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Vážené kolegyne, kolegovia, milí naši priaznivci,  

uplynulý rok 2011 bol pre nás bohatý a zaujímavý na zážitky, stretnutia, nové 
projekty a ciele. Bol bohatý aj na nových klientov, ich adaptáciu 
a nachádzanie domova v našom domove sociálnych služieb i v zariadení 
podporovaného bývania. Začiatkom roka 2011 prišli do podporovaného 
bývania na Hontianskej ďalší klienti, ktorí si zvykali na nové prostredie, našich 
kolegov, na novú štruktúru dňa, okolie, susedov a najmä na slobodu, ktorú sa 
dovtedy nemuseli učiť užívať v takej hojnej miere. Dlhé týždne a mesiace 
trvalo, kým prijali, že podporované bývanie nie je na to, kde môžu robiť, ako 
hovorievali, „čo chcú“, ale zvykali si, že k slobode patrí aj povinnosť postarať 
sa o seba a prijať zodpovednosť za svoj život.     

Rok 2011 sme začali prípravou projektu keramická pec, ktorý bol podporený.  
Od začiatku roka sme chodili na pravidelnú supervíziu, ktorá sa striedala 
v mesačných intervaloch v DSS a v ZPB na aktuálne témy.   

Na Pestrý deň sme na jarnú Partizánsku lúku pozvali všetky DSS, o súťaže 
sa postarali naši dobrovoľníci z Mestských lesov, Červeného kríža, 
Hasičského zboru a Miestneho úradu Lamač. Po nich nám ponúkli pomoc 
dobrovoľníci zo ZSE v rámci firemného dňa dobrovoľníctva pred maľovaním. 
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí ochotne priložili ruku k dielu počas 
maľovania DSS za plnej prevádzky a tiež rodičom za porozumenie pri 
maľovaní.     

Na Záhradnú slávnosť v septembri sme už privítali hostí do farebne 
vymaľovaných priestorov. V októbri sme zorganizovali seminár 
o podporovanom bývaní Mám za seba zodpovednosť.  

V decembri bola síce zima, ale u nás bolo horúco: navštívil nás Mikuláš, 
kolegovia hľadali sponzorov, vymýšľali, nakupovali a balili pod stromček 
klientom darčeky. V druhú adventnú sobotu v kine Lamač naši klienti 
susedom z Lamača zahrali a zaspievali spolu s folklórnou skupinou 
Dalmacíni, mladými umelcami zo ZUŠ Eugena Suchoňa a operným 
spevákom Jurajom Havajom na Vianočnom benefičnom koncerte.  

Život Rozsutca by sa nezaobišiel bez nádeje do budúcnosti. Na tejto ceste 
nás sprevádza naše občianske združenie Nádej pre Rozsutec, ktoré začalo 
pod vedením mladej predsedníčky svoju novú etapu.    

Ďakujem všetkým kolegyniam, kolegom a dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli 
pripraviť, nachystať, napiecť, zorganizovať, postaviť, rozobrať a v r. 2011 
zase zložiť, čo sme v tomto roku pre našich klientov zložiť potrebovali. Bez 
vašej pomoci a podpory by sme neboli tým, čím sme teraz.  

Magdalena Mihaliková,  riaditeľka 
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O nás 
Naša organizácia, Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie 
podporovaného bývania ROZSUTEC (DSS a ZPB ROZSUTEC), je právnická 
osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 
a ako rozpočtová organizácia je svojimi príjmami a výdavkami napojená na 
rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja.  

História 
Svoju históriu vnímame od 1.7.1998, kedy v našej budove zriadil Krajský úrad 
Bratislava Zariadenie chráneného bývania. Zákonom č. 416/2001 Z. z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánom štátnej správy na obce a vyššie 
územné celky v znení neskorších predpisov došlo od 01.07.2002 k prechodu 
zriaďovateľskej funkcie DSS a ZPB ROZSUTEC do pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja. Poskytujeme sociálne služby na 
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu ľuďom s mentálnym 
postihnutím a duševnými poruchami.  

Poslanie 
Našim hlavným poslaním je podpora pri vytváraní kvalitných životných 
podmienok pre ľudí s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami 
porovnateľnými so životnými podmienkami intaktnej populácie. Svoje 
poslanie napĺňame  prostredníctvom poskytovaním sociálnej služby mladým 
dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami.  

