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Úvodné slovo 
 

Je pred nami zaujímavá kniha bohatého roka 2019, otvárate je prvý list. Chceme vás 

pri jej čítaní previesť krátkou históriou nášho Domova sociálnych služieb Rozsutec, 

jeho poslaním i činnosťou jednotlivých útvarov. Umožníme vám nakuknúť do veľkej 

i malej spoločenskej miestnosti, ale i do oranžovej miestnosti, kde budete svedkom 

všedných i nevšedných aktivít našich prijímateľov. Povieme vám pár slov o práci na 

spoločnom diele nielen pri zveľadení zariadenia, ale vás pozveme aj k našim úspešne 

podporeným projektom či pravidelným kultúrno-spoločenským podujatiam.  

Aby naši zamestnanci mohli  prijímateľom poskytovať čo najkvalitnejšie služby, 

potrebujú pravidelné sýtenie počas vzdelávania a pohľad na svoje dielo s odstupom. 

Takýto odstup vo viacerých oblastiach sme uskutočnili na jar 2019 počas niekoľkých 

sedení supervízie organizácie, ktorej sa zúčastnili takmer všetci zamestnanci 

v skupinovej i individuálnej forme.  

Začiatkom roka sme mali veľa plánov a sme radi, že sa nám podarilo aspoň niektoré 

dokončiť a iné úspešne odovzdať na dokončenie do ďalšieho roka.  Príjemné čítanie, 

priatelia.  

 

Magdalena Mihaliková 

riaditeľka 
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1. Základné identifikačné údaje 
Zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Rozsutec (ďalej DSS Rozsutec) je 

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej BSK). Zariadenie má sídlo v bratislavskej 

mestskej časti Lamač na Furmanskej ulici číslo 4, kde sú dostupné služby a v blízkosti 

aj príroda Malých Karpát.  

IČO: 31750761 
DIČ: 2020922761 

www.dssrozsutec.sk 
 

 

2. Poslanie, vízia a hodnoty 
DSS Rozsutec poskytuje dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím a duševnými 

poruchami sociálne služby pobytovou a ambulantnou formou. Ľuďom poberajúcim 

pobytové služby poskytuje DSS Rozsutec v prvom rade domov. Prijímateľov 

sprevádzajú na ceste ich životom zamestnanci zariadenia, ktorí v čo najväčšej možnej 

miere podporujú ich individualitu. Na zreteli majú najmä udržiavanie a rozvoj fyzických, 

psychických a sociálnych schopností prijímateľov. Prihliadaním na individuálne 

potreby prijímateľov zabezpečujú primeranú úroveň kvality ich života. 

2.1. Naše hodnoty 
Samozrejmosťou pri práci je dodržiavanie profesionálneho vzťahu k prijímateľom, 

ktorých zamestnanci vnímajú ako rovnocenných partnerov. Prijímatelia majú možnosť 

pravidelne pripomienkovať a vyjadrovať sa k chodu zariadenia. Navrhovaným 

námetom je personál otvorený vyjsť v ústrety v rámci možností organizácie. Prvoradou 

súčasťou práce je vzájomná úcta a rešpekt nielen k prijímateľom, ale aj medzi 

http://www.dssrozsutec.sk/
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kolegami navzájom. Korektné pracovné vzťahy sú často nadpolovičným základom 

úspechu. Pri práci s prijímateľmi zamestnancom pomáha otvorená a interdisciplinárna 

komunikácia medzi kolegami. Bez spolupráce, správneho a včasného podávania 

informácií, vzájomnej spoľahlivosti a zodpovednosti by sa iba ťažko dosahoval želaný 

cieľ. Dodržiavaním dohodnutých interných pravidiel a zároveň využívaním flexibility 

ako schopnosti určenia si priorít v daných konkrétnych situáciách DSS Rozsutec 

prispieva ku kvalite života prijímateľov. Organizácii záleží na skvalitňovaní sociálnych 

služieb, preto je využívaná aj táto forma zdokonaľovania sa v možnostiach pri práci s 

prijímateľmi. 

