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1. Predmet činnosti
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Sv. Jáne (ďalej DSS)
poskytuje celoročnú pobytovú službu pre 100 dospelých mužov s mentálnym
postihnutím, psychiatrickými a psychickými poruchami navyše kombinovaných inými
diagnózami za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov. DSS poskytuje svoje služby prostredníctvom
64 pracovníkov.
História DSS začína od roku 1965, kedy bol pôvodný Domov dôchodcov
zriadený v roku 1958 reprofilizovaný na Ústav sociálnej starostlivosti o kapacite 186
klientov. Postupným znižovaním kapacity realizovanej prirodzeným úbytkom klientov
z dôvodu nevyhovujúcich životných podmienok klientov, bola dosiahnutá dnešná
kapacita 100 klientov. Všestranná starostlivosť o klientov je poskytovaná
nasledujúcimi službami:
a) Opatrovateľská a ošetrovateľská služba
DSS poskytuje 24 hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú službu
poskytovanú zdravotníckym personálom v počte 30 zamestnancov pod
vedením hlavnej zdravotnej sestry. Bližšie údaje o činnosti zdravotného úseku
sú uvedené v správe o činnosti zdravotného úseku za rok 2019, ktorá tvorí
prílohu tejto výročnej správy.
b) Sociálne poradenstvo
Je poskytované prostredníctvom 2 sociálnych pracovníčok, ktoré okrem
vedenia predpísanej evidencie a iných úloh, zabezpečujú potrebnú odbornú
pomoc vo všetkých oblastiach nielen pre klientov DSS, ale i pre rodinných
príslušníkov, ak o to prejavia záujem.
c) Úschova cenných vecí
DSS zabezpečuje úschovu cenných vecí ako sú finančné hotovosti, vkladné
knižky, peňažný depozit, šperky a iné cenné veci na základe písomnej dohody
o úschove cenných vecí.

d) Oblasť pracovnej terapie a záujmovej činnosti
Uvedené činnosti sú realizované s prihliadnutím na diagnostickú skladbu
klientov, ich vek a záujmy. Tieto činnosti prebiehajú na základe vypracovaných
plánov, ktoré sa po uplynutí roka pravidelne vyhodnocujú. Bližšie o uvedenej
oblasti je vo vyhodnotení činnosti za I. a II. polrok 2019, ktoré tvorí prílohu tejto
výročnej správy
e) Stravovanie
Stravovanie klientov a zamestnancov je zabezpečované vo vlastnej stravovacej
prevádzke prostredníctvom 9 zamestnancov. Strava je poskytovaná klientom 5
krát denne, pripravuje sa strava racionálna, diétna a diabetická. Výdaj stravy je
realizovaný v jedálni, klientom na oddelení so zvýšeným dohľadom sa poskytuje
priamo na oddelení. Strava sa podľa potreby upravuje mletím, mixovaním.
Stravovacia komisia sa stretáva pravidelne 1 krát za mesiac, pričom pri
zostavovaní jedálneho lístka sa v rámci možností vychádza i z pripomienok
klientov, prípadne ich návrhov, ktoré navrhnú na komunitných stretnutiach.
f) Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
Je zabezpečované prostredníctvom pracovníkov zariadenia tak, aby boli
dodržané hygienické, epidemiologické a iné predpisy súvisiace s výkonom
uvedených činností.
g) Ubytovanie
Je zabezpečené pre klientov v hlavnej budove kaštieľa a prístavbe. Väčšina
klientov je ubytovaná v kaštieli, kde sú ubytovaní i klienti so zvýšeným
dohľadom. Problémom ubytovania sú izby oddelenia so zvýšeným dohľadom,
kde ubytovanie prebieha vo viacposteľových izbách.
2. Prevádzkové podmienky
DSS svoju činnosť prevádza v priestoroch starobylého kaštieľa a jeho prístavbe
z konca II. polovice 18 storočia. Zariadenie prešlo počas svojej existencie
viacerými rekonštrukciami, ktoré boli realizované hlavne za účelom zlepšenia
životných podmienok klientov, ich bezpečnosti a tiež i z hľadiska zlepšenia
pracovných podmienok zamestnancov.
Súčasťou areálu je i rozsiahly park, ktorý slúži ako relaxačná zóna pre klientov
zariadenia a tiež na prevádzanie rôznych aktivít.
Poskytovanie služieb v DSS prebieha za značne sťažených podmienok
vzhľadom na dispozičné riešenie kaštieľa (5 poschodová budova). Preto do
budúcnosti bude potrebné riešiť hlavne oddelenie so zvýšeným dohľadom,
ideálne by bolo vybudovanie nového bezbariérového pavilónu v rámci areálu
DSS. Za účelom zlepšenia životných podmienok podalo DSS žiadosť do
Národného programu deinštitucionalizácie pre TT.
3. Personálne podmienky
DSS v Moravskom Sv. Jáne sa člení na tieto úseky:
Ekonomický úsek
Zdravotný úsek
Sociálny úsek
Úsek stravovacej prevádzky
Úsek upratovania, práčovne a údržby