Vízia 
Našou víziou je priviesť ľudí s mentálnym postihnutím a duševnými 
poruchami k vrcholu ich osobnostného, sociálneho a pracovného rozvoja 
v rozsahu primeranom ich potrebám, s ohľadom na ich možnosti, schopnosti, 
zručnosti a vôľu s cieľom podpory ich najväčšej samostatnosti. Na základe 
individuálnych potrieb žiadateľov o sociálnu službu a klientov poberajúcich 
sociálnu službu chceme umožniť žiadateľom a klientom ich aktívne zapojenie 
sa na trh práce, do spoločnosti a do každodenného života pomocou 
transformácie  zariadenia sociálnych služieb.  
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Hodnoty 
Hodnoty v DSS a ZPB ROZSUTEC 

 dôstojnosť a hodnota človeka – rešpektujeme dôstojnosť a hodnotu 
každej osoby bez rozdielu. Rešpektujeme dôstojnosť špecifických 
skupín a komunít. Pristupujeme ku každému človeku starostlivo 
a úctivo. Podporujeme klientovu vlastnú sociálnu zodpovednosť a právo 
na sebaurčenie. Sprevádzame klienta na ceste k sebauvedomovaniu 
jeho hodnoty;  

 úcta – ohľaduplnosťou, zdvorilosťou a úctou ku klientom a ich rodinným 
príslušníkom smerujeme k vytvoreniu pozitívneho vzťahu klientov ku 
všetkým našim zamestnancom. Dbáme aj na úctu k svojim 
zamestnancom a medzi zamestnancami navzájom; 

 podporujúca medziľudská komunikácia – a s tým spojená dôležitosť 
medziľudských vzťahov je u nás považovaná za základ budovania 
vzťahu klienta ku klientovi ako aj za základ vzťahu klienta k našim 
pracovníkom, pretože naši pracovníci sú mnohokrát jediným rodinným 
zázemím klienta. Komunikácia je pre nás jednou z dôležitých hodnôt aj 
z  dôvodu budovania vzájomných medziľudských vzťahov našich  
zamestnancov, nakoľko vzťahy medzi zamestnancami vytvárajú dobrú 
atmosféru pre celkovú spokojnosť klientov; 

 spokojnosť klientov – ceníme si spokojnosť klientov a rodinných 
príslušníkov klientov, ktorým poskytujeme sociálnu službu a ceníme si 
ich kladnú spätnú väzbu. Zároveň dbáme na spokojnosť zamestnancov 
s pracovným prostredím a vzťahmi na pracovisku, ktoré prispievajú tiež 
k spokojnosti zamestnancov v osobnom živote. O čo vyššia je 
spokojnosť zamestnanca v osobnom živote, o to väčším prínosom je 
zamestnanec pre klientov a zariadenie.   

Ciele 
Hlavným cieľom DSS a ZPB ROZSUTEC je integrácia klienta s mentálnym 
postihnutím a duševnými poruchami do intaktnej populácie a posilnenie 
schopností klienta, ktoré mu umožnia ovplyvňovať svoj život. Ďalším našim 
dôležitým cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb tak, aby sme 
uspokojovali potreby klientov v optimálnom rozsahu.  
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Kapacita zariadenia 
Staráme sa o 44 klientov, ktorí obsadzujú nasledovné miesta:   

 26 miest – poskytovanie sociálnych služieb celoročnou pobytovou 
formou v domove sociálnych služieb 

 4 miesta – poskytovanie sociálnych služieb týždennou pobytovou 
formou v domove sociálnych služieb 

 2 miesta – poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou 
v domove sociálnych služieb 

 12 miest – poskytovanie sociálnych služieb celoročnou pobytovou 
formou v zariadení podporovaného bývania. 

 

Organizačná štruktúra 
Zamestnávame 33 zamestnancov, vrátane riaditeľa zariadenia. Naši 
zamestnanci pracujú v piatich útvaroch zariadenia, v nasledovnom členení: 

Útvar riaditeľa – 1 + 1 zamestnanec 

Útvar ekonomicko-prevádzkový – 7,5 zamestnanca 

Útvar sociálnej terapie – 6 zamestnancov 

Útvar zdravotných služieb – 13 zamestnancov 

Útvar podporovaného bývania – 4,5 zamestnanca. 