2.2. Naše poslanie a vízia 
Poslaním zariadenia je poskytnutie domova pre ľudí s mentálnym postihnutím 

a duševnými poruchami a rozvoj osobnosti napriek postihnutiu. Víziou organizácie je 

umožniť žiť týmto ľuďom v čo najväčšej možnej miere plnohodnotný život, 

zabezpečovať napĺňanie ich biopsychosociálnych potrieb a sprevádzať ich pri 

začleňovaní do spoločnosti. 

3. Profil poskytovateľa 

3.1. História zariadenia 
Krajský úrad v Bratislave zriadil 1. júla 1998 Zariadenie chráneného bývania pre ľudí 

s ľahkým mentálnym postihnutím a duševnými poruchami. Po štyroch rokoch prešlo 

zariadenie do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Medzitým sa v roku 

2000 zmenilo zariadenie  na domov sociálnych služieb pre ľudí s vyššou mierou 

podpory. 

Budova na Furmanskej ulici v Bratislave, ktorá v 70. rokoch minulého storočia slúžila  

ako administratívna budova a ubytovňa pre robotníkov pracujúcich na výstavbe 

diaľnice do Prahy, poskytuje sociálne služby 32 prijímateľom domova sociálnych 

služieb. 

DSS Rozsutec v rámci organizačnej zložky zodpovedal do roku 2003 aj Krízové 

centrum pre matky v ťažkej sociálnej situácii a do 30.6.2010 aj Zariadenie dočasnej 

starostlivosti o deti na Hontianskej ul. č. 16. Následne v budove na Hontianskej ulici 

pod vedením Odboru sociálnych vecí BSK zriadil podporované bývanie pre 

prijímateľov s nižšou mierou podpory, ktoré spravoval do 31.12.2012.  
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Domov sociálnych služieb tak poskytuje viac ako 20 rokov starostlivosť o prijímateľov 

s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami. 

3.2. Poskytované sociálne služby 
Podľa článku IV. ods. 2 platnej Zriaďovateľskej listiny DSS Rozsutec poskytuje  

sociálne služby plnoletým osobám s duševnými poruchami a poruchami správania, 

ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej 

V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 

DSS Rozsutec disponuje kapacitou 32 miest, z toho 26 miest slúži prijímateľom 

s celoročnou pobytovou formou, 4 miesta slúžia prijímateľom s týždennou pobytovou 

formou a 2 miesta môžu využiť prijímatelia s ambulantnou formou.  

3.3. Organizačná štruktúra 
V zariadení bolo v r. 2019 28 miest pre zamestnancov podľa nasledovnej organizačnej 

štruktúry: 

• Útvar sociálnych a zdravotných služieb: 19 zamestnancov 

• Útvar ekonomicko-prevádzkový: 7 zamestnancov 

• Útvar riaditeľa: 2 zamestnanci. 

4. Útvar sociálnych a zdravotných služieb 

4.1. Aktivity v zdravotnom úseku 
Každodennou náplňou práce opatrovateľov a sestier počas celého roku bola v prvom 

rade opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť o prijímateľov, zabezpečovanie 

pomoci pri ich stravovaní, hygiene, sprievode k lekárom a iné služby. Zdravotné sestry 

sledovali zdravotný stav prijímateľov vrátane dávkovania liekov podľa indikácie 

lekárov.  

Zamestnanci zdravotného úseku spolupracovali s Ekonomicko-prevádzkovým 

útvarom na dodržiavaní hygienických noriem, pravidelnej dezinfekcii zariadenia, praní 

prijímateľom a zabezpečovaní čistoty zariadenia. 

Priebežným vzdelávaním počas rozličných kurzov, supervízií, prípadne samoštúdiom, 

si zamestnanci zdravotného úseku dopĺňali vedomosti z oblasti ošetrovateľskej 

a opatrovateľskej starostlivosti. Počas roka sa stretávali na každomesačných 
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poradách, kde si vymieňali svoje poznatky z práce spoločne s kolegami sociálnych 

služieb. Výsledkom bola kvalitne odvedená práca každého zamestnanca v súlade 

s novými nárokmi prijímateľov, s ktorými sa počas celého roka stretávali. 

V rámci roka 2019 sa v zariadení nachádzalo niekoľko starších prijímateľov 

v terminálnom štádiu. Zamestnanci zdravotných služieb zo dňa na deň vnímali 

zhoršovanie zdravotného stavu prijímateľov, 

adekvátne na to reagovali a počas niekoľkých  

mesiacov sa starali o niekoľko ležiacich 

prijímateľov. 