Plánovaný počet zamestnancov pre rok 2019 bol 64, skutočnosť k 31.12.2019
bola 60 zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že do plánovaného stavu chýbali
4 pracovníci na zdravotnom úseku. Získavanie zdravotníckych pracovníkov na
pozíciu zdravotnej sestry respektíve zdravotníckeho asistenta pre ich
nedostatok na trhu práce bude z roka na rok obťažnejšie, pričom v budúcnosti
môže ovplyvniť poskytovanie zdravotníckej služby v DSS.
V roku 2019 sa odborní pracovníci DSS zúčastňovali vzdelávania v oblasti
ekonomickej, zdravotnej a podľa potreby i v iných oblastiach. Zdravotné sestry
v rámci sústavného vzdelávania získavajú kredity na odborných seminároch
organizovaných komorou sestier, pričom v rámci seminárov v DSS prezentujú
poznatky, trendy iným zdravotníckym pracovníkom.
Za účelom zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb a zvyšovanie
profesionálneho prístupu ku klientom zariadenia využíva supervíziu, ktorú
v DSS poskytuje akreditovaný supervízor profesor PhDr. ThDr. Andrej Mátel,
PhD. Supervízia je v zariadení realizovaná na základe komplexného programu
supervízie.
4. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP a PO)
Oblasť BOZP a PO je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom.
V roku 2019 boli vykonávané revízie technických zariadení v zmysle platných
predpisov, pričom sa zväčša týkali vyhradených technických zariadení v kotolni,
ktoré v rámci platnej zmluvy vykonávala firma Veolia.
5. Ekonomická oblasť
Táto oblasť je zabezpečovaná prostredníctvom ekonomického úseku, ktorý je
tvorený 3 pracovníkmi:
Ekonóm – finančná účtovníčka
Ekonóm – skladník
Mzdová účtovníčka, ktorá zároveň vykonáva prácu personalistky
Ekonomické ukazovatele sú bližšie skomentované v poznámkach
k 31.12.2019, ktoré tvoria prílohu tejto výročnej správy.
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Vyhodnotenie činnosti za rok 2019

Sociálna rehabilitácia a rozvoj pracovných zručností:

Sociálna rehabilitácia je v zariadení poskytovaná v súlade s platnou legislatívou,
formou procesu individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie a na
základe Metodiky individuálneho plánovania. Sociálna rehabilitácia je v zariadení
poskytovaná 1 vedúcou úseku sociálnej rehabilitácie a pracovných činností
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inštruktorkami sociálnej rehabilitácie. Sociálna rehabilitácia je zameraná na rozvoj
samostatnosti, sebestačnosti,

nezávislosti, návykov pri sebaobsluhe (obliekanie,

vyzliekanie, obúvanie, umývanie zubov, stravovanie...), základných sociálnych a
komunikačných zručností. Sociálna rehabilitácia prebieha v interiéri a exteriéri
zariadenia, ale aj v širšom okolí. V rámci sociálnej rehabilitácie využívajú inštruktori
sociálnej rehabilitácie prvky ergoterapie a to v činnostiach: úprava vonkajšieho areálu
zariadenia (starostlivosť o okrasné záhony a kvety, úprava chodníkov, zametanie,
hrabanie lístia, sena ), úprava interiéru zariadenia (aktuálna výzdoba, udržiavanie
čistoty – pomocné práce pri upratovaní), práca v dielňach pracovných zručností výroba dekoračných predmetov (obrazy, zdobenie servítkovou technikou práca s
rôznymi materiálmi –drevom, textíliami, papierom, šúpolím......), prvky arteterapie v
činnostiach: práca s hlinou modelovanie, maľovanie, navliekanie, výroba pozdravov,
prvky muzikoterpie a to aktívne aj receptívne v činnostiach ako sú: počúvanie hudby,
relaxácia pri hudbe, spev, hra na hudobné nástroje (triangel, činely, africké bubny
atď.), prvky biblioterapie: čítanie, predčítanie textu, osvojovanie a reprodukcia textu,
nácvik rôznych scénok a kultúrnych programov. Pozornosť sa venuje aj duchovnému
životu prijímateľov sociálnych služieb, v DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján,
podľa možností každú stredu navštevujú rannú bohoslužbu v miestnom kostole.

