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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 a kombináciou iných diagnóz 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 prijímateľov sociálnej služby 

(ďalej len „PSS“). Postupným znižovaním kapacity realizovanej prirodzeným úbytkom PSS z 

dôvodu nevyhovujúcich životných podmienok PSS, bola dosiahnutá dnešná kapacita 100 PSS.  

 

V zariadení sociálnych služieb sa poskytuje podľa druhu sociálnej služby domov sociálnych 

služieb a to formou pobytovou a celoročnou. V DSS sa poskytuje: 

a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie) sa realizuje 

podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách o to prostredníctvom opatrovateľského, 

ošetrovateľského personálu, sociálnych pracovníčok a inštruktorov sociálnej 

rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. 

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 prijímateľov DSS, ale i pre rodinných 

príslušníkov a občanov, ak o to prejavia záujem. 

c) Sociálna rehabilitácia spočíva v podpore samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, 

v rozvoji zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri 

sebaobsluhe a to opatrovateľským personálom a inštruktormi sociálnej rehabilitácie. 

d) Ubytovanie je zabezpečené pre PSS v hlavnej budove kaštieľa a prístavbe. Väčšina 

PSS je ubytovaná v kaštieli, kde sú ubytovaní i PSS so zvýšeným dohľadom. 

Problémom ubytovania sú izby oddelenia so zvýšeným dohľadom, kde ubytovanie 

prebieha vo viacposteľových izbách. 

e) Stravovanie PSS je zabezpečované vo vlastnej stravovacej prevádzke prostredníctvom 

9 zamestnancov. Strava je poskytovaná PSS 5 krát denne, pripravuje sa strava 
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racionálna, diétna a diabetická. Výdaj stravy je realizovaný v jedálni, PSS 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 PSS, prípadne ich návrhov, ktoré navrhnú na komunitných stretnutiach. 

f) Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečované 

prostredníctvom pracovníkov zariadenia tak, aby boli dodržané hygienické, 

epidemiologické a iné predpisy súvisiace s výkonom uvedených činností. 

g) Osobné vybavenie sa poskytuje PSS, ak si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sám. 

Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby. 

Nevyhnutné ošatenie a obuv sa poskytuje klientovi, ktorý si nevie alebo nemôže 

zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej 

dôstojnosti. Za nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv. 

 

Zabezpečuje sa: 

a) Rozvoj pracovných zručností zabezpečujú zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné 

predpoklady v zmysle zákona.  

b) Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a 

rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností klienta. 

c) Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná zdravotníckym personálom v počte 30 

zamestnancov pod vedením hlavnej zdravotnej sestry. V DSS sú pravidelné návštevy 

zo strany obvodného lekára a psychiatra. Každý PSS má právo slobodného výberu 

odborného a všeobecného lekára. V rámci poskytovaných služieb sme zabezpečovali 

prijímateľom sociálnej služby návštevy u odborných lekárov podľa ich potrieb. 

Sledovanie zdravotného stavu zabezpečovali odborní zamestnanci. Okrem bežných 

povinností boli PSS zabezpečené termíny na pravidelné preventívne prehliadky u 

odborných lekárov. Každému PSS bol zabezpečený bezplatný sprievod a doprava k 

odborným lekárom. Zdravotný stav bol zaznamenávaný a vyhodnocovaný 

všeobecnými lekármi. Poverené osoby zaznamenávali zdravotný stav PSS do 

dokumentácie PSS, vyhodnocovali riziká a ku každému prijímateľovi sociálnej služby 

pristupovali individuálne. Nákup liekov pre prijímateľov sociálnej služby je 

zabezpečený pre tých, ktorí o to požiadajú. Zdravotný stav bol pravidelne 
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konzultovaný nie len s obvodným lekárom, ale aj s odbornými lekármi. Počas 

pandémie boli všetkým PSS podávané vitamíny, čaje a ovocné šťavy.   

V DSS sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí ako sú finančné hotovosti, vkladné 

knižky, peňažný depozit, šperky a iné cennosti na základe písomnej dohody o úschove cenných 

vecí. 