Poskytované sociálne služby 

Zariadenie podporovaného bývania 
V zariadení podporovaného bývania poskytujeme sociálnu službu fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na 
dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Dohľad na účely 
poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania 
zabezpečujeme usmerňovaním a monitorovaním fyzickej osoby pri  
sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť v rámci 
zariadenia a základných sociálnych aktivít. Rozsah dohľadu poskytovaného v 
zariadení podporovaného bývania určujeme v hodinách alebo súhrnom 
úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad. 
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V zariadení podporovaného bývania okrem dohľadu: 

1. poskytujeme 

 ubytovanie, 

 sociálne poradenstvo,  

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

2. utvárame podmienky na prípravu stravy,  

3. vykonávame sociálnu rehabilitáciu. 

 

Domov sociálnych služieb 
V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, 
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 
najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca 
a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.  

V domove sociálnych služieb: 

1. poskytujeme 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

 sociálne poradenstvo,  

 sociálnu rehabilitáciu,  

 ošetrovateľskú starostlivosť,  

 ubytovanie,  

 stravovanie,  

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  

 osobné vybavenie,  

2. zabezpečujeme 

 pracovnú terapiu, 

 záujmovú činnosť,  

3. utvárame podmienky na 

 úschovu cenných vecí. 
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Domov sociálnych služieb a jeho útvary 

Útvar sociálnej terapie a jeho aktivity 
Muzikoterapia a hudobné aktivity 
spojené so spevom, hrou na hudobné 
nástroje, rytmickými cvičeniami 
a tancom navštevujú klienti radi 
a často; vyhľadávajú hudobno-
pohybové aktivity, učia sa  spievať 
ľudové piesne, cvičia si jemnú motoriku 
a rytmus  pri hre na hudobných 
nástrojoch (gitara, perkusie). Svoj talent 
v doprovode našich terapeutov môžu 
klienti  predviesť na kultúrnych 
podujatiach, ktoré organizuje DSS 
a ZPB Rozsutec pre príbuzných, 
priateľov klientov a komunitu Lamač pravidelne niekoľkokrát do roka. 

V tanečnom krúžku pod vedením našich skúsených terapeutov ponúkame  
pravidelný nácvik skupinových ľudových tancov. Niektorí naši klienti 
pravidelne vystupujú v ľudovom tanečnom súbore Harmatanec. 

V dramatickom krúžku ponúkame klientom možnosť rozvíjať svoju 
predstavivosť, fantáziu, pamäť a verbálny prejav. Nacvičené hry klienti 
prezentujú verejnosti v rámci kultúrnych akcií, jednou z nich je medzinárodný 
divadelný festival UMENIE SPÁJA NÁRODY, ktorú organizujeme aj pre iné 
domov sociálnych služieb zo Slovenska i zahraničia.  

Výtvarnými aktivitami ponúkame klientom rozvíjať svoje umelecké cítenie; 
vnímanú krásu môžu vyjadriť farbami, pokiaľ iné možnosti vyjadrenia nie sú 
kvôli postihnutiu dostupné. Naši klienti radi si z ponúkaných aktivít radi 
vyberajú maľbu na sklo, maľbu a kresba na papier, vystrihovanie, výrobu 
z papiera, aranžovanie, výrobu dekoračných prvkov a maľovanie  na textil.  

Výroba šperkov je tiež jedna z aktivít, ktorých sa naši klienti môžu 
pravidelne denne zúčastňovať; patrí sem aj práca s Fimo hmotou, výroba 
drôtených doplnkov, náušníc, korálok.  

V keramickom krúžku ponúkame klientom prácu s hlinou, zlepšovanie 
jemnej motoriky, výrobu úžitkových predmetov, ale aj umeleckých skvostov. 
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Textilný krúžok pomáha našim klientom zlepšovať zručnosti v oblasti šitia, 
vyšívanie, učíme ich šiť na stroji a tkať na krosnách. 

Canisterapiou ponúkame klientom aktivity za prítomnosti psa, počas ktorých 
sú klienti emocionálne stimulovaní, zároveň precvičujú jemnú a hrubú 
motoriku pri manipulácii so psom, učia sa novým zručnostiam  
a schopnostiam, nadobúdajú sebavedomie pri starostlivosti o psa. 

V aromaterapii a relaxácii ponúkame klientom aktivity, ktoré im pomôžu 
uvoľniť sa, relaxovať, intenzívnejšie prežívať svoje pocity a hlbšie vnímať 
svoje prežívanie a bytie. 

Vo veľmi obľúbenom gastronomickom krúžku klientom ponúkame nácvik 
varenia a pečenia jednoduchých pokrmov a koláčov, ktoré si môžu klienti 
v budúcnosti pripraviť aj samostatne. 

Pri telesných aktivitách  ponúkame klientom všetky pohybové, športové 
činnosti, ako je bicyklovanie, plávanie, cvičenie na fit loptách, stolný tenis, 
skupinové športy- futbal, basketbal a pod. 

V turistickom a poznávacom krúžku ponúkame klientom  
výlety, prechádzky na zaujímavé miesta v prírode, spojené s  náukou 
a spoznávaním okolia. Klienti s doprovodom nášho personálu i bez neho 
chodia do mesta aj na rôzne kultúrne podujatia ako sú galérie, múzeá, ZOO. 
Pri týchto aktivitách sa zameriavame nielen na poznávanie a nové 
skúsenosti, ale aj nácvik správania sa v spoločnosti a v meste na nácvik 
sociálnych zručností (MHD, v kine, v divadle, nákup v obchodných centrách). 

Škola každého veku je pre našich klientov veľmi lákavá a žiadaná aktivita, 
ktorá poskytuje priestor na výučbu základov trívia a poskytovanie  základných 
praktických vedomostí zo všetkých oblastí života (poznávanie hodín, ročných 
období, časových i miestnych vzťahov). 

Každý z našich klientov má možnosť realizovať sa v rámci vyššie uvedených 
aktivít, i v tých, ktoré si získavajú obľubu postupne: návšteva knižníc, Útulku 
zvierat či foto krúžok alebo počítačový krúžok.  

Od nás k Vám 

V Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Rozsutec 
sme v roku 2011 poskytovali sociálne služby našim klientom podľa ich 
individuálnych potrieb. Podporovali sme klientov pri postupnom vytváraní ich 
individuálnych plánov rozvoja osobnosti a v napĺňaní cieľov, ktoré si stanovili.  
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Klientom sme ponúkli možnosti čo najviac rozvíjať svoje zručnosti 
prostredníctvom zapájania sa do bežných aktivít denného života: 

 Klienti si udržiavali poriadok na izbe, skladali a triedili prádlo, vďaka 
čomu sa rozvíja ich samostatnosť v oblastiach, ktoré potrebujú 
k samostatnému životu. 

 Klienti pomáhali pri príprave jednoduchých jedál a pri pečení koláčov, 
čo umožňuje podieľať sa na činnostiach v domácnosti a budovať 
samostatnosť. 

 Klienti chodili s terapeutmi na vychádzky, navštevovali služby ako 
knižnice, kaderníka, kino, muzikály a rozličné podujatia, na ktorých mali 
možnosť vyskúšať si v praxi svoje sociálne a komunikačné zručnosti. 

 Klienti sa učili samostatne nakupovať, čo im umožnilo zvyšovať ich 
pocit zodpovednosti a samostatnosti. 

 Klienti chodili venčiť psov, navštevovali plaváreň, výtvarný a počítačový 
krúžok, kde sa stretávali s novými ľuďmi a mali možnosť rozširovať 
svoje sociálne siete. 

 Klienti sa zúčastňovali na športových, kultúrnych a spoločenských 
akciách, na ktorých sa prezentovali v činnostiach, v ktorých sú šikovní, 
a robia im radosť. 

 Klienti pracovali v keramickej dielni, vyšívali, maľovali na sklo, maľovali 
obrázky, modelovali z Fimo hmoty a tieto svoje výrobky mali potom 
možnosť sami predávať na Radničkiných trhoch a na vianočných 
trhoch. 

 Klienti sa zdokonaľovali v spievaní a nacvičili aj program na Vianočný 
benefičný koncert, na ktorom sa predviedli svojím vystúpením.  

 Klienti sa v priebehu minulého roka zúčastňovali rozličných výletov 
a exkurzií, prostredníctvom ktorých mali možnosť dozvedieť sa nové 
informácie a zaujímavosti o miestach, ktoré navštívili. 

 Počas letných prázdnin strávili naši klienti príjemný týždeň v Liptovskej 
Osade, kde prežili pekné a nezabudnuteľné chvíle mimo šedej 
každodennosti v zariadení: chodili na výlety do prírody, pozreli si blízke 
mesto Banskú Bystricu, večery trávili spievaním piesní pri gitare a 
táboráku.  

 Naši klienti sa zúčastnili na jar a v lete mnohých športových aktivít. 
V júni boli na akcii Pestrý deň, kde súťažili v rozličných športových 
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disciplínach. Niektorí z klientov sa zúčastnili viacerých športových hier, 
plaveckých pretekov, petangového turnaja  a ping-pongového turnaja. 

 Ďalší naši talentovaní klienti sa so svojím speváckym a tanečným 
vystúpením zúčastnili na Lamačských hodoch. V októbri predviedli svoj 
spevácky a hudobný talent na speváckej súťaži v Rohožníku, kde 
spievali ľudové piesne a prezentovali vlastnú hru na hudobných 
nástrojoch. 

 Pri príležitosti 1.výročia otvorenia podporovaného bývania sme 
zorganizovali odborný seminár s názvom Mám za seba zodpovednosť, 
na ktorom klienti porozprávali účastníkom seminára o svojich 
skúsenostiach so samostatnosťou, zodpovednosťou a povinnosťami.  

Naše úspechy 

Pestrý deň 14. júna 2011 na Partizánskej lúke 

Súťažné družstvá z desiatich domovov sociálnych služieb sa stretli v peknej 
prírode na Partizánskej lúke, aby si vyskúšali svoje zručnosti s mladými 
záchranármi zo Slovenského červeného kríža, so šikovnými hasičmi z  
Dobrovoľného hasičského zboru Dúbravka a lesníkmi z Mestských lesov 
v Bratislave.  

Brannú zdatnosť si naši klienti spolu so starostom Mestskej časti Lamač a 
poslancom Bratislavského samosprávneho kraja p. Ing. Petrom Šramkom 
overili v hode granátom.  

Pestrý deň bol aj pre organizátorov z DSS a ZPB Rozsutec príležitosťou, aby 
sa vďaka ľuďom s postihnutím lepšie spoznali a spolupracovali na dobrej 
aktivite: Miestny úrad Lamač bol odborným garantom súťaže, Mestské lesy 
spolu so správcom Partizánskej lúky, p. Gažiovou poskytli sprievodcovskú 
službu a priestory, Slovenský červený kríž inštruktáž prvej pomoci, ktorú 
úspešne využijeme každodenne aj v mierových podmienkach a Hasičský 
zbor Dúbravka poskytol nácvik hasenia ohňa.  

Organizátori mohli privítať na Pestrom dni aj iniciátorov prvého ročníka 
Pestrého dňa Ing. Juraja Šterbatého s p. Michalom Polákom a Mgr. Máriou 
Pavlínovou. 
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Záhradná slávnosť 7. septembra 2011 v záhrade v Rozsutci 

V jedno slnečné septembrové popoludnie sa 
v našom domove sociálnych služieb 
Rozsutec konala Záhradná slávnosť.  

Naši klienti si pre všetkých zúčastnených 
pripravili tanečné a spevácke vystúpenie. 
Program pokračoval ochutnávaním 
rozličných šalátov a koláčov, ktoré boli pripravené klientmi a zamestnancami 
domova sociálnych služieb.  

Klienti aj pozvaní hostia prideľovali body jednotlivé šaláty a koláče. Určili 
víťaza šalátov – stal sa ním vynikajúci koláč, ktorý upiekli naši klienti. Po 
dobrom jedle sa klienti roztancovali a zabávali až do večere.  

Odborný seminár o podporovanom bývaní MÁM ZA SEBA 
ZODPOVEDNOSŤ 18. októbra 2011 

V citlivo zrekonštruovaných 
priestoroch františkánskeho 
kláštora v centre starého 
mesta v Bratislave sme si 
vypočuli odborné príspevky 
o podporovanom bývaní. 
K čomu sa klienti dlho 
pripravovali, to sa stalo 
skutočnosťou: klienti z 
nášho zariadenia 
podporovaného bývania 
Rozsutec, ktoré sídli na 
Hontianksej 16, sa podelili 
so svojimi vlastnými skúsenosťami v samostatnom bývaní. Podelili sa 
s účastníkmi seminára, čo získali, a čo stratili tým, že odišli z domova 
sociálnych služieb do zariadenia podporovaného bývania. Prítomní sa potešili 
nielen vypočutým skúsenostiam, ale aj chutnému občerstveniu, ktoré 
pripravili klienti a kolegovia z Rozsutca. Popoludní boli podľa plánu 
workshopy, kde kolegovia z viacerých domovov sociálnych služieb diskutovali 
so zakladateľmi podporovaného bývania  o malých úspechoch a úskaliach 
odvážneho kroku, akým je založenie podporovaného bývania. Na záver si 
účastníci seminára odniesli malý darček, ktorý vytvorili klienti podporovaného 
bývania. 



 

 

 - 12 -

Vianočný benefičný koncert  v centre Lamača 10. decembra 2011 

Klienti DSS a ZPB Rozsutec so šikovnými kolegami z Rozsutca 
a dobrovoľníkmi pripravili v predvianočnom čase benefičný koncert, kde sa 
predviedli svojím cigánskym tancom, spevom vianočných piesní, scénickým 
tancom na vianočné motívy a recitáciou.  

Veľmi príjemnú atmosféru koncertu zavŕšil operný spevák Juraj Havaj 
piesňou Tichá noc, ktorú spievalo celé publikum. Klienti po koncerte ponúkali 
svoje výrobky, ako plátenné tašky, tričká, 
maľované taniere a poháre, ktoré vytvorili v 
rámci pracovnej terapie.  

Po koncerte sme divákov ponúknli 
zákuskami, ktoré vďačne napiekli naši 
klienti, kolegovia a naši ochotní dobrovoľníci. 
Najlepšie chutili zákusky pani 
podplukovníčky. Všetci účinkujúci boli nielen 
spokojní, ale veľmi potešení žiadosťou 
publika, aby sme takýto koncert 
zorganizovali v Lamači aj na budúci rok.                                     

Naše projekty 

V minulom roku bolo podaných päť projektov, z ktorých boli úspešné štyri: 
dva z nich boli podporené Nadáciou SPP z programu Opora na podporu 
individuálneho rozvoja klientov, jeden s podporou MPSVaR a BSK.   

Prostredníctvom projektu Klientka Jojka bolo umožnené našej Jojke, aby 
mala ušitý ľudový kroj, v ktorom môže vystupovať na verejných kultúrnych 
vystúpeniach a rozvíjať svoj tanečný a spevácky talent.  

V ďalšom projekte s názvom Pekárnička Vierka bol podporený individuálny 
plán rozvoja osobnosti našej Vierky. Pani Vierka mala vlastný nápad naučiť 
sa piecť chlieb a briošky, čo jej umožňuje sebarealizáciu, pocit úspechu 
a vlastnej užitočnosti. Príprava týchto pokrmov jej umožňuje pohostiť 
a podeliť sa s prácou svojich rúk.    

Projekt Keramická pec bol podporený dotáciou z Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny SR. V budúcnosti by sme radi rozvíjali prácu klientov 
s hlinou, aby bola rozvíjaná ich predstavivosť, posilňované sebavedomie 
a radosť z výtvoru svojich rúk.  
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Útvar zdravotných služieb 

Naše sestričky a opatrovateľky  

Význam každého nášho 
pracovníka Útvaru 
zdravotných služieb DSS 
a ZPB Rozsutec je v jeho 
osobnosti a ľudskosti, ktorú 
v zdravotnej a ošetrovateľskej 
službe poskytuje každému 
klientovi. Klient cíti v 
individuálnom prístupe 
pracovníkov DSS a ZPB 
Rozsutec prijatie a domov.  

O klientov sa starajú naši pracovníci v 24-hodinovej službe v nepretržitej 
prevádzke. Dôležitým komunikačným kanálom pre klientov a ich príbuzných 
je priama komunikácia s hlavnou sestrou.  

Zamestnanci zdravotného útvaru zabezpečujú predovšetkým dohľad 
a asistenciu pri sebaobslužných činnostiach klientov, ktoré sa  prispôsobujú 
individuálnemu  zdravotnému stavu klientov a stupňu postihnutia.  

Poskytujeme klientom dohľad a asistenciu pri hygienickej starostlivosti, pri 
dodržiavaní hygienických zásad, v spolupráci s klientom pomoc pri výbere 
oblečenia primerane počasiu, obliekanie, asistenciu pri udržiavaní poriadku 
v skrini, v jedálni a na izbe.  
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dza klientov pri 

 rodinné vzťahy, ktoré prinášajú klientom empatický 

tretnutia, na ktorých je priestor na 
diskusiu, návrhy na zmeny a zlepšenia. 

y ak je odkázaná na dohľad, 

tujeme:  

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

Jednou z dôležitých činností 
je asistencia pri podávaní 
medikamentóznej liečby, 
ktorú stanovuje ošetrujúci 
lekár, sledovanie 
a pravidelné monitorovanie 
zdravotného stavu klientov 
a denné zapisovanie do 
príslušných záznamov, ako 
sú dekurzy, zošit hlásenia 
a pod.  Zhoršenie 
zdravotného stavu je 

konzultované s hlavnou sestrou. Zdravotný personál sprevá
pravidelných kontrolách u lekára, špeciálnych vyšetreniach.  

Zamestnanci Útvaru zdravotných služieb majú nezastupiteľnú  úlohu v živote 
klientov, pretože  dlhoročným každodenným kontaktom vznikajú 
nadštandardné až blízke
a hlboko ľudský prístup. 

Pracovníci Útvaru zdravotných služieb úzko spolupracujú s Útvarom sociálnej 
terapie, zdravotnícky personál sa pod vedením sociálnych terapeutov podieľa 
na príprave individuálnych plánov rozvoja osobnosti klienta. Pre klienta 
a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb je dôležitá neustála komunikácia; 
preto sa pravidelne konajú pracovné s

Zariadenie podporovaného bývania 

Svojpomocne k samostatnosti 
Zariadenie podporovaného bývania na Hontianskej č.16 v Bratislave je našou 
organizačnou zložkou, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, 
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osob
pod ktorým je schopná viesť samostatný život. 

Klientom v zariadení podporovaného bývania posky

 sociálnu rehabilitáciu a odborné poradenstvo 

 odborný dohľad pre získanie návykov a zručností  
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 podmienky na nákup a prípravu stravy  

 možnosť rozvíjania vlastnej samostatnosti a nezávislosti na inštitúcii 

 možnosť rozvoja emocionálnych, sociálnych a komunikačných 
zručností 

 poradenstvo a prípravu na samostatný život fungovanie v bežnej 
komunite 

 dohľad na ich integrovanie sa do 
komunity.  

Ideovým zámerom Zariadenia 
podporovaného bývania je vytvoriť 
podmienky, ktoré pozitívne ovplyvňujú 
kvalitu života klientov. Našim cieľom je 
zvýšiť seba kompetencie 
a samostatnosť klientov spolu 
s rozvojom osobnosti. Dohľad 
v zariadení je poskytovaný s cieľom 
poskytnúť klientom možnosť získať 
zručnosti a návyky, ktoré podporia ich 
sociálne a pracovné začlenenie sa do 
bežného života v komunite.  
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Hospodárenie DSS a ZPB Rozsutec v roku 
2011 
 

Rok 2011 
Plánovaný rozpočet 

k 1.1.2011 v € 
Upravený rozpočet 

k 31.12.2011 v € 
Skutočnosť 

k 31.12 2011 v € 
Výdavky spolu: 540 865,00 499 137,79 442 793,16 

Z toho 610 
mzdové pr. 

254 393,00 244 059,70 227 260,24 

620 – odvody 
a poistné 

89 546,00 84 357,00 78 157,16 

630 – tovary 
a služby 

193 371,00 169 347,79 136 048,32 

640 – transfery 3 555,00 1 373,30 1 327,44 
Príjmy spolu: 54 847,00 73 134,79 84 372,62 

Z toho za služby 
a stravu 

54 847,00 70 320,00 80 891,77 

Z dobropisov  977,00 1 152,52 
úroky  257,00 747,74 

projekty  850,00 850,00 
dary  730,79 730,79 
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Náklady a výnosy za r. 2011 
 