Rozdelenie klientov v Domove sociálnych služieb pre dospelých Moravský
Svätý Ján

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján sú prijímatelia
sociálnej služby rozdelení do troch skupín podľa druhu a stupňa postihnutia. Pracovné
zaťaženie a zaradenie je prispôsobené ich schopnostiam a zručnostiam.
Prijímatelia sociálnej služby I. a II. Skupiny s ľahším druhom a stupňom postihnutia,
pracujú pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Túto činnosť vykonávajú
denne podľa plánu činnosti, stanoveného na príslušný mesiac. S podrobným
programom dňa sú prijímatelia sociálnej služby oboznámení v rámci rannej komunity,
kde majú možnosť vyjadriť svoje želania, sťažnosti ale aj predniesť zdravotné
problémy.
Cieľom rozvoja pracovných zručností je zamestnať prijímateľov sociálnej služby tak,
aby svoj čas v zariadení využívali plnohodnotne, naučili sa novým technikám a popri
tom rozvíjali svoju fantáziu a tvorivosť.
Okrem pracovnej činnosti v letných mesiacoch pod vedením rehabilitačnej
pracovníčky cvičia mobilní aj menej mobilní prijímatelia sociálnej služby na vonkajšom
ihrisku, v zime sa realizujú v malej telocvični zriadenej v areáli zariadenia a tiež
v rehabilitačnej miestnosti.

Profesionálnym prístupom inštruktorov sociálnej

rehabilitácie a ergoterapeutky sa neustále zlepšuje kvalita a sortiment našich
výrobkov, ktoré sme v I. polroku úspešne prezentovali a predávali na jarných a letných
predajných trhoch v Trnave a v obciach Sekule a Moravský Svätý Ján.
Práca inštruktorov sociálnej rehabilitácie nie je vždy jednoduchá. Získať si jednotlivých
klientov je niekedy veľmi náročné, preto je motivácia veľmi dôležitým faktorom pri ich
práci.
Tretej skupine sa venujú pracovníci zdravotného úseku. Tu sú zaradení prijímatelia
sociálnej služby s najťažším druhom, či stupňom postihnutia, či už fyzickým alebo
psychickým. Práca s tunajšími klientmi si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a empatie.
Činnosť v tejto skupine sa nedá vopred naplánovať, preto je výber aktivít podmienený
momentálnym prejavom celej skupiny. Cieľom práce tunajších prijímateľov sociálnej

služby nie sú výrobky, ale zlepšenie alebo udržanie úrovne sebestačnosti, rozvíjanie
komunikácie, vnímania, pozornosti, jemnej a hrubej motoriky. Pravidelné záznamy
o tejto činnosti svedčia o zodpovednom prístupe oboch strán.
Kultúrno-záujmová činnosť:

Kultúrno-záujmovú činnosť realizujeme pomocou:
- muzikoterapie – aktívnej a receptívnej zložky,
- voľnočasových aktivít s prvkami bibioterapie, arteterapie, besedy, vychádzky, kina.

Sú to činnosti, ktorým sa venujeme v poobedňajších hodinách . Jednotlivé druhy
voľnočasových aktivít prebiehajú pod vedením inštruktoriek sociálnej rehabilitácie.
Jedenkrát do mesiaca klienti navštevujú miestne kino, kde si majú možnosť pozrieť
film na veľkom plátne podľa vlastného výberu, niekoľkokrát ročne navštívia kolkáreň
vo vedľajšej dedine. V prípade priaznivého počasia klienti absolvujú raz týždenne
vychádzky do dediny. Prijímatelia sociálnej služby z Domova sociálnych služieb pre
dospelých Moravský Sv. Ján úspešne reprezentujú zariadenie na rôznych akciách ako
sú Lets Dance – klienti súťažia v tanečnej kategórii, Štrkovecká Barónka – prehliadka
umeleckej tvorivosti klientov a Benefičný koncert v Senici – prehliadka tvorivosti
klientov v troch kategóriách podľa vlastného výberu. Naši klienti sa prezentujú
v tanečnej kategórii. Imobilní klienti absolvujú niekoľkokrát ročne jednodňový výlet, ako
aj na jar týždenný pobyt v Južných Čechách, v jeseni vo Vysokých Tatrách.