2. Vízia a poslanie 

 

Víziou Domova sociálnych služieb pre dospelých  v Moravskom Sv. Jáne je kvalita 

poskytovania sociálnych služieb z hľadiska holistického (celostného) prístupu ku klientovi, 

individuálny rozvoj spôsobilostí klienta s prihliadnutím na jeho zdravotný stav, vek, diagnózu a 

neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb tak, aby aktuálne reagovala na trendy v ich 

poskytovaní. 

 

Prioritou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu 

mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. 

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu 

spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.  

 

Poslaním Domova sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján je s láskou a 

úctou poskytovať odborné sociálne služby. Našou prioritou je prihliadať na možnosti a 

individuálne potreby prijímateľov a zamestnancov. Každú službu chceme poskytovať na 

profesionálnej úrovni, zodpovedne, čestne a v súlade s novými trendmi a potrebami komunity v 

ktorej žijeme. 

 

3. 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 PSS, ich bezpečnosti a tiež i z 

hľadiska zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov.  
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Súčasťou areálu je i rozsiahly park, ktorý slúži ako športová a relaxačná zóna pre našich PSS.  

 

Zariadenie je od 1.1.2020 zapojené do 2. kola národného projektu deinštitucionalizácie sociálnych 

služieb - NP DEI PTT. V rámci prvej prípravnej fázy bol vytvorený transformačný tím 

zamestnancov, ktorý potupne absolvuje jednotlivé modulové vzdelávanie.  

 

4. 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 2020 bol 64, skutočnosť k 31.12.2020 bola 60 

zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že do plánovaného stavu chýbali 4 pracovníci. 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. Zároveň sa však snažíme podporiť kvalitu našich 

služieb aj získaním ostatných odborných zamestnancov napr. sociálny pracovník. 

 

V roku 2020 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 PSS využívame supervíziu, ktorú v DSS poskytuje akreditovaná supervízorka profesor 

PhDr. Helena Grófová, PhD. Supervízia je v zariadení realizovaná na základe komplexného 

programu supervízie. 
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5. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP a PO) 

 

Oblasť týchto školení a povinného vzdelávania sme realizovali nielen u zamestnancov, ale aj 

u všetkých PSS. 

 

BOZP a PO je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. V roku 2020 boli vykonávané revízie 

technických zariadení v zmysle platných predpisov, kontroly a revízia vykonáva firma Veolia 

podľa platných harmonogramov prác. 

 

6. 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 komentované v poznámkach k 31.12.2020, ktoré tvoria prílohu 

tejto výročnej správy. 

 

Financovanie sociálnych služieb:  

 

Na základe uznesenia č. 351/2019/14 zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, ktoré sa uskutočnilo dňa 

11. decembra 2019 a v súlade s § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákonov nám bol oznámený rozpis 

rozpočtu na rok 2020 nasledovne: 
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Príjmy celkom:              

  

289.200,00 € 

V tom: 

vlastné príjmy (200)    289.200,00 € 

 

Výdavky celkom:         

  

1.226.839,00 € 

10.1.2 kód programového rozpočtu 011 01 01 

V tom: 

Bežné výdavky z daňových príjmov KZ 41    937.639,00 € 

Bežné výdavky z nedaňových príjmov KZ 46    289.200,00 € 

 

Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2020 bol rozpočet príjmov  upravený do výšky 

313.050,00 €. 

 

Schválený rozpočet  výdavkov bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu             

1.369.840,00 €. 

 

Prehľad schváleného a upraveného rozpočtu za rok 2020: 

 

 

POLOŽKA 

 

 

SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 

210 Príjmy z vlastníctva 5.872,00 5.872,00 

220 Administratívne  poplatky a iné    

        poplatky a platby 

 

289.200,00 

 

313.050,00 

230 Príjem z predaja HM              0,00        350,00 

290 Iné nedaňové príjmy         978,00    1.585,00 

310 Tuzemské bežné granty a  transfery 0,00 400,00 

PRÍJMY SPOLU 289.000,00 313.050,00 

610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 746.770,00 739.921,00 
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620 Poistné a príspevok do poisťovní 275.050,00 266.931,00 