Okrem vyššie spomenutého sa zamestnanci 

zdravotných služieb aktívne podieľali na každej 

kultúrno-spoločenskej akcii organizovanej 

v priestoroch zariadenia. Nechýbali 

na individuálnych plánovaniach prijímateľov, 

zapájali sa do vychádzok a výletov  

s prijímateľmi. 

4.2. Činnosti zamerané na 
rozvíjanie kognitívnych 
a komunikačných schopností našich prijímateľov 

Práca s prijímateľmi si vyžaduje najmä poznanie a rešpektovanie ich jednotlivých 

schopností a potrieb, na základe čoho je prispôsobený výber daných aktivít. Aktuálne 

možnosti daného prijímateľa sú osobitne vyjadrené v jeho individuálnom pláne, 

pri ktorom spolupracuje so svojím príslušným kľúčovým pracovníkom. Spolu v ňom 

formujú aj individuálny cieľ 

na určité časové obdobie, ktorý 

vychádza z preferencií daného 

prijímateľa.  

Sociálni pracovníci a sociálno-

rehabilitační inštruktori 

systematicky sprevádzajú 

prijímateľov v ponúkaných 

aktivitách. Komunikačné 
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schopnosti prijímatelia rozvíjajú každodenne, keďže väčšina aktivít prebieha 

v spoločenskej miestnosti alebo v určitej menšej či väčšej skupinke prijímateľov, kde 

je potrebné verbálne alebo neverbálne vyjadrenie. Všetci pracovníci, bez ohľadu na 

zaradenie, denne hovoria s prijímateľmi podľa ich potrieb.  Aj týmto spôsobom sa 

prijímatelia nevedomky rozvíjajú v rečovej oblasti a rozširujú si svoju slovnú zásobu. 

Udržiavanie kognitívnych schopností sa uskutočňuje cez rôzne skupinové 

spoločenské hry stimulujúce pamäť i pozornosť, ale aj prostredníctvom individuálnych 

úloh, ktoré prijímatelia uskutočňujú. Každý sociálny pracovník má pripravené vlastné 

aktivity pre prijímateľov, ktorými sa snažia zabezpečiť ich rozmanitosť. Rozumové 

schopnosti sú stimulované napr. rozhovormi o finančnej gramotnosti či orientácii 

v novom prostredí. Prijímatelia sú podporovaní v rečových schopnostiach aj pri 

bežnom nákupe v obchode, čím dochádza zároveň k nácviku adekvátneho sociálneho 

správania. Rovnako pri arteterapeutických a biblioterapeutických aktivitách sú 

prijímatelia vedení k rozprávaniu o im blízkych témach. 

4.3. Výtvarné, hudobné a pracovno-rehabilitačné aktivity 
Prijímatelia prirodzene inklinujú k výtvarným a hudobným aktivitám, ktoré pre 

niektorých predstavujú dennú rutinu. 

Výtvarné činnosti predstavujú jednu z najčastejších aktivít prijímateľov, najmä 

maľovanie a kreslenie rôznymi technikami. Každý prijímateľ má obľúbený typ danej 

výtvarnej aktivity, niekto radšej maľuje vodovými farbami, iný kreslí iba ceruzkou či 

pastelkami. Podľa istých inštrukcií si niekto iba rád vyfarbuje daný obrázok na základe 

vlastného výberu. Časopisy a farebné obrázky prijímatelia využijú na obľúbené koláže.  
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Počúvanie hudby prostredníctvom rádia alebo vlastného obľúbeného CD 

na hudobnom nosiči prestavuje pre niektorých 

prijímateľov neodmysliteľnú súčasť denného diania. 

Niektorí prijímatelia si za pomoci sociálnych pracovníkov 

sťahujú aj konkrétne vybrané piesne či hudobné 

videoklipy z internetu. Na pravidelných komunitných 

stretnutiach si prijímatelia spoločne zvyknú zaspievať 

obľúbené piesne s pomocou hry na hudobný nástroj. 

