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Váţené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,
V roku 2014 sme celý rok bojovali o čistotu zariadenia navonok i vo vnútri svojej
pracovnej i ľudskej duše. Keď nás drobné zvieratká chceli rozdeliť, práca na
spoločnom diele nás spojila. Najprv zručný kolega – technik sňal obklady zo stien zo
všetkých izieb v zariadení za krátke 2 týţdne. Expresná práca. Ďalších 5 dní trvalo
profesionálom maľovanie izieb. Som vďačná všetkým mojim kolegom, ktorí priloţili
svoje ochotné ruky k dielu, aby sa po nich čistotou leskol aj vzduch. Kolegovia, ktorí
vymenili počítače za metlu a vysávač, si svoju prácu museli urobiť po pracovnej
dobe, patrí im za to zaslúţená vďaka. Aj vďaka nim sme sa mohli koncom roka zasa
tešiť čistým priestorom.
Počas roka sme sa spolu s tvorivými terapeutmi mohli tešiť viacerým spoločenským
aktivitám na dvore pri hudbe, tanci a speve, ktorý volá, tvorí a dáva ľudí dohromady.
O zušľachťovanie mysle a svoju budúcnosť pri práci s klientmi sme sa usilovali na
mnohých školeniach, seminároch, workshopoch a dvoch strednodobých výcvikoch.
Naši traja klienti chodia uţ tretí rok do školy, kde sa tešia nielen vedomostiam, ale
i prijatiu a kontaktom so spoluţiakmi.
Počas uplynulého roka sa vám, moji kolegovia, podarilo rozlúsknuť mnohé náročné
situácie s klientmi, so sebou navzájom i so sebou samými. Patrí vám za to úprimný
obdiv, lebo nevzdávaním sa a úspešným prekonávaním prekáţok ste príkladom pre
klientov, svojich kolegov, i pre mňa a v neposlednom rade kaţdá prekonaná
prekáţka posilní vás samých i vašu nádej do budúcnosti.
Magdalena Mihaliková
riaditeľka
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1. Základné identifikačné údaje poskytovateľa
Domov sociálnych sluţieb Rozsutec (ďalej DSS Rozsutec) je rozpočtová organizácia
s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
(BSK). Sídlo organizácie je na Furmanskej 4 v mestskej časti Bratislava – Lamač.

2. Poslanie, vízia, hodnoty a ciele poskytovateľa
Našou hlavnou úlohou je poskytnúť dospelým ľuďom s duševnými poruchami a poruchami
správania plnohodnotný a kvalitný ţivot čo najviac podobný ţivotu zdravej populácie. Našou
víziou je poskytnúť ľuďom s postihnutím takú podporu, aby sa dostali na vrchol svojho
telesného, duševného i pracovného rozvoja.

Naše hodnoty






rešpekt a úcta – klient je naším rovnocenným partnerom. Prihliadame na jeho
špecifické potreby, akceptujeme jeho aktuálne poţiadavky a s úctou sa snaţíme
usmerňovať ho v jednotlivých oblastiach ţivota. Kladieme dôraz na individuálny
prístup ku kaţdému klientovi zvlášť, snaţíme sa vypočuť jeho názory, postrehy
a reflexie a prikladáme im dostatočný význam;
komunikácia a vzťahy – dbáme na úroveň komunikácie vo vzťahu s klientom,
overujeme si vzájomné porozumenie prostredníctvom krátkeho zhrnutia zo strany
klienta (prípadné nejasnosti si spresníme) a povaţujeme ho za rovnocenného
partnera v komunikácii;
pozitívny prístup a moţnosť vzdelávania sa v oblastiach ako pracovať s klientmi
so špecifickými potrebami.

Naše ciele
Cieľom našej práce s klientmi je podporovať všetky zloţky osobnosti: emočné preţívanie,
rozvoj motoriky, senzomotoriky, učenia, koncentrácie pozornosti, pamäte, i objavovať nové
výrazové prostriedky.
Snaţíme sa o poskytovanie kvalitných sociálnych sluţieb s moţnosťou integrácie do
intaktnej populácie.

3. Profil poskytovateľa
História, poskytované služby, kapacita, organizačná štruktúra
Náš DSS Rozsutec bol zriadený Krajským úradom v Bratislave 1.júla 1998 pod názvom
Zariadenie chráneného bývania. Zákonom č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, od 1.
júla 2002 došlo k prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti do pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja. V DSS Rozsutec sa poskytujú sociálne sluţby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého
zdravotného stavu.