630 Tovary a služby 197.719,00 343.946,00 

640 Bežné transfery     7.300,00   13.842,00 

BEŽNÉ VÝDAVKY                                                                 1.226.836,00     1.364.640,00 

710 Obstaranie kapitálových aktív 0,00 5.200,00 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 0,00 5.200,00 

CELKOM BV + KV 1.226.839,00   1.369.840,00 

 

Plnenie príjmov je ovplyvnené predovšetkým schopnosťou prijímateľov platiť úhrady za 

poskytované služby. Príjmy za rok 2020 boli naplnené do výšky 313.449,56 €. V príjmoch je 

zahrnutá dotácia od Obce Moravský Sv. Ján vo výške 3.000,- €, ktorá bola prijatá na darovací 

účet. Vzhľadom na túto skutočnosť boli príjmy plnené na 100,13 %. 

Bežné výdavky boli v rozpočtovom roku 2020 použité na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery 

vo výške 1.362.039,56 €, čo predstavuje čerpanie na 100 %. 

Kapitálové výdavky boli  čerpané vo výške 5.184,00 € a použité na nákup priemyselného sušiča 

bielizne. V percentuálnom vyjadrení boli prostriedky čerpané na 99,69 %. 

 

Čerpanie výdavkov podľa zdrojov financovania: 

 

Zdroje financovania Výška čerpania 

BV: zdroj     41 1.012.066,00 

                     46                       310.049,56 

                    111     39.924,00 

KV: zdroj      41                           5.184,00  

CELKOM                   1.367.223,56 

 

Účtovná závierka za rok 2020 je zverejnená v Registri účtovných závierok na webovej stránke 

www.registeruz.sk. 

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 sú vyčíslené  v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a sú zverejnené na www.dssjany.sk. 
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7. Sociálna práca v DSS 

 

V zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne je našou 

prioritou poskytovať kvalitné, bezpečné a odborné sociálne služby. Pri poskytovaní sociálnych 

služieb sa riadime princípmi ľudskej dôstojnosti a individuálnosti prijímateľov sociálnych služieb. 

Rešpektujeme názory a rozhodnutia našich PSS a riadime sa etickým kódexom. 

Zamestnanci kladú dôraz na dodržiavanie ľudských a občianskych práv. Naším cieľom je 

zabezpečiť PSS, ktorí nemôžu z určitých príčin zostať v domácom prostredí, kvalitný a bezpečný 

spôsob života s ohľadom na ich individuálne schopnosti. Zamestnanci vytvárajú pre poberateľov 

sociálnych služieb podmienky pre ich samostatnosť, súkromie ale aj pre kontakt so spoločnosťou. 

 V našom zariadení poskytujeme sociálne služby prijímateľom sociálnej služby v súlade so 

zákonom o sociálnych službách, s dôrazom na individuálny prístup k nim. V oblasti poskytovania 

sociálnej služby je našou prioritou spĺňať definované štandardy kvality poskytovania sociálnych 

služieb. Sociálne pracovníčky poskytujú PSS, ktorí žiadajú o zabezpečenie sociálnej služby a ich 

rodinným príslušníkom základné sociálne poradenstvo, informujú ich o podmienkach 

starostlivosti, ubytovania, úhrad. Už pred nástupom do zariadenia získavajú a spracúvajú 

informácie o budúcich PSS. Radami a informáciami sa snažia byť nápomocné pri umiestňovaní 

občana do zariadenia, snažia sa im uľahčiť toto náročné obdobie. Sociálna práca sa neorientuje iba 

na prijímateľov sociálnych služieb, ale aj na ich rodinných príslušníkov. 

 

 Našim cieľom je poskytovanie kvalitných služieb so zreteľom na:  

 podporu a udržanie schopností prijímateľov sociálnych služieb,  

 zabezpečenie pocitu bezpečia, 

 zachovanie plnohodnotného a kvalitného spôsobu života,  

 podpora udržania kontaktu s blízkymi a rodinou,  

 vytvorenie príjemného prostredia.  

