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Predslov 
 
      Táto výročná správa je prehľadom o činnosti a udalostiach, ktoré sprevádzajú život 

a plány  nášho zariadenia. Zariadenie je aj naďalej zapojené do projektu 

deinštitucionalizácie a transformácie celého systému sociálnych služieb. 

     V priebehu roka sa nám podarilo sponzorským spôsobom  zabezpečiť našich 

prijímateľov satelitnými prijímačmi a celodennou dostupnosťou wi -fi siete pre všetkých. 

S podporou blízkych, opatrovníkov i samotného personálu sme sa po skoro 2- ročnej 

prestávke mohli zúčastniť rekreačného pobytu v Českej republike. Pri každej príležitosti 

sme sa aktívne zapájali do dostupných kultúrnych, spoločenských i športových podujatí 

organizovaných inými zariadeniami.  

     Postupne implementujeme jednotlivé štandardy kvality a súbežne sa snažíme 

transparentne a pravdivo komunikovať s komunitou, v ktorej žijeme. Veríme, že zreteľná 

a jasne sformulovaná vízia  nám pomôže vytvoriť nový a  funkčnejší systém sociálnych 

služieb v našich podmienkach.  

 

 
Mgr. Lucia Lopatníková, MBA 

                                                                                                                                riaditeľka 
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Identifikačné údaje organizácie: 

Názov organizácie:    
Domov sociálnych služieb pre dospelých v 

Moravskom  Svätom Jáne 

Adresa organizácie:    SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 

Zastúpenie:    Mgr. Lucia Lopatníková, MBA 

IČO:     00596256 

e-mail: dssmorsvjan@zupa-tt.sk 

Web stránka www.dssjany.sk 
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1. Predmet činnosti  

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Sv. Jáne (ďalej „DSS“) poskytuje 

celoročnú pobytovú službu pre 100 dospelých mužov s mentálnym postihnutím a 

psychickými poruchami a kombináciou iných diagnóz, za podmienok ustanovených 

zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

DSS poskytuje svoje služby prostredníctvom 64 pracovníkov. 

 

História DSS začína od roku 1965, kedy bol pôvodný Domov dôchodcov zriadený v roku 

1958 reprofilizovaný na Ústav sociálnej starostlivosti s kapacitou 186 prijímateľov sociálnej 

služby (ďalej len „PSS“). Postupným znižovaním počtu PSS bola dosiahnutá dnešná 

kapacita 100 PSS.  

Podľa druhu sociálnej služby poskytujeme starostlivosť v domove sociálnych služieb a to 

pobytovou a celoročnou formou. V DSS sa poskytuje: 

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

realizuje podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách o to prostredníctvom 

opatrovateľského, ošetrovateľského personálu, sociálnych pracovníčok a 

inštruktorov sociálnej rehabilitácie. 

b) Sociálne poradenstvo je poskytované prostredníctvom 2 sociálnych 

pracovníčok, ktoré okrem vedenia predpísanej evidencie a iných úloh, 

zabezpečujú potrebnú odbornú pomoc vo všetkých oblastiach nielen pre 

prijímateľov DSS, ale i pre rodinných príslušníkov a občanov, ak o to prejavia 

záujem. 

c) Sociálna rehabilitácia spočíva v podpore samostatnosti, nezávislosti 

a sebestačnosti, v rozvoji zručností alebo aktivizovaním schopností 

a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a to opatrovateľským personálom 

a inštruktormi sociálnej rehabilitácie. 

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

Väčšina PSS je ubytovaná v kaštieli, kde sú ubytovaní aj PSS so zvýšeným 
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dohľadom. Problémom ubytovania sú izby so zvýšeným dohľadom, kde sú PSS 

vo viacposteľových izbách. 

e) Stravovanie PSS je zabezpečované vo vlastnej stravovacej prevádzke, v ktorej 

pracuje 9 zamestnancov. Strava je poskytovaná PSS 5 krát denne, pripravuje sa 

strava racionálna, diétna a diabetická. Výdaj stravy je realizovaný v jedálni, PSS 

na oddelení so zvýšeným dohľadom sa poskytuje priamo na oddelení. Strava sa 

podľa potreby upravuje mletím, mixovaním. Stravovacia komisia sa stretáva 

pravidelne 1 krát za mesiac, pričom pri zostavovaní jedálneho lístka sa v rámci 

možností vychádza z pripomienok PSS, prípadne ich návrhov, ktoré navrhnú na 

komunitných stretnutiach. 