Niektorí prijímatelia sa učia spievať nové pesničky, 

pravidelne nacvičujú ich text a melódiu s doprovodom sociálnych pracovníkov. Stávajú 

sa tak súčasťou rôznych spoločenských podujatí organizovaných DSS Rozsutec. 

Niektorí prijímatelia vedia aj hrať na hudobných nástrojoch, v spoločenskej miestnosti 

je k dispozícii 

elektronický klavír 

a perkusie. 

Prijímatelia sa 

s obľubou starajú 

pod dohľadom 

sociálno-

rehabilitačnej 

inštruktorky 

starajú o čokoľvek 

užitočné a prospešné vo veľkej domácnosti, akou je domov sociálnych služieb.  Radi 

sa pripoja k aktivitám ako sadenie a polievanie kvetov na 

dvore, cez triedenie a ukladanie bielizne do skríň, až 

po pomocné práce v kuchynke pri pečení koláčov 

či odšťavovaní ovocia. Niektorí prijímatelia dokážu aj ručne 

ušiť či uštrikovať rôzne pomôcky ako tašky, šály a vankúše. 

K dispozícii je v zariadení  šijací stroj. 

4.4. Individuálne plánovanie s 
prijímateľom 

Individuálne plánovanie predstavuje živé stretnutie medzi 

určitými vybranými prijímateľmi a zamestnancami, kde je 
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v popredí vždy jeden konkrétny prijímateľ. Vybraní prijímatelia, zamestnanci, či 

príbuzní tvoria podporný tím daného prijímateľa, ktorých si na toto stretnutie sám 

pozval. Rozprávajú sa o radostiach a starostiach daného prijímateľa a spoločne 

hľadajú možné riešenia z predostretých situácií alebo sa iba snažia akoukoľvek formou 

prijímateľa podporiť. Pri tejto aktivite sa využíva aj pomôcka – pieskovisko. V závere 

sú všetci zúčastnení vyzvaní, aby vybrali a uložili do pieskoviska danú figúrku, ktorá 

sa im najviac spája s daným prijímateľom. Ide o metódu Sandplay. Prijímateľ má tak 

možnosť dozvedieť sa, ako ho vnímajú tí druhí. Tieto stretnutia sa konajú raz týždenne. 

4.5. Rozvoj samostatného rozhodovania prijímateľov 
Vedenie prijímateľov k určitému stupňu samostatnosti je zámerom všetkých 

realizovaných aktivít. Pri akejkoľvek činnosti sa zamestnanci vždy snažia vytvoriť 

podmienky na to, aby prijímateľ mal možnosť samostatne sa rozhodnúť. Nastáva tak 

príležitosť zažiť pocit slobody voľby i jej zodpovednosti. Prijímateľom je poskytovaný 

priestor, aby si sami vybrali, čo uznajú za vhodné a mohli sa tak naučiť niesť 

zodpovednosť za vzniknuté dôsledky svojich rozhodnutí. Zamestnanci ich sprevádzajú 

aj pri nakupovaní, kde si sami vyberú, aký tovar si kúpia. Zároveň sa takto učia 

hospodáriť s peniazmi. Zamestnanci ich podporujú v samostatnom rozhodovaní aj pri 

výbere rôznych kultúrno-spoločenských podujatí či výletov. Sprevádzajú ich pri 

návšteve lekára, kaderníka alebo rôznych iných služieb v komunite.  

4.6. Pravidelné aktivity mimo zariadenia 
Medzi pravidelné aktivity realizované mimo pôdy DSS Rozsutec už niekoľko rokov 

patrí návšteva plavárne na Mokrohájskej ulici. Plávanie prospieva celkovému 

zdravotnému stavu a predstavuje jednu z obľúbených činností našich prijímateľov. 

Pre túto aktivitu je vyhradené dopoludnie v každú stredu. 

Prijímatelia dlhoročne navštevujú aj komunitné centrum - Centrum rodiny v Dúbravke, 

kde sa venujú rôznorodým činnostiam. Každý pondelok popoludní patrí arteterapii, na 

ktorej sa zúčastňuje psychologička DSS Rozsutec s vybranou skupinkou prijímateľov. 