 

Naše zásady pri poskytovaní sociálnych služieb:  

 rešpekt: rešpektujeme slobodnú vôľu a rozhodovanie prijímateľov sociálnych služieb, 

rešpektujeme ich súkromie a názory,  

 dôstojnosť: rešpektujeme a podporujeme dôstojnosť prijímateľov sociálnych služieb.  
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Akceptujeme individualitu prijímateľov sociálnych služieb, preferujeme kladný, úctivý a vľúdny 

prístup: 

 bezpečnosť: zabezpečujeme fyzické, psychické a ekonomické bezpečie,  

 porozumenie (empatia): snažíme sa vcítiť do potrieb prijímateľov sociálnych služieb,   

počúvať a tolerovať ich.  

 

Sociálne pracovníčky sú v každodennom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb, poskytujú im 

informácie, rady. Po umiestnení klienta do zariadenia sociálne pracovníčky, inštruktori sociálnej 

rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností priebežne získavajú údaje o PSS a v spolupráci s 

ostatnými zamestnancami pre neho vytvárajú čo najideálnejší program, aktivity, stanovujú 

individuálny plán a sú nápomocné pri jeho uskutočňovaní. Všetci zamestnanci napomáhajú 

adaptácii prijímateľov sociálnych služieb.  

Činnosť sociálnych pracovníčok, inštruktorov sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných 

zručností vychádza z individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb. Ide o individuálne a 

skupinové aktivity, ktoré vychádzajú z potrieb a želaní jednotlivých PSS. Podporujeme 

individuálny prístup ku každému jednému prijímateľovi sociálnej služby a jeho aktivity 

prispôsobujeme jeho fyzickým a psychickým schopnostiam.  

Uplatňujeme tímovú prácu – ide o vzájomnú spoluprácu všetkých pracovníkov. 

Koordinátorka sociálnej rehabilitácie vypracováva mesačné plány sociálnych aktivít. Plán 

sociálnej práce a spoločensko – kultúrnych aktivít je zostavený na základe preferencií prijímateľov 

sociálnych služieb . Aktivity sú rozdelené na jednotlivé časové obdobia celého kalendárneho roka, 

s ohľadom na poveternostné podmienky v danom ročnom období a aktuálnej situácie. Plán aktivít 

je zameraný na spoločenské a oddychovo-relaxačné akcie, ktoré sú realizované v zariadení alebo 

mimo neho. Plány inštruktorov sociálnej rehabilitácie zahŕňajú skupinové a individuálne sedenia s 

prvkami arteterapie, muzikoterapie, pracovných aktivít, terapií na zlepšenie pamäti a mentálnych 

schopností. Individuálna práca s obyvateľmi je založená na individuálnom prístupe ku každému 

prijímateľovi sociálnej práce.  

Cieľom individuálnej práce s obyvateľmi je podporovať ich fyzickú a duševnú kondíciu, 

zapájať ich do rôznych činností a aktivít, udržiavať ich kontakt so spoločenským prostredím, riešiť 

osobné problémy a požiadavky, zabezpečiť spojenie s rodinou. Prijímateľom sociálnej služby 

pomáhame pri vybavovaní úradných záležitostí. Pri práci s obyvateľmi zohľadňujeme ich 

požiadavky na vyplnenie voľného času. Snažíme sa udržať sebestačnosť prijímateľov, zamedziť 
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sociálnej izolácii, vytvoriť vhodné podmienky pre bežný život. Pomáhame pri adaptovaní sa 

nových obyvateľov v zariadení, sledujeme ich psychické a emocionálne potreby, pomáhame pri 

zvládaní náročných situácií a riešení problémov, pri vyrovnávaní sa s osamelosťou a chorobou. 

PSS ponúkame individuálne rozhovory podľa ich želania, predčítanie kníh a tlače, lúštenie 

krížoviek, počúvanie hudby, trénovanie pamäte, manuálne činnosti na zlepšenie jemnej motoriky, 

prechádzky v areály a v okolí zariadenia.  Prostredníctvom diagnostiky sa zisťujú individuálne 

schopnosti, možnosti a potreby každého PSS. 

Na základe získaných informácií stanovujú individuálny plán prijímateľa sociálnej služby. 

