutie si a pomenovanie 

ukážok rôznych hudobných žánrov  
o Práca v záhrade – odstraňovanie buriny na zeleninových záhonoch v záhrade 

okopávanie, zber jarnej cibulky   
o Oslava menín a narodenín -  blahoželanie jubilantom na jednotlivých obytných 

pavilónoch 

o Komunitné stretnutia daného ubytovacieho pavilónu na aktuálnu tému 

o Deň otcov – pripomenutie si svojich otcov, rozprávanie o zážitkoch so svojím otcom 
o Posedenie na zmrzline v meste, spojené s návštevou u zubára 
o  Varenie v tréningovom centre podľa požiadaviek PSS 
o Úprava lesoparku pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 
o Odstraňovanie napadaného dreva a jeho spracovanie 
        

JÚL   
o Úprava okolia okolo ubytovacích pavilónov a v lesoparku  
o Rozhovory s PSS zamerané na dôležitosť dodržiavania hygienických návykov 

a pitného režimu  
o Rehabilitačné prechádzky po okolí, v areáli DSS a v MiniZOO  
o Komunitné stretnutia daného ubytovacieho pavilónu na aktuálnu tému 

o Žijeme športom! - športový deň PSS so širokou škálou športových  disciplín  
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o Páli Vám to? Spoločné lúštenie krížoviek a hlavolamov pri príležitosti dňa hlavolamov 
o Výlet do aquaparku Novolandia Rapovce  
o Oslava mena Anna – posedenie PSS pri čaji a pripomenutie si sviatku sv. Anny – 

patrónky baníkov, chudobných, ťažko pracujúcich, ale tiež ochrankyne matiek 
a manželstva  

o Oslava menín a narodenín -  blahoželanie jubilantom na jednotlivých obytných 
pavilónoch 

   
AUGUST   

o Chránime životné prostredie, chránime seba! - úprava, estetizácia  interiéru 
a exteriéru, letné upratovanie        

o Komunitné stretnutia daného ubytovacieho pavilónu na aktuálnu tému 

o Zber plodov našej práce - varenie cukrovej kukurice 
o Výlet do aquaparku Novolandia Rapovce  
o Vyhodnotenie cezhraničného projektu ,,Ruka v ruke“, Deň obce Čeláre, výstava 

a predaj výrobkov PSS, kultúrne vystúpenie našich PSS  
o Varenie leča – spojené s príjemným posedením v kruhu svojich najbližších  
o Spoznávajme krásu prírody okolo seba - prechádzka v parku spojená s poznávaním 

jednotlivých rastlín 
o Oslava menín a narodenín -  blahoželanie jubilantom na jednotlivých obytných 

pavilónoch 

o Šport v parku – badminton        
 
 
SEPTEMBER   

o Príprava jesennej výzdoby v ubytovacích pavilónoch  
o Komunitné stretnutia v ubytovacích pavilónoch s aktuálnymi cieľmi   
o Výlet na hrad Modrý Kameň spojený s posedením v reštaurácii a v cukrárni  
o Svetový deň prvej pomoci – beseda na tému: Vieme podať prvú pomoc? 
o Oslava mena Mária – posedenie PSS pri čaji a pripomenutie si sviatku 

Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je patrónkou Slovenska + prechádzka ku kaplnke 
o Medzinárodný deň čokolády – stimuláciu mozgu čokoládou, tvorba hormónu šťastia – 

posedenie a voľná debata pri horúcej čokoláde  
o Zaváranie papriky a leča – chutné zhodnotenie plodov našej záhrady  
o „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom!“ – rozhovor o znalostiach cudzích jazykov pri 

príležitosti Európskeho dňa jazykov  
o Stolnotenisové hry v herni DSS 
o Oslava menín a narodenín -  blahoželanie jubilantom na jednotlivých obytných 

pavilónoch 

     
OKTÓBER 

o Skrášľovanie oddelení, nachádzanie nových možností rozvoja jemnej a hrubej 
motoriky vhodnými činnosťami  

o Jesenné upratovanie a čistenie záhrad a estetizácia areálu   
o Rehabilitačné prechádzky po okolí,  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 svojich 
starých rodičoch, reminiscenčné techniky 

o Duchovný výlet s PSS - kostol a kalvária Modrý Kameň  
o Prechádzka v Šóšari a slávnostný narodeninový obed na salaši  
o Objavme krásy Slovenska – integrujme sa do spoločnosti – poznávací výlet spojený 

s návštevou hrobu nášho bývalého PSS na cintoríne v Novej Bani  
o Oslava menín a narodenín -  blahoželanie jubilantom na jednotlivých obytných 

pavilónoch 

o Úprava a čistenie hrobov, výzdoba kaplnky 
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o Púšťanie šarkanov v areáli DSS  
o Komunitné stretnutie daného ubytovacieho pavilónu na aktuálnu tému 
o Rozhovory s PSS zamerané na podporu interpersonálnych vzťahov medzi PSS 

navzájom      
o Nácvik jemnej motoriky – vyšívanie, lepenie obrázkov zo strukovín  
 

NOVEMBER 
o  
o Skrášľovanie izieb 
o Komunitné stretnutie v jednotlivých ubytovacích pavilónoch na aktuálnu tému  
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 
o Jesenné tvorenie - vyrezávanie tekvíc  
o Dodržiavanie zásad zdravej výživy  beseda pri príležitosti Svetového dňa diabetu - 

v jednotlivých ubytovacích pavilónoch  
o Oslava menín a narodenín -  blahoželanie jubilantom na jednotlivých obytných 

pavilónoch 

 
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 Muzikoterapia – počúvanie spievanie kolied, rozprávanie a spomínanie na svoje 

najkrajšie Vianoce  
o Mikulášska oslava – adventné vystúpenie PSS na svojich ubytovacích pavilónoch 

spojené s rozdávaním balíčkov Mikulášom 
o Stavanie snehuliaka – pri ubytovacom pavilóne Platan sme postavili aspoň 

nafukovacieho snehuliaka  
o Písomná komunikácia s príbuznými PSS – vypisovanie a zasielanie Vianočných 

pozdravov 
o Duchovné adventné stretnutie s kňazom + spoveď PSS, sviatosť prijímania a 

pomazania chorých 
o Biblioterapia – čítanie Vianočných príbehov  
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 Krabica plná lásky – rozdávanie darčekov  zo zbierky „Koľko lásky sa zmestí do 

krabice od topánok“. 
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5.2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV V SLEDOVANOM OBDOBÍ 
 
 

Počet vzdelávacích aktivít v sledovanom období: 48 
Počet školených zamestnancov:   72 
 

Externé školenia: 

• Školenie vodičov referentských vozidiel – 2 skupiny    (24) 

• Aktivizácia prijímateľov s vysokou mierou podpory –  
kompenzačné pomôcky – Podpora transformačných tímov   (4) 

• Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a zriaďovateľov 
soc. služieb – Tvorba fyzického prostredia v procese DI – 2. cyklus – 2 skupiny (2) 

• Podpora transformačných tímov – online špecifická konzultácia – Nové 
Komunitné služby                    (7)  

• Povinné ohlásenie v odpadovom hospodárstve do 28.02.2021             (1) 

• Podpora transformačných tímov – online konzultácia – Aktivizácia a podpora 
seniorov so špec. potrebami – demencie a alzheimer    (9) 

• Podpora transformačných tímov – špecifická konzultácia – Sebaobslužné 
      činnosti a ergoterapia         (11) 

• Podpora transformačných tímov – špecifická konzultácia – Komunikácia 
      s klientmi s vysokou mierou podpory      (5) 

• Novela ZP – mzdová učtáreň v prvom štvrťroku 2021, zmeny od 1.2.2021 a 
1.4.2021          (1) 

• Podpora transformačných tímov – Finančná gramotnosť    (7) 

• Genetické testovanie pri Hungtingtonovej chorobe     (4) 

• Vakcinácia a post covidová starostlivosť o klientov a zamestnancov v soc. 
      službách          (3) 

• Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende v roku 2021  (3) 

• Adaptácia a zaškoľovanie nového zamestnanca v sociálnych službách  (3) 

• Zákazka s nízkou hodnotou pre začiatočníkov – informácia   (1) 

• Podpora transformačných tímov – workshop na tému „PRETERAPIA  
k národnému projektu DI zariadení soc. služieb     (10) 

• Webinár –„ Dotazníky spokojnosti ako nástroj zisťovania spätnej väzby“  (9) 

• Webinár – „ Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, určenie úhrad a platenie 
úhrady inou osobou – čo robíme dobre a čo nie?     (1) 

• ON-LINE konferencia na tému „Sestry ako vedúci hlas“    (3) 