Kultúrno-rekreačná činnosť:

07. 01. 2019 Novoročné posedenie klientov, hodnotenie starého roka, novoročný
vinš
- Vychádzka do dediny 10 klientov
11. 01. 2019 Návšteva betlehema v Sekuliach – 20 klientov
23. 01. 2019 Návšteva miestneho kina
30. 01. 2019 Návšteva miestneho kostola – ranná sv. omša – 2 klienti
31. 01. 2019 Oslávenci za január
06. 02. 2019 Vychádzka do dediny – 15 klientov
18. 02. 2019 Vychádzka do dediny- 15 klientov
21. 02. 2019 Maškarný ples klientov DSS Moravský Sv. Ján za účasti hostí
z Borského Sv. Jura a Plaveckého Podhradia
27. 02. 2019 Ranná sv. omša – 4 klienti, vychádzka do dediny
28. 02. 2019 Oslávenci za február
04. 03. 2019 Vychádzka do dediny – 10 klientov
05. 03. 2019 Maškarný ples v Borskom Sv. Jure
06. 03. 2019 Rozlúčka so zosnulým klientom
- návšteva miestneho kina
19. 03. 2019 Jozefovské posedenie klientov spojené s pohostením
20. 03. 2019 Štrkovecká barónka – aktívna účasť našich klientov
21. 03. 2019 Rozlúčka so zosnulým klientom
27. 03. 2019 Vychádzka do dediny – 16 klientov
- ranná sv. omša . 2 klienti

28. 03. 2019 Oslávenci za marec
01. 04. 2019 Duchovná príprava klientov k Veľkej noci – 10 klientov
03. 04. 2019 Ranná sv. omša – 3 klienti
04. 04. 2019 Vychádzka do dediny 12 klientov
09. 04. 2019 Vychádzka do dediny 12 klientov
10. 04. 2019 Ranná sv. omša – 4 klienti
15. 04. 2019 Vychádzka do dediny
16. 04. 2019 Veľkonočné trhy TTSK
17. 04. 2019 Ranná sv. omša
25. 04. 2019 Poveľkonočné posedenie v Plaveckom Podhradí - 9 klientov
30. 04. 2019 Oslávenci za apríl
10. 05. 2019 Vychádzka do dediny – 15 klientov
13.05. – 17.05. 2019 Týždenný pobyt v Južných Čechách v penzióne Kovařov – 30
klientov
24. 05. 2019 Vychádzka do dediny – 16 klientov
27. 05. 2019 Vychádzka do dediny – 14 klientov
30. 05. 2019 Jednodňový výlet ZOO Lešná- imobilní klienti – 30 klientov
- Záhradná slávnosť v Borskom Svätom Jure – 15 klientov
31. 05. 2019 Oslávenci za máj
03. 06. 2019 Vychádzka do dediny – 14 klientov
04. 06. 2019 Návšteva miestneho kina – 15 klientov
06. 06. 2019 Lets Dance v Senici – 3 klienti – aktívna účasť
07. 06. 2019 Country hody v DSS pre dospelých Zavar – 4 klienti

17. 06. 2019 Ranč Harmónia s prírodou – 14 klientov
18. 06. 2019 vychádzka do dediny – 20 klientov
28. 06. 2019 Oslávenci za mesiac jún
03. 07. 2019 Športové hry v Plaveckom Podhradí – 6 klientov
08. 07. 2019 Vychádzka do dediny
09. 07. 2019 Športové hry klientov DSS Moravský Sv. Ján za účasti hostí
z Borského Sv. Jura a Plaveckého Podhradia
19. 07. – 07. 10. 2019 Karanténa – aktivity zrušené
07.10. 2019 Vychádzka do dediny – 15 klientov
10. 10. 2019 Vychádzka do dediny – 12 klientov
13. 10. 2019 – 17. 10. 2019 – Týždenný pobyt vo Vysokých Tatrách – 27 klientov
21. 10. 2019 Vychádzka do dediny – 15 klientov
29. 10. 2019 Vychádzka do dediny – 20 klientov
30. 10. 2019 Vychádzka do dediny – 13 klientov
31. 10. 2019 Oslávenci za mesiac október
01. 11. 2019 Návšteva cintorína – zapaľovanie sviečok zosnulým klientom
04. 11. 2019 Vychádzka do dediny – 14 klientov
15. 11. 2019 Vychádzka do dediny – 16 klientov
20. 11. 2019 Katarínska zábava našich klientov za účasti hostí z DSS Borský Sv. Jur
a Plavecké Podhradie
25. 11. 2019 Vianočné trhy – Bratislava – 15 klientov
28. 11. 2019 Vianočný punč v Borskom Sv. Jure
05. 12. 2019 Mikulášska nádielka
06. 12. 2019 Duchovná príprava klientov na vianočné sviatky