Cieľom individuálneho plánovania je vytvoriť čo najideálnejší program aktivít pre PSS. Každá 

ponúkaná aktivita je dobrovoľná a prijímateľ sociálnej služby má možnosť a právo svoj čas tráviť 

v súkromí. Individuálne plány vypracovávame pomocou dokumentačného systému „eMKa“. Ide o 

riadené vedenie dokumentácie odbornej starostlivosti o klienta spracovanej podľa profesorky 

Moniky Krohwinkel. V individuálnom pláne mapujeme životnú situáciu , individuálne potreby, 

záujmy, možnosti a schopnosti prijímateľov sociálnej služby, volíme ciele a metódy, plán činnosti 

a jeho realizáciu. Individuálny plán je vypracovaný osobitne s každým klientom, na základe jeho 

súhlasu. Individuálne plány sa pravidelne prehodnocujú, dopĺňajú a vyhodnocujú na základe 

zlepšenia alebo zhoršenia zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby. Nároky a potreby 

prijímateľov sociálnej služby sa často menia a individuálny plán je odrazom tejto skutočnosti. 

Spolupráca interdisciplinárneho tímu je na dennej báze, nakoľko zmeny potrieb u PSS sa môžu 

meniť zo dňa na deň.  

Sociálna rehabilitácia je poskytovaná inštruktorkami sociálnej rehabilitácie v súlade so 

zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách, kde je definovaná ako odborná činnosť na podporu 

samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo 

aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o 

domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik priestorovej 

orientácie a samostatného pohybu a sociálnej komunikácie. V našom zariadení je prevažná časť 

prijímateľov sociálnej služby odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, takže sociálna rehabilitácia 

je zameraná najmä na rozvoj samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, návykov pri sebaobsluhe 

(obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, ustielanie postele, jedenie, používanie kompenzačných 

pomôcok a pod.) a na nácvik základných sociálnych zručností : ako nadviazať rozhovor, ako 

požiadať o pomoc, ako si nakúpiť a na rozvoj komunikačných zručností. Prijímateľov sociálnej 
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služby sa snažíme aktivizovať a tým zároveň predchádzať sociálnej izolácii, snažíme sa o tvorivé 

a aktívne využívanie voľného času.  

 

Pri aktivizácii PSS a voľnočasových činnostiach využívame nasledovné techniky:  

 

 prvky muzikoterapie – počúvanie hudby v spoločenských miestnostiach, spievanie 

piesní. Hudba má priaznivý vplyv na emócie a psychickú pohodu PSS, 

 

 prvky biblioterapie – čítanie dennej tlače, kníh, čítanie a predčítanie kníh a časopisov, 

diskutovanie o prečítaných témach, Aktivita prebieha skupinovo alebo individuálne pre 

PSS, ktorí sa kvôli zdravotným problémom nemôžu zúčastňovať skupinových aktivít. 

Táto aktivita podporuje sústredenosť, zlepšuje pamäť a komunikačné zručnosti 

prijímateľov sociálnej služby,  

 

 prvky činnostnej terapie - tvorba rôznych dekoračných predmetov, výroba 

jednoduchých výrobkov z rôznych materiálov, kreslenie, vyfarbovanie, strihanie, 

lepenie. Pri tejto aktivite si PSS precvičujú jemnú motoriku, udržujú si svoje zručnosti 

a schopnosti, zlepšujú si svoju sústredenosť. Aktivita je určená pre malé skupiny 

obyvateľov,  

 

 prvky kognitívnej rehabilitácie - lúštenie krížoviek, hlavolamov, sudoku, hádaniek, 

maľovaných krížoviek, osemsmeroviek, vypracovanie pracovných listov. Pomocou 

kognitívneho tréningu si prijímatelia sociálnej služby hravou formou rozvíjajú 

krátkodobú a dlhodobú pamäť, 

 

 prechádzky a posedenia v areáli alebo v okolí zariadenia – prechádzky sa realizujú 

individuálne alebo v malých skupinách. Sú určené PSS, ktorí sa pre zníženú mobilitu 

alebo orientačnú schopnosť nemôžu pohybovať sami,  

 

 hranie spoločenských hier – hra podporuje spoluprácu a kreativitu, pamäť, verbálny a 

neverbálny prejav. Obľúbené sú kartové hry, stolové hry, pexeso.  
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Plán a program sociálnej rehabilitácie je tak isto vypracovávaný na základe systému eMKa 

– riadená dokumentácia klienta. Každý klient má nastavený plán aj program sociálnej rehabilitácie 

na základe jeho individuálnych potrieb, jeho schopností a možností. Program sociálnej 

rehabilitácie je pravidelne kontrolovaný a vyhodnocovaný interdisciplinárnym tímom, ktorý tvorí 

sociálny pracovník, kľúčový pracovník a inštruktor sociálnej rehabilitácie, teda tí, ktorí s PSS 

pracujú. Skupinová práca s prijímateľmi sociálnych služieb sa zameriava na rôzne 

kultúrnospoločenské aktivity, na rozvíjanie záujmových a pracovných činností. Obyvatelia sa na 

základe vlastného rozhodnutia môžu zúčastňovať rôznych podujatí, ktoré pre nich organizujeme. 

Skupinová práca s prijímateľmi sociálnych služieb udržiava ich vzájomnú súdržnosť, podporuje 

schopnosť navzájom spolupracovať a tolerovať rozdielnosti. Pri príprave aktivít zohľadňujeme 

možnosti PSS, snažíme sa o rôznorodosť aktivít tak, aby sa striedali fyzické a mentálne činnosti. 

Do aktivít sa snažíme zapojiť čo najviac PSS. Prijímatelia sociálnych služieb sa počas slnečných 

dní radi zúčastňujú helioterapie, pracovnej činnosti, pohybových aktivít, spoločenských hier, 

rozhovorov. V letných mesiacoch sa mnohí realizujú pri pestovaní kvetov a pri úprave okolia 

zariadenia. Podľa schopností a možností PSS aktívne prispievajú k skrášľovaniu okolia zariadenia. 

Spoločné stretnutia vypĺňajú časový priestor prijímateľov sociálnych služieb a zároveň ich 

vnútorne uspokojujú a napĺňajú. Každý rok organizujeme rôzne kultúrne a spoločenské podujatia 

ktoré sa konajú v priestoroch zariadenia, ako aj mimo neho.  

 

Sociálna práca s prijímateľmi počas pandémie COVID - 19  

 

Rok 2020 možno označiť za neštandardný rok, ktorý značne ovplyvnil COVID 19. 

Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj chod v zariadení. Na prvom mieste sme sa museli zamerať 

na ochranu zdravia našich PSS. Sústredili sme sa na dodržiavanie prísnych hygienických a 

sociálne dištančných opatrení. Prvé dva mesiace v zariadení prebiehali bez väčších obmedzení. 

Pandémia COVID 19 sa do života a chodu v zariadení prejavila v mesiaci marec. V zariadení sa 

zaviedli preventívne karanténne opatrenia – zákaz návštev, obmedzenie pohybu PSS. Tieto 

obmedzenia mali výrazný vplyv aj na všetky aktivity PSS. Odborní zamestnanci sa zamerali na 

edukáciu PSS a dostupnou formou im podávali informácie o koronavíruse. Vysvetľovali sme 

nutnosť a dôležitosť preventívnych opatrení – nosenie rúšok, dezinfekcia a dodržiavanie 

dištančných opatrení. Všetky naše aktivity prebiehali individuálne alebo v malých skupinkách. V 

prvom rade sme sa snažili v čo najväčšej miere zachovať štandardný režim. Snažili sme sa 
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vytvoriť pokojnú a stabilnú atmosféru, aby naši PSS karanténne opatrenia pocítili čo najmenej. 

Zisťovali sme ich aktuálne potreby a hľadali spôsob, ako ich uspokojiť. Zabezpečovali sme 

kontakt s rodinou – telefonicky, on-line cez videohovory alebo písomne. Pravidelne sme 

informovali aj rodiny o ich blízkych. Našou prioritou bola ochrana zdravia všetkých našich PSS. 

Naše aktivity sme prispôsobovali vývoju epidemiologickej situácie. 