• Prevádzka motorových vozidiel, používanie motorových vozidiel, organizácia 
a riadenie autoporevádzky, automobil na pracovnej ceste, cestovné náhrady 
v roku 2021          (4) 

• Webinár na tému – „Riziká klientov“       (9) 

• Webinár pre pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb   (4) 

• Webinár na tému – „Motivačný rozhovor s klientom sociálnych služieb“  (8) 

• Rozpočtovanie a klasifikácia príjmov/výdavkov v roku 2021 pre obce a 
organizácie           (1) 

• Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a zriaďovateľov služieb 
v oblasti manažmentu a riadenia prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť na tému: „ Základy individuálneho plánovania a individuálneho 
prístupu v soc. službách v procese DI“  - 6 dní               (4) 

• Bezpečnosť o ochrana zdravia pri práce      (68) 

• Webinár – „Júnový výber výziev“       (4) 

• Webinár – „Stres a syndróm vyhorenia“      (7) 

• „Spracovanie a ochrana osobných údajov v podmienkach DSS Čeláre-Kirť“ (9) 

• Kurz prvej pomoci - 2 skupiny       (40) 

• Konzultácie – Komunitné služby alebo sociálne služby v komunite  (3) 
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• Základy štandardizácie kvality v sociálnych službách v procese DI a 
transformácie – 2 stretnutia        (9) 

• Novela zákona o verejnom obstarávaní učinná od 1.1.2022   (2) 

• Zákazka s nízkou hodnotou        (2) 

• Moderná správa registratúry II.       (2) 

• Súhrnné správy          (1) 

• Tvorba predpisov za úhradu klienta – webinár     (3) 

• Novela zákona o VO – prehľad najdôležitejších zmien    (2) 

• Mzdová účtovníčka na vstupe do IV. Q roku 2021     (1) 

• Účtovná závierka k 31.12.2021 v RO a PO zriadených obcou a VÚV – webinár (1) 

• MS Excel – užitočné základy pre začiatočníkov     (7) 

• Ako postupovať elektronicky vo verejnom sektore     (4) 

• Manažment diverzity a rovnakého zaobchádzania na pracovisku   (1) 

• VŠ – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava (1) 
3. ročník, odbor – ošetrovateľstvo 

• VŠ – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava (1) 
3. ročník, odbor – sociálna práca 

• VŠ – Vysoká škola Mateja Bela, Banská Bystrica, 2. ročník,   (1) 
 odbor – sociálna práca  

• SŠ – Stredná zdravotnícka škola Rožňava – pomaturitné kvalifikačné štúdium (1)
         

       
Aktivity organizované BBSK 

• Školenie i-SPIN         (2) 
 
Interné školenia: 

• Individuálne vzdelávanie formou sledovania videoprezentácie na tému: 
Nutričná intervencia u seniora po prekonaní vírusového ochorenia                      (30) 

• Školenie HCCP                  (7) 

• Videoprezentácia:Veľkofilm o Schizofrénii      (64) 

• Videoprezentácia: Riziká klientov       (26) 

• Videoprezentácia: Motivačný rozhovor s klientom v sociálnych službách  (26) 

• Stres a syndróm vyhorenia z pohľadu zamestnanca v sociálnych službách (66) 

• Povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej situácie (67) 
z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravot. stavu alebo dovŕšenia dôchodkového 
veku    

 
Fotky: vzdelávacie aktivity, pracovný stáž  
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5.3. POČET  SUPERVÍZNYCH STRETNUTÍ V SLEDOVANOM OBDOBÍ 
 
EXTERNÉ SUPERVÍZIE 
 

 26.03.2021 – 3x skupinová supervízia – Zriadenie a činnosť metodického 
a koordinačného tímu DI 

 12.04.2021 – 1x skupinová supervízia a 3x individuálna supervízia – Zriadenie 
a činnosť metodického a koordinačného tímu DI 

 26.05.2021 – 2x skupinová supervízia a 2x individuálna supervízia – Zriadenie 
a činnosť metodického a koordinačného tímu DI   

 24.06.2021 – 3x skupinová supervízia a 1x individuálna supervízia – Zriadenie 
a činnosť metodického a koordinačného tímu DI 

 28.07.2021 – 2x skupinová supervízia a 1x individuálna supervízia – Zriadenie 
a činnosť metodického a koordinačného tímu DI 

 18.08.2021 – 3x skupinová supervízia  – Zriadenie a činnosť metodického 
a koordinačného tímu DI 

 22.09.2021 – 2x skupinová supervízia a 3x individuálna supervízia – Zriadenie 
a činnosť metodického a koordinačného tímu DI 

 19.11.2021 – 2x skupinová supervízia a 2x individuálna supervízia – Zriadenie 
a činnosť metodického a koordinačného tímu DI 

 13.12.2021 – 2x skupinová supervízia a 2x individuálna supervízia – Zriadenie 
a činnosť metodického a koordinačného tímu DI 

 
INTERNÉ SUPERVÍZIE 
  

 30.06.2021 – 1x interná skupinová supervízia  

 15.07.2021 – 1x interná skupinová supervízia 
 
 

 

 

 

Fotky: účasť na podujatí „Kultúra ďakuje“ pod záštitou predsedu BBSK  
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5.4.   ROZVOJ A HUMANIZÁCIA ZARIADENIA V SLEDOVANOM OBDOBÍ 
 
Ubytovací pavilón – Oddelenie I. (LIPA) 

o výmena kuchynskej linky na oddelení – dodávateľsky  
o maľovanie kuchyne a jedálne na oddelení - svojpomocne  
o obloženie zásteny za kuchynskou linkou – svojpomocne  
o maľovanie izby č. 6 – svojpomocne  
o oprava a maľovanie schodiska – svojpomocne  
o čistenie a maľovanie fajčiarne – svojpomocne  
o obloženie časti chodby na prízemí keramickou mozaikou – svojpomocne 

 

 Ubytovací pavilón – Oddelenie II.   (PLATAN) 
o výmena radiátorov – svojpomocne  
o výmena kuchynskej linky na oddelení – dodávateľsky  
o obloženie zásteny za kuchynskou linkou -svojpomocne  

 
Ubytovací pavilón – Oddelenie III.  (JAVOR) 

o výmena kuchynskej linky na oddelení – dodávateľsky  
o obloženie zásteny za kuchynskou linkou - svojpomocne  

 
Ubytovací pavilón – Oddelenie IV. (BREZA) + Centrálna kuchyňa 

o  výmena kuchynskej linky na oddelení – dodávateľsky  
o obloženie zásteny za kuchynskou linkou -svojpomocne  
o maľovanie kuchyne a jedálne – svojpomocne  
o obloženie schodiska v jedálni kamenným obkladom – svojpomocne  

 
Kuchynský sklad 

o vybudovanie oplotenia a vybetónovanie vnútornej plochy pred skladom pre 
smetné koše – svojpomocne  
 

Kotolňa a práčovňa, priestory údržby 
 

o  osadenie odkvapu na striešku pred vchodom práčovne a údržby – 
svojpomocne  

Vodojem 
o výmena 1000 l tlakovej nádoby – svojpomocne  
o výmena vodomeru – svojpomocne  
o výmena dávkovacieho čerpadla chlóru  - dodávateľsky  

 
Materiálne vybavenie:   

 

❖ Oddelenie I.: 1x stierka okenná, 2x komoda, 3x kontajner, 1x umývačka riadu, 4x 
kreslo, 1x pracovná doska nerezová, 1x stôl na hrnce nerezový, 3x konferenčný stôl, 
1x stolička sprchovacia, 1x seto-box, 1x kuchynská linka 

❖ Oddelenie II.: 1 x stierka okenná, 2 x komoda, 1x regál, 1x sedacia súprava, 2x 
šatníková skriňa, 1x umývačka riadu, 1x pracovná doska nerezová, 1x invalidný 
vozík, 1x stôl na hrnce nerezový, 1x kuchynská linka 

❖ Oddelenie III.: 1 x plastový pedálový odpadový kôš, 1 x zástena – výplň koženka, 12 
x komoda, 1 x  kreslo, 1x umývačka riadu, 1x pracovná doska nerezová, 1x mop 
VILEDA, 1x stôl na hrnce nerezový, 1x kuchynská linka 

❖ Oddelenie IV.: 1 x plastový pedálový odpadový kôš, 2 x televízor, 1 x zástena – výplň 
koženka, 1 x satelitný prijímač, 1 x stierka okenná, 2 x skriňa trojdverová 
s nádstavcom, 3 x komoda, 3x kreslo, 1x umývačka riadu, 1x chladnička, 1x 
jedálenský stôl, 2x polička, 1x pracovná doska nerezová, 1x polohovací rošt, 1x 
posteľ, 1x matrac, 1x mop VILEDA, 1x stôl na hrnce nerezový, 1x kuchynská linka 
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❖ Centrum: 1 x elektrický ohrievač vody,  
❖ Stravovacia prevádzka (kuchyňa): 1 x vpichový teplomer, gumová rohož, 2x 

stolička na hrnce, 1x elektrický varný kotol,  
❖ Kancelária ISR – admin: 1 x konvektor 
❖ Kancelária soc. pracovníkov: 4x PC HP, 1x  SWITCH, 4x MS office, 1x nožná 

opierka, 1x záložný zdroj,  
❖ Administratívna budova: 1x nástenné hodiny, 6 x kancelárske kreslo , 2x 

klimatizácia, 1x trojsedačka, 2x kreslo, 2x svietidlo, 1x mobilný telefón, 3x nožná 
opierka, 1x  tlakomer, 1x multifunkčné zariadenie,  

❖ Oddelenie rozvoja pracovných zručností: 1x vŕtačka stolová,  1x pokosová píla, 1x 
drevená lavička,  

❖ Kancelária referenta tech. prevádzky: 1x kontrolná zložka pre revíziu, 1x MS office, 
1x záložný zdroj, 1x PC,   

❖ Údržba: 1x krovinorez, 1x sada račňových kľúčov, 1x vyvetvovacia píla, 1x uhlová 
brúska, 1x kliešte knipex, 1x vŕtacie kladivo, 1x prívesný vozík, 1x naviják na hadicu 

❖ Vodojem: 1x kompresor, 1x dávkovacie čerpadlo, 1x tlaková nádoba, 1x vodomer,  
❖ Ambulancia: 1x kyslíkový generátor, 1x kyslíková maska,1x kyslíková kanyla, 3x MS 

office, 2x PC, 1x notebook, 2x kancelárske kreslo,  
❖ Práčovňa: 1x modulová sieť UFO, 1x SWITCH, 1x napájací panel,1x šijací stroj, 1x 

stôl kuchynský, 4x kreslo, 1x záhradný vozík,  
❖ Sklad náradia: 1x bialiardový stôl,  
❖ Sklad nebezpečného odpadu: 2x regál  
❖ Archív PE: 1x plastové stúpadlo,  
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6. DARY, GRANTY  
 

6.1. PODANÉ PROJEKTY V SLEDOVANOM OBDOBÍ 
 
 

5.5.1 Projekty podané cez DSS:  
 

Počet podaných projektov v sledovanom období:    8 
Počet úspešných projektov v sledovanom období:    1 
Výška získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov:  0,-  € 
Hodnota vecných darov z projektov                         563,66 € 

 

✓ Nadácia PONTIS – Kto pomôže Slovensku (osobné ochranné pracovné pomôcky) 
✓ Nadácia SPP – OPORA 2021 – IPRO – Dušan P. – mobilný telefón 
✓ Nadácia EPH – Oporný bod 2021 – Oáza pokoja 
✓ Nadácia SPP – OPORA 2021 – IPRO – Michal B. – notebook 
✓ Nadácia EPH – Oporný bod 2021 – Muzikoterapia – Hudba, ktorá lieči 
✓ Nadácia EPH – Oporný bod 2021  - Bicykel pre každého 
✓ Nadácia EPH – Oporný bod 2021 – hmotnosť je zrkadlom zdravia 
✓ Nadácia PONTIS – Moderné technológie – viac času pre klientov 

 
Projekt podaný v roku 2019 a realizovaný v roku 2021 
✓ NP DI PTT – podpora transformačných tímov  

 
5.5.2 Projekty realizované v spolupráci MPSVaR SR 

 
Počet podaných projektov v sledovanom období:             5 
Počet úspešných projektov v sledovanom období:             5 
Výška získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov:     89 326,18 € 
 

✓ Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 
zákona – právnické osoby - Dotácia na ,,infekčný príplatok“ zamestnancom zariadení 
za prácu v karanténe 

✓ Národný projekt ,,Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory  pre zamestnancov 
sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK, ktorí pracovali v čase 
núdzového stavu SR z dôvodu pandémie COVID-19 od 01.10.2020 do 14.05.2021. 

✓ Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MPSVaR SR na výživové doplnky - v 
zmysle  nariadenie vlády SR č. 411/2021 z 12.11.2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie 
vlády SR č. 103/2020 Z.z.  

✓ Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na 
podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - 
Nákup špeciálneho deväťmiestneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou. 

✓ Národný projekt ,,Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory  pre zamestnancov 
sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK, ktorí pracovali v čase 
núdzového stavu SR z dôvodu pandémie COVID-19 od 01.10.2020 do 14.05.2021. 

   
5.5.3 Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVaR. 
 

Počet podaných projektov v sledovanom období:   2  (+ 2 z roku 2020) 
Počet úspešných projektov v sledovanom období:   4   
Čerpanie získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov:        12 274,17 € 
 
Projekty podané v roku 2020 a prechádzajúce do roku 2021 

✓ Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 54 zákona č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z. n. p. 
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✓ Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest – projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ 
podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z.n.p. 
  
Projekty podané v roku 2021 

✓ Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 54 zákona č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z. n 

✓ Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 54 zákona č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z.n.p 

 
5.5.4 Projekty podané cez OZ Štvorlístok pre každého v prospech prijímateľov 

sociálnej služby DSS Čeláre – Kírť 
 

Počet podaných projektov v sledovanom období:       5  
Počet úspešných projektov v sledovanom období:       0 
Výška získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov:     0,- € 

 
✓ Nadácia EPH – Oporný bod 2021 – Relax a šport v parku 
✓ Nadácia SPP – OPORA 2021 – IPRO – Marian S. – fotoaparát 
✓ Nadácia SPP – OPORA 2021 – IPRO – Peter M. – záhradná traktorová kosačka 
✓ Nadácia PONTIS – Zblížme rodiny aj cez Covid 19 
✓ Žiadosť o poskytnutie dotácie v súlade s VZN samosprávneho kraja o poskytnutí 

dotácií – Relax a šport v parku pre pokoj duše 
 

 
 

 

6.2. ĎAKUJEME NAŠIM DARCOM! 
 

Vedenie DDS Čeláre-Kirť ďakuje všetkým darcom, ktorí v roku 2021 poskytli pre naše zariadenie 
vecné a finančné dary a svojou podporou prispeli ku skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb. 

• Finančné dary a granty:        800,00 

• Nefinančné (vecné) dary:   3 033,56  
Spolu:                                3 833,56 

 
Naša srdečná vďaka patrí: 

 M Oláh 
 K Tatárová 
 V Zaušková 
 Obec Malé Zlievce 
 Š Kertész 
 C Végh 
 M Prebelová 
 Boba-pohrebné služby, s.r.o. 
 Kimberly-Clark, s.r.o. 
 Anonymný darca 
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7. HODNOTENIE SPOKOJNOSTI - 2021 
 

7.1. HODNOTENIE SPOKOJNOSTI RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV 
PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 
Pri návšteve rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej služby v zariadení bolo rozdaných 50 
dotazníkov. Vrátilo sa 32 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 – Kirť je: 

✓ veľmi spokojných 74 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby 
✓ spokojných  26 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby 
✓ nespokojných               0 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby 

 

 
 

 

7.2. HODNOTENIE SPOKOJNOSTI PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
S POSKYTOVANÝMI  SOCIÁLNYMI SLUŽBAMI  

 

Na základe výsledkov ankety, ktorej sa zúčastnilo  95 prijímateľov sociálnej služby, čo 

predstavuje 91,35 % z celkového počtu sa zistilo: 
 
S poskytovanými sociálnymi službami v DSS Čeláre – Kirť je: 
 

➢ veľmi spokojných      52 % prijímateľov sociálnej služby 
➢ spokojných                 46  % prijímateľov sociálnej služby 
➢ nespokojných               2 % prijímateľov sociálnej služby 

 

 
         

Odpoveď veľmi spokojný spokojný nespokojný 

Lipa 51 % 46 % 3 % 

Platan 59 % 41 % 0 % 

Javor 75 % 23 % 2 % 

Breza 22 % 74 % 4 % 

Celkom 52 % 46 % 2 % 

 

52%46%

2%

Celková spokojnosť v DSS 
Čeláre-Kirť

veľmi spokojný

spokojný

nespokojný
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Hodnotenie spokojnosti prijímateľov s poskytovanými službami  

PODĽA UBYTOVACÍCH PAVILÓNOV 
 
 

Na základe výsledkov ankety na oddelení č.1 - LIPA  a CENTRUM, ktorej sa zúčastnilo 22 
prijímateľov sociálnej služby, čo predstavuje 91,70  % z celkového počtu sa zistilo. 
 
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č.1 -  LIPA je: 
 

➢ veľmi spokojných    51 % prijímateľov sociálnej služby 
➢ spokojných               46  % prijímateľov sociálnej služby 
➢ nespokojných             3 % prijímateľov sociálnej služby 

 
 

 
 
 
 
 
 
Na základe výsledkov ankety na oddelení č. 2 - PLATAN, ktorej sa zúčastnilo 17 prijímateľov 
sociálnej služby, čo predstavuje 89,50 % z celkového počtu sa zistilo. 
 
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č. 2 - PLATAN je: 
 

➢ veľmi spokojných    59  % prijímateľov sociálnej služby 
➢ spokojných               41 % prijímateľov sociálnej služby 
➢ nespokojných             0 % prijímateľov sociálnej služby 

 

 

51%46%

3%

Celková spokojnosť odd. 1 - LIPA a 
CENTRUM

veľmi spokojný

spokojný

nespokojný

59%

41%

0%

Celková spokojnosť odd. 2 - PLATAN

veľmi spokojný

spokojný

nespokojný
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Na základe výsledkov ankety na oddelení č. 3 - JAVOR, ktorej sa zúčastnilo 26 prijímateľov sociálnej 
služby, čo predstavuje 93 % z celkového počtu sa zistilo. 
 
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č. 3 - Javor je: 
 

➢ veľmi spokojných    75  % prijímateľov sociálnej služby 
➢ spokojných                23  % prijímateľov sociálnej služby 
➢ nespokojných             2 % prijímateľov sociálnej služby 

 

 
 

 
 
 
 
Na základe výsledkov ankety na oddelení č. 4 - BREZA, ktorej sa zúčastnilo 30 prijímateľov sociálnej 
služby, čo predstavuje 91 % z celkového počtu sa zistilo. 
 
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č. 4 - Breza je: 
 

➢ veľmi spokojných    22  % prijímateľov sociálnej služby 
➢ spokojných               74  % prijímateľov sociálnej služby 
➢ nespokojných             4 % prijímateľov sociálnej služby 

 

 
 
 
 

75%

23%
2%

Celková spokojnosť odd. 3 - JAVOR

veľmi spokojný

spokojný

nespokojný

22%

74%

4%

Celková spokojnosť odd. 4  - BREZA

veľmi spokojný

spokojný

nespokojný
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7.3. EVIDOVANÉ SŤAŽNOSTI V SLEDOVANOM OBDOBÍ 
 
DDS pravidelne formou ankiet zisťuje spokojnosť klientov s poskytovanou službou. 
Jednotlivé podnety a pripomienky berie ako zdroj informácií, ktoré sú premietnuté do chodu 
zariadenia. 
Schránka pre podávanie prianí a návrhov je umiestnená na dobre prípustnom mieste a 
umožňuje diskrétne a anonymné využitie. Vyhodnotenie získaných informácií je 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 sťažností za rok 2021:      0 

 

DSS za rok 2021 neeviduje ani jednu doručenú sťažnosť. 
 

 
 

7.4. WOT ANALÝZA AKTUÁLNE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

Silné stránky: 

▪ odborný tím  s  dlhodobými skúsenosťami 

▪ pozitívny vzťah zamestnancov k práci 

s PSS, záujem o kvalitu ich života  

▪ primerané priestorové a technické 

vybavenie  

▪ kontakty  PSS  s vonkajším prostredím, 

otvorenosť komunite, spolupráca 

s inštitúciami, školami, okolitými obcami, 

dobrovoľníkmi 

▪ paleta aktivít PSS v DSS a mimo  

▪ spolupráca s družobnými zariadeniami  

▪ projektovanie 

▪ uplatňovanie systému manažérstva kvality 

▪ lekárske služby pre PSS v zariadení 

▪ krásny areál – otvorený 

▪ spolupráca so zriaďovateľom 

▪ aktivizácia a rozvoj pracovných zručností    

  prijímateľov 

▪ spokojnosť PSS a rodinných príslušníkov 

▪ kontakty aktívnych  PSS s vonkajším 

prostredím 

▪ vytvorené vonkajšie prostredie pre terapie, 

relax a oddych prijímateľov  a zamestnancov 

▪ dobré vzťahy s rodinnými príslušníkmi 

▪ prepojenia manažmentu, zamestnancov  a 

PSS cez zasadnutia Rady PSS , stravovacej 

komisie 

Slabé stránky (problémy): 

▪ vysoká psychická a fyzická záťaž 

zamestnancov 

▪ zvyšujúce sa zdravotné a psychické 

postihnutia u PSS, pasivita PSS 

▪ nedostatok komunitných služieb 

▪ bezbariérovo neprístupné poschodia 

pavilónov 

▪ nízka energetická efektívnosť budov 

▪ nedostatočné zručnosti a znalosti v oblasti   

   psychosociálnej rehabilitácie ľudí   

 s duševným ochorením 

▪ nedostatočná, alebo žiadna skúsenosť so 

životom a prácou v komunite 

▪ nedostatok príležitostí na zastávanie iných 

sociálnych rolí, než role prijímateľa 

▪ stresujúce faktory spôsobené agresívnym 

správaním prijímateľov determinované ich 

zdravotným stavom 

▪ obmedzená mikroklíma pre integračné 

snahy v regióne a spoluprácu 

s dobrovoľníkmi, vysokými školami 

▪ časový stres, ktorý limituje možnosť 

individuálneho prístupu ku prijímateľom 

▪ inštitucionálna forma poskytovaných služieb 

a s tým súvisiaca inštitucionálna kultúra  

▪ nízka miera súkromia v trojposteľových 

izbách a v hygienických zariadeniach  
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Príležitosti (očakávania): 

▪ nadviazanie spolupráce so samosprávami, 

združeniami pri hľadaní ciest na rozšírenie 

a spestrenie poskytovaných druhov služieb   

▪ Motivovanie a podchytenie perspektívnych 

odborníkov – zamestnancov, využitie 

ochoty profesne sa rozvíjať 

▪ prehĺbenie komunitnej spolupráce 

▪ možnosti využitia sociálnej práce 

a rehabilitácie s PSS 

▪ dobrovoľníctvo 

▪ zabezpečovanie praxe pre budúcich 

odborníkov v danej oblasti pre študentov 

vysokých škôl 

▪ zintenzívnenie sociálnych kontaktov 

realizovaním podujatí pre PSS 

▪ vytvorenie mechanizmov na vytváranie 

vyššej miery samostatnosti PSS – v oblasti 

rozhodovania o sebe, podávania návrhov, 

podnetov, pripomienok k skvalitňovaniu 

poskytovaných služieb 

▪ vytvorenie fyzických priestorov v súlade s 

účelom poskytovania sociálnej služby 

▪ dosiahnutie úspor energií v nových budov  

spĺňajúcich nulový energetický štandard 

zlepšenie podmienok kvality života PSS, 

▪ plánovanie, zaznamenávanie a hodnotenie 

poskytovaných a zabezpečovaných činností 

▪ mapovanie spokojnosti  PSS, vrátane 

rodinných príslušníkov, spätné väzby 

vyhodnocované 

▪ poskytovanie bohatej škály činností 

▪ rozšírenie paliet terapeutických postupov 

▪ zabezpečenie štandardných podmienok 

bývania  PSS v súlade s vyhláškou MZ SR 

č.259/2007 Zb. 

▪ spoločné akcie v komunite, regióne 

voľnočasové aktivity, IKT v podpore 

udržiavania kontaktov s rodinou na diaľku, 

spoluorganizovanie komunitných aktivít, 

spolupráca a s družobnými zariadeniami, 

s cirkevnými organizáciami, obcou, školou, 

škôlkou 

Ohrozenia, riziká: 

▪ stresujúce faktory spôsobené agresívnym      

správaním prijímateľov sociálnej služby  

determinované ich zdravotným stavom 

▪ nedostatok špecializovaných zariadení 

pre ľudí so špecifickými  potrebami 

a z toho dôvodu nahromadenie 

agresívnych (v iných zariadeniach 

neakceptovaných)  PSS s ťažkými 

poruchami správania v našom zariadení 

▪ nízky status pracovníkov v sociálnych 

službách (spoločenský, ekonomický) 

▪ nedostatok fin. prostriedkov pre 

rozvojové ciele 

▪ nestálosť legislatívy   

▪ stagnácia až pokles reálnych príjmov PSS 

v pomere rastu cien tovarov, energií 

a služieb 

▪ nesúlad medzi potrebami a požiadavkami      

PSS 
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8. 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 28.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ................................................................ 
       PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková 
                 riaditeľka DSS 
 

http://aranyoldalak.hu/ludanyhalaszi/szocialis-gondozas/121152/Apolo_Gondozo_Otthon_es_Rehabilitacios_Intezet/hirdetes.mtt