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

prostredníctvom pracovníkov zariadenia tak, aby boli dodržané hygienické, 

epidemiologické a iné predpisy súvisiace s výkonom uvedených činností. 

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

zabezpečiť sám. Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné 

veci osobnej potreby. Nevyhnutné ošatenie a obuv sa poskytuje klientovi, ktorý 

si nevie alebo nemôže zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu 

potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné ošatenie a obuv 

sa považuje aj použité ošatenie a obuv. 

 

Zabezpečuje sa:  

 

a) Rozvoj pracovných zručností zabezpečujú 5 inštruktori sociálnej rehabilitácie 

a pracovných zručnosti. Tréning jemnej a hrubej motoriky prebieha v jednotlivých 

dielňach a prostredníctvom skupinových príp. individuálnych terapií. Externé 

prostredie zariadenia ponúka dostatočný priestor pre širokú škálu aktivít. Medzi 

najčastejšie realizované aktivity patria: zbieranie plodín v parku, hrabanie , 

starostlivosť o úžitkovú záhradku, strihanie živých plotov, triedenie odpadu, 

pomoc pri úprave a údržbe areálu, pomoc v práčovni, pomoc pri upratovaní, 

výroba dekoračných predmetov, vyšívanie, pletenie košíkov, maľovanie, tréning 

jemnej motoriky, práca s hlinou a iným modelovacím materiálom... 
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b) Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť 

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

Medzi preferované činnosti patria napr. biblioterapia, práca s audioukážkami, 

duchovné stretnutia v kaplnke, návšteva kina, relaxačné činnosti realizované v 

parku, vychádzky a iné. 

c) Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná 32 členným zdravotníckym 

personálom, zloženým z 2 zdravotných sestier, z 2 zdravotníckych asistentov, 

hlavnej opatrovateľky a 27 opatrovateľov. Lekársku zdravotnú starostlivosť o 

PSS zabezpečoval praktický lekár pre dospelých MUDr. Marek Tejral a 

psychiatrickú starostlivosť MUDr. Renáta Kajabová.  

d) V DSS sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí ako sú finančné 

hotovosti, vkladné knižky, peňažný depozit, šperky a iné cennosti na základe 

písomnej dohody o úschove cenných vecí. 

 

2. Vízia a poslanie 

 

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

uznávané zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné sociálne služby prijímateľom sociálnej 

služby bez ohľadu na ich minulosť.  

 

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

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

individuálne potreby prijímateľov a zamestnancov. Každú službu chceme poskytovať na 

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

komunity, v ktorej žijeme. 

 

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – 

Podpora transformačných tímov 
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Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne bol od januára 2020 

do novembra 2022 úspešne zapojený do Národného projektu Deinštitucionalizácia 

zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorý realizuje 

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí SR v spolupráci 

s partnermi:  Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného 

zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom 

bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 

z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Počas 

trvania projektu sa postupne do roka 2023  do projektu zapojí 96 zariadení sociálnych 

služieb na celom Slovensku. 

Cieľom projektu bola intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení 

sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. V rámci 

projektu boli zapojeným subjektom (DSS) poskytované poradenstvo, konzultácie, 

supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov 

a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie 

(DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu 

pracovníkov DSS na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb, na individuálny 

prístup, na predstavenie nových foriem práce s PSS., zameranie sa na aktivizáciu a rozvoj 

pracovných zručností, postupné začleňovanie PSS. do bežného života, a pod. 

Aj vďaka tomuto národnému projektu Slovensko postupne napĺňa články Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tento nadnárodný dokument kladie dôraz 

na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich 

práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia. 

Pred ukončením dvojročnej prípravnej fázy tohto projektu DSS v MSJ odovzdal v októbri 

2021 na odbornú oponentúru dokument Transformačný plán DSS (TP DSS MSJ). Tento 

analyzuje súčasnú situáciu v DSS a teoreticky pripravuje a popisuje následnú plánovanú 

transformáciu. V TP sú uvedené vybrané lokality v okolí DSS, ktoré by mali/mohli 

v budúcnosti slúžiť ako nové miesta pre život prijímateľov z DSS. Tvorcovia TP už rokovali 

so zástupcami dotknutých samospráv a predložili im k diskusii zámery transformačného 

procesu. Transformačný plán bol po zapracovaní pripomienok oponentov poslaný aj 
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nášmu zriaďovateľovi VÚC TTSK, u ktorého budeme hľadať podporu a pomoc 

v uvedenom procese. 