 

Prehľad kultúrno-záujmovej-rekreačnej činnosti počas roka 2020:  

15. 01. 2020  Ranná sv. omša 4 PSS 

21. 01. 2020  Vychádzka do dediny 14 PSS 

22. 01. 2020  Ranná sv. omša 5 PSS 

29. 01. 2020  Ranná sv. omša 3 PSS 

31. 01. 2020  Oslávenci za január  

04. 02. 2020  Maškarný ples PSS DSS Moravský Sv. Ján 

11. 02. 2020  Ranná sv. omša 4 PSS 

18. 02. 2020  Ranná sv. omša 2 PSS 

20. 02. 2020  Maškarný ples v Borskom Sv. Jure 20 PSS 

24. 02. 2020  Vychádzka do dediny – 15 PSS 

27. 02. 2020  Návšteva miestneho kina – 18 PSS 

28. 02. 2020  Oslávenci za mesiac február 

04. 03. 2020  Vychádzka do dediny – 12 PSS 

31. 03. 2020  Oslávenci za marec 

30. 04. 2020  Oslávenci za apríl 

29. 05. 2020  Oslávenci za máj 

04. 06. 2020  Opekačka PSS DSS pre dospelých Moravský Sv. Ján 

26. 06. 2020  Oslávenci za jún 

01. 07. 2020  Vychádzka do dediny 

02. 07. 2020  Nákup PSS – nácvik finančnej gramotnosti – 35 PSS 

03. 07. 2020  Rozlúčka s bývalým p. riaditeľom 

06. 07. 2020  Posedenie pri cimbalovej hudbe v Borskom Sv. Jure – 18 PSS 

13. 07. 2020  Vychádzka do dediny – 15 PSS 

17. 07. 2020  Nákup PSS – nácvik finančnej gramotnosti  – 35 PSS 

22. 07. 2020  Vychádzka do dediny...15 PSS 
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24. 07. 2020  Nákup PSS – nácvik finančnej gramotnosti 35 PSS 

25. 07. 2020  Karanténa – znovu zatvorenie zariadenia pre návštevy – preventívne opatrenie 

proti ochoreniu COVID-19. 

30. 09. 2020  Zrušené hromadné aktivity pre PSS  z dôvodu prevencie COVID-19. 

20. 11. 2020 – 30. 12. 2020  Karanténa v DSS pre dospelých Moravský Sv. Ján 

 

Cenník služieb poskytovaných v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom 

Jáne za rok 2020 

 

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 na jedného prijímateľa za deň: 

Racionálna strava  3,72 € 

Diétna strava  4,04 € 

Diabetická strava  4,52 € 

 

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 PSS užíva, sa určí tak, že veľkosť 

podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom PSS, ktorí túto podlahovú plochu obytnej 

miestnosti užívajú. Ak PSS užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, 

veľkosť podlahovej plochy sa znižuje o 30%. 

 

Suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na PSS o: 

a. 0,40 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden PSS 

b. 0,20 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja PSS 

c. 0,13 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja PSS a ak na jedného PSS 

pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy 
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Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva - denná sadzba na deň na PSS: 

a. ak sa PSS 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 PSS 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 PSS 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 PSS 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 PSS 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 prijímateľa v DSS. 

Platby za tieto činnosti ustanovuje VZN TTSK č. 30/2014 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby v Domove sociálnej služby pre dospelých v Moravskom 

Svätom Jáne k 31.12.2021: 

 DSS 

Kapacita zariadenia 100 

Počet PSS k 1.1.2020 100 

Prijatí PSS v roku 2019 1 

Prepustení PSS 0 

Zomrelí PSS 5 

Počet PSS k 31.12.2020 96 
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Muži 96 

Ženy 0 

Percento využitia miest 99,56 % 

Počet čakateľov k 31.12.2020 83 

Osoby v dôchodkovom veku 33 

Osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony 74 

Osoby s psychickou liečbou 96 

Osoby s demenciou a užívajúcich neuroleptiká 96 

Osoby užívajúce antidepresíva 20 

Osoby opatrované na lôžku 2 

DIA pod kontrolou poradne 9 

Pozn.: PSS – prijímateľ sociálnej služby 

DSS – Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

Diagnózy a postihnutia DSS 

Nevidiaci 0 

Ležiaci 2 

Inkontinentní 41 

Kŕmení 1 1 - trvalo 
1 Pozn.: Automaticky sú PSS kŕmení pri zhoršení zdravotného stavu. 

Rozdelenie podľa stupňa odkázanosti 

Stupeň odkázanosti DSS 

I. stupeň 0 

II. stupeň 0 

III. stupeň 0 

IV. stupeň 0 

V. stupeň 0 

VI. stupeň 96 

Pozn.: údaje platné k 31.12.2021 
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8. Správa o činnosti zdravotného úseku DSS Moravský Sv. Ján za rok 2021 

 

 DSS Moravský Sv. Ján má kapacitu 100 PSS.  

 V priebehu roka 2020 sme prijali 1 PSS na voľné miesta po zosnulých PSS. 

 Prácu zdravotného úseku zabezpečovalo 25 zdravotníckych pracovníkov. Z toho bolo 3 

zdravotné  sestry, 8 sanitárov, 10 opatrovateliek a 4 zdravotnícky asistenti.  

 Zdravotný úsek pracuje v 12-hodinových zmenách, 6 pracovníkov pracuje  v   

 8-hodinovej zmene. 

 

Klienti 

Novoprijatých Zosnulých 

1 2 

 

PSS bolo k  31.12.2020 96 

Najmladší PSS 19 rokov 

Najstarší PSS 81 rokov 

Imobilní PSS 6 

Na lôžku 2 

Na invalidnom vozíku 4 

Pohybujúci sa s G-aparátom/palicami 5 

Mobilní PSS 85 

 

Diagnostická skladba PSS nášho zariadenia je rôzna: 

 schizofrénia,  

 oligofrénia,  

 sociálne podmienená duševná zaostalosť, 

 alkoholici,  

 narkomani. 
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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.  

Ošetrovateľsko – opatrovateľská a rehabilitačná činnosť je zameraná na udržiavanie zdravia PSS. 

Udržiavanie, prípadne zlepšenie sebaobslužných činností. Zamestnávanie 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.  

Zdravotnú starostlivosť PSS zabezpečuje obvodná lekárka MUDr. Uhlíková, ktorá do zariadenia 

dochádza 1x týždenne,  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 1 x za 2 mesiace predpisuje recepty na lieky, ktoré PSS pravidelne užívajú. Na 

základe ordinácie príslušných odborných lekárov DSS pravidelne zabezpečuje PSS potrebné 

zdravotné pomôcky.                                                                   

 

PSS boli očkovaní proti chrípke. Zároveň dodržiavame všetky očkovania TAT, očkovania proti 

žltačke a pneumokokom. 

 

Psychiatrickú starostlivosť zabezpečuje MUDr. Kajabová, ktorá 1 x za 2 mesiace predpisuje 

recepty na lieky pre PSS. Zároveň ordinuje AO v zariadení podľa potreby min. 1 – 2 x mesačne. 

Ak je treba zdravotná sestra konzultuje s lekárkou telefonicky. 

 

Mimoriadna udalosť: 

 Požiar malého rozsahu 

Dokumentácia: 

 Ošetrovateľská dokumentácia PSS je uložená na ošetrovni v uzamykateľnej 

registračke. 

 Ošetrovateľské  štandardy, prevádzkový poriadok, harmonogram prác sú umiestnené 

v dennej miestnosti zdravotníckych pracovníkov, tak aby boli dostupné.  
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 Register telesných a netelesných 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 roku 2020 sme mali 3 mimoriadne udalosti. 

Zamestnanci: 

 Zdravotnícky pracovníci sú registrovaní v príslušnej  zdravotnej komore.  

 V rámci možností sa pracovníci zúčastňujú sústavného vzdelávania, seminárov 

organizovaných príslušnou zdravotnou komorou.      

 V zariadení sa pravidelne raz za 2 mesiace koná seminár zdrav. pracovníkov s odbornou 

prednáškou. Spoločne sa snažíme vytvárať priestor pre riešenie rôznych pracovných 

problémov, postupov a vzniknutých prekážok v práci. Pracovníci sa seminárov 

pravidelne zúčastňujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Použité skratky: 

DSS – Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

PSS – Prijímateľ sociálnej služby 