Hlavná 
činnosť 

Podnik. 
činnosť 

Spolu 

Náklady    
Spotreba materiálu 14 867,20  14 867,20 
Spotreba energie 35 039,01  35 039,01 

Opravy a udržiavanie 16 492,44  16 492,44 
Cestovné 77,10  77,10 

Náklady na reprezentáciu 192,17  192,17 
Ostatné služby 64 451,83  64 451,83 

Mzdové náklady 228 118,50  228 118,50
Zákonné sociálne poistenie 78 157,16  78 157,16 
Ostatné sociálne poistenie    
Zákonné sociálne náklady 14 878,02  14 878,02 

Daň z nehnuteľnosti 2 082,19  2 082,19 
Ostatné dane a poplatky 1 263,49  1 263,49 

Ostatné náklady na prevádzkovú. činnosť 1 580,13  1 580,13 
Odpisy dlhodob. nehm. a hmot. majetku 10 152,28  10 152,28 

Ostatné finančné náklady 44,44  44,44 
Tvorba zákonných rezerv z prev. činnosti 14 334,43  14 334,43 

Náklady celkom 567 023,22  567 023,22
Výnosy    

Tržby z predaja služieb 83 684,53  83 684,53 
Tržby za predaný tovar    

Ostatné výnosy 1 152,52  1 152,52 
Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti 16 542,96  16 542,96 

Úroky 922,79  922,79 
Ostatné mimoriadne výnosy    

Výnosy z bež. transferov z rozpočtu VÚC 439 712,37  439 712,37
Výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu VÚC 4 223,80  4 223,80 

Výnosy z bež. transferov zo ŠR a iných subjektov 
verejnej. správy 

3 080,79  3 080,79 

Výnosy z kapit. transferov zo ŠR a iných subjektov 
verejnej správy 

5 928,48 
 

 
5 928,48 

 
Výnosy celkom 555 248,24  555 248,24

Splatná zrážková daň 175,05  175,05 
Hospodársky výsledok (strata) 11 950,03  11 950,03 

Mimorozpočtové prostriedky boli získané a čerpané nasledovne: 

Grant Nadácia Pontis                          50,00 € – úprava soklu v DSS 
Projekt SPP                                        800,00 € – Ľudový kroj  pre klientku 
Projekt MPSVaR 
Spolufinancovanie z BSK vo výške    

1 500,00 € – zakúpenie keramickej pece 
167,00 € 

Projekt BSK 300,00 € - seminár Mám za seba zodpovednosť 
Dotácie  730,79 € – Pestrý deň (občerstvenie + ceny pre 

účastníkov), zakúpenie tabule Flipchart, aktualizácia 
programu ASPI, materiál pre výchovnú činnosť 
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Ďakujeme za podporu, spoluprácu a pomoc 

všetkým odborníkom, partnerom, 

kolegom a dobrovoľníkom 

v roku 2011. 

 

 

Právnické osoby 

Dalmacíni, zamestnanci DHL Freight, Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravka, 
Miestny úrad Lamač,  Mestské lesy v Bratislave, Nadácia SPP, OZ Dowina, 
OZ Nádej pre Rozsutec, Slovenský červený kríž Miletičova 59 Bratislava, 
ZUŠ Eugena Suchoňa Dúbravka. 

 

Odborníci a jednotlivci  

Bertová Silvia, Bogárová Božená, Bohunická Lenka, Buchtová Alojzia, 
Cangár Miroslav, Čechová Anna, Greguš Ján, Holúbková Soňa, Filípek 
Matej, Havaj Juraj,  Horváthová Zuzana, Jánošíková Zuzana, Kročilová Soňa, 
Kutka Vladimír, Lacková Monika, Lipa Peter ml., Mihály Juraj, Očenášová 
Lenka, Ordódy Dionýz, Paulenová Barbora, Polák Michal, Pyszková Daniela, 
Szász Imrich,  Šterbatý Juraj,  Šlechtová Judita , Špaček Ján, Šramko Peter. 

 

Kolegyne a kolegovia 

V neposlednom rade ďakujem všetkým mojim ochotným kolegyniam 
a kolegom v DSS a ZPB Rozsutec, ktorí dávajú svoje nápady, schopnosti, 
sily a často aj čas nad rámec pracovnej doby, aby urobili život našich klientov 
ľudskejším, plnším a radostnejším. 
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