07. 12. 2019 Malé vianočné trhy Moravský Sv. Ján
13. 12. 2019 Vianočné posedenie klientov dielní pracovných zručností
(občerstvenie, koledy)
16. 12. 2019 Vianočné trhy na úrade TTSK
24. 12. 2019 Spoločná štedrá večera klientov za účasti vrchnej sestry
31. 12. 2019 Oslávenci za december, silvestrovské posedenie
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Správa o činnosti zdravotného úseku DSS Moravský Sv. Ján za
rok 2019

➢ DSS Moravský Sv. Ján má kapacitu 100 PSS.
V priebehu roka 2019 sme prijali 5 PSS na voľné miesta po zosnulých PSS a po
PSS, ktorí odišli do iného zariadenia.
➢ Prácu zdravotného úseku zabezpečovalo 25 zdravotníckych pracovníkov.
Z toho bolo 6 zdravotných sestier ( 2 sestry – Bc. ), 9 sanitárov, 6 opatrovateliek
a 4 praktické sestry.
➢ Zdravotný úsek pracuje v 12-hodinových zmenách, 2 pracovníčky pracujú
v 8-hodinovej zmene.
Klienti:
➢ V zariadení je 100 PSS, najmladší PSS má 18,5 roka, najstarší bude mať 80,5
roka. 5 PSS je imobilných, z toho 1 je na lôžku, 4 na invalidnom vozíku. 9 PSS
sa pohybuje pomocou chodítka, alebo palíc, 86 PSS je mobilných.
➢ Diagnostická skladba PSS nášho zariadenia je rôzna. Je to schizofrénia,
oligofrénia, sociálne podmienená duševná zaostalosť, alkoholici, narkomani.
➢ Strava je pripravovaná v kuchyni DSS. PSS sa 5-x podáva strava: sú to raňajky,
desiata, obed, olovrant, večera ( diabetici dostávajú aj druhú večeru ). V kuchyni
pripravujú: racionálnu stravu, diabetickú, žlčníkovú, žalúdkovú diétu, šetriacu
diétu, obličkovú diétu a diétu pre celiatika.
➢ Ošetrovateľská – opatrovateľská – rhb. činnosť je zameraná na udržiavanie
plného zdravia PSS. Udržiavanie, prípadne zlepšenie sebaobslužných činností,
zamestnanie PSS v priebehu dňa prácou v dielňach, spríjemnenie pobytu
rôznymi rekreačnými aktivitami a kultúrnymi podujatiami v zariadení i mimo
zariadenia. V priebehu roka sú PSS formou besied a názornými ukážkami
vedení k udržiavaniu zdravia a sebaobslužných návykov. U niektorých klientov
nastalo zlepšenie, no väčšina je na nezmenenej úrovni, takže stanovené ciele
boli splnené čiastočne.
➢ Zdravotnú starostlivosť PSS zabezpečuje obvodná lekárka MUDr. Uhlíková,
ktorá do zariadenia dochádza 1x týždenne, ak treba aj častejšie, v prípade
potreby PSS idú na vyšetrenie priamo do obvodnej ambulancie. Podľa

zdravotného stavu a potreby odosiela PSS na odborné vyšetrenia do: NsP
Malacky, Bratislava, Skalica, Senica.
Lekárka pravidelne 1x za 2 mesiace píše recepty na lieky, ktoré PSS pravidelne
užívajú. Tiež im píše poukazy na zdrav. pomôcky, ktoré odporučia odborní
lekári.
PSS sú pravidelne očkovaní proti chrípke. DSS má vypracovaný časový
harmonogram
očkovania
PSS
proti
žltačke
a pneumokokom.
Psychiatrickú starostlivosť zabezpečuje MUDr. Kajabová, ktorá 1x za 2 mesiace
píše recepty na lieky pre PSS. Do zariadenia sa snaží chodiť pravidelne 1x
týždenne. Nie vždy sa to podarí, ale ak treba, poradí telefonicky.
Mimoriadna udalosť:
Od 20.7.2019 bolo zariadenie v karanténe, nakoľko sa tu objavilo infekčné
ochorenie - scabies.
Boli nútení dodržiavať špeciálny hygienický režim, denne sa kúpali, natierali
sírovou masťou podľa ordinácie kožného lekára. Všetko prádlo sa ukladalo do
vriec a dezinfikovalo. Matrace boli denne vynášané na slnko, kde sa
dezinfikovali a sušili. Posteľné prádlo sa denne menilo. Všetky priestory
zariadenia v pravidelných intervaloch boli ošetrené pracovníkom z oblasti
dezinfekcie,
dezinsekcie
a deratizácie.
Vzhľadom k skutočnosti, že nás táto situácia postihla v dovolenkovom období,
bolo to náročné.
➢ Po skončení karanténnych opatrení – 30.9.2019 sme vymenili všetky matrace,
paplóny a vankúše.
➢

Dokumentácia:
➢ Zdravotná dokumentácia PSS je uložená na ošetrovni v uzamykateľnej
registračke.
➢ Ošetrovateľské štandardy, prevádzkový poriadok, harmonogram prác sú
umiestnené v dennej miestnosti zdravotníckych pracovníkov na dostupnom
mieste.
➢ Register obmedzení je uložený u hlavnej sestry. V prípade záznamu
netelesného alebo telesného obmedzenia PSS je tento záznam vložený do
registra. Hlásenie o obmedzení je zasielané na Ministerstvo práce, soc. vecí
a rodiny, tiež na VÚC Trnava. V rok 2019 sme mali 3 hlásenia
Zamestnanci:
➢ Zdravotnícki pracovníci sú registrovaní v príslušnej stavovskej komore.
➢ V rámci možností sa pracovníci zúčastňujú sústavného vzdelávania a seminárov
organizovaných príslušnou stavovskou komorou.

➢ V zariadení sa pravidelne raz za 2 mesiace koná seminár zdrav. pracovníkov
s odbornou prednáškou. Riešia sa rôzne pracovné problémy, postupy, vzniknuté
prekážky v práci. Pracovníci sa seminárov pravidelne zúčastňujú.

Domov sociálnych služieb pre dospelých
Moravský Svätý Ján 11 | 908 71 Moravský Svätý Ján |
Slovenská republika

Cenník služieb poskytovaných v Domove sociálnych služieb
pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne za rok 2019
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č.
30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za
poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb sa v DSS Moravský Sv. Ján
určuje tento cenník služieb:
Stravovanie:
Stravná jednotka pre klienta osobu na deň
Racionálna strava 3,46 €
Diétna strava
3,76 €
Diabetická strava 4,21 €
Ubytovanie:
Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy miestnosti a príslušenstva
obytnej miestnosti je stanovená na 0,17 €.
Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, sa určí tak, že veľkosť
podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom klientov, ktorí túto podlahovú
plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak klient užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti,
ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy sa znižuje o 30%.
Suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na klienta o:
a. 0,40 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden klient
b. 0,20 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja klienti
c. 0,13 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja klienti a ak na
jedného klienta pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy
Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva:
Denná sadzba na deň na klienta:
a. ak sa klientovi poskytuje bežné upratovanie 1 x denne, pranie a žehlenie
osobného vybavenia 1 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 14
dní a bežná údržba bielizne podľa potreby 0,17 €.
b. ak sa klientovi poskytuje bežné upratovanie 2 x denne, pranie a žehlenie
osobného vybavenia 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 7
dní a bežná údržba bielizne podľa potreby 0,50 €.

c. ak sa klientovi poskytuje bežné upratovanie 2 x denne, pranie a žehlenie
osobného vybavenia 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne častejšie
ako 1 x za 7 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby 0,67 €.
Odkázanosť:
Úhrada za odkázanosť klientom zaradených do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby čo zodpovedá úplnej odkázanosti je 2,33 €.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú službu musí klientovi zostať mesačne
z jeho príjmu 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Nadštandardné služby:
DSS môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných
činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života
klienta v DSS. Platby za tieto činnosti ustanovuje VZN TTSK č. 30/2014

Moravský Sv. Ján 07.01.2020

Vypracoval: kolektív pracovníkov DSS Moravský Sv. Ján