Niekedy tam prijímatelia majú možnosť stretnúť sa aj so študentmi psychológie 

z rôznych škôl. Štvrtkové dopoludnia sú venované pleteniu košíkov a iným ručným 

prácam, na ktorých sa zúčastňuje sociálna pracovníčka DSS Rozsutec spolu 

s menšou skupinkou vybraných prijímateľov. Zvyknú pri tom asistovať aj seniorky 

z miestnej komunity. 
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4.7. Zoznam podujatí, ktorých sme sa v roku 2019 zúčastnili 
mimo zariadenie 

• Výstava v Zoya galérii – 24.1.2019 

• Trénovanie pamäti pri príležitosti medzinárodného týždňa mozgu v DSS a ZpS 

Kaštieľ v Stupave – 12.3.2019 a 

13.3.2019 

• Aprílové tančeky v DSS Rosa – 

10.4.2019 

• Vodné radosti pod záštitou 

Gaudeamus-ZKR - 27.5.2019 

• Športové hry v DSS Karola Matulaya 

– 5.6.2019 

• Výlet do Botanickej záhrady - 11.6.2019 

• Kúpalisko v Podhájskej - 25.6.2019 

• Návšteva múzea moderného umenia Danubiana – 2. a 19.7.2019 

• Športové hry v DSS Plavecké Podhradie – 

3.7.2019 

• Výlet do Sokoliarne a MiniZoo Devín – 

9.7.2019 

• Výlet na Biofarmu v Stupave – 10.7.2019 

 

• Návšteva múzea na Bratislavskom 

hrade – 23.7.2019 

• Návšteva Oázy sibírskeho tigra 

v Kostolnej pri Dunaji – 24.7.2019 

• Výlet do Modry – 14.8.2019 
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• Súkromný Deň otvorených dverí v TV 

Markíza – 20.8.2019  

• Výlet do Malkia parku v Orechovej 

Potôni – 27.8.2019 

• Radničkine trhy – 13. a 14.9.2019 

• Plavba loďou po Dunaji pod záštitou 

DSS Integra – 25.9.2019 

• Komunitný výlet na Smolenický zámok a návšteva jaskyne Driny – 3.10.2019 

• Vernisáž obrazov Barbary 

Lebenshart Tomanovej v galérii Úradu 

komisára pre osoby so zdravotným 

postihnutím – 9.10.2019 

• Župný guláš v DSS Rosa 

pod vedením BSK - 12.10.2019 

• 10.ročník - Regionálne plavecké 

preteky ľudí s mentálnym 

znevýhodnením – 26.10.2019 

• Športové hry v stolnom tenise v Rusovciach pod záštitou Kresťanskej ligy 

pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku – 14. a 15.11.2019 

• Tvorivý workshop Šitie vianočných dekorácií z filcu v Gaudeame-ZKR – 

2.12.2019 
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5. Spoločenské aktivity, ktoré sme zorganizovali 
v DSS Rozsutec 

5.1. Valentínska párty a fašiangy 
Valentínska párty sa konala posledný februárový deň roku 

2019. Doobeda prijímatelia so sociálnymi pracovníkmi 

pripravili výzdobu a nachystali občerstvenie. Poobede sa 

začala srdiečková párty. 

Úvod patril speváckym 

a tanečným číslam 

prijímateľov. Následne 

bola rozdávaná valentínska pošta. Potom sa 

všetci pohostili vopred pripraveným občerstvením 

a odšťavenou šťavou z ovocia. Nakoniec sa 

prijímatelia pofotili vo fotokútiku a zabavili sa na 

tradičnej diskotéke.    

5.2. Majáles 
Dňa 21.5.2019 si prijímatelia spoločne so 

sociálnymi pracovníkmi zorganizovali tradičný 

majáles. Počasie im veľmi neprialo, a tak sa spolu 

stretli v spoločenskej miestnosti, ktorú si vopred 

farebne vyzdobili. Majáles poctil svojou 

prítomnosťou aj pán poslanec Európskeho 

parlamentu – pán Ivan Štefanec a pani 

poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja 

- pani Lívia Poláchová. Prijímatelia sociálnych 

služieb súťažili v štyroch disciplínach – hádanie 

názvu pesničiek, vešanie prádla, bowlingové 

okienko a precvičenie pamäti a pozornosti. Po 
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absolvovaní všetkých štyroch disciplín prijímatelia získali milú odmenu. Majáles bol 

ukončený občerstvením a diskotékou.   

5.3. Pestrý deň 
V roku 2019 sa konal historický 10. ročník Pestrého 

dňa na Partizánskej lúke. Vo štvrtok 13.6.2019 sa tam 

stretli štvorčlenné družstvá z 11 zariadení v pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja. Pestrý deň bol 

otvorený tradičným ruským kolom pána Ing. Petra 

Šramka, bývalého 

starostu mestskej časti Bratislava–Lamač. Súťaže 

úspešne zvládli všetky súťažné družstvá a vyhrali 

pekné ceny, medaily a diplomy. Na záver sa všetci 

zúčastnení pohostili chlebíčkami. 

5.4. Záhradná slávnosť 
Prijímatelia a zamestnanci DSS Rozsutec pripravili dňa 11.9.2019 pre svojich 

kamarátov a hostí záhradnú slávnosť. 

Nachystali občerstvenie – slané aj sladké 

s dobrým pitím. Vyzdobili celý dvor balónmi 

a farebnými reťazami. Pripravili aparatúru na 

spevácke vystúpenia. Súčasťou akcie boli 

športovo-zábavné disciplíny, pri ktorých sa 

spolu 

zabavili 

obyvatelia zariadenia spolu so vzácnymi hosťami. 

Počas kultúrneho programu si tiež zaspomínali tak, že 

si vypočuli čítané úryvky z kroniky. Bolo pekné 

počasie a takto si spoločne s radosťou ukončili letné 

prázdniny. 

5.5. Mikuláš 
Tento rok sa konal Mikuláš v piatok 6.12.2019. 

Prvýkrát po dlhoročnej tradícii zavítal iný Mikuláš než obyčajne. Opatrovateľ Peter 

prijal túto netradičnú výzvu a rozhodol sa, že prevezme žezlo Mikulášov. Spoločne 
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s ďalším Mikulášom, anjelmi, sobom a čertmi rozdali prijímateľom balíčky, ktorí im na 

oplátku zaspievali alebo zarecitovali. Bolo to milé piatkové stretnutie v spoločenskej 

miestnosti pred blížiacim sa koncom roka.  

5.6. Vianočný večierok 
Dňa 18.12.2019 sa konal vianočný večierok prijímateľov 

DSS Rozsutec. Prijímatelia si na tento večierok nacvičovali už 

mesiac vopred tanečné a spevácke vystúpenia. Oplatilo sa. 

Ich vystúpenia boli veľmi 

pekné a bolo vidno, že 

poriadne natrénované. 

Každý si z večierku 

odniesol nielen príjemný 

kultúrny zážitok, ale aj 

vianočný darček.  

 

 

5.7. Silvestrovské popoludnie 
Ako predchádzajúce roky, aj tento rok prijímatelia 

zavŕšili spoločne stráveným silvestrovským 

popoludním. Stretli sa v spoločenskej miestnosti, kde 

si nachystali malé občerstvenie, prskavky a detské 

šampanské. Prijímatelia zaspievali niekoľko 

obľúbených pesničiek do mikrofónu spolu s hudobným 

podkladom. Následne si pripili spolu s pani riaditeľkou 

s detským šampanským 

a zaželali si všetko dobré do 

nového roku. Bolo to veľmi 

milé zakončenie roka 2019. 
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6. Práca na spoločnom diele pri zveľadení 
priestorov 

Podporou celému zariadeniu je Ekonomicko-prevádzkový útvar, ktorého prácu 

nevidno v jednotlivostiach, ale jeho úspech vidno vždy pri spoločnom diele s ostatnými 

zamestnancami i prijímateľmi v tom, keď prijímateľom chutí obed, keď zamestnanci 

dostanú svoju mzdu, keď v zariadení všetko funguje ako má a nič dôležité nechýba. 