Následne sa DSS MSJ aktívne zapojil do dopytovej výzvy podaním žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok, prostredníctvom ktorého sa uchádzal o finančnú podporu realizácie 

projektu s názvom: Priama podpora transformácie v podmienkach DSS pre 

dospelých Moravský Sv. Ján. V žiadosti o tento projekt DSS MSJ uspel a dostal sa 

medzi podporené zariadenia v Slovenskej republike. 

Projekt sa bude realizovať v rámci výzvy „Podpora deinštitucionalizácie zariadení 

sociálnych služieb “Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom projektu je v 

súlade s pravidlami sociálnej inklúzie podpora pre PSS a zamestnancov zariadenia pri 

prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť aktívnym začlenením do komunity.  

Sociálna inklúzia v praxi znamená zlepšenie prístupu a dostupnosť kvalitných služieb 

občianskej vybavenosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, zamestnateľnosti 

a zamestnanosti pre všetkých rovnako a za rovnakých podmienok. Projekt bude 

poskytovať odbornú podporu pre zamestnancov aj prijímateľov sociálnych služieb nášho 

zariadenia v realizácii transformačného plánu, ktorého výsledkom bude poskytovanie 

pobytových sociálnych služieb komunitnou formou. Hlavným cieľom nových foriem 

poskytovaných služieb je poskytovanie potrebnej podpory na základe individuálnych 

potrieb a požiadaviek prijímateľov. 

 

Časový rámec realizácie projektu je naplánovaný od februára 2022 do novembra 2023. 

Percento financovania z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu bude 100%. 

Veríme, že zapojením sa do tohto projektu sa urýchli a zracionalizuje naša snaha 

o transformáciu DSS. Presťahovanie prijímateľov a opustenie kaštieľa je nevyhnutné aj 

z toho dôvodu, že fyzické prostredie v DSS, teda v starom kaštieli, je veľmi zlé, 

nevyhovujúce a začína byť nebezpečné pre svojich obyvateľov. Konkrétne padajúce 

stropy, vlhké steny, pleseň na stenách a iné havarijné situácie. 
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3. Prevádzkové podmienky 

 

DSS svoju činnosť prevádza v priestoroch pôvodného kaštieľa a v jeho prístavbe z konca 

II. polovice 18. storočia. Zariadenie prešlo počas svojej existencie viacerými úpravami, 

ktoré boli realizované za účelom zlepšenia životných podmienok PSS, ich bezpečnosti a 

tiež i z hľadiska zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov.  

  

V priestoroch DSS pre dospelých v Moravskom Sv. Jáne  sa od roku 2021 výrazne zhoršilo 

fyzické prostredie. Budova kaštieľa je stará, neprešla žiadnou zásadnou prestavbou, 

parciálne sa riešili za plnej prevádzky opravy toho, čo nefungovalo.  

 

V roku 2021 sa vyskytli tieto havarijné situácie: 

 13.4.2021 spadli stropy v prístavbe, v ubytovacej časti zariadenia, tiež 

v kanceláriách 

 12.5.2021 bolo poškodené odpadové potrubie v kuchyni pod podlahami 

 19.6.2021 vyhorela rozvodňa elektrického prúdu v práčovni, následok nefunkčná 

práčovňa 

 

Na základe vzniknutých havarijných situácii sa  čiastočne zrekonštruovala prístavba, 

v ktorej je ubytovaných 16 PSS. Odstránila sa porucha na vodovodnom potrubí v kuchyni 

a opravila sa rozvodná skrinka v práčovni.  

 

Súčasťou areálu zariadenia je i rozsiahly park z jazierkom, o ktorý sa starajú prevažne naši 

údržbári spolu s PSS v rámci pracovnej terapie. 
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4. Personálne podmienky 

 

DSS v Moravskom Sv. Jáne sa člení na tieto úseky: 

 Ekonomický úsek 

 Zdravotný úsek 

 Sociálny úsek 

 Úsek stravovacej prevádzky  

 Úsek upratovania, práčovne a údržby 

 

Plánovaný počet zamestnancov pre rok 2021 bol 64, skutočnosť k 31.12.2021 bola 64 

zamestnancov.  

Získavanie zdravotníckych pracovníkov na pozíciu zdravotnej sestry respektíve 

zdravotníckeho asistenta je pre ich nedostatok na trhu práce stále obťažnejšie, pričom v 

budúcnosti môže ovplyvniť poskytovanie zdravotníckej služby v DSS. Zároveň sa však 

snažíme podporiť kvalitu našich služieb aj získaním ostatných odborných zamestnancov. 

 

V roku 2021 sa odborní pracovníci DSS zúčastňovali vzdelávania v oblasti ekonomickej, 

zdravotnej a podľa potreby i v iných oblastiach. Zdravotné sestry v rámci sústavného 

vzdelávania získavajú kredity na odborných seminároch organizovaných komorou sestier, 

pričom v rámci seminárov v DSS prezentujú poznatky a trendy iným zdravotníckym 

pracovníkom.  

 

Za účelom zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb a zvyšovanie 

profesionálneho prístupu k PSS využívame supervíziu, ktorú v DSS poskytuje 

akreditovaná supervízorka PhDr. Helena Grófová, PhD.   Supervízia je v zariadení 

realizovaná na základe predbežného plánu supervízie. 
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5. Prijímatelia sociálnej služby 
 

 V  Domove sociálnych služieb pre dospelých Moravskom Svätom Jáne sú prijímatelia 

sociálnej služby rozdelení do troch skupín podľa druhu a stupňa postihnutia. Pracovné 

zaťaženie a zaradenie je prispôsobené ich schopnostiam a zručnostiam. 

 

Prijímatelia sociálnej služby I. a II. skupiny s ľahším druhom a stupňom postihnutia,  

pracujú pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Činnosť vykonávajú denne podľa 

plánu, stanoveného na príslušný mesiac. S podrobným programom dňa sú prijímatelia 

sociálnej služby oboznámení v rámci rannej komunity, kde majú možnosť vyjadriť svoje 

želania, sťažnosti, pripomienky, ale aj predniesť zdravotné problémy.  

 

Cieľom rozvoja pracovných zručností je zamestnať prijímateľov sociálnej služby tak, aby 

svoj čas v zariadení využívali plnohodnotne, naučili sa novým technikám  a popri tom 

rozvíjali svoju fantáziu a tvorivosť.  

Okrem pracovnej činnosti v letných mesiacoch pod vedením rehabilitačnej pracovníčky 

cvičia mobilní aj menej mobilní prijímatelia sociálnej služby na vonkajšom ihrisku, v zime 

sa realizujú v malej telocvični zriadenej v areáli zariadenia a tiež v rehabilitačnej 

miestnosti.  Profesionálnym prístupom inštruktorov sociálnej rehabilitácie a pracovných 

zručností sa neustále zlepšuje kvalita a sortiment  výrobkov z pracovných dielní, ktoré sme 

v minulosti úspešne prezentovali a predávali na jarných a letných predajných trhoch 

v Trnave a v obciach Sekule a Moravský Svätý Ján. Rok 2021 bol poznačený pandémiou 

Covid-19, preto verejná prezentácia našich výrobkov nebola možná. 

 

Práca inštruktorov sociálnej rehabilitácie nie je vždy jednoduchá. Získať si jednotlivých 

klientov je niekedy veľmi náročné, preto je motivácia veľmi dôležitým faktorom v ich práci.  

Tretej skupine sa venujú pracovníci zdravotného úseku a koordinátorka sociálnej 

rehabilitácie. Patria sem prijímatelia sociálnej služby  s najťažším druhom, či stupňom 

postihnutia, či už fyzickým alebo psychickým. Práca s týmito prijímateľmi si vyžaduje veľkú   

dávku trpezlivosti a  empatie. Cieľom je zlepšenie alebo udržanie úrovne sebestačnosti, 

rozvíjanie komunikácie, vnímania, pozornosti, jemnej a hrubej motoriky. Koordinátorka 

sociálnej rehabilitácie zabezpečuje dennú činnosť prijímateľov v pracovných dňoch podľa 
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harmonogramu aktivít na celý týždeň. Pravidelné záznamy o tejto činnosti svedčia 

o zodpovednom prístupe oboch strán. 

 

Kultúrno-záujmová činnosť: 

 

 Kultúrno-záujmovú činnosť realizujeme pomocou:  

- muzikoterapie – aktívnej a receptívnej zložky, 

- voľnočasových aktivít s prvkami bibioterapie, arteterapie, besedy, vychádzky do 

komunity. 

 

Sú to činnosti, ktorým sa venujeme v poobedňajších hodinách. Jednotlivé druhy 

voľnočasových aktivít prebiehajú pod vedením inštruktoriek sociálnej rehabilitácie. V 

prípade priaznivého počasia PSS absolvujú vychádzky do dediny podľa záujmu. 

 

Prijímatelia sociálnej služby z Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Sv. 

Jáne úspešne reprezentovali zariadenie v uplynulých rokoch na rôznych akciách 

organizovaných inými DSS. V Lets Dance súťažili v tanci,  Štrkovecká Barónka – 

prehliadka umeleckej tvorivosti PSS a Benefičný koncert v Senici – prehliadka tvorivosti 

PSS v troch kategóriách podľa vlastného výberu. Nepriaznivá pandemická situácia nás 

brzdila aj v roku 2021. Imobilní PSS absolvovali jednodňový výlet na ranč Bojná. Mobilní 

PSS sa v októbri  zúčastnili týždenného pobytu v Južných Čechách v penzióne Kovařov. 

 

Veríme, že pandemická situácia v nasledujúcom roku bude priaznivejšia a dovolí nám 

vrátiť sa k pestrej ponuke aktivít v komunite, aby zaujala a motivovala našich PSS. 

 

Kultúrno-rekreačná činnosť: 

 

29. 01. 2021  Oslávenci za január 

10. 02. 2021  Fašiangové posedenie v škraboškách spojené s občerstvením 

26. 02. 2021  Oslávenci za február 

11. 03. 2021  Súťaž v spoločenských hrách 

12. 03. 2021  Spoločná spoveď pred veľkonočnými sviatkami 
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26. 03. 2021   Oslávenci za marec 

30. 04. 2021   Oslávenci za apríl 

11. 05. 2021   Vychádzka do dediny 

28. 05. 2021  Oslávenci za máj 

01. 06. 2021  Vychádzka do dediny 

08. 06. 2021  Vychádzka do dediny 

09. 06. 2021  Opekačka v areáli DSS 

22. 06. 2021  Vychádzka do dediny 

25. 06. 2021  Oslávenci za jún 

30. 06. 2021  Nácvik finančnej gramotnosti – nákup v obchode 

15. 07. 2021  Jednodňový výlet vlakom do Dunajskej Stredy – 7 PSS 

23. 07. 2021  Posedenie pri cimbalovej hudbe v Borskom Sv. Jure -25 PSS 

29. 07. 2021  Účasť 6 PSS na sv. omši v Bazilike sedembolestnej p. Márie v Šaštíne  

30. 07. 2021  Oslávenci za júl 

11. 08. 2021  Nácvik finančnej gramotnosti – nákup v obchode 

17. 08. 2021  Slnečný deň – akcia PSS DSS pre dospelých v Moravskom Sv. Jáne – sv. 

omša v kaplnke, guláš, tanečná zábava za účasti pozvaných hostí z DSS Borský Sv. Jur, 

DSS Pod Hradom, DD a DSS MUDr. Daloša, DSS Bojkova, starostu obce Moravský Sv. 

Ján a podpredsedu TTSK. 

19. 08. 2021  Vychádzka do dediny 

30. 08. 2021 Vychádzka do dediny 

30. 08. 2021 Oslávenci za august 

06. 09. 2021  Vychádzka do dediny – 20 PSS 

08. 09. 2021  Priateľské posedenie v DSS pre dospelých Bojkova – 7 PSS 

09. 09. 2021  Opekačka PSS – poobedňajšia aktivita, opekanie zemiakov z vlastnej úrody 

14. 09. 2021  Vychádzka do dediny 10 PSS 

16. 09. 2021  Púť chorých k sedembolestnej p. Márii do Šaštína – 6 PSS 

24. 09. 2021  Jednodňový výlet – Ranč pod Babicou ( 28 PSS) 

01.10.2021   Oslávenci za september 

11. 10. 2021 – 14. 10.2021  - Týždenný pobyt v Južných Čechách v Penzióne Kovařov 

29. 10. 2021  Oslávenci za október 

25. 11. 2021  Katarínske posedenie, Oslávenci za november 
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06. 12. 2021  Mikulášska nádielka 

21. 12. 2021  vianočná akadémia – spoločné posedenie PSS a zamestnancov  

24. 12. 2021  Spoločná štedrá večera PSS za prítomnosti p. riaditeľky 

31. 12. 2021  Silvestrovské posedenie PSS 

 

Vzhľadom k havarijnému stavu jednej časti budov k 31.12. 2021 bolo v zariadení len 87 

PSS, najmladší PSS má 20 rokov, najstarší má 82 rokov.   

Z tohto počtu 1 PSS je  na lôžku, 5 na invalidnom vozíku, 9 PSS sa pohybuje pomocou 

chodítka, alebo palíc, 72 PSS je plne mobilných.  

 

6. Sociálna rehabilitácia a rozvoj pracovných zručností 
 

Sociálna rehabilitácia a rozvoj pracovných zručností je v zariadení poskytovaná v súlade 

s platnou legislatívou, formou procesu individuálneho plánovania s programom sociálnej 

rehabilitácie a na základe metodiky individuálneho plánovania.  

 

Sociálna rehabilitácia je v zariadení poskytovaná koordinátorkou úseku sociálnej 

rehabilitácie a pracovných činností, inštruktormi sociálnej rehabilitácie a inštruktorkou 

pracovných zručností. Sociálna rehabilitácia je zameraná na rozvoj samostatnosti, 

sebestačnosti,  nezávislosti, tréning sebaobsluhy pri obliekaní, vyzliekaní, obúvaní, 

umývaní zubov, stravovaní, základných sociálnych a komunikačných zručnostiach. 

Sociálna rehabilitácia prebieha v interiéri a exteriéri zariadenia, ale aj v širšom okolí.  V 

rámci sociálnej rehabilitácie a pracovných zručností využívajú inštruktori prvky ergoterapie 

a to pri činnostiach: úprava vonkajšieho areálu zariadenia, starostlivosť o okrasné záhony 

a kvety,  úprava chodníkov, zametanie, hrabanie lístia, sena, úprava interiéru zariadenia, 

aktuálna výzdoba, udržiavanie čistoty, pomocné práce pri upratovaní, práca v dielňach 

pracovných zručností - výroba dekoračných predmetov (obrazy, zdobenie servítkovou 

technikou  práca s rôznymi materiálmi – drevom, textíliami, papierom, šúpolím ...), prvky 

arteterapie v činnostiach: práca s hlinou modelovanie, maľovanie, navliekanie, výroba 

pozdravov, prvky muzikoterpie a to aktívne aj receptívne v činnostiach ako sú: počúvanie 

hudby, relaxácia pri hudbe, spev, hra na hudobné nástroje (triangel, činely, africké bubny 
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atď.), prvky biblioterapie: čítanie, predčítanie textu, osvojovanie a reprodukcia textu, nácvik 

rôznych scénok a kultúrnych programov.  

 

Pozornosť sa venuje aj duchovnému životu prijímateľov sociálnych služieb, v DSS pre 

dospelých v Moravskom Svätom Jáne. Majú možnosť podľa záujmu navštíviť bohoslužbu 

v miestnom kostole, ako aj absolvovať duchovnú prípravu k veľkonočným a vianočným 

sviatkom. S príchodom novej sociálnej pracovníčky prijímatelia absolvujú rôzne kognitívne 

cvičenia a učia sa pripravovať jednoduché jedlá pre potreby života v komunite 

v budúcnosti. 

 

7. Správa o činnosti zdravotného úseku  

 

DSS Moravský Sv. Ján má kapacitu 100 PSS.  

Popis za rok 2021: 

- k 31.12. 2021 sme mali v zariadení 87 PSS, 

- v priebehu roka 2021 sme prijali 4 PSS na voľné miesta po zosnulých PSS a po 

PSS, ktorí odišli do iného zariadenia, 

- prácu zdravotného úseku zabezpečovalo 27 zdravotníckych pracovníkov, z toho boli 

3 zdravotné  sestry, 6 sanitárov, 15 opatrovateliek a 3 zdravotnícki asistenti. 

V priebehu roka sme prijali 7 opatrovateľov, z toho bol pracovný pomer ukončený s 

2 v skúšobnej dobe. Ďalej sme prijali hlavnú sestru, kde bol tiež pracovný pomer 

ukončený v skúšobnej dobe. Počas roka na vlastnú žiadosť ukončila pomer 1 

sanitárka a 1 zdravotnícky asistent, 1 zdravotná sestra. Do dôchodku odišla 1 

sanitárka a 1 opatrovateľka. 

- zdravotný úsek pracuje v 12-hodinových zmenách, 7 pracovníkov pracuje  v 8-

hodinovej zmene. 

      

Diagnostická skladba PSS: schizofrénia, oligofrénia, sociálne podmienená duševná 

zaostalosť, alkoholici, narkomani. 
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Strava je  pripravovaná v kuchyni DSS.  

PSS sa 5-x denne podáva strava:  raňajky, desiata, obed, olovrant, večera ( diabetici 

dostávajú aj druhú večeru ). V kuchyni pripravujú: racionálnu stravu, diabetickú,  žlčníkovú, 

žalúdkovú diétu, šetriacu diétu, obličkovú diétu  a diétu pre celiatika.  

Ošetrovateľsko – opatrovateľská a rehabilitačná činnosť je zameraná na udržiavanie 

zdravia PSS. Udržiavanie,  prípadne zlepšenie sebaobslužných činností, sa uskutočňuje 

prácou v dielňach, spríjemnením pobytu rôznymi rekreačnými aktivitami a kultúrnymi 

podujatiami v zariadení i mimo zariadenia.   

V priebehu roka 2021 sú PSS formou besied a názornými ukážkami vedení k udržiavaniu 

zdravia a sebaobslužných návykov. Väčšina PSS  je na nezmenenej úrovni. 

Zdravotnú starostlivosť PSS zabezpečuje praktický lekár MUDr. Marek Tejral, ktorý do 

zariadenia dochádza 1x za 2 týždne,  prípadne podľa potreby. Podľa zdravotného stavu 

a potreby odosiela PSS na odborné vyšetrenia do: NsP Malacky, Bratislava, Skalica, 

Senica.                                                                                     

Lekár predpisuje recepty na lieky, ktoré PSS pravidelne užívajú, podľa ordinácie. 

V spolupráci s odbornými lekármi PSS pravidelne zabezpečujeme potrebné zdravotné 

pomôcky, vhodné k podpore telesného a duševného zdravia PSS.                                                               

        

PSS sú pravidelne očkovaní proti chrípke. Dodržiavajú sa časové harmonogramy 

očkovania TAT, očkovania proti žltačke a pneumokokom.            

    

V priebehu marca a apríla 2021 bola väčšina PSS zaočkovaná 1. a 2. dávkou vakcíny  na 

ochorenie COVID-19. Ostatní, podľa aktuálneho zdravotného stavu a ordinácie MUDr. 

Tejrala boli zaočkovaní postupne. V zariadení je momentálne 100% zaočkovanosť PSS. 

 

Psychiatrickú starostlivosť zabezpečuje MUDr. Renáta Kajabová, ktorá predpisuje recepty 

na lieky pre PSS podľa potreby. Do zariadenia sa snaží chodiť pravidelne 1x mesačne. 

Vzniknuté akútne dekompenzácie PSS riešime s MUDr. Kajabovou okamžite telefonicky 

24 hodín denne. 
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Mimoriadna udalosť: 

- počas roka sme sa riadili  podľa opatrení a nariadení vlády SR súvisiacich 

s ochorením COVID -19, 

- v polovici apríla 2021 sa uvoľnili karanténne opatrenia, PSS boli povolené návštevy. 

Dokumentácia: 

- ošetrovateľská dokumentácia PSS je uložená na ošetrovni v uzamykateľnej 

registračke, 

- ošetrovateľské  štandardy, prevádzkový poriadok, harmonogram prác sú 

umiestnené v dennej miestnosti zdravotníckych pracovníkov, tak aby boli dostupné. 

Register obmedzení je uložený v pracovni hlavnej opatrovateľky. V prípade záznamu 

netelesného alebo telesného obmedzenia PSS je tento záznam vložený do registra. 

Hlásenie o obmedzení je zasielané na Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny, tiež na 

VÚC Trnava. V roku 2021 sme mali 7 hlásení. 

Zamestnanci: 

- zdravotnícki pracovníci sú registrovaní v príslušnej  stavovskej komore, 

- v rámci možností sa pracovníci zúčastňujú vzdelávania, seminárov organizovaných 

príslušnou stavovskou komorou.      
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8. Správa zo sociálneho úseku 
 
 

Štruktúra prijímateľov  

 DSS 

Kapacita zariadenia 100 

Počet PSS k 1.1.2021 96 

Prijatí PSS v roku 2021 3 

Prepustení PSS 1 

Zomrelí PSS 11 

Počet PSS k 31.12.2021 87 

Muži 87 

Ženy 0 

Percento využitia miest 92,80% 

Počet čakateľov k 31.12.2021 50 

Osoby v dôchodkovom veku 29 

Osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony 68 

Osoby s psychiatrickou liečbou 87 

Osoby s demenciou a užívajúcich neuroleptiká 44 

Osoby užívajúce antidepresíva 86 

Osoby opatrované na lôžku 1 

DIA pod kontrolou poradne 12 

Pozn.: PSS – prijímateľ sociálnej služby 

DSS – Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

Diagnózy a postihnutia DSS 

Nevidiaci 0 

Ležiaci 1 

Inkontinentní 37 

Odkázaní na kŕmenie 1 1 - trvalo 

1 Pozn.: Automaticky sú PSS kŕmení pri zhoršení zdravotného stavu. 
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Rozdelenie podľa stupňa odkázanosti 

Stupeň odkázanosti DSS 

I. stupeň 0 

II. stupeň 0 

III. stupeň 0 

IV. stupeň 0 

V. stupeň 0 

VI. stupeň 87 

Pozn.: údaje platné k 31.12.2021 

 

Cenník služieb  

 

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 

30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za 

poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb sa v DSS Moravský Sv. Ján určuje 

tento cenník služieb: 

 

Stravovanie: 

Stravná jednotka na jedného prijímateľa za deň: 

Racionálna strava  3,72 € 

Diétna strava  4,04 € 

Diabetická strava  4,52 € 

 

Ubytovanie: 

 

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy miestnosti a príslušenstva 

obytnej miestnosti je stanovená na 0,17 €. 

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú PSS užíva, sa určí tak, že veľkosť 

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

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

priechodná, veľkosť podlahovej plochy sa znižuje o 30%. 

Suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na PSS o: 
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a. 0,40 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden PSS 

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

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

PSS pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy 

 

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 

 

Denná sadzba na deň na PSS: 

a. ak sa PSS poskytuje bežné upratovanie 1 x denne, pranie a žehlenie osobného 

vybavenia 1 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 14 dní a bežná 

údržba bielizne podľa potreby 0,17 €. 

b. ak sa PSS poskytuje bežné upratovanie 2 x denne, pranie a žehlenie osobného 

vybavenia 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 7 dní a bežná 

údržba bielizne podľa potreby 0,50 €. 

c. ak sa PSS poskytuje bežné upratovanie 2 x denne, pranie a žehlenie osobného 

vybavenia 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne častejšie ako 1 x za 7 dní 

a bežná údržba bielizne podľa potreby 0,67 €. 

Odkázanosť: 

Úhrada za odkázanosť PSS zaradených do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby čo zodpovedá úplnej odkázanosti je 2,33 €. 

 

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú službu musí PSS zostať mesačne z jeho 

príjmu 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

 

 

Nadštandardné služby: 

DSS môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných 

činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života 

prijímateľa sociálnych služieb v DSS. Platby za tieto činnosti ustanovuje VZN TTSK č. 

30/2014. 
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9. Ekonomická oblasť 

 

Táto oblasť je zabezpečovaná prostredníctvom ekonomického úseku, ktorý je tvorený 3 

pracovníkmi:  

 Ekonóm – finančná účtovníčka 

 Ekonóm – skladník 

 Mzdová účtovníčka - personalistka  

 

Ekonomické ukazovatele sú bližšie komentované v poznámkach k 31.12.2021, ktoré tvoria 

prílohu tejto výročnej správy. 

 

 

Účtovná závierka za rok 2021 je zverejnená v Registri účtovných závierok na webovej 

stránke www.registeruz.sk. 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 sú vyčíslené  v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a sú zverejnené na www.dssjany.sk. 

 

10. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP a PO) 

 

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

aj u všetkých PSS. BOZP a PO je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. V roku 2021 

boli vykonávané revízie technických zariadení v zmysle platných predpisov, kontroly a 

revízia vykonáva zmluvne zabezpečená firma Veolia podľa platných harmonogramov prác. 

 