Sociálne služby
V Domove sociálnych sluţieb v zmysle §38 zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách
poskytujeme sociálnu sluţbu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
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a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je
nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3.

Organizačná štruktúra
V našom zariadení zamestnávame 28 zamestnancov. Naši zamestnanci pracujú v štyroch
útvaroch zariadenia:
Útvar sociálnej terapie - 7 zamestnancov
Útvar zdravotných sluţieb - 12 zamestnancov
Útvar ekonomicko-prevádzkový - 7 zamestnancov
Útvar riaditeľa - 2 zamestnanci, z toho jeden riaditeľ.

4. Činnosti našich klientov
Činnosti a terapie zamerané na podporu kognitívnych a komunikačných
schopností klientov
Prostredníctvom jednotlivých stretnutí na arteterapii, muzikoterapii a biblioterapii
majú klienti moţnosť lepšie porozumieť svojmu preţívaniu, formovať svoje
postoje, rozširovať vlastné skúsenosti a lepšie sa navzájom spoznať.
Výtvarné a pracovno-rehabilitačné aktivity - maľba, kresba, ručné práce,
keramika
Klienti vďaka týmto aktivitám rozvíjajú svoje manuálne zručnosti, kreativitu a zároveň
sa zúčastňujú rôznych aktivít mimo DSS – prehliadky, súťaţe, predaje výrobkov.

Sociálna rehabilitácia
Významnou súčasťou ţivota klientov v DSS Rozsutec je potreba ich starostlivosti
o seba samých. To znamená nakupovať si potrebné maličkosti – drogéria, káva, čaj,
ale aj oblečenie a elektroniku. Pracovníci sa snaţia prenášať kompetencie v tejto
oblasti vo veľkej miere na klientov, sprevádzajú ich pri nákupoch, takisto pri návšteve
kaderníka a ďalších sluţbách.
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Aktivity mimo DSS
- Stretnutia Klubu seniorov v centre Bratislavy
- „Klub šikovných rúk“ v Centre voľného času Klokan v Bratislave-Dúbravke
- Komunitné stretnutia v Agentúre Autisti, n.o.
- Prednášky v Lige za duševné zdravie.

5. Zdravotná starostlivosť
Zdravotná starostlivosť o klientov poskytovaná zamestnancami ÚZS bola na veľmi dobrej
úrovni. Boli zvládnuté rôzne záťaţové situácie (úpaly, vysoký tlak, úrazy...), zamestnanci
včasne reagovali na zhoršenie zdravotného stavu klientov privolaním RZP.
V rámci individuálnych plánov boli vypracované programy na zníţenie hmotnosti klientov
v spolupráci s príbuznými klientov. Klienti s ochotou spolupracovali, výsledok bol viditeľný uţ
po pár mesiacoch.
Cez víkendy realizovali zamestnanci ÚZS prechádzky s klientmi k Dunaju a do miestnej
časti Lamač na kofolu a kávu. V areáli zariadenia v lete hrali s klientmi pin-pong, basketbal a
tancovali. Jednou z najdôleţitejších vecí, ktoré mali zamestnanci ÚZS v lete na starosti bolo
dodrţiavanie pitného reţimu klientov a usmerňovanie ich pobytu na slnku.
V sprievode zdravotníkov v lete naši klienti navštívili zariadenie DSS Báhoň, cestovali MHD a
vlakom. Vianočné sviatky strávili klienti a zamestnanci ÚZS spolu v priateľskej atmosfére pri
štedrovečernom stole a pri rozbaľovaní darčekov.

6. Ekonomicko-prevádzkový útvar
V snahe vytvoriť klientom príjemné prostredie v okolí budovy a pripraviť jarnú zeleň, v marci
zorganizovali zamestnanci DSS Rozsutec brigádu na dvore a v okolí budovy.
Projekt Naše mesto
V rámci projektu Naše mesto, ktorý ponúkla Nadácia Pontis, náš kolega technik Roman
Úradníček napísal projekt a dobrovoľníci z firmy Dell dňa 13.06.2014 pomohli upraviť zeleň
v našom zariadení DSS Rozsutec. Na stránke www.dssrozsutec.sk vo fotogalérii sú
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zachytené zábery z tejto dobrovoľníckej aktivity. 8 mladých ľudí pomohlo nášmu zariadeniu
vyčistiť svah nad zariadením a vyčistiť okolie budovy.

7. Spoločenské aktivity
Karneval – v Domove sociálnych sluţieb Rozsutec sa 26.2.2014 konal karneval. Klienti si
vybrali masky, ktoré si za podpory terapeutov vytvorili. Preţili príjemné poobedie, spoločne si
zatancovali a zaspievali na svoje obľúbené piesne.
Majáles – 23.5. 2015 v príjemné piatkové popoludnie sa vo vonkajšom areáli nášho
zariadenia konal Majáles. Zúčastnili sa ho aj rodinní príslušníci našich klientov. Zasúťaţili
sme si v trojčlenných druţstvách a pochutili na amerických hamburgeroch a domácich
koláčikoch, ktoré klienti pripravili spolu s kolegami.
Pestrý deň – uţ piatykrát mali naši klienti a klienti z iných zariadení moţnosť zúčastniť sa
spoločensko-športovej aktivity Pestrý deň, ktorá sa konala na Partizánskej lúke 16.6.2014,
kde súťaţili vo štvorčlenných druţstvách klienti v piatich disciplínach - prvá pomoc, hod
guľou, poznávanie lesa, zhadzovanie plechoviek a orientácia v teréne. Všetci súťaţiaci si
odniesli ceny a preţili príjemný slnečný deň.
Rekreačný pobyt – začiatkom septembra sme absolvovali týţdenný rekreačný pobyt
v Modre Harmónii. Klienti si mali moţnosť oddýchnuť, načerpať nové sily a vychutnať si
záţitky v očarujúcej prírode Malých Karpát. Navštívili sme aj cukráreň v meste. Pripravili sme
si spolu pestrý program, v rámci ktorého sme chodili na turistiku, opekali, spievali a súťaţili.

Záhradná slávnosť – koncom leta sa v našom zariadení tradične koná Záhradná
slávnosť. Tento rok bola 12. 9. 2014. Stretli sa na nej naši klienti spolu so svojimi
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príbuznými. Nechýbala na nej ţivá príjemná hudba a lahodné pohostenie, ktoré napiekli
klienti spolu so šikovnými terapeutmi.
Mikuláš – tradične aj tento rok prišiel do nášho zariadenia uţ 2. decembra Mikuláš
a potešil svojou prítomnosťou a drobnými sladkosťami našich klientov. Spoločne sme si
posedeli, popočúvali zopár piesní a tí, čo mali chuť si aj zatancovali.

8. Projekty
V projektoch sa snúbi príjemné s uţitočným – naši zamestnanci v nich uplatnia svoju bohatú
tvorivosť, pomôţu klientom zlepšiť kvalitu ţivota a zároveň učia klientov a zamestnancov
navzájom pracovať na spoločnom diele. V roku 2014 sme sa tešili z týchto projektov:
 19.03.2014 - brigáda na úpravu zelene v areáli DSS – klienti a zamestnanci –
svojpomocne;
 31.03.2014 podporený projekt Parková úprava DSS Rozsutec, 150€;
 13.06.2014 projekt Nadácie Pontis Naše mesto – prišlo 9 dobrovoľníkov z firmy
Dell, upravovali zeleň podľa vyššie uvedeného projektu parkovej úpravy, 50€.

9. Vzdelávanie
Vzdelávanie je dôleţitou súčasťou profesionálneho i osobného rastu našich zamestnancov,
skvalitňuje ţivot našim klientom, pôsobí preventívne proti vyhoreniu a je zároveň budovaním
tímu. V roku 2014 mnohí naši zamestnanci v hojnej miere čerpali vedomosti a skúsenosti na
odbornom vzdelávaní:
 07.-09.02.2014 výcvik Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných
systémoch, rodinách a pároch (IPMZ), Coachingplus
 28.-30.03.2014 výcvik IPMZ; výcvik ukončený úspešnou záverečnou skúškou a
certifikátom
 23.-24.05.2014 účasť na workshope Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu
analýzu
 09.04.2014 účasť na workshope Julie Lunt – PCA, Cukrová 4
 12.06.2014, 8.30 – 12.00 hod. konferencia Sociálna práca ako sluţba ţivotu
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca – aktívne prednesený príspevok na
konferencii
 17.06.2014 účasť na workshope Sandry Wilson Transakčná analýza
a psychodynamický prístup ku koučovaniu
 Workshop Nenásilná komunikácia a riešenie konfliktov 10.-11.09.2014; lektor Ike
Lasater, San Francisco
 Povýcviková supervízia Coachingplus Transteoretický model zmeny a procesy vo
firme 28.-30.11.2014
Vzdelávanie pre našich zamestnancov v DSS Rozsutec:
30.01.2014, 13.00 hod. Mgr. Adam Kurilla: Hranice práce s klientom – seminár
s diskusiou
 04.09.2014, 13.00 hod. Interný seminár o uskutočnenom vzdelávaní
psychologičky na workshope Skupinová dynamika.
 v čase od 03.10.2014 do 08.12.2014 po 4 dni v týţdni prebiehali diskusné skupiny
o kaţdej poloţke Etického kódexu so skupinou 3-4 zamestnancov v čase 13.00 –
13.30 hod. Diskusnú skupinu viedli vyškolení facilitátori z nášho zariadenia.
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Cieľom stretnutí bolo pracovať na zmene vzťahu zamestnancov ku klientom
v zmysle Štandardov kvality;
 predloţený dotazník všetkým zamestnancom mal za cieľ získať spätnú
väzbu na uskutočnené interné vzdelávanie Etického kódexu a získať
podnety na zlepšenie.
Vzdelávanie v DSS Rozsutec zorganizované aj pre iné zariadenia:
 14.02.2014, 8.00 – 15.30 hod. bol v DSS Rozsutec seminár JUDr. Maroša
Matiaška: Zodpovednosť za riziko v sociálnych sluţbách. Seminára sa zúčastnilo
12 pracovníkov z 5 DSS v rámci BSK, z toho 6 kolegov z Rozsutca
 27.-28.02.2014, 8.00 – 15.30 hod. workshop Mgr. Vladimíra
Hambálka
Delegovanie a vedenie porád – pre 12 vedúcich pracovníkov z 3 DSS
z Bratislavského a Źilinského kraja.
Vzdelávanie pre našich zamestnancov mimo DSS Rozsutec:
22.-23.01.2014 psychologička - účasť na workshope Práca s adolescentom
08.-09.01.2014, 18.-19.03.2014 vedúci Útvaru sociálnej terapie (ÚST) a 1 klient –
účasť na výcviku Julie Lunt – PCA
 20.05.2014, 9.00 hod. workshop na BSK Mgr. Hambálek – zvládanie klienta
s agresivitou, účasť 6 pracovníčok
 Apríl – jún 2014 4x účasť sociálnej pracovníčky na workshope z oblasti
hagioterapie
 Workshopu Skupinová dynamika sa naša psychologička zúčastnila v dňoch 27.28.08.2014
 Workshop SLEA Hranice práce s klientom 24.-25.10.2014, účasť 5
zamestnancov; workshop bol hradený zo sponzorských zdrojov
 Workshop Coachingplus Práca s emóciami 19.-20.11.2014, účasť 2
zamestnankýň; workshop si uhradila jedna zamestnankyňa sama, jedna zo
sponzorských zdrojov
 Workshop Coachingplus Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore
11.-12.12.2014, účasť 1 zamestnankyne, workshop si uhradila zamestnankyňa
sama
 Workshop Coachingplus Práca s emóciami 19.-20.11.2014, účasť 2
zamestnankýň; workshop si uhradila jedna zamestnankyňa sama, jedna zo
sponzorských zdrojov
 Úspešné ukončenie 1 ročného výcviku našej psychologičky Sprevádzanie rodín
a detí v smútení.
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Ďakujeme
za podporu a spoluprácu všetkým odborníkom, partnerom,
kolegom a dobrovoľníkom
v roku 2014
Právnickým osobám
Akcie Partizánska lúka – p. Volf, Bratislavský samosprávny kraj, Dobrovoľný
hasičský zbor Dúbravka, Miestny úrad Lamač, Mestské lesy v Bratislave, Nadácia
SPP, OZ Nádej pre Rozsutec, Slovenský červený kríţ Miletičova Bratislava,
Zamestnanci DHL Freight, Ţidovská náboţenská obec v Bratislave.
Odborníkom a partnerom
Holúbková Soňa, Laura Écsiová, Filípek Matej, Gál Egon, Horváthová Zuzana,
Kolesárová Alenka, Kročilová Soňa, Kutka Vladimír, Malý Milan, Medzay Zuzana,
Mihály Juraj, Pyszková Daniela, Pyszko Vladislav, Szász Imrich, Šlechtová Judita,
Šramko Peter, Ţitňanská Mária.
Kolegyniam a kolegom
V neposlednom rade ďakujem všetkým mojim ochotným kolegyniam a kolegom
v DSS Rozsutec, ktorí vo svojej náročnej práci s ľuďmi s postihnutím ponúkajú
kaţdodenne svoje schopnosti, sily, pomoc a svoju najhlbšiu ľudskosť, aby urobili
ţivot našich klientov plnší, ľudskejší a bohatší.
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