Na tom      

• Maľovanie v DSS Rozsutec prebiehalo v júli a auguste 2019. Znamenalo 

množstvo práce pre všetkých zamestnancov, ale najviac pre nášho technika – 

údržbára. Presťahoval nábytok z izieb prijímateľov i z administratívnych 

priestorov pred i po maľovaní veľmi detailne a šetrne. Keďže maľovanie vždy 

znamená veľký zásah do života prijímateľov i zamestnancov, je potrebné 

povedať, že každý zamestnanec zariadenia sa zapojil v miere, v akej mohol a 

všetkým patrí veľká vďaka za čisté 

a vymaľované priestory.  

• Po maľovaní sa podarilo 

nainštalovať novú telefónnu 

ústredňu.  

• Ďalším stavebným projektom 

v zariadení bola oprava kúpeľne 

pri sesterni a tak po červenej, 

ružovej, zelenej či bielej kúpeľni je 

v DSS Rozsutec aj kúpeľňa 

oranžová.  

• Takisto sa podarilo po elektrickej 

bráne vybudovať plot z pekných 

betónových dielcov, ktoré 

oddeľujú od cesty nový priestor.  

• Práce na rekonštrukcii remeselnej dielne pre prijímateľov boli pozastavené 

kvôli nedostatkom na strane zhotoviteľa a boli posunuté na ďalší rok.  

• V menej využitom priestore dvora DSS Rozsutec začal po získaní financií od 

zriaďovateľa budovať v decembri Oddychovo-technický areál, ktorý pozostával 

z vybudovania strechy nad unimobunkami, pergoly, prístrešku pre dve vozidlá 
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a prestrešeného priestoru pre smetné nádoby. Decembrové počasie spočiatku 

stavbe prialo, potom však mrazy a sneh práce na  chvíľu pozastavili. 

Dokončeniu sa budeme tešiť vo Výročnej správe začiatkom roka 2020.  

7. Projekty 
V marci 2019 zamestnanci DSS Rozsutec napísali šesť projektov pre prijímateľov 

tohto zariadenia. Zo šiestich napísaných projektov boli podporené 2 v rámci Nadácie 

SPP,  jeden podporila Miestna časť Bratislava–Lamač a jeden projekt podporila 

Nadácia Pontis. 

7.1. Nadácia SPP 
Imrich si vďaka projektu zakúpil 

dôležité pomôcky na rozvoj 

senzomotoriky a kognitívnych 

funkcií. Vďaka pomôckam si 

udržuje svoje schopnosti v čo 

najvyššej možnej miere. Projekt 

tiež podporil Imrichove vzťahy 

s ostatnými kamarátmi zo zariadenia prostredníctvom zakúpených spoločenských 

hier. Projekt bol podporený sumou 150 eur. 

Katka sa rada venuje ručným 

prácam, najradšej vyšíva a háčkuje. 

Vďaka podporenému projektu si 

mohla nakúpiť pomôcky na krásne 

tvorivé veci z papiera. Zároveň bola 

Katka podporená v tom, 

aby  chodila do Centra rodiny v 

Dúbravke a venovala sa tam 

ručným prácam spolu s ostatnými 

ľuďmi z intaktnej populácie. Mohla 

si tak rozvinúť svoje nielen svoje komunikačné, ale ich pohybové schopnosti. Zlepšila 

si vzťahy s ostatnými prijímateľmi. Katka už nesedávala sama na chodbe, ale šila spolu 

s ostatnými v pracovnej dielni. Mala radosť, ak mohla niekoho obdarovať svojimi 

výrobkami.  Projekt bol podporený sumou 170 eur. 
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7.2. Miestna časť Bratislava - Lamač 
Miestna časť Bratislava - Lamač 

podporila prijímateľov DSS 

Rozsutec v projekte ručných prác 

sumou 270 eur.  Mohli sa tak 

rozvíjať v prácach, ktoré ich 

napĺňajú a dokážu byť 

prostredníctvom nich užitoční aj 

pre spoločnosť. Zmysluplne 

strávený čas výrobou rozličných 

dekorácií, ktoré mohli sami predávať na Radničkiných trhoch a potešiť nimi aj svojich 

blízkych. Svojou prácou  sa zviditeľnili a rozvinuli aj svoje motorické zručnosti, zmysel 

pre detail a podporili vlastné estetické cítenie. 

7.3. Nadácia Pontis 
Nadácia Pontis opäť podporila prijímateľov DSS Rozsutec v podobe projektu Naše 

mesto. V piatok ráno sa účastníