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Úvod 
 
„ Myseľ, ktorú rozšíri nová skúsenosť, sa už nikdy nemôže vrátiť k svojim starým 
rozmerom…“ 

Oliver Wendell Holmes Jr. 

 

...a práve preto si myslíme, že aj táto veta ovplyvnila skutočnosť, že sa naše zariadenie 
zapojilo do Národného projektu deinštitucionalizácie...Myslíme si, že naše zariadenie s jeho 
dlhoročnými skúsenosťami a silným ľudským potenciálom je vhodným kandidátom k 
prekročeniu vlastného tieňa… 

Väčšina našich prijímateľov sociálnych služieb k nám prišla so svojho prirodzeného 
prostredia. Dobre si všetci pamätajú chuť domáceho chleba i vôňu nedeľných rán. Často 
spomínajú na pre nás bežné veci, ako napr.  rozhovor so susedom cez plot, či ranný ruch v 
domácej kúpeľni… 

 

Ťažko sa hľadajú slová, ktorými by sme opísali naše súčasné pocity. Žijeme vo 
veľkokapacitnom zariadení, fyzické bariéry a obmedzenia súkromnej zóny sú bežnou 
súčasťou nášho života. Veríme, že v procese transformácie sa nám podarí vhodným spôsobom 
reformovať takto poskytované sociálne služby. Naším zámerom je predovšetkým rozvíjať 
variabilitu  a flexibilitu nami ponúkaných služieb. Veríme, že v budúcnosti  dostaneme šancu 
a so silnou podporou nášho zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja sa nám podarí 
vybudovať stabilnú sieť kvalitných sociálnych služieb s prvkami jasnej a zrozumiteľnej 
informačnej stratégie. 

 

Uvedený materiál vznikol v rámci realizácie Národného projektu deinštitucionalizácie– 
podpora transformačných tímov. Celý proces realizovala Implementačná agentúra MPSVaR 
SR spolu s troma partnermi – CEDA, RPSP a SÚPZ. Na predkladanom dokumente sa 
podieľali predovšetkým zamestnanci DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, ako aj 
ďalší členovia transformačného tímu (zástupcovia TTSK, konzultanti metodického tímu NP 
DI pre jednotlivé oblasti, starostovia jednotlivých obecných úradov a všetci, ktorí nám 
fandia…) 

 

Uvedomujeme si, že tento dokument a zároveň aj celý transformačný plán je otvorený a nikdy 
nekončiaci proces. Cieľom tohto materiálu ako nástroja zmeny je naštartovať a postupne 
realizovať jednotlivé zmeny tak, aby sa stali vhodnou súčasťou života nielen nás ako 
organizácie, ale aj súčasťou komunít obcí, v ktorých chceme tento projekt implementovať. 
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Silný akcent kladieme na prirodzený prechod z inštitucionálnej starostlivosti do jednotlivých 
komunít. Vnímame súčasné trendy a problémy v spoločnosti a vieme, že táto téma má 
množstvo úskalí a nepredvídaných ťažkostí. Veríme, že uvedeným materiálom dokážeme 
vytvoriť dostatočný priestor pre realizáciu uvedených aktivít. 

Dokument prešiel odbornou oponentúrou s cieľom posúdiť súlad transformačného plánu s 
princípmi DI, národnými strategickými dokumentmi a aktuálne platnou legislatívou. Všetky 
pripomienky od odborných oponentov boli zapracované do transformačného plánu podľa 
odporúčania. Transformačný plán ako strategický dokument schvaľuje zastupiteľstvo 
Trnavského samosprávneho kraja.  
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Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne  je rozpočtová 

organizácia Trnavského samosprávneho kraja so sídlom v Trnave. Poskytuje sociálnu službu 

podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/194 

Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008“), 

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti 

najmenej V. 

1.1 Základné identifikačné údaje zariadenia 

Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

Sídlo zariadenia: SNP č. 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Lopatníková, MBA riaditeľka 

Kontaktná adresa: SNP č. 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 

IČO: 00596 256 DIČ: 2021049646 

Telefón: 
034/7770378 

034/ 7747217 

Celková kapacita 

zariadenia: 
100 PSS 

E-mail: dssmorsvjan@zupa-tt.sk www: www.dssjany.sk 

Názov zriaďovateľa: Trnavský samosprávny kraj (ďalej len „TTSK“) so sídlom v Trnave 

Kontaktná adresa 

zriaďovateľa: 
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01  Trnava  

 

1.2 Poskytované sociálne služby a činnosti v zariadení 

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb podľa§ 38 zákona o sociálnych službách. 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 

zákona č. 448/2008. Reálne sú sociálne služby v DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján 

poskytované osobám so stupňom odkázanosti VI.  

Forma sociálnej služby, čas: Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová 

sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba na neurčitý čas z dôvodu 

1. Analýza zariadenia 
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zriaďovacej listiny v zmysle Prechodného ustanovenia účinného od 1. januára 2014 §110l 

ods. 3 zákona č. 448/2008. 

Kapacita DSS je 100 miest a táto kapacita sa neprekročila ani po novelizácii zákona 

o sociálnych službách v zmysle Prechodného ustanovenia účinného od 1.januára 2014 §110l 

ods. 10 zákona 448/2008.  

V DSS sa poskytujú činnosti podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v zmysle nasledovných 

paragrafov: 

§16 Odborné činnosti: 

Odborné činnosti sú najmä: 

 
a) základné sociálne poradenstvo, 

 
b) špecializované sociálne poradenstvo, 

 

c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v 

rozsahu podľa prílohy č. 4, 

 
d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

 
e) sociálna rehabilitácia, 

 
f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, 

 
g) rozvoj pracovných zručností, 

 
h) tlmočenie, 

 
i) sprostredkovanie 

 
1. tlmočenia, 

 
2. osobnej asistencie, 

 
j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností. 

 
k) výchova, 

 
l) preventívna aktivita, 

 
m) pomoc pri pracovnom uplatnení, 

 

n) pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a 

školského zariadenia, 

 
o) stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím, 

 
p) pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri 
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organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora 

rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora 

spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania, 

 
q) bežné úkony starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa prílohy č. 4. 

 

Odborné činnosti sú poskytované v plnom rozsahu, okrem písmen b), k), l), n), o), q) a to 

vzhľadom k tomu, že v DSS sú umiestnení dospelí prijímatelia sociálnej služby (ďalej len 

„prijímateľ“). 

§17 Obslužné činnosti: 

(1) Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba 

bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej 

sociálnej služby v spoločných priestoroch. 

(2) Ubytovanie podľa odseku 1 je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti 

s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s 

ubytovaním alebo poskytnutie prístrešia na účel prenocovania. 

(3) Stravovanie podľa odseku 1 je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a 

s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú 

jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na 

suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. 

(4) Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou 

alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ 

sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, 

obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej 

diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou 

sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania 

je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí 

byť obed alebo večera. 

(5) Povinnosť prijímateľa sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania odobrať v 
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rámci tejto sociálnej služby jedlo ustanovená v odseku 4 sa nevzťahuje na prijímateľa 

sociálnej služby, ktorý nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 

sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 prvého bodu a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 

podľa prílohy č. 4 časti II písm. a) až d) a f), nie je nezaopatreným dieťaťom, nebol 

pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho spôsobilosť na právne úkony nebola 

obmedzená, ak má toto zariadenie vytvorené priestorové podmienky, materiálne podmienky a 

hygienické podmienky na prípravu stravy týmto prijímateľom sociálnej služby alebo tento 

prijímateľ sociálnej služby si stravovanie zabezpečí inak. 

Prijímateľovi sa poskytujú obslužné činnosti v plnom rozsahu okrem odseku č. 5, nakoľko 

nemáme prijímateľov, ktorí by si zabezpečovali stravovanie inak.  

§18 Ďalšie činnosti: 

(1) Ďalšie činnosti sú 

a) utváranie podmienok na 

1. prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, 

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

3. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, 

4. upratovanie, 

5. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

6. úschovu cenných vecí, 

7. vzdelávanie, 

8. záujmovú činnosť, 

b) poskytovanie 

1. osobného vybavenia, 

2. nevyhnutného ošatenia a obuvi, 

3. prepravy, 

c) donáška stravy, 

d) požičiavanie pomôcok, 

e) zabezpečenie záujmovej činnosti. 

(2) Utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny podľa 

odseku 1 písm. a) druhého bodu zahŕňa poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej 



10 
 

 
 

Transformačný plán 
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

 

osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie 

ľudskej dôstojnosti. 

(3) Vzdelávanie podľa odseku 1 písm. a) siedmeho bodu je utváranie podmienok na 

vzdelávanie prijímateľa sociálnej služby podľa osobitného predpisu.23) 

(4) Záujmová činnosť podľa odseku 1 písm. a) ôsmeho bodu a na účely odseku 1 písm. e) je 

kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú 

zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. 

(5) Osobným vybavením podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu je šatstvo, obuv, hygienické 

potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby. Osobné vybavenie sa poskytuje fyzickej 

osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto fyzická osoba si 

osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama. 

(6) Nevyhnutné ošatenie a obuv podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu sa poskytuje fyzickej 

osobe, ktorá 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. 

 

Ďalšie činnosti sa prijímateľovi poskytujú v plnom rozsahu. 

§15 Vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností odsek 3: 

Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na 

vykonávanie iných činností, ktoré tento zákon neupravuje a zvyšujú kvalitu sociálnej služby. 

Prijímateľom, ktorí majú záujem o vykonávanie vyššie uvedených činností, sú im tieto 

poskytované v súlade s VZN TTSK č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a s článkom č.7 výška úhrady za nadštandardné služby 

a iné činnosti ods. 3. 
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1.3 História zariadenia 

Podľa historických zdrojov najstaršia písomná zbierka o obci Moravský Svätý Ján pochádza z 

roku 1449. Obec ako taká sa v nej spomína ako ZENTH JÁNOS a patrila do správy hradného 

panstva Ostrý Kameň. Kaštieľ, v ktorom sídli DSS, je v súčasnosti  zahrnutý medzi hmotné 

kultúrne dedičstvo, ale nie je zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Miestne 

občianske združenie 90871.sk, ktoré v obci pôsobí, uvádza o tomto objekte nasledovné:

„neexistuje žiadna printová informácia o kaštieli nachádzajúcom sa v katastri obce. Všetci 

vieme, že existuje, nakoľko je v súčasnosti domovom mentálne hendikepovaných ľudí, ale 

mnohí jeho brány nikdy neprekročili“. Po mnohé generácie sa traduje, že kaštieľ v 

Moravskom Svätom Jáne predstavoval jedno z letných sídel Márie Terézie. Historické 

pramene uvádzajú, že najväčším zlomom pre sídla kaštieľov na Slovensku predstavoval rok 

1948, kedy prišlo znárodnenie a šľachta z nich postupne odchádzala. Tak ako mnoho takýchto 

objektov, aj tento bol vyrabovaný a zdevastovaný. Paradoxom vtedajšej doby je však fakt, že 

v mnohých takýchto objektoch začal štát zriaďovať priestory pre školy, zdravotnícke 

zariadenia a sociálne zariadenia. Kunsthistorik Jozef Lenárt uvádza : „ Nebolo to najlepšie 

riešenie, ako to, čo sa s kaštieľmi stalo po roku 1900, kedy začal platiť reštitučný zákon. Nikto 

si však asi neuvedomoval, že tieto objekty potrebujú ochranu, údržbu, investície. Niektoré sa 

však podarilo zachrániť, ľudia s peniazmi si z nich urobili rodinné sídla. Na Slovensku 

nemáme ani jeden kaštieľ s pôvodným nábytkom. Boli považované za triedneho nepriateľa a 

tým aj zničené “. Bohužiaľ, zub času poznačil aj toto sídlo a ani kaštieľ v Moravskom Svätom 

Jáne sa nestal výnimkou. 

Čriepky z jeho histórie: 

Za politické zásluhy bol odstúpený barónovi Hirchovi a v roku 1886 vyhorel. Barón budovu 

po požiari vynovil a vystaval nové poschodie. Vznikla tak dvojposchodová budova s 

manzardkami. V roku 1895 odkúpil kaštieľ princ Fridrich Hohenlohe von Ebringen, ktorý bol 

príbuzný nemeckého cisára Wilhema. Do dnešnej doby sa traduje, ako ľuďom v okolitých 

dedinách vyhadzovala „princka“(manželka princa) z  koča sladkosti, či drobné peniaze. 

Kaštieľ postupne prechádzal zmenami – postupne bol vybudovaný vodovod s čerpadlom, 

jazierko, ateliér, výsadba cudzokrajných drevín v parku. V roku 1916 kaštieľ prevzala banka. 
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Po vojne panoval v dedine hlad a nespokojnosť, ktorá vyústila do rabovačiek v roku 1918 a 

nový majiteľ kaštieľa Dr. A. Czeczowicka ušiel do Viedne. Dav ničil zariadenie, vyraboval 

sýpku, dotrhal drahocenné látky a spôsobil veľké škody. V roku 1940 sa objektu ujala 

Hlinková mládež, ktorá v ňom prevádzkovala  tzv. vodcovskú školu. Podľa vtedajších 

informačných prameňov sa predpokladá, že tu bol vybudovaný prípadný evakuačný bunker. 

Rok 1945 v kaštieli patril provizórnej nemocnici Červenej armády, kde liečili ranených a 

mŕtvych pochovávali na miestny cintorín. Po vojne vojenská správa prevzala objekt, v ktorom

zriadila vojenské učilište, ktoré tu bolo až do roku 1958.Po zrušení učilišťa začal kaštieľ aj s 

priľahlým areálom slúžiť domovu dôchodcov. Od roku 1965  je trvalo evidovaný ako Ústav 

sociálnej starostlivosti pre dospelých. V objekte je k dispozícii 66 miestností. 

V súčasnosti je kaštieľ považovaný za najväčšiu svetskú stavbu v obci. Blízko hlavnej 

budovy sa nachádza aj kaplnka, ktorá až do roku 1936 slúžila pre obec ako márnica. V roku 

1993 bola znovu vysvätená biskupom Mons. Doc.ICLic.,PHLic. Vladimírom Filom ako 

Kaplnka Sv. Cyrila a Metoda. V súčasnosti sa kaplnka využíva pre prijímateľov na občasné 

bohoslužby a duchovno relaxačné cvičenia. 

Časopis Záhorák v roku 1976 uvádza o zariadení v Moravskom Svätom Jáne: „ Tam, kde v 

druhej polovici 18.storočia prežívali gróf Zischi či princ Hohenlohe svoje radovánky, spolu 

so svojou smotánkou, dnes prežíva chvíle svojho života 186 obyvateľov ústavu. O týchto ľudí 

sa stará 54 zamestnancov, ktorí pomáhajú prekonávať zdravotné ťažkosti a tak napĺňať jeden 

z mnohých humánnych poslaní našej socialistickej spoločnosti...“ 

Kaštieľ v posledných rokoch prešiel mnohými rekonštrukčnými zmenami: plynofikácia, 

kanalizácia, oprava strechy, ale aj zníženie kapacity prijímateľov zo 186 na 100 miest. 

Finančné prostriedky na tieto rekonštrukcie boli poskytnuté Trnavským samosprávnym 

krajom. 

1.4 Aké zmeny boli realizované v posledných rokoch (vrátane investícii) 

V predchádzajúcich rokoch zariadenie štandardne hospodárilo s finančnými prostriedkami, 

ktoré mu boli prideľované prostredníctvom zriaďovateľa TTSK. Výška dotácie bola 

postačujúca len na pokrytie základných kategórií v rámci rozpočtu, na pokrytie miezd, 
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odvodov a tovarov. Nebolo možné z bežných výdavkov realizovať nákupy a služby, ktorými 

by sa zvýšil komfort ubytovania prijímateľov. Kaštieľ a v ňom umiestnené zariadenie bojuje 

s nedostatkom finančných prostriedkov na pokrytie bežných výdavkov, ubytovacie priestory 

sa niekoľko rokov nemaľovali, nebolo možné zabezpečiť nátery okien a riešiť rozsiahle 

zatekanie priestorov. Z pridelených prostriedkov sa financovali len drobné opravy. 

K zvýšeniu kvality života a poskytovaných služieb pre prijímateľov DSS pre dospelých v 

Moravskom Sv. Jáne boli realizované tieto zmeny: Do roku 2014 existovala v DSS pre 

prijímateľov len jedna dielňa – dielňa ručných prác. V júni 2014 vznikla predelením veľkej 

spoločenskej miestnosti na polovicu malá spoločenská miestnosť, v ktorej sa denne konajú 

ranné komunity a tvorivá dielňa, v ktorej prijímatelia dodnes pracujú.Vroku 2015 sme zriadili 

rehabilitačnú miestnosť pre našich prijímateľov, kde bol zakúpený prístroj na elektroliečbu a 

rôzne rehabilitačné pomôcky, čo taktiež prispelo ku kvalite života našich prijímateľov. 

V tom istom roku  k už existujúcim dvom dielňam pribudla ďalšia. V roku 2016 sme zriadili 

malú telocvičňu. Prostriedky na  vybavenie týchto účelových priestorov  sme získali od nášho 

zriaďovateľa TTSK.V roku 2017 bol zriadený v zariadení výbor zástupcov prijímateľov a 

nastavené rozdelenie kľúčových zamestnancov.  V roku 2017 - 2018  došlo k preškoleniu 

zamestnancov pracovnej terapie na pracovníkov sociálnej rehabilitácie. V roku 2018, na 

základe podnetu po návšteve komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, došlo 

k likvidácii sieťových postelí. 
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1.5 Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

V súčasnej dobe poskytujeme sociálne služby v Domove sociálnych služieb pre dospelých, 

s celoročným pobytom pre 100 prijímateľov. Naši prijímatelia sú výhradne muži, ktorí sa sem 

od založenia zariadenia prijímali do „mužského“ zariadenia. 

Kapacita zariadenia:  100 
Aktuálny počet 
prijímateľov ku dňu 
31.3.2021: 

 
93 

Vekový priemer 
prijímateľa: 

Vekový priemer: 58 
Najmladší: 19 
Najstarší: 81 

Počet prijímateľov podľa 
druhu sociálnej služby: 

Celoročná pobytová forma: 
93 

Počet prijímateľov podľa 
pohlavia: 

Ženy 0 
Muži 93 

Počet prijímateľov podľa 
plnoletosti: 

Plnoletí 93 
Maloletí 0 

Počet prijímateľov podľa 
dôchodkového veku 

Nad 65 19 
Pod 65 74 

Podľa finančného 
zabezpečenia 

Starobný dôchodok 5 
Invalidný dôchodok 78 
Sociálny dôchodok 6 
Invalidný dôchodok + dávky v hmotnej 
núdzi 

3 

Dávky v hmotnej núdzi 1 
Bez príjmu 0 

Počet prijímateľov podľa 
mobility: 

Mobilní 81 
Čiastočne mobilní 4 
Imobilní 8 

 

Tabuľka 1 – Rozdelenie prijímateľov
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1.6 Personálna štruktúra zariadenia sociálnych služieb 
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Počet interných 
zamestnancov 

 
63 63 4 59 

Počet externých 
zamestnancov 

 
1 1 0 1 

Počet odborných 
interných zamestnancov 

Celkom 33 33 4 29 
Sociálni pracovníci 2 2 0 2 
Zdravotnícki 
pracovníci 

7 7 0 7 

Nižší zdravotnícky 
a opatrovateľský 
personál 

19 19 1 18 

Pedagogickí 
pracovníci 

0 0 0 0 

Iní odborní 
zamestnanci 

6 6 1 5 

Počet administratívnych 
pracovníkov 

 
5 5 0 5 

Počet prevádzkových 
zamestnancov 

 
23 23 2 21 

Počet vedúcich 
pracovníkov 
(s riaditeľkou) 

 
7 7 0 7 

Počet zamestnancov 
v dôchodkovom veku 

 
11 11 0 11 

Počet zamestnancov 
zvyšujúcich si 
kvalifikáciu 

 
1 1 0 1 

Tabuľka 2 -  Personálna štruktúra1 

1.7 Fyzické prostredie 

DSS Moravský Sv. Ján poskytuje ubytovanie v dvoch budovách. Hlavná budova (bývalý 

kaštieľ) a vedľajšia budova. Hlavná budova má tri poschodia a je úplne bariérová s točitým 

schodiskom bez výťahu. 

Na prízemí hlavnej budovy sú ubytovaní prijímatelia prevažne imobilní, v 3 a 5 lôžkovej izbe, 

so spoločným sociálnym zariadením. Nachádzajú sa tam ešte dve izby, ktoré slúžia ako 

                                                           
1 Údaje platné k 31.3.2021 
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karanténne miestnosti. Okrem izieb sa na prízemí nachádza kuchyňa, spoločná jedáleň 

a veľké drevené schodisko. (viď príloha č.1) 

Na prvom poschodí je umiestnená ambulancia. Na tomto poschodí máme ubytovaných 29 

prijímateľov s vysokou mierou podpory, v dvoch samostatných a v dvoch prechodných izbách 

s kapacitou  4-11 lôžok, so spoločným sociálnym zariadeným prístupným z chodby. Obidve 

prechodné aj 11 posteľová izba sú maximálne nevhodné a o súkromí sa tu nedá vôbec 

hovoriť. (viď príloha č.1) 

Na druhom poschodí sa nachádza ubytovanie pre 41 prijímateľov, v 4-5 lôžkových izbách, 

s dvomi spoločnými sociálnymi zariadeniami sprístupnenými z chodby.(viď príloha č.1) 

Na treťom poschodí tzv. manzardkách sú ubytovaní 6 prijímatelia  v jednej 1-posteľovej izbe 

a v troch 2-posteľových izbách, s jedným spoločným sociálnym zariadením. Do týchto 

podkrovných izieb pri prudkom daždi zateká.(viď príloha č.1) 

Prijímatelia nemajú na izbách vlastné hygienické a sociálne zariadenia. Na každom poschodí 

sa nachádza spoločné hygienické a sociálne zariadenie(viď príloha č.1).Prijímatelia si môžu 

vyzdobiť svoje izby kvetmi, plagátmi, fotkami alebo vlastnými výrobkami. Ak majú záujem, 

môžu používať vlastný televízor alebo rádio priamo na izbe.  Okrem izieb pre prijímateľov sa 

na druhom poschodí nachádza spoločenská miestnosť, kde je televízor. (viď príloha č.1) 

V druhej budove sa na prízemí nachádzajú administratívne priestory a spoločné sociálne 

zariadenie pre prijímateľov. Na prvom poschodí sú ubytovaní 16 prijímatelia v dvoch 2-

posteľových izbách a troch 4-posteľových izbách. Taktiež majú spoločné hygienické 

a sociálne zariadenie (viď príloha č.1). Táto budova je v havarijnom stave, momentálne nie je 

obývateľná, prijímatelia sú momentálne umiestnení na izbách v hlavnej budove, kde je 

neúnosná kapacita. (viď príloha č.1) 

V areáli sa nachádza ešte tretia budova, ktorej  súčasťou sú štyridielne. Prvú nazývame 

tvorivá a prijímatelia tu robia s textilom, vyrábajú košíky z papiera a z prútia, tvoria v nej 

dekoračné predmety v závislosti od sezóny a ročného obdobia. Druhá dielňa je keramická, 

kde máme umiestnenú keramickú pec a venujú  sa v nej výrobe z hliny. V tretej dielni, 

nazývame ju „u Helky“, tvoria naši prijímatelia rôzne dekorácie z dreva, vyšívajú obrusy, 
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prebiehajú v nej kognitívne cvičenia. Typicky mužsky zameraná dielňa je stolárska, ktorú 

vedie inštruktor sociálnej rehabilitácie. Opravujú poškodené lavičky a pokazený nábytok. 

Naše zariadenie má v areáli k dispozícii veľký park, kde je jazierko,  skleník so záhradkou 

a športové ihrisko. 

1.8 Strategické dokumenty zariadenia a zriaďovateľa 

DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne pri plánovaní prechodu z inštitucionálnej 

starostlivosti na poskytovanie komunitných sociálnych služieb vychádza zo základných 

dokumentov organizácie. 

Ľudsko-právny princíp je jedným zo základných pilierov strategických dokumentov 

Trnavského samosprávneho kraja a Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom 

Svätom Jáne. 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja 2020 – 2025-

základný nástroj Trnavského samosprávneho kraja na smerovanie sociálnych služieb v jeho 

pôsobnosti. Proces deinštitucionalizácie popisuje ako jednu z významných oblastí rozvoja 

sociálnych služieb v regióne, pričom jeho podstatou je vytvoriť také podmienky, aby občania 

s rôznym druhom postihnutia mohli viesť podľa možností čo najviac nezávislý život vo 

svojom prirodzenom prostredí. 

Koncepcia rozvoja Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

- popisuje potrebu  transformácie veľkokapacitnej inštitúcie a zvyšovania kvality 

poskytovaných sociálnych služieb. Zohľadňuje trendy v poskytovaní sociálnych služieb. Je v 

súlade s prioritami stanovenými v Koncepcii rozvoja sociálnych služieb TTSK. 

Príručka implementácie podmienok kvality Domova sociálnych služieb pre dospelých 

v Moravskom Svätom Jáne - je centrálnym dokumentom implementácie podmienok kvality, 

nie je možné ju kopírovať a voľne šíriť. Je vystavená iba v originálnych výtlačkoch. Jej 

účelom je popísať, určiť a vysvetliť postupy pre zabezpečenie plnenia podmienok kvality 

v zariadení s cieľom: 

- zabezpečiť identifikáciu postupov pre plnenie podmienok kvality pre ich jednotnú 

aplikáciu aj pri zmene zamestnancov, 
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- zabezpečiť sledovateľnosť postupov plnenia podmienok kvality a ich externú aj 

internú kontrolu, 

- zabezpečiť validáciu postupov, ich riadenú zmenu a zlepšovanie, 

- zabezpečiť sledovanie trendov v poskytovaných službách. 

Obsahuje základný popis systému, ako aj podrobnejší opis plnenia jednotlivých podmienok 

kvality. Jej súčasťou sú taktiež interné odborné postupy, predpísané záznamy a formuláre. Je 

nadriadená interným odborným postupom, ktoré z nej vychádzajú. Obsahuje tiež postupy a 

spresnenia, na ktoré sa môžu odvolávať ostatné interné smernice poskytovateľa, ako napríklad 

organizačný poriadok alebo domáci poriadok. Príručka implementácie sa rovnako môže 

odvolávať na ustanovenia iných interných smerníc, ak by ich prepis nebol do príručky účelný. 

Cieľom implementácie podmienok kvality je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a 

dosiahnuť maximálne možné bodové hodnotenie pri hodnotení plnenia podmienok kvality. 

V Príručke implementácie podmienok kvality nie sú zmapované a zachytené len podmienky 

kvality uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnych službách, ale aj paragrafové znenie 

zákona, nakoľko medzi nimi existujú vzťahy. Pri koncipovaní systému implementácie 

podmienok kvality sú brané do úvahy aj ďalšie normy, ktoré priamo alebo nepriamo 

determinujú vykonávanie potrebných opatrení. 

V januári 2021 sme prijali do platnosti nový Domáci poriadok DSS v Moravskom Svätom 

Jáne, Etický kódex a Organizačnú smernicu – Ochrana a dodržiavanie základných ľudských 

práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby. Ďalšie zásadné dokumenty sú vo fáze zmien 

a úprav, pretože niektoré boli vydané pred mnohými rokmi. 

 
 
 
 

 

 

 
 



19 
 

 
 

Transformačný plán 
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

 

1.9 SWOT analýza aktuálne poskytovaných sociálnych služieb 

SWOT analýza Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

SILNÉ STRÁNKY 
 
- umiestnenie DSS v centre obce 
- dobrá občianska vybavenosť obce 
- dobré možnosti dopravy 
- vhodné prostredie v okolí kaštieľa, park, 

zeleň, rybník 
- podpora vzdelávania zamestnancov, 

príležitosť pre ich osobnostný rast 
- vzájomná dôvera medzi zamestnancami 

a prijímateľmi 
- ochota niektorých zamestnancov pracovať 

nad rámec svojich povinností 
- dobrá spolupráca s obcou a susednou 

obcou 
- vytvorené priateľské vzťahy s okolitými 

zariadeniami: DSS Borský Sv. Jur, 
Bojkova, Plavecké Podhradie,... 

- dobrá spolupráca s lokálnymi dodávateľmi 
tovarov a služieb 

- spolupráca s externými odborníkmi 
- podpora duchovného života prijímateľov 
- fungujúca terapeutická komunita 
- vlastná domáca kuchyňa 
 
 
 
 
 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 
- havarijný stav budov 
- neúčelný, starý, energeticky 

a prevádzkovo nákladný objekt 
- interiér aj exteriér je dlhodobo bez 

rekonštrukcie 
- nedostatočný počet toaliet a kúpeľní 
- strohé vybavenie izieb 
- bariérový poschodový objekt bez výťahu 
- nedostatok súkromia, veľký počet lôžok 

na izbe 
- chýba priestor pre intímne aktivity  
- inštitucionálny charakter zariadenia  
- veľký vekový rozdiel u prijímateľov 
- vysoký počet prijímateľov vyžadujúcich 

vysokú mieru podpory 
- riziko agresivity voči sebe navzájom, aj 

voči zamestnancom 
- vysoký počet prijímateľov, ktorí nechcú 

alebo odmietajú akékoľvek zmeny 
- vysoký počet insolventných prijímateľov 

s nízkymi príjmami a exekúciami 
- riziko úteku prijímateľov 
- strata pocitu potrebnosti prijímateľov pre 

spoločnosť a komunitu 
- nedostatok sebarealizácie, pasivita 

prijímateľov 
- žiadne kontakty či minimálne 

kontaktovanie sa rodín s prijímateľmi 
- nezáujem rodinných príslušníkov 

pri dodržiavaní liečeného režimu 
prijímateľov (napr. nepodávanie liekov 
v čase dovoleniek) 

- nedostatočný počet odborných 
pracovníkov, chýba psychológ, hlavná 
sestra 

- dlhodobý nedostatok zdravotníckeho 
personálu 

- nedostatočné vymedzenie kompetencií 
zamestnancov 
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- nedostatočné finančné ohodnotenie 
zamestnancov 

- nízka motivácia zamestnancov, 
nedostatok iných benefitov 

- absentujú mužské vzory 
- vyšší počet pracovníkov v dôchodkovom 

veku, ťažko sú prístupní zmenám 
- vzniká reálne riziko na neobsadenie 

uvoľnených pracovných pozícií (pri 
odchode zamestnancov do dôchodku) 

- zhoršujúci sa zdravotný stav 
prijímateľov vytvára väčšiu záťaž na 
personál v procese OPA a OŠE 

- administratívna záťaž zamestnancov 
 
PRÍLEŽITOSTI 
 
- projekt NP DI PTT 
- spolupráca s okolitými obcami 
- vznik nových druhov sociálnych služieb 
- postupné osamostatňovanie prijímateľov 
- podpora prijímateľov pri  ďalšom 

vzdelávaní a príprava na ďalšie povolanie 
- využívanie praxe študentov, 

dobrovoľníkov, dobrovoľnícky program 
- ústretový personál, ktorý bude pomáhať 

rozvíjať  dobrovoľnícky program  
- rozšíriť spoluprácu  s komunitou, osloviť 

dôchodcov, MŠ, ZŠ 
- spolupráca  s ÚPSVaR SR, vytvoriť 

možnosti zamestnania pre prijímateľov 
- hľadať benefity a motiváciu pre získanie 

zamestnancov, získať do kolektívu mužov 

 
OHROZENIA 
 
- objekt je historická budova, 

rekonštrukcie sú podmienené   
schvaľovacím procesom zo strany TTSK  

- pri vysokom počet prijímateľov je 
vysoké riziko prenosu chorôb 

- riziko fyzických útokov zo strany 
prijímateľov na ošetrujúci personál  

- nedostatok odborného personálu 
- nedostatočné možnosti sieťovania 

sociálnych služieb v komunite 
- spôsob financovania sociálnych služieb 
- pokles reálnych príjmov prijímateľov v 

pomere k rastu cien a výdavkov 
- „inštitucionálna“ sociálna starostlivosť a 

pretrvávajúce „inštitucionálne myslenie“ 
zamestnancov DSS,  hlboko zasahuje do 
práv a slobôd prijímateľov 

- starnutie obyvateľstva, ktoré si bude 
vyžadovať náročnejšie sociálne služby 
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1.10 Práca s rodinnými príslušníkmi 

Zariadenie vytvára podmienky na realizáciu návštev a je stále otvorené kontaktom 

s prihliadnutím na rešpektovanie potrieb a želaní prijímateľov. Podporuje ich intenzívny 

kontakt s rodinou, ktorý má napomôcť udržiavaniu dobrých vzťahov s príbuzným. Pracovníci, 

ktorí zabezpečujú kontakt s rodinou, sú oboznámení s rodinnou situáciou prijímateľa 

a poznajú príbuzných osobne, v prípade potreby informujú o zdravotnom a celkovom stave 

prijímateľa a jeho zmenách. Rodinným príslušníkom sa na požiadanie poskytuje základné 

sociálne poradenstvo. 

Počas roka pravidelne chodilo 20 až 25 prijímateľov na dovolenku do domáceho prostredia 

počas Veľkonočných sviatkov, na celé letné prázdniny ale i kedykoľvek počas roka. 

Prijímatelia na komunikáciu so svojimi príbuznými a známymi môžu využívať zdarma 

služobný telefón po požiadaní službukonajúcej sestry, internetovú komunikáciu cez Skype 

príp. WhatsApp. Samozrejme môžu mať svoj vlastný mobilný telefón. Telefonický kontakt  

využíva cca. 60 % z našich prijímateľov. 

Osobnej návštevy v zariadení využíva asi 30 % rodinných príslušníkov. 

V našom zariadení máme prijímateľov, ktorí pre svoj vek alebo iný dôvod už nemajú žiadnu 

rodinu alebo príbuzných. Samozrejme máme aj prijímateľov, ktorí rodinu majú, ale tá o nich 

nejaví žiadny záujem. 

1.11 Realizované integračné a inkluzívne  aktivity – kultúrne, športové, 
v komunite, s dobrovoľníkmi, v pracovnom živote 

Prijímatelia v DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne sa zúčastňujú aktivít, 

v komunite aj na hromadných podujatiach zariadení sociálnych služieb Trnavského 

samosprávneho kraja, ktoré majú najmä inštitucionálny charakter. Sú to napr.: 

- Štrkovecká barónka - organizuje DSS Šoporňa Štrkovec, 

- LetsDance - organizuje DSS Senica, 

- Benefičný koncert - organizuje DSS Rohov, 

- Majáles alebo Juniáles v DSS Borský Sv. Jur – organizuje DSS Borský Sv. Jur, 

- Country popoludnie v DSS Zavar – organizuje DSS Zavar. 
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Aktivity, kde je organizátorom DSS pre dospelých v Moravskom Sv. Jáne: 

- Maškarný ples,  

- Športové hry, 

- Katarínska zábava, 

tieto aktivity prebiehajú za účasti prijímateľov a zamestnancov z DSS Borský Sv. Jur, DSS 

Plavecké Podhradie, DSS a DD Moravský Sv. Ján. 

 

Integračné aktivity našich prijímateľov: 

- 2x ročne Jarmok v Moravskom Sv. Jáne - organizuje obec Moravský Sv. Ján – 

prijímatelia sa aktívne zapájajú do dobrovoľníckej činnosti spojenej s upratovaním po 

jarmoku, 

- 1x ročne Jarmok Sekule - organizuje obec Sekule –  prijímatelia predstavujú ukážky 

svojich prác z dielní , 

- 2x ročne účasť na týždenných rekreačno-rehabilitačných pobytoch vo Vysokých 

Tatrách, v Južných Čechách, alebo v Chorvátsku, 

- navštevujú divadelné alebo hudobné predstavenia – divadlo na Hambálku z Malaciek, 

a koncert bratov Nedvědovcov a pod. 

Športové aktivity: 

- športové hry - v DSS Plavecké Podhradie, 

- šachový turnaj - v DSS Zavar, 

- Kolkáreň v Borskom Sv. Jure (DSS Bor. Sv. Jur a DSS Mor. Sv. Ján vo verejnej 

kolkárni). 
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2. Strategická vízia 
 

Pri tvorbe strategickej vízie vychádzame z dokumentov, ktoré sú záväzné pre  naše zariadenie. 

Na proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb výrazne vplývajú tieto dokumenty : 

- Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím2, 

- Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030 3, 

- Stratégia DI systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej 

republike4, 

- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2021 – 20235. 

Uvedené dokumenty zvýrazňujú potrebu prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na 

komunitnú. Predpokladáme, že výrazný akcent budeme klásť na ľudsko-právny rozmer v 

poskytovaní sociálnych služieb. A to najmä v oblastiach ako: 

- ochrana integrity osobnosti, 

- rešpektovanie súkromia, 

- vzdelávanie, 

- habilitácia a rehabilitácia, 

- práca a zamestnanie, 

- plné začlenenie do spoločnosti. 

Aplikovaním týchto zásad do praxe chceme vytvoriť a zabezpečiť materiálne, personálne, 

priestorové podmienky pre realizáciu kvalitných a moderných sociálnych služieb. 

K naplneniu uvedených legislatívnych rámcov je viac ako nevyhnutné zahájiť proces 

transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v DSS.  

 

                                                           
2https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1535&langId=en 
3https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf  
4https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu- 
       socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf 
5https://www.trnava-vuc.sk/9154-sk/dokumenty-a-vzn 

 



24 
 

 
 

Transformačný plán 
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

 

2.1 Poslanie zariadenia 

Naše poslanie : 

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

poskytovať odborné sociálne služby. Zohľadňujeme možnosti a individuálne potreby 

prijímateľov. Každú službu chceme poskytovať na profesionálnej úrovni, zodpovedne, čestne 

a v súlade s novými trendmi a potrebami komunity, v ktorej žijeme. 

Uvedené hodnoty,  s ktorými pracujeme sú a budú pre nás základnou prioritou: 

- pristupovať k prijímateľovi s pochopením a rešpektom, 

- dôstojne konať za akýchkoľvek životných okolností, 

- úcta k človeku s dôrazom na jeho individualitu, 

- rešpektujeme minulosť a vytvárame podmienky pre budúcnosť, 

- vytvárame atmosféru dôvery a láskavosti, 

- načúvame každému životnému príbehu. 

Proces DI rozdelíme do etáp : 

Etapa prípravná  - trvá dva roky, od januára 2020 do januára 2022: 

- vznik TT, vzdelávanie zamestnancov, supervízie, interné audity jednotlivých 

procesov, mapovanie lokalít, mapovanie potrebnej miery podpory prijímateľov, 

príprava podpory prijímateľov a zainteresovaných strán, prezentácia v komunite a 

spolupráca s ďalšími spolupracujúcimi organizáciami, konzultačná činnosť, 

predkladanie transformačného plánu zariadenia 

Etapa realizačná-  odhadujeme 5 – 10 rokov, 2022 až 2026 (a viac): 

- schválenie Transformačného plánu DSS Moravský Svätý Ján poslancami TTSK, 

vypracovanie žiadosti na čerpanie finančných zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti, 

získavanie nehnuteľností, verejné obstarávanie,  vypracovanie žiadostí na IROP, 

plánovanie a výstavba jednotlivých objektov podľa schváleného transformačného 

plánu, neustále vzdelávanie a komunikácia s prijímateľmi, zamestnancami a 

komunitou, vytváranie nových sociálnych interakcií, nastavovanie procesov práce 
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podľa štandardov kvality a možnosti komunity, vytváranie bezpečného adaptačného 

prostredia a sieťovanie aktivít vhodných pre prijímateľov. 

 

Etapa stabilizačná - odhadujeme 2 – 4 roky, 2026 až 2030 (a viac): 

- individuálny prístup ku konkrétnym potrebám novovytvorených domácností, 

modifikácie v organizačnom poriadku a štruktúre, príprava strategického plánu 

rozvoja do ďalšieho obdobia, adaptácia v komunitnom prostredí. 

Na realizácii projektu pracuje transformačný tím s podporou odborných konzultantov 

a supervízora. Podľa jednotlivých etáp a konkrétnych požiadaviek oslovíme aj ďalšie 

zainteresované strany.  

2.2 Špecifická vízia 

Našou víziou je: 

Vytvoriť uznávané zariadenie, ktoré poskytuje odborné sociálne služby prijímateľom 

sociálnej služby bez ohľadu na ich minulosť,  i spôsob, akým ju prekonali. Zároveň chceme 

zmysluplným plánovaním každej služby vytvárať pozitívne naladenie a postupné napĺňanie 

jednotlivých cieľov.  

Víziu našej organizácie budeme napĺňať týmto spôsobom:  

- pripraviť podmienky na proces deinštitucionalizácie tak, aby samotný prechod 

z inštitucionálnej starostlivosti do komunitných služieb bol plynulý. Vlastným 

vkladom prispieť k tvorbe stabilnej siete sociálnych služieb v regióne. 

K naplneniu vízie a stanovených cieľov je potrebné: 

- všetkých zainteresovaných účastníkov informovať o smerovaní a vízii zariadenia, 

- vzdelávať zamestnancov, najmä v oblasti  jednotných pracovných postupov, prístupov 

a  metód  pri poskytovaní (novej)sociálnej služby, 

- podporiť komunikáciu smerom von ku komunite a verejnosti, 
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- presne zadefinovať firemnú kultúru a imidž organizácie, posilniť dobré meno 

zariadenia ako symbol tradície a kvality, 

- viesť všetkých zamestnancov k osobnej zodpovednosti, aby sa na kvalite 

poskytovaných služieb podieľal každý, 

- podporovať atmosféru otvorenej komunikácie, využívať všetky dostupné skúsenosti 

pracovných tímov, 

- vytvárať pracovné prostredie s dôrazom na kreativitu, spolupatričnosť a ľudský 

potenciál všetkých zúčastnených strán. 

K naplneniu procesu DI a zlepšeniu kvality poskytovania sociálnej služby je potrebná 

komunikácia s využitím dostupných komunikačných prostriedkov a dotýka sa najmä: 

- prijímateľov, 

- zamestnancov, 

- rodinných  príslušníkov, opatrovníkov, 

- zriaďovateľa, 

- predstaviteľov samosprávy  a verejnosti. 

Vízia a jednotlivé ciele budú predstavovať  dlhodobý proces ovplyvnený nielen sociálno-

ekonomickou situáciou v našej krajine.  Uvedomujeme si, že naše zariadenie sa stáva bežcom 

na dlhú trať. Je nám jasné, že vytvoriť funkčný a dlhodobo udržateľný model  sociálnych 

služieb so silnou podporou komunity si vyžaduje neustále zvyšovanie efektivity všetkých 

zúčastnených strán, jasné kompetencie a vyrovnané a stabilné hospodárenie.  

Aké zmeny očakávame v procese DI : 

Zmena v postavení prijímateľov - spolubývajúcich a obyvateľov obce – prijímateľ dostane 

šancu na zapojenie sa do reálneho života v malej skupinke v novom sídle v blízkej 

obci/mestečku. Pomocou aktívnej podpory zamestnancov a komunity získa možnosť viesť 

svoj každodenný život zmysluplnejšie, hodnotnejšie a s väčším dôrazom na jeho individuálne 

odlišnosti a možnosti. Mal by mať oddelené bývanie od denných aktivít, denné aktivity by 

mali byť pre väčšinu prijímateľov vo forme aktivizácie a pracovných príležitostí. Každý by 

mal mať možnosť aktívne využívať voľný čas v komunite, kde žije. Aj prijímatelia s ťažkým 
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zdravotným postihnutím by mali v priebehu dňa tráviť čas mimo svojej spálne. V spoločnosti 

ostatných spolubývajúcich a s podporou personálu môžu byť stále do istej miery aktívni. 

Zmena postavenia zamestnanca – pri realizácií jednotlivých zmien predpokladáme väčšiu 

odbornú úroveň a kompetentnosť zamestnancov. Nevyhnutným akceptovaním individuálneho 

prístupu k prijímateľovi a  zavádzaním nových metód práce  sa budeme snažiť dosiahnuť 

vysokú odbornú úroveň zamestnancov. Chceli by sme, aby všetci zamestnanci postupne 

nadobudli schopnosť primerane a flexibilne  reagovať na individuálne potreby prijímateľa. 

Veríme, že takáto zmena postavenia zamestnanca nám pomôže aj pri hľadaní nových 

zamestnancov. 

Aktivizácia a participácia v komunite – zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo 

najvyššiu mieru podpory sebestačnosti a autonómie prijímateľa. Komunitu treba pripraviť na 

príchod prijímateľov, aby obyvatelia z nich nemali obavy a odpor. Bude treba zorganizovať 

viaceré stretnutia v spolupráci s obcami, obecnou samosprávou a organizáciami činnými v 

obciach, bude to dlhší a náročný proces, ale je osvedčený a overený. 
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3. Prijímatelia sociálnej služby 
 

Prijímateľmi sociálnych služieb v DSS sú fyzické osoby –muži, odkázaní na sociálnu službu 

podľa zákona č. 448/2008. Neoddeliteľnou súčasťou transformácie zariadenia sociálnych 

služieb je komplexná analýza  súčasných prijímateľov DSS a ich potrieb. Z aktuálnej analýzy 

oblastí, skúmaných v dotazníku nevyhnutnej podpory, budeme vychádzať pri navrhovaní 

nových sociálnych služieb, ktoré vzniknú transformáciou pôvodného zariadenia sociálnych 

služieb. 

 

3.1 Vekové pásma, spôsobilosť na právne úkony, zdravotné postihnutie, 
odkázanosť 

Vekové pásmo 40 – 62 rokov tvorí najpočetnejšiu skupinu prijímateľov, čo tvorí cca 50%. 

Druhou najpočetnejšou skupinou sú prijímatelia vo veku od 63 – 74 rokov (viď Tabuľka 3 – 

vekové pásmo prijímateľov).  

 

 Vekové pásmo Počet 
prijímateľov 

 19 – 26 rokov 3 
 27 – 39 rokov 9 
 40 – 62 rokov 54 
 63 – 74 rokov 25 
 75 – 79 rokov 7 
          80 – 84 rokov 2 
 85 – 89 rokov 0 
 89 – 100 rokov 0 
Tabuľka 3 – vekové pásmo prijímateľov6                                                

                                                           
6 Údaje platné  k 31.12.2020 
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Graf 1 -vekové pásmo prijímateľov6

 

Vo všeobecnosti sledujeme postupné starnutie prijímateľov, na čo budeme musieť prihliadať 

aj pri plánovaní nových komunitných služieb 

 

 
Počet 

prijímateľov 

Priemerný 

vek

K 31.12.2010 99 53,7

k 31.12.2011 98 56 

k 31.12.2012 100 54,6

k 31.12.2013 100 55,8

k 31.12.2014 98 55,6

k 31.12.2015 100 56,2

k 31.12.2016 100 56,6

k 31.12.2017 99 55,6

k 31.12.2018 100 55,6

k 31.12.2019 100 55,8

k 31.12.2020 96 56 

k 31.12.2021 87 55,9

Tabuľka 4 - Priemerný vek prijímateľov
 

Transformačný plán reflektuje špecifiká prijímateľov sociálnych služieb a

a plánovaní procesov transformácie zohľadňuje potenciálne zme

zdravotným stavom, stupňom odkázanosti
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6 

Vo všeobecnosti sledujeme postupné starnutie prijímateľov, na čo budeme musieť prihliadať 

aj pri plánovaní nových komunitných služieb (viď Tabuľka 4 - Priemerný vek). 

Predpokladaný  priemerný vek

Priemerný 

vek 

Predpokladáme  na základe prijatých žiadostí

že v nasledujúcich rokoch priemerný vek 

prijímateľov v našom zariadení bude 

50 rokov. 

53,7 

 

54,6 

55,8 

55,6 

56,2 

56,6 

55,6 

55,6 

55,8 

 

55,9 

Priemerný vek prijímateľov 

Transformačný plán reflektuje špecifiká prijímateľov sociálnych služieb a

plánovaní procesov transformácie zohľadňuje potenciálne zmeny súvisiace s

, stupňom odkázanosti a pod. 

počet klientov

54

25

7
2 0 0

Moravskom Svätom Jáne 

 

Vo všeobecnosti sledujeme postupné starnutie prijímateľov, na čo budeme musieť prihliadať 

Predpokladaný  priemerný vek 

Predpokladáme  na základe prijatých žiadostí, 

nasledujúcich rokoch priemerný vek 

bude približne 

Transformačný plán reflektuje špecifiká prijímateľov sociálnych služieb a v logistike 

ny súvisiace s vekom, 

19 – 26 rokov

27 – 39 rokov

40 – 62 rokov

63 – 74 rokov

75 – 79 rokov

80 – 84 rokov

85 – 89 rokov

89 – 100 rokov
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Rozdelenie prijímateľov podľa spôsobilosti na právne úkony: 

 spôsobilosť Počet prijímateľov 
 Spôsobilí na právne úkony 20 
 Obmedzená spôsobilosť na právne úkony7 7 
 Pozbavení spôsobilosti na právne úkony8 73 
Tabuľka 5 -Rozdelenie prijímateľov podľa spôsobilosti na právne úkony6 

 

 

Graf 2 - Rozdelenie prijímateľov podľa spôsobilosti na právne úkony6 

 

DSS neiniciuje pozbavenie spôsobilosti na právne úkony našich prijímateľov, s takýmto 

rozhodnutím už prichádzajú k nám do zariadenia. Doposiaľ sme nezačali proces na 

prinavrátenie alebo len obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. V budúcnosti sa tomuto 

problému hodláme venovať. Tiež sa vo všeobecnosti považuje za konflikt záujmov, ak DSS je 

opatrovníkom prijímateľa. Táto situácia tiež vyžaduje riešenie, v prvom rade legislatívnu 

podporu.  

Na ilustráciu zložitej situácie v tejto oblasti jeden príklad: Pán Peter je klientom nášho 

zariadenia od 28.11.2013, už pred nástupom bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v 

celom rozsahu na základe Rozsudku okresného súdu v Piešťanoch. Opatrovníkom bol súdom 

ustanovený jeho brat. V roku 2015 jeho brat, ako súdom ustanovený opatrovník, žiadal zmenu 

opatrovníka, a súd ustanovil pánovi Petrovi ako opatrovníka DSS.V roku 2017 si pán Peter 
                                                           
7opatrovník DSS – 2, opatrovník rodinný príslušník – 5 
8opatrovník DSS -  42, opatrovník zamestnanec DSS  – 5, opatrovník rodinný príslušník – 26 
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Rozdelenie podľa spôsobilosti

Spôsobilí na právne úkony

Obmedzená spôsobilosť na 
právne úkony

Pozbavení spôsobilosti na 
právne úkony
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podal návrh o prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony. V

obmedzuje pánovi Petrovi spôsobilosť na právne úkony tak, 

„Menovaný je spôsobilý disponovať s

hodnota nepresahuje 10 € jednorazovo, celkom 30 € mesa

o potrebe liečby, mieste svojho pobytu, nie je spôsobilý samostatne

zmluvy a sám sa zastupovať pred úradmi a

pridelená súdna znalkyňa, v roku 2018 si podal návrh na nového súdneho znalca. 

2019 opätovne podáva návrhy o

doteraz zamietal a menovaný môže podať návrh najskôr o

Okrem pána Petrasi v minulosti 

návrhy o prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony. Tieto im však

 

Odkázanosť na základe posúdenia TTSK:

Všetci prijímatelia v DSS pre dospelých v

odkázanosti. 

Graf 3 – Odkázanosť na základe posúdenia

 

Odkázanosť 
VI. Stupňa -

100 %

Odkázanosť na základe posúdenia
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vrátenie spôsobilosti na právne úkony. V rozsudku zo dňa 

obmedzuje pánovi Petrovi spôsobilosť na právne úkony tak, že (citácia z

„Menovaný je spôsobilý disponovať s majetkom, ako aj s finančnými prostriedkami, ktorých 

€ jednorazovo, celkom 30 € mesačne. Nie je schopný rozhodovať 

potrebe liečby, mieste svojho pobytu, nie je spôsobilý samostatne uzatvárať ak

sám sa zastupovať pred úradmi a inštitúciami“. Súdom bola pánovi Petrovi 

roku 2018 si podal návrh na nového súdneho znalca. 

2019 opätovne podáva návrhy o prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony. 

menovaný môže podať návrh najskôr o 6 mesiacov, čo aj využíva.

Okrem pána Petrasi v minulosti aj iní prijímatelia z vlastnej iniciatívy podali na Okresné súdy 

vrátenie spôsobilosti na právne úkony. Tieto im však boli zamietnuté.

Odkázanosť na základe posúdenia TTSK: 

DSS pre dospelých v Moravskom Sv. Jáne sú zaradení do  VI. 

 

Odkázanosť na základe posúdenia 

Odkázanosť na základe posúdenia

Odkázanosť VI. Stupňa

Moravskom Svätom Jáne 

ozsudku zo dňa 03.05.2017 súd 

citácia z Rozsudku): 

finančnými prostriedkami, ktorých 

Nie je schopný rozhodovať 

uzatvárať akékoľvek 

Súdom bola pánovi Petrovi 

roku 2018 si podal návrh na nového súdneho znalca. Od roku 

vrátenie spôsobilosti na právne úkony. Súd tieto návrhy 

6 mesiacov, čo aj využíva. 

podali na Okresné súdy 

boli zamietnuté. 

Moravskom Sv. Jáne sú zaradení do  VI. stupňa 
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3.2 Potrebná miera podpory 

Ďalšou dôležitou súčasťou je hodnotenie potrebnej miery podpory prijímateľov s cieľom 

identifikácie  ich individuálnych potrieb a schopností. Na hodnotenie tejto oblasti sme využili 

nástroj z Českej republiky „Posuzování míry nezbytné podpory užívatele“, ktorý je určený na 

zisťovanie potrebnej miery podpory dospelých prijímateľov. 

Hodnotili sme desať oblastí života: 

Komunikácia, starostlivosť o seba, starostlivosť o domácnosť, zdravie, bývanie a domáce 

prostredie, bezpečie a riziká, vzťahy, osobné uplatnenie a spokojný život, financie a úrady, 

pravidlá a povinnosti. 

Posudzovaním, vyhodnotením dotazníka a analýzou prijímateľov v našom zariadení sme 

zistili, že pomerne veľká časť prijímateľov potrebuje vysokú mieru podpory. Dlhoročný život 

v inštitúcii mnohým prijímateľom nedal možnosť rozhodovať sa v bežných životných 

situáciách. Neovládajú nákup potravín, nákup či výber oblečenia, výber jedla, spravovanie 

financií a pod. Prijímatelia  sú  inštitucionalizovaní, čo ich v značnej miere poznačilo a preto 

má ich život a správanie hrubé črty inštitucionálnej kultúry. Keďže verejné služby dochádzali 

za prijímateľmi priamo do zariadenia, nebolí nútení  samostatne sa orientovať a vyhľadať si 

potrebnú službu. 

3.3 Individuálne plánovanie sociálnej služby 

V DSS pre dospelých v Moravskom Sv. Jáne  plánujeme a realizujeme poskytovanie sociálnej 

služby pre každého prijímateľa podľa §9 zákona č. 448/2008 a v súlade s prílohou č. 2, 

písmeno A. Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, osobitne zdôrazňuje kritérium 

2.5 Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie 

individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce 

s prijímateľom sociálnej služby. Prijímatelia s nízkou a strednou mierou podpory sa na 

individuálnom plánovaní podľa svojich možností podieľajú. Vyjadrujú súhlas alebo nesúhlas 

s individuálnym plánovaním písomnou formou, nakoľko účasť na individuálnom plánovaní 

sociálnej služby je dobrovoľná. Keďže prijímatelia s vysokou mierou podpory nie sú schopní 

svoj súhlas s individuálnym plánovaním vyjadriť, súhlas s naplánovanými aktivitami 
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podpisuje s nimi sociálny pracovník. Cieľom individuálneho plánovania je zabezpečiť 

každému prijímateľovi takú sociálnu službu, ktorá prihliada na jeho individuálne, špecifické a 

základné životné potreby. Individuálne plány realizujeme podľa metodiky Moniky 

Krohwinkel – „Individuálny plán s programom sociálnej rehabilitácie“. 

Na vypracovaní a hodnotení jednotlivých súčastí individuálneho plánu sa prijímatelia 

podieľajú v rôznej miere. U prijímateľa s vysokou mierou podpory, ktorý nedokáže verbálne 

komunikovať, sústreďujeme pri plánovaní pozornosť najmä na jeho konkrétne možnosti. 

Dôraz kladieme na osobnú pohodu prijímateľa pri rešpektovaní jeho celkového zdravotného 

stavu.  

3.4 Príprava prijímateľov na transformáciu 

Transformácia zariadenia sociálnych služieb z inštitucionálneho systému starostlivosti na 

komunitný systém je zložitý a dlhodobý proces a prináša mnoho zmien vo všetkých oblastiach 

života prijímateľa. Chceme všetkých prijímateľov na tieto zmeny pripraviť, aby prechod do 

nových sociálnych služieb bol pre nich čo najhladší. DSS mal v pláne vybudovanie 

tréningového bývania, avšak z dôvodu havarijného stavu objektu sme to zatiaľ nezrealizovali. 

V tréningovom bývaní sa mali prijímatelia s nízkou mierou podpory učiť a trénovať základné 

zručnosti potrebné pre každodenný život v komunite. 

V rokoch 2022 – 2027 plánujeme s prijímateľmi absolvovať kroky prípravy na 

transformáciu v komunitných službách a realizáciu týchto aktivít a cieľov: 

Prijímatelia s nízkou a strednou mierou podpory: 

Individuálne aktivity: 

- posudzovanie aktuálnych schopností, zručností a profesijnej orientácie prijímateľov 

ich pracovnej spôsobilosti a koncentrácie – cieľ – aktivizácia a potenciálne pracovné 

zaradenie, 

- nácvik pracovných zručností, pozitívna motivácia v oblasti zapojenia do pracovného 

procesu (v dielňach, vo vonkajšom a vnútornom areáli DSS, mimo DSS), 

- mapovanie skúseností z predchádzajúcich pracovných aktivít prijímateľov, 
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- aktivizácia prostredníctvom využívania existujúcich alebo novovzniknutých kontaktov 

na komunitu, napr. spolupráca s obecnými podnikmi pri obecných úradoch, 

- nácvik sociálnych zručností prijímateľov v reálnom živote – nákupy, cestovanie, 

dobíjanie telefónneho kreditu, vybavovanie na pošte, na úrade, návšteva reštaurácie, 

výber jedla a nápoja z jedálneho lístka, objednanie, spoločenské správanie,  

- nácvik prania v automatickej práčke s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie, 

- samostatné upratovanie ubytovacích priestorov v interiéri aj exteriéri, 

- aktivizácia prijímateľov k seba obslužným činnostiam – udržanie dosiahnutej úrovne 

a možné zlepšenie. 

Skupinové aktivity: 

- príprava nápojov, varenie jednoduchých jedál a dezertov,  pestovanie, zber a sušenie 

bylín 

- pestovanie ovocia a zeleniny v záhradke, príprava pôdy, sadenie, starostlivosť, zber 

a spracovanie 

- rozhovory a diskusia o fungovaní v domácnosti s menším počtom ľudí 

- rozhovory a diskusia o partnerských vzťahoch, vzájomnom spolužití 

- beseda o susedských vzťahoch, vhodné a žiaduce správanie, rešpektovanie súkromia, 

pozdrav 

- individuálne aktivity v oblasti finančnej gramotnosti, manipulácia s hotovosťou, 

príklady na internete 

- dobrý príklad z praxe, návšteva zariadení, kde transformácia už prebehla 

- prednáška o ľudských právach, povedomie o vlastných právach a povinnostiach 

- podporovanie prijímateľov v presadzovaní vlastných návrhov a požiadaviek 

prijímateľov, môžu ich podávať na ranných komunitách, je to forma spolupodieľania 

sa na chode zariadenia 

- účasť zástupcu prijímateľa na stravovacej komisii v zariadení, predkladanie návrhov, 

postrehy a sťažnosti ostatných prijímateľov ohľadom stravy 
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Prijímatelia  s potrebnou vysokou mierou podpory: 

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti, mnohí prijímatelia s vysokou mierou podpory 

nie sú orientovaní miestom, časom ani osobou. Sú celkom odkázaní na pomoc a dohľad 

ošetrujúceho personálu, preto sa ich príprava  sústredí na podporu a udržanie existujúcej 

miery sebaobslužných činností a komunikácie. Cieľom je udržanie čo najvyššej možnej 

úrovne hrubej a jemnej motoriky, či sebaobsluhy v priebehu bežného dňa. 

3.5 Analýza potrieb, predstáv, snov prijímateľov 

Mnohí naši prijímatelia si nevedia naplánovať deň, mesiac, či týždeň. Pri rozhovoroch s nimi 

sme dospeli k poznaniu, že ich často prenasleduje strach a obavy z nepoznaného. Boja sa, že 

život mimo zariadenia nezvládnu, že zlyhajú v každodennom živote. S obavou sa pýtajú, či 

s nimi bude personál, keby potrebovali pomoc a pod. Je veľmi dôležité prijímateľov dokonale 

poznať a stavať na individuálnom dobrom základe každého z nich.  

Oslovili sme vybranú vzorku prijímateľov s nízkou mierou podpory a položili sme im tri 

otázky: 

Kde by ste chceli bývať? 

- v byte s kuchynkou, aby tam boli postele, 

- v garsónke, s bohatou partnerkou, 

- v dome so záhradou, bazénom, 

- rodinnom dome trojizbovom s partnerkou, 

- rodinnom dome na dedine, 

- domček so záhradkou s partnerkou a jedným dieťaťom. 

Čo by ste chceli robiť, kde sa zamestnať, ak by to bolo možné? 

- vonku v dedine, 

- pomáhať slabším, 

- inštalatéra na stavbe, 

- vo fabrike, robotníka pri stroji, 

- verejnoprospešné práce v obci, 
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- ako záhradník. 

Ako by ste chceli tráviť voľný čas? 

- sledovaním TV, v cukrárni, na prechádzke, 

- športovaním vo fitnes, divadlo, kino, 

- venovať sa ženám, 

- bicyklovaním, 

- plaváreň, posilňovňa, kino, diskotéka, 

- sedieť a popíjať kávu. 

Z uvedenej vzorky prijímateľov vyplýva, že ich potreby sú totožné s potrebami bežnej 

populácie, preto sa budeme v procese DI snažiť tieto potreby zohľadniť. Vzhľadom k deficitu 

abstraktného myslenia nevedia celkom správne posúdiť, čo by bolo keby... Opakovane sú ich 

predstavy vzhľadom k zdravotnému stavu a možnostiam prehnané až nereálne. Cieľom 

procesu transformácie je začlenenie a zotrvanie prijímateľov v prirodzenom prostredí – 

v komunite. 

3.6 Spolupráca s rodinnými príslušníkmi 

Približne 60 % našich prijímateľov je v kontakte s rodinou, čo je pomerne dobré. Rodina sa 

v týchto prípadoch zaujíma o prijímateľov telefonicky, posielajú im balíky a mnohí 

prijímatelia chodia na dovolenku domov niekoľkokrát ročne. Sme radi, keď sa rodinné väzby 

udržujú a neprerušia. Musíme vynaložiť veľmi veľa úsilia, aby aj rodinní príslušníci s nami 

spolupracovali a akceptovali liečebný režim počas dovoleniek v domácom prostredí, čo je 

u niektorých problém dodržať. V zariadení ich môžu navštíviť kedykoľvek po telefonickom 

dohovore so službukonajúcim personálom. Kontakt rodinných príslušníkov so zariadením je 

možný osobne, telefonicky ako aj prostredníctvom webovej stránky. Takto, ale najmä osobne, 

sa rodinní príslušníci dostávajú k informáciám o nadchádzajúcich zmenách  ohľadom DI 

a rôznych iných informáciách, o ktoré majú záujem. Názory na DI sú u rodinných 

príslušníkov rôzne, hlavne vyjadrujú obavy zo samostatnosti a schopnosti obslužnosti aj keď 

ich uisťujeme, že vždy budú mať podporu a usmernenie. Tiež majú obavy, či prijímatelia 

finančne zvládnu úhradu nových služieb. 



 
 

Domov sociálnych služieb pre dospelých v

4. Zdroje v komunite 
 

Zdroje v komunite boli monitorované vo vybraných obciach Kuklov, Borský Svätý Jur, 

Sekule, Moravský Svätý Ján, Čáry, Šaštín 

obcami Moravský Svätý Ján a

min jazdy autom (viď mapu). 

Obrázok 1– situačná mapa9 

Vzdialenosti v km: 

Moravský Svätý Ján – Sekule je 1,2 km

Moravský Svätý Ján – Borský Svätý Jur j

Moravský Svätý Ján – Kuklov je 9,3 km

Moravský Svätý Ján – Čáry je 11,7 km (cez obec Kúty je vzdialenosť 14,3 km)

Moravský Svätý Ján – Šaštín –

Moravský Svätý Ján – Kúty je 8,6 km

Moravský Svätý Ján – Štefanov je 23 km

                                                           
9*Zdroj: https://mapa.zoznam.sk/ 
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komunite boli monitorované vo vybraných obciach Kuklov, Borský Svätý Jur, 

Sekule, Moravský Svätý Ján, Čáry, Šaštín – Stráže, Kúty a Štefanov. Vzdialenosť medzi 

Svätý Ján a Štefanov, ktoré sú najvzdialenejšie od seba, je cca 21,1 km; 19 

 

Sekule je 1,2 km 

Borský Svätý Jur je 5,2 km 

Kuklov je 9,3 km 

Čáry je 11,7 km (cez obec Kúty je vzdialenosť 14,3 km)

– Stráže je 13,1 km 

Kúty je 8,6 km 

Štefanov je 23 km 

                   

Moravskom Svätom Jáne 

komunite boli monitorované vo vybraných obciach Kuklov, Borský Svätý Jur, 

Stráže, Kúty a Štefanov. Vzdialenosť medzi 

Štefanov, ktoré sú najvzdialenejšie od seba, je cca 21,1 km; 19 

 

Čáry je 11,7 km (cez obec Kúty je vzdialenosť 14,3 km) 
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Kuklov 

Je to obec s najmenším počtom obyvateľov, ako výhodu vnímame výbornú spoluprácu so 

samosprávou. Chystajú sa vybudovať v strede obce komunitné centrum. Obec disponuje 

pozemkami a nehnuteľnosťami, ktoré by boli vhodné využiť v procese DI.  Obec si 

uvedomuje, že prostredníctvom NP DI môže získať pracovné možnosti pre svojich 

obyvateľov a iné benefity. Dopravná sieť a prepojenie s ostatnými obcami je vyhovujúce. 

Občianska vybavenosť ako aj kultúrne vyžitie sú slabšie.  

Borský Svätý Jur 

Obec zaznamenáva v poslednom období nárast počtu obyvateľstva. Doprava v obci je síce len 

autobusová, ale dobre zabezpečená počtom spojov. Občianska vybavenosť je základná, čo 

znamená, že sú tu dvoje potraviny, pošta, pohostinstvo. Kultúrne vyžitie je však bohaté. 

V obci funguje opatrovateľská služba, uvítali by vybudovanie denného stacionára. V obci sa 

nachádza DSS pre dospelé ženy, ktorého je zriaďovateľ TTSK. Naše zariadenie s touto DSS 

pre dospelé ženy úzko spolupracuje a realizuje spoločné akcie.  

Sekule 

Je stredne veľkou obcou. Má dobrú dostupnosť ako autobusovej tak aj vlakovej dopravy. 

Občianska vybavenosť obce je dobrá, okrem zdravotnej starostlivosti, ktorá je však 

poskytovaná v susednej obci vzdialenej len cca 1km. Čo sa týka sociálnych služieb obec 

zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov, ale rada by podporila nové formy sociálnych služieb 

ako sú napr. denné stacionáre, stanice hygienickej  očisty. Je tu dobre fungujúci Klub 

dôchodcov. 

Moravský Svätý Ján 

Je obcou, ktorá má viac ako 2000 obyvateľov s dobrou vlakovou a autobusovou 

dostupnosťou. Nachádza sa tu zdravotné stredisko, občianska vybavenosť je dobrá. V obci sa 

nachádza DSS pre dospelých, ktorého zriaďovateľom je TTSK a  Domov MUDr. Dallosa, 

nezisková organizácia, ktorý je zriadený obcou. DSS zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov  

z Domova  MUDr. Dallosa. 
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Šaštín – Stráže 

Mesto sa vyznačuje dobrou dostupnosťou, je centrom obchodu a služieb pre okolité dediny. 

Dominantou mesta je Bazilika sedembolestnej panny Márie, ku ktorej sa každoročne 

uskutočňuje národná púť dňa 15.9. za prítomnosti významných osobností a veriacich. V 

priebehu roka sa potom konajú rôzne púte. Ďalším lákadlom mesta je rekreačné stredisko 

Gazárka, kde sa nachádza množstvo chatiek slúžiacich k oddychu. Cez letné obdobie sa tu 

usporadúvajú rôzne kultúrne a športové podujatia. Mesto disponuje vlastným zariadením pre 

seniorov, poskytuje opatrovateľskú službu.  

Čáry 

Obec v tomto roku otvára nové komunitné centrum. Okrem stravovania pre seniorov, 

neposkytuje žiadne sociálne služby. Je situovaná na trase Kúty – Šaštín, doprava je možná len 

autobusová. Cez obec prechádza cyklotrasa zo Šaštína do Adamova (rekreačná oblasť). 

Občianska vybavenosť je základná.  

Kúty 

Obec je významnou dopravnou križovatkou na smery Bratislava, Trnava, Skalica a do Českej 

republiky. Dostupnosť pozemkov, či starších rodinných domov je tu vzhľadom na dobrú 

polohu obmedzená, dopyt po pozemkoch alebo domoch prevyšuje ponuku. Občianska 

vybavenosť je dobrá. V obci sa nachádza obecné zariadenie pre seniorov, deficitná je však 

opatrovateľská služba.  

Štefanov 

Obec disponuje vhodnými pozemkami a nehnuteľnosťami pre realizáciu DI. Občianska 

vybavenosť je základná. Je dobrá dostupnosť do mesta Šaštín – Stráže a Senica, priamo 

z obce autobusovou dopravou. Obec nedisponuje žiadnym zariadením poskytujúcim sociálne 

služby, ani pre seniorov, ale má potenciál na ich vybudovanie. 

Prácu dobrovoľníkov v zariadení pokrývajú najmä bývalí zamestnanci DSS Moravský Sv. 

Ján, ktorí sa radi vracajú. Pomáhajú prijímateľom, sprevádzajú ich pri výletoch, pri rôznych 

miestnych akciách. V príprave na transformáciu sa budeme snažiť hľadať nových 

dobrovoľníkov v jednotlivých komunitách. 
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Na spoločných a individuálnych stretnutiach v komunitách sme zbierali údaje k sociálnym 

službám v komunite. Zisťovali sme potreby komunít. 
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Moravský 
Sv. Ján 

Sekule 
Borský Sv. 
Jur 

Kuklov Čáry 
Šaštín-
Stráže 

Kúty Štefanov 

počet km od DSS 0 1,2 km 5,2 km 9,3 km 11,7 km 13,1 km 8,6 km 23 km 

počet obyvateľov 2151 1790 1647 792 1306 5078 4008 1653 

rozloha obce v km 39,22 km2 23,49 km2 39,72 km2 18,7 km2 14,94km2 41,95 km2 27,16 km2 22,09 kn2 

autobusová doprava áno áno áno áno áno áno áno áno 

vlaková doprava áno áno nie áno nie áno áno nie 

školstvo 
ZŠ. MŠ, 
ZUŠ 

ZŠ. MŠ, 
ZUŠ 

ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ 
ZŠ. MŠ, 
ZUŠ, ŠZŠ 

ZŠ. MŠ, 
ZUŠ, CVČ 

ZŠ, MŠ 

všeobecný lekár pre dosp. áno nie áno nie nie áno áno áno 

zubný lekár áno nie áno nie nie áno áno nie 

lekáreň/optika áno nie áno nie nie áno áno nie 

duchovné služby/kostol áno áno áno áno áno áno áno áno 

občianska vybavenosť 10 dobrá dobrá dobrá základná základná dobrá dobrá základná 

inžinierske siete 
kanalizácia  áno áno nie nie áno áno áno áno 

voda áno áno áno áno áno áno áno áno 

prac. možnosti/aktivačné práce nie áno áno nie áno áno nie áno 

Chránená dielňa /  
sociálny podnik 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 

                                                           
10Pozn.:  Dobrá občianska vybavenosť– potraviny, škola, pošta, pohostinstvo/reštaurácia, zdravotníctvo, obchody s rozličným tovarom 

Základná občianska vybavenosť– potraviny, škola, pošta, pohostinstvo 
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prac. možnosti/väčšie firmy 6 3 5 1 3 5 6 4 

záujmová exist. činnosť v 
lokalite/počet krúžkov 

realizovaná 
/5 

realizovaná 
/2 

realizovaná 
/9 

realizovaná /3 
realizovaná 
/2 

realizovaná 
/11 

realizovaná 
/5 

realizovaná 
/5 

komunitný plán obce 
zverejnený 

nie nie 
2016 - 
2023 

nie nie 
2018 - 
2022 

2019 - 
2023 

2019 – 
2023 

poskytujúce sociálne služby 
obcou / mestom 

DD a 
stravovanie 
dôchodcov 

nie 
opatrovateľ
ská  služba 

nie nie 
ZpS, 
opatrovateľ
ská  služba. 

ZpSa 
stravovanie 
pre 
seniorov 

nie 

poskytujúce sociálne služby 
VÚC 

DSS pre 
dospelých 

nie 
DSS pre 
dospelých 

nie nie nie nie nie 

komunitné centrum v obci nie nie nie buduje sa nie nie nie nie 

obec potrebuje sociálne služby áno áno áno áno áno áno áno áno 
Tabuľka 6 -  občianska vybavenosť dotknutých obcí 
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5.  Nové plánované služby 
 

Pri plánovaní nových služieb sme vychádzali  z analýzy potrieb našich súčasných 

prijímateľov, zo strategickej vízie zariadenia a zo zdrojov v komunite. Zároveň sme 

postupovali v súlade s národnou legislatívou vrátane štandardov, ktoré vychádzajú z 

podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb, tak ako sú definované v zákone 

448/2008 Z.z., ako aj z kritérií a princípov DI:  

- Inklúzia–podporovať prijímateľov k životu v komunite, začlenenie do bežnej 

spoločnosti, podpora komunitného života prijímateľov (práca, bývanie, voľnočasové 

aktivity), 

- Aktivizácia – transformáciou poskytovaných služieb by mala byť dosiahnutá vyššia 

kvalita sociálnych služieb, ktorá by vo väčšej miere umožnila nezávislosť, možnosť 

zapojenia sa aj do pracovného procesu, 

- Participácia– začleniť prijímateľov do komunity, pracovať na susedských vzťahoch 

a na chode domácnosti, 

- Prístupnosť–vytvorenie bezbariérového prostredia v súlade s univerzálnym 

navrhovaním, 

- Nediskriminácia– nediskriminačné fyzické prostredie je jednou zo základných 

podmienok inklúzie ľudí so zdravotným znevýhodnením, 

- Rešpektovanie individuálnych potrieb– pri poskytovaní odborných a obslužných 

a ďalších činností sa bude vychádzať z individuálnych potrieb prijímateľa, 

- Rešpektovanie prirodzenej ľudskej dôstojnosti – ktorá vyjadruje hodnotu prijímateľa 

ako rovnocennú, rovnoprávnu, slobodnú a autonómnu bytosť, 

- Rovnaké príležitosti– zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých prijímateľov 

a predchádzať všetkým formám diskriminácie, 

- Flexibilita služieb – schopnosť reagovať  na aktuálne zmeny potrieb prijímateľov, 

Nové plánované sociálne služby budú v súlade s Horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj 

(ďalej len„ HP UR“), rovnosť mužov a žien (ďalej len „ HP RMŽ“) a nediskriminácia (ďalej 

len „ ND“),  ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 

všeobecného nariadenia.  
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Prihliadajúc na štruktúru prijímateľov v procese transformácie navrhujeme budovanie 

nového systému sociálnych služieb, ktoré bude prihliadať na: 

- univerzálne navrhovanie budov - bezbariérovosť, samostatné vchody pre jednotlivé 6-

členné domácnosti, vnútorné dispozičné riešenia jednotlivých obytných miestností, 

úpravu priľahlých priestorov, 

- uplatnenia princípov navrhovania po dve, max. štyri zariadenia vo všetkých 

participujúcich obciach v závislosti od veľkosti obce, v každom zariadení max. 6 osôb, 

- možnosť realizácie, formovanie pracovných návykov, ponuka terapeutických aktivít a 

záujmových voľnočasových aktivít v komunitných centrách. 

Transformačný proces sa týka celého DSS, vrátane: 

- všetkých prijímateľov žijúcich v DSS, 

- rodinných príslušníkov  a opatrovníkov prijímateľov, 

- všetkých zamestnancov DSS, 

- priestorov, v ktorých sa poskytujú sociálne služby prijímateľom, 

- komunity. 

Mapovanie a výber vhodných objektov sa zakladá na dodržiavaní základných zásad DI 

s dostupnosťou: 

- komunitných služieb s možnosťou využívania bežne dostupných verejných služieb, 

- možných pracovných príležitostí, 

- kultúrneho a spoločenského a športového využitia, 

- zdravotnej starostlivosti. 

 

5.1 Štruktúra budúcich komunitných služieb 
 

V novovybudovaných zariadeniach sa bude poskytovať pobytová celoročná sociálna služba a 

ambulantná služba, a to s ohľadom na potreby našich súčasných prijímateľov. Vybudujeme 

pre nich univerzálny bezbariérový priestor, v ktorom budú ubytovaní v jednoposteľových 

alebo max. dvojposteľových izbách. Každá obytná izba bude mať svoje sociálne zariadenie. V 

celom objekte plánujeme maximálne 2 x 6 prijímateľov. Nové bývania budú realizované 
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priamo vo vybraných obciach. V štruktúre sme zohľadňovali i dochádzkové vzdialenosti 

prijímateľov do ambulantných služieb a do práce, k potenciálnym zamestnávateľom. 

Naším budúcim zámerom je: 

Súčasné zariadenie DSS postupne pretransformovať na Centrum sociálnych služieb Nové 

Jány (ďalej len „CSS Nové Jány") so sídlom v Moravskom Svätom Jáne. Vzhľadom na naše 

budúce rozloženie v regióne vytvoríme dve centrá sociálnych služieb. Pod obe centrá budú 

patriť pobytové služby aj ambulantné služby. Budú sa realizovať denné aktivity a poskytovať 

sociálna rehabilitácia aj pre potencionálnych prijímateľov z okolitých komunít. 

CSS Nové Jány v obci Moravský Svätý Ján vybudujeme : 

1. Ambulantnú službu v dennom stacionári, 

2. Pobytovú službu ZpB pre 6-tich prijímateľov 

3. Administratívno - technickú prevádzku, ktorá bude zabezpečovať, koordinovať a 

riadiť chod všetkých novovybudovaných zariadení. 

4. Prepravná služba 

Pod CSS Nové Jány v umiestnené v Moravskom Svätom Jáne budú priamo spádovo patriť 

pobytové sociálne služby v ŠpZ a ZpB z obcí Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský Svätý Jur 

a Kúty. Prijímateľom z jednotlivých obcí vytvoríme možnosť navštevovať ambulantné služby 

v dennom stacionári(viď grafické znázornenie nových služieb str.57). 

CSS Nové Jány v detašovanom pracovisku v meste Šaštín – Stráže vybudujeme: 

1. Ambulantnú službu v dennom stacionári 

2. Špecializované sociálne poradenstvo 

3. Požičovňu zdravotníckych pomôcok 

4. Pobytovú službu ZpB pre 6+6 prijímateľov 

Pod detašované pracovisko v meste Šaštín - Stráže budú spádovo patriť pobytové sociálne 

služby v ŠpZ a ZpB z obcí Kuklov, Čáry, Šaštín – Stráže a Štefanov. Budeme tu poskytovať 

tiež ambulantné služby v dennom stacionári, ktorých základom bude sociálna 

rehabilitácia(viď. grafické znázornenie nových služieb str.57). 
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Okrem pravidelných denných aktivít plánujeme vytvoriť podmienky na poskytovanie 

základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva a požičovňu 

zdravotných pomôcok. V CSS Nové Jány zriadené v meste Šaštín - Stráže plánujeme podľa 

možností ponúknuť vlastný priestor na prenájom napr. pre psychologickú poradňu, 

psychiatrickú ambulanciu a pod. Ide nám o komplexnosť služieb a tiež o ponuku aj pre 

komunitu. 

Naším cieľom je, aby služby ambulantného charakteru boli využívané aj obyvateľmi z 

komunity. Veríme, že postupným začleňovaním našich prijímateľov do komunity sa nám 

spoločnými silami podarí predchádzať odmietaniu a segregácii prijímateľov. 

Špecializované zariadenia – pobytová forma 

V špecializovanom zariadení (ďalej len „ŠpZ“) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe 

podľa zákona č. 448/2008 Z. z. budeme zo zákona poskytovať sociálne poradenstvo, sociálnu 

rehabilitáciu, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva resp. 

kompletnú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby. Stravu budeme v ŠpZ riešiť čiastočne 

dodávateľským spôsobom, čiastočne napr. prípravou raňajok či večere priamo 

v domácnostiach. Prijímatelia so zdravotným znevýhodnením potrebujú vyššiu mieru podpory 

od odborného personálu, najmä pri sebaobsluhe a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby 

pri jednotlivých samoobslužných úkonoch. Nepredpokladáme, že úplne všetci prijímatelia sa 

budú zapájať do ambulantných služieb v dvoch spomínaných centrách. Obyvatelia ŠpZ, ktorí 

zostávajú cez deň v pobytovom zariadení, budú tráviť časť dňa v dennej miestnosti, kde budú 

mať aktivity v zmysle sociálnej rehabilitácie a neskôr popoludní môžu pozerať televízor, čítať 

a pod. Pri umiestnení do špecializovaného zariadenia budeme prihliadať na individuálne 

predpoklady prijímateľa sociálnej služby a prihliadať na Individuálny plán, Plán sociálnej 

rehabilitácie a Rizikový plán. Vhodným prístupom chceme dosiahnuť, aby sociálne služby 

boli poskytované  pre prijímateľov len v naozaj  potrebnej miere podpory. 

Zariadenie podporovaného bývania– pobytová forma 

V zariadení podporovaného bývania (ďalej len „ZpB“) sa poskytuje sociálna služba podľa 

zákona 448/2008 Z.z. V zariadení podporovaného bývania budeme poskytovať ubytovanie, 

sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, budeme 
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utvárať podmienky na prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne 

a vykonávať sociálnu rehabilitáciu.  Prijímateľom určíme rozsah dohľadu  ako súhrnu 

úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad. Vychádzame z individuálnych 

predpokladov a z plánov spracovaných odbornými zamestnancami. Prijímatelia postupne 

zvládnu fungovanie s nižšou mierou podpory. 

Prijímatelia zo ZpB budú v pracovné dni denne odchádzať zo svojej domácnosti buď do práce 

alebo do denného stacionára, alebo pri krátkom úväzku kombinovane do obidvoch. 

Plánujeme, že obed dostanú pri dennej aktivite. V ZpB cez deň nebude nikto, vrátia sa tam až 

popoludní. Predpokladáme, že v začiatku budú kladené vyššie personálne požiadavky na 

počet  zamestnancov. Postupne sa prijímatelia do istej miery osamostatnia a budú potrebovať 

len menšiu/ minimálnu mieru podpory. Nároky na prevádzku sociálnej služby sa budú 

postupne znižovať, tak ako nám to deklarujú príklady dobrej praxe a kolegovia z ČR. 

Prijímateľov zapojíme do bežných aktivít v domácnosti, napr. príprava jedla, upratovanie 

domácnosti, upratovanie dvora, záhrady a do ostatných prác, ktoré budú spolu s inštruktorom 

vykonávať. Zároveň ich zapojíme do programov verejných pomocných prác pre obce v 

spolupráci s ÚPSVaR SR a samozrejme budeme pre nich hľadať aj iné uplatnenie. 

Ambulantné služby v dennom stacionári 

V dennom stacionári budeme poskytovať sociálnu službu podľa§40 zákona 

448/2008Z.z.Pravidelné denné služby budeme prijímateľom poskytovať v dennom stacionári 

(ďalej DS) v CSS v Moravskom Svätom Jáne a v Šaštíne – Strážoch počas pracovných dní. 

Budeme poskytovať  sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu a 

záujmovú činnosť. V ambulantnej službe budú prijímatelia tráviť denne stanovený počet 

hodín, ktorý bude vychádzať z individuálnych potrieb a možností/individuálnych plánov, 

plánoch sociálnej rehabilitácie a z rizikových plánov/. Vhodnými činnosťami a aktivitami 

budeme podporovať samostatnosť, nezávislosť, sociálne zručnosti a mobilitu. Zároveň tieto 

pravidelné činnosti a aktivity budú ako prípravou na pracovné uplatnenie prijímateľov. 

Poskytovaním ambulantných služieb sa začleníme do komunity, kde vytvoríme priestor pre 

obyvateľov obce, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Môže ísť o seniorov a ťažko 

zdravotne postihnutých občanov, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi 
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rodiny, alebo, ktorí žijú sami a potrebujú pomoc pri bežných denných činnostiach 

a spoločenský kontakt. 

Pozitíva vybudovania denného stacionára v obci je: 

- obyvatelia nie sú vytrhnutí zo svojho prirodzeného prostredia, 

- aktivizácia prijímateľov sociálnej služby dennými činnosťami, 

- zamedzenie izolácii a pocitu osamelosti obyvateľov, 

- menší emocionálny tlak na členov rodiny, 

- možnosť bezplatného sociálneho poradenstva pre rodinných príslušníkov, 

- dohľad nad podaním liekov a liečebným režimom,  

- udržiavanie hygienických návykov, 

- nižšia ekonomická záťaž ako umiestnenie do pobytovej služby, 

- je v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030. 

Týmito pozitívami považujeme ambulantné služby vysoko prínosné pre komunitu.  

Realizácia ambulantných služieb v komunite bude zahrnutá do prvej etapy budovania 

komunitných služieb v rámci transformačného plánu.  

Prepravná služba 

Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím s nepriaznivým zdravotným stavom a obmedzenou schopnosťou pohybu po 

rovine alebo schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.  

Považujeme za potrebné zlepšiť dostupnosť komunitných a ostatných verejných služieb pre 

našich prijímateľov. Mikrobus s hydraulickou plošinou môže slúžiť pre prijímateľov na 

zabezpečenie účasti na aktivitách medzi jednotlivými lokalitami.  Prepravná služba zabezpečí 

mnohým kontakt so sociálnym prostredím (nákupy, práca, návštevy). Bude slúžiť na 

prekonávanie prekážok čiastočne imobilným prijímateľom, ktorí potrebujú používať 

kompenzačnú pomôcku (invalidný vozík, chodítko, G- aparát). Takýmto spôsobom 

pomôžeme sprístupniť sociálne a iné verejné služby pre viacerých našich prijímateľov. 
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Výhodou poskytovania prepravnej služby je, že v rámci využitia jej voľnej kapacity bude 

slúžiť aj na zabezpečenie prepravy pre obyvateľov okolitých obcí. Tak zabezpečí kontakt so 

spoločenským prostredím ľuďom, ktorí majú obmedzenie v oblasti mobility.  

Požičovňa zdravotníckych pomôcok 

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Z 

analýzy potrieb v zainteresovaných obciach vychádzame z nedostatku tejto služby pre 

komunitu. Zapožičanie pomôcok na nevyhnutný čas pre obyvateľov dotknutých obcí je 

výrazný prvok v začlenení sa o komunity. Na prevádzke tejto sociálnej služby budú priamo 

participovať prijímatelia soc. služby a to jednoduchou údržbou, dezinfekciu a administráciou. 

Sortiment zdravotníckych pomôcok napr.: invalidné vozíky, rolátory, G- aparáty, elektrické 

polohovateľné postele, zdviháky a pod..  

Špecializované sociálne poradenstvo 

Budeme poskytovať na základe akreditácie MPSVaR SR na odbornú činnosť podľa §79 ods.1 

písm. g) druhého bodu zákona č. 448/2008 Z.z.  Špecializované sociálne poradenstvo bude 

bezplatná samostatná sociálna služba určená pre obyvateľov obcí, v ktorých sa bude 

realizovať uvedený transformačný plán.  Zmyslom poradenstva je dostupná ambulantná 

pomoc pri riešení nepriaznivých sociálnych situácií poradenskými metódami. Pri výkone 

poradenstva budeme vychádzať z individuálnych potrieb klientov, budeme sa snažiť riešiť 

problémy, s ktorými sú klienti denne konfrontovaní najmä v sociálnej oblasti. Budeme ich 

viesť a podporovať zvládnuť situáciu a mobilizovať zdroje z jeho prirodzeného prostredia.  

Terénnu službu – podpora samostatného bývania - v súčasnosti neplánujeme, ale 

nevylučujeme, že v budúcnosti ju zrealizujeme.  
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Návrh rozdelenia nových služieb: 

Lokalita Služby Druh 
sociálnej 
služby 

Kapacita 

Moravský Svätý Ján 
CSS 
 

Administratívno - technická prevádzka   
Ambulantná služba v dennom stacionári  15 - 20 
Prepravná služba  PO-PIA 

víkend po 
dohode 

Sociálna pobytová služba ZpB 6 

Sekule Sociálna pobytová služba ŠpZ 
6 
6 

Kúty Sociálna pobytová služba ŠpZ 
6 
6 

Borský Svätý Jur Sociálna pobytová služba ŠpZ 
6 
6 

 

Šaštín –Stráže 
CSS 
 

Administratívna prevádzka   
Špecializované sociálne poradenstvo  Podľa potreby 
Ambulantná služba v dennom stacionári  20 - 25 
Požičovňa zdravotníckych pomôcok  Podľa potreby 

Sociálna pobytová služba ZpB 
6 
6 

Kuklov Sociálna pobytová služba ŠpZ 

6  
6 
5 
5 

Čáry Sociálna pobytová služba ŠpZ 
6 
6 

Štefanov Sociálna pobytová služba ZpB 
6 
6 

Spolu 100 
Tabuľka 7 – rozdelenie nových služieb 
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Grafické znázornenie nových služieb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 2– grafické znázornenie nových služieb

CSS  
so sídlom v  

Moravskom Svätom 
Jáne 

Technicko – 
administratívna 

prevádzka 

Moravský Svätý Ján 

ZpB – 6 prij. 

Sekule 
ŠpZ – 6+6prij. 

Borský Svätý Jur 
ŠpZ – 6+6prij. 

Kúty 
ŠpZ – 6+6prij. 

CSS 
detašované pracovisko  

Šaštín - Stráže 

Ambulantné služby v dennom stacionári 
Prepravná služba 

Ambulantné služby v dennom stacionári 
Špecializované sociálne poradenstvo 
Požičovňa zdravotníckych pomôcok 

 

Administratívna 
prevádzka 

Šaštín – Stráže 

ZpB – 6+6prij. 

Štefanov 

ZpB – 6+6prij. 

Čáry 

ŠpZ – 6+6prij. 

Kuklov 
ŠpZ – 6+6prij. 
ŠpZ – 5+5 prij. 
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5.2 Služby zamestnanosti a podporovaného zamestnávania 

V súlade s individuálnymi plánmi  našich prijímateľov, podľa ich schopností a záujmu im 

budeme hľadať uplatnenie na trhu práce. Sami prijímatelia majú záujem pracovať a zlepšiť si 

tak finančnú situáciu. Už v prípravnej fáze NP DI spolupracujeme s ÚPSVaR SR v Senici. 

Zisťujeme aké podniky a firmy v regióne pôsobia, či existujú väčší zamestnávatelia a pod. 

Vyberieme potenciálnych zamestnávateľov, existujúce chránené dielne v lokalite či 

v obecných sociálnych podnikoch a hľadáme možnosti dobrovoľníckej práce pre uplatnenie  

našich prijímateľov.  

Ako prípravu na zamestnanie na otvorenom trhu práce využijeme zamestnávanie našich 

prijímateľov s podporou aktívnych opatrení trhu práce, konkrétne dobrovoľnícku aktivačnú 

činnosť DAČ. Doteraz sme takúto skúsenosť s DAČ nemali ani priamo v DSS,  ani mimo 

zariadenia. Plánujeme spolupracovať na DAČ aj s obcami a inštitúciami, ktoré majú 

zaregistrovanú sociálnu službu. Ďalšie pracovné uplatnenie budeme hľadať prijímateľom 

v blízkosti ich nového ubytovania. Pracovné uplatnenie našich prijímateľov na otvorenom 

trhu práce plánujeme realizovať s podporou pracovného asistenta v spolupráci ÚPSVaR SR. 

V našom regióne nepracuje žiadna Agentúra podporovaného zamestnávania (APZ), ktorá by 

nám bola nápomocná pri komunikácii so zamestnávateľmi a pracovnom uplatnení 

prijímateľov.  

Podpora zamestnanosti v DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti našich prijímateľov je jednou z kľúčových tém pri 

plánovaní budúcnosti. Z analýzy jasne vyplýva, že medzi prijímateľmi sociálnej služby v 

našom zariadení sú prijímatelia, ktorí majú veľkú šancu sa zamestnať. Vyhodnotením 

dotazníkov potrebnej miery podpory(bližšie v kapitole 3.2) sme zistili nízku mieru podpory 

u deviatich prijímateľov. Urobili sme s nimi Individuálny plán aktivizácie a zamestnávania 

(IPAZ)a dospeli sme k nasledujúcim zisteniam: 

Úroveň vzdelania a praxe prijímateľov s potrebnou nízkou mierou podpory: 

- Základné vzdelanie – 1 prijímateľ – prax – pomocný pracovník pri zemných prácach, 

- SOŠ – priemyselná – 2 prijímatelia  - jeden pracoval krátko, druhý nepracoval, 
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- SOU s maturitou – 1 prijímateľ  – bol pracovne aktívny 13,5 roka na rôznych 

pracovných pozíciách, 

- SOU bez maturity – 4 prijímatelia – pracovali cca 15 rokov na rôznych pracovných 

pozíciách. 

Takmer všetci majú pracovné skúsenosti z minulosti. Veríme, že motiváciou, podporou 

a správnym vedením dosiahneme v budúcnosti ich vhodné pracovné uplatnenie. 

Podpora zamestnanosti prebieha v DSS nasledovne: 

1.fáza: 

- tréning jemnej a hrubej motoriky formou pracovnej terapie v zariadení, 

- tréning koncentrácie, vôľových vlastností, vytrvalosti, zodpovednosti za vykonanú 

prácu, 

2.fáza : 

- nácvik finančnej gramotnosti, 

- vyhľadávanie vhodných pracovných ponúk na trhu práce, 

- tréning prijímateľov v oblasti písomnej dokumentácie súvisiacej s pracovnou 

zmluvou, 

Podpora zamestnanosti prebieha mimo DSS nasledovne: oslovili sme a v súčasnosti 

pracujeme s týmito konkrétnymi možnosťami zamestnávania: 

- Potraviny Holenka – vytvorenie pracovného miesta na vykladanie tovaru, údržby 

exteriéru predajne, 

- Pohostinstvo Holenka – údržba zelene, kosenie areálu s pomocou, pomocné práce 

súvisiace s prevádzkou podniku, 

- Obec Moravský Svätý Ján – pomocné obecné práce v exteriéri obce, 

- Sekulská keramika – pomocné práce pri výrobe keramiky, 

- FK Borský Svätý Jur – pomocné práce pri údržbe areálu, údržba zelene, hrabanie, 

natieranie, údržba multifunkčného ihriska, triedenie odpadu, ... 

- DSS Barborka Unín, n.o. - pomocné práce pri bežnej údržbe areálu, pomocné práce 

pri starostlivosti o imobilných seniorov, 
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- Jankových a syn , Šaštín – Stráže – pomocné práce pri starostlivosti o polyfunkčný 

objekt. 

5.3 SWOT analýza - budúcnosť zariadenia 
 

SWOT analýza – budúcnosť Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom 
Svätom Jáne 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 
- Pomerne dobrá občianska vybavenosť, 
- Predbežný prísľub  starostov 

k spolupráci v NP DI, 
- Dobrá dostupnosť dopravou pre všetky 

vybrané lokality, 
- Dostatok voľných nehnuteľností, 
- Pekné čisté prostredie areálu DSS, 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 
- Málo sociálnych služieb v komunite, 
- Slabá informovanosť komunity 

o transformácii sociálnych služieb, 
- Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, 

 
PRÍLEŽITOSTI 
 
- Zariadenie v NP DI, 
- Nové pracovné príležitosti pre matky 

s deťmi v nových službách, malé 
úväzky, 

- Zapojenie prijímateľov do pracovných 
činností v obci, 

- Využitie a rekonštrukcia starých 
objektov, 

- Rozvoj siete sociálnych služieb 
v komunite, 

- Nastavenie potrebnej miery podpory 
u prijímateľov, 

 
OHROZENIA 
 
- Neprijatie prijímateľov komunitou, 
- Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov 

pre nové služby, 
- Nedostatok pracovných príležitostí pre 

prijímateľov, 
- Zvýšené ekonomické zaťaženie prijímateľov, 
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Mapa rozmiestnenia pôvodných a nových služieb.

 

Obrázok 3 – mapa rozmiestnenia nových a pôvodných služieb v okrese Senica 

Legenda: 

Súčasné zariadenia sociálnych služieb: 

 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Jure 

 Zariadenie pre seniorov v Šaštín – Stráže 

 Zariadenie pre seniorov v Kútoch 

 

Plánované zariadenia sociálnych služieb: 

 CSS Moravský Sv. Ján DS + ZpB 

 ŠpZ Sekule 

 ŠpZ Kúty 

 ŠpZ Borský Svätý Jur 

 CSS Šaštín – Stráže DS + ZpB 

 ŠpZ Kuklov 

 ŠpZ Čáry 

 ZpB  Štefanov 
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6. Personálna oblasť 
 

Transformáciou DSS z inštitucionálnej celoročnej pobytovej formy sociálnej služby na 

komunitnú formu poskytovania sociálnej služby v zariadeniach podporovaného bývania, 

špecializovaných zariadeniach a ambulantných službách, v ktorých bude realizovaná 

aktivizácia a sociálna rehabilitácia prijímateľov, podstatne narastie potreba odborných aj 

obslužných zamestnancov. 

 V personálnej a organizačnej oblasti: 

- po absolvovaní vzdelávania v rámci NP DI PTT očakávame odborné profesijné 

prehĺbenie pracovných schopností a zručností celého pracovného tímu, 

- všetkým zamestnancom, ktorí majú záujem, umožníme získať rekvalifikáciu s cieľom 

udržania si práce v rámci nových služieb, 

- cielenou komunikačnou stratégiou k NP DI smerovanou k odbornej a laickej 

verejnosti sledujeme zvýšenie záujmu o prácu v našich novovzniknutých komunitných 

sociálnych zariadeniach zo strany občanov vo vybraných lokalitách, 

- chceme ponúknuť krátke pracovné úväzky pre matky s deťmi a dôchodcov. 

 Na zabezpečovanie kvalitných komunitných sociálnych služieb v ZpB/ŠpZ/ASvDS je 

potrebné zabezpečiť dostatok zamestnancov tak, aby bola sociálna služba poskytovaná 

kontinuálne a v súlade so štandardami kvality.  

6.1 Predpokladaný počet zamestnancov po transformácii 
 

Na nastavenie počtu potrebných zamestnancov sme vychádzali z potrieb našich súčasných 

prijímateľov, z prílohy č.1 zákona 448/2008 Z.z. a zo Zákonníka práce - fond pracovnej doby 

týždenný a mesačný pre jednotlivé profesie, zmennosť, nevyhnutné prestávky v práci, 

nepretržitý denný odpočinok, čerpanie dovolenky vrátane dodatkovej dovolenky, čerpanie 

prekážok v práci. 
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Pri stanovovaní optimálneho počtu zamestnancov v priamej starostlivosti o prijímateľov sme 

zatiaľ nemohli zohľadniť zníženie potreby počtu zamestnancov z dôvodu vyššej nezávislosti 

a samostatnosti niektorých prijímateľov, nakoľko súčasní prijímatelia majú vysoký stupeň 

odkázanosti a vysokú mieru potrebnej podpory. Predpokladáme však, že  u viacerých 

prijímateľov sa po presťahovaní do  vhodného prostredia ZpB, a to  vo fáze 

stabilizačnej,  zmení  a aj zníži miera podpory. Z  uvedeného dôvodu budeme v tejto etape po 

roku prehodnocovať  nielen mieru podpory u prijímateľov, ale aj  štruktúru  a počet personálu 

a efektivitu vynakladaných finančných zdrojov. 

Plne sa stotožňujeme s tvrdením, ktoré uvádzajú V Skrátenom zhrnutí európskej štúdie 

Deinštitucionalizácia a komunitné služby – zisky a náklady autori štúdie Jim Mansell, 

Martin Knapp, Julie Beadle-Brown, Jeni Beecham :   

„Najčastejšou prekážkou rozvoja komunitných služieb je nedostatok primerane vzdelaného 

personálu. Presun personálu z inštitúcií do komunít je jedným z riešení tohto stavu, ale nie 

všetci zamestnanci budú chcieť prejsť touto zmenou, ani to nezabezpečuje okamžitú kvalitu 

personálu.  Vyššie platy sú jedným zo spôsobov ako prilákať lepší personál, ale tým sa 

zároveň zvyšujú aj celkové náklady.  Nábor a tréning personálu pre komunitné služby sa musí 

uskutočniť predtým, ako sa ľudia so zdravotným znevýhodnením začnú sťahovať preč z 

inštitúcie. Plánovanie budúcich ľudských zdrojov zjavne musí byť kľúčovou časťou 

akéhokoľvek lokálneho plánu i národnej stratégie.“ 

Celkový predpokladaný  počet zamestnancov po DI bude 114,5 úväzku, čo je v porovnaní so 

súčasným stavom zamestnancov značný nárast, ktorý je však  ovplyvnený viacerými 

skutočnosťami. Ide o súčasné nedostatočné personálne  obsadenie,  poddimenzovanosť 

súčasnej potreby počtu zamestnancov, ktorá vychádza z minimálneho personálneho 

štandardu, ktorý je definovaný v prílohe č.1 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách  a ešte ani ten nie je dodržaný z dôvodu celoslovenského nedostatku odborných 

zamestnancova nezáujmu pracovať v pomáhajúcich profesiách. Radi by sme upozornili, že 

v spoločnosti rezonuje navýšenie pracovných úväzkov a s tým spojených  finančných 

prostriedkov na mzdy zamestnancov. Predpokladáme, že uvedené finančné navýšenie bude 

kompenzované výrazne zníženými nákladmi na prevádzkovanie nízkoenergetických objektov. 

Prehľadné spracovanie uvádzame v kapitole 9 – Finančná analýza. 
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Vo zvýšenom počte zamestnancov je aj potreba ich zvýšenia z dôvodu rozšírenia nových 

služieb, v  rámci nových služieb  sa aj v tomto Transformačnom pláne plánuje poskytovať 

nové  komunitné služby ako  sú Ambulantné služby v dennom stacionári, prepravná 

služba, požičovňa zdravotných pomôcok a nové druhy bývania v podobe ZpB a ŠpZ. 

Ako sme už uviedli potreba počtu personálu bude  hodnotená aj priebežne, t.j.  po roku, keď 

budú prijímatelia žiť v komunite v nových službách a následne bude možné posúdiť reálnu 

potrebu počtu zamestnancov, vrátane možnosti zníženia ich počtu, najmä v tých prípadoch, 

keď prijímatelia budú potrebovať nižší rozsah podpory, napr.  v zariadení podporovaného 

bývania, kde bude dochádzať aj k úplnému zrušeniu niektorých pracovných pozícií. 

Dôležité je vziať tiež do úvahy, že tak ako to je naplánované v jednotlivých etapách, budú sa 

robiť personálne  a finančné audity, keď budú klienti už v komunite a vtedy sa ukáže, kde je 

potrebné počet zamestnancov znížiť, ale napr. v niektorých ŠpZ, kde bude bývať vyšší počet 

prijímateľov s vysokou mierou podpory, bude potrebné možno  navýšiť personál. Ako je 

detailne uvedené vo výpočtoch počtu zamestnancov, pri predpokladaných  počtoch 

zamestnancov sa berie do úvahy  potreba zmennosti, dovoleniek a PN a  na to mnohí 

zabúdajú, ale dobrý manažér si musí nastavovať počty zamestnancov  aj s prihliadnutím na 

tieto skutočnosti a v súlade s platnou legislatívou.  

Zároveň v súčasnej personálnej situácii vidíme, že bude potrebné zabezpečiť po prechode 

zariadenia DI spoluprácu s Centrom voľného času v Šaštíne – Strážoch na zabezpečenie 

denných aktivít pre deti našich zamestnancov počas prázdnin a v prípade anemických 

uzatvorení škôl a škôlok. Chceme mať zabezpečenú plynulú 24 hod. starostlivosť v našich 

zariadeniach. Nakoľko  máme zamestnané prevažne zamestnankyne so školopovinnými 

deťmi, už teraz pracujeme na možnosti ako zabezpečiť ich výkon práce  napr. 

v pandemických situáciách, kedy sú zatvorené školské zariadenia. 
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7. Logistika 
 

Transformácia zariadenia je dlhodobý proces, ktorý  je naplánovaný na časové obdobie cca 10 

a viac rokov. Preto je veľmi dôležité a nevyhnutné naplánovať si a koordinovať  jednotlivé 

kroky a aktivity tak, aby sme naplnili našu víziu a ciele, ktoré sme si  v transformačnom pláne 

pre  významné zmeny vytýčili.  

V podmienkach transformovaného zariadenia sa budú sociálne služby poskytovať v rôznych 

lokalitách. Denné aktivity pre prijímateľov transformovaného zariadenia budú poskytované 

v Ambulantných službách v dennom stacionári službách v Moravskom Svätom Jáne a v meste 

Šaštín – Stráže. Pobytové sociálne služby budú zabezpečené predovšetkým v okolitých 

obciach. Doprava prijímateľov bude zabezpečená podľa aktuálnych možností a schopností 

prijímateľov, a to verejnou hromadnou dopravou a vlastnou prepravnou službou. 

Predpokladáme, že s dopytom sa bude postupne budovať ponuka, ktorú budeme môcť 

využívať v prospech prijímateľov. So starostami obcí bola konzultovaná možnosť zriadenia 

ambulantných služieb a denných aktivít priamo v obci. Vzhľadom k tomu, že jednotlivé 

pracoviská transformovaného zariadenia budú od seba vzdialené niekoľko kilometrov, je 

nevyhnutné, pre plynulý priebeh služby a zabezpečenie logistiky, vytvoriť dostatočnú sieť 

informačných a telekomunikačných technológií (ďalej len „IKT“): – mobilné telefóny, – 

internetová sieť, – intranetová sieť, – softwarové vybavenie. V procese transformácie bude 

potrebné vymedziť nové kompetencie a povinnosti jednotlivých zamestnancov, nastaviť 

optimálny systém pracovných porád, stretnutí interdisciplinárneho tímu, podporných tímov 

prijímateľov a spôsoby efektívnej komunikácie 

Celý proces transformácie sa bude realizovať  v  3 nasledovných etapách: 

1. etapa prípravná (2020 – 2022) 
- prihlásenie sa do projektu NP DI PTT 
- splnenie podmienok na účasť v projekte 
- práca na tvorbe Transformačného plánu 
- vzdelávanie zamestnancov, supervízia 
- mapovanie lokalít 
- mapovanie miery potrebnej podpory prijímateľov, príprava prijímateľov 
- komunikácia s rodinnými príslušníkmi, opatrovníkmi 
- návšteva transformovaných zariadení (príklady dobrej praxe) 
- ovplyvňovanie verejnej mienky, komunikácia a prezentácia v komunite 
- nadviazanie komunikácie s ďalšími partnerskými organizáciami (ÚPSVR, školy, občianske 
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združenia, vzdelávacie inštitúcie, potenciálni zamestnávatelia) 
- spolupráca s expertmi a konzultantmi v NP DI 

2. etapa realizačná (2022 – 2026) 
- žiadosť o finančný príspevok z Plánu obnovy a odolnosti 
- nákup/získavanie nehnuteľností 
- budovanie objektu pre centrálu, vrátane procesu tvorby a schvaľovania projektovej dokumentácie 
- verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, 
- žiadosť o nenávratnom finančný príspevok z IROP 
- príprava prijímateľov, komunikácia a práca s rodinnými príslušníkmi,  
- príprava zamestnancov, nábor nových zamestnancov, 
- postupné sťahovanie prijímateľov do nových objektov, dôraz na bezpečné adaptačné obdobie,  
- mapovanie a sieťovanie za účelom zabezpečenia denných aktivít pre prijímateľov,  
- práca s individuálnymi plánmi, zabezpečovanie denných programov a aktivít v súlade s 

individuálnym plánovaním PSS (vzdelávanie, ambulantné služby, práca v chránenej dielni, práca 
na voľnom trhu práce a pod.),  

- vytváranie priestoru a možností sociálnej interakcie,  
- modifikácia nastavených štandardov kvality,  
- nastavovanie procesov práce v nových podmienkach organizácie,  
- práca s personálom, priebežné vzdelávanie, intervízia a supervízia zamestnancov,  
- práca v komunite – aktivity, podujatia, participácia na živote obce 
- spolupráca s ÚPSVaR SR  v Senici a s potenciálnymi zamestnávateľmi  a samosprávou v našom 

regióne s cieľom pracovného uplatnenia prijímateľov na trhu práce s využitím všetkých 
dostupných podporných nástrojov AOTP.  

3. etapa stabilizačná (2026– 2030) 
- komunikácia s prijímateľmi, rodinnými príslušníkmi, zamestnancami, obyvateľmi z komunity, 

vrátane susedov nových objektov,  
- vychytávanie nedostatkov,  
- individuálny prístup k potrebám jednotlivých komunitných domácností, 
- potrebné modifikácie v organizácii práce a poskytovania sociálnych služieb 
- práca a príprava strategického plánu rozvoja organizácie do ďalšieho obdobia 
- komunikácia s ÚP v Senici a zamestnávateľmi  a samosprávou v regióne a využívanie všetkých 

dostupných podporných nástrojov AOTP 
 

Víziu  a ciele naplníme, keď budeme môcť pozitívne  hodnotiť dôsledné dodržiavanie  práv 

prijímateľov v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím. Treba, aby 

všetci aktéri vnímali potrebu realizácie  prijímateľov a zasadzovali sa za ich a naplnenie. 
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Záverečné argumenty transformačného tímu DSS pre dospelých v 
Moravskom Svätom Jáne k DI 
 

     Za 55 rokov existencie sme prešli kus cesty. V ťažkostiach, občas s radosťou, občas so 
slzou v oku prekonávame ťažkosti i príležitosti každého dňa. Ak človek bojuje s nepriateľom 
– je to ťažké. Ale skúste bojovať s priestorom, s nízkym stropom, či množstvom 
schodov...Nemožné... 

Opakovane prekonávame prekážky súvisiace s plnením legislatívne nastavených  podmienok 
kvality, s dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd, či hľadaním odborného 
personálu. Súčasná neľahká situácia v spoločnosti nás často núti hľadať nové a netradičné 
riešenia problémov. Mnoho situácií a problémov je pre nás veľkou výzvou a krokom do 
neznáma. Na jednej strane  značne finančne poddimenzovaný  personál – na strane druhej 
neustály nedostatok zdravotného personálu je pre nás obrovským výkričníkom do budúcnosti. 

Uvedomujeme si, že Transformačný plán DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne je 
nevyhnutným krokom k zmene. Veríme, že cesta k inklúzii je správnou cestou k zlepšeniu 
kvality života našich prijímateľov. Dúfame, že aj táto forma ponúkaných sociálnych služieb 
môže byť tou správnou cestou návratu spoločnosti k základným princípom solidarity 
a ľudskosti, ktorú všetci potrebujeme. 

Sme pripravení vykročiť, sme pripravení prijať pomocnú ruku s pokorou a vierou, že aj pre 
nás je v súčasnej spoločnosti vytvorený dôstojný a vhodný priestor pre život... 
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Použité skratky: 
APZ – Agentúra podporovaného bývania 
DSS – Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 
Prijímateľ - prijímateľ sociálnej služby 
TTSK – Trnavský samosprávny kraj 
ÚPSVaR SR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
MPSVaR SR– Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky 
DI – Deinštitucionalizácia 
OPA – opatrovateľský úsek 
OŠE -  ošetrovateľský úsek 
CDA – centrum denných aktivít 
CSS – centrum sociálnych služieb 
ZpB – zariadenie podporovaného bývania 
ŠpZ– špecializované zariadenie 
ŠSP – špeciálne sociálne poradenstvo 
ASvDS – ambulantné služby v dennom stacionári 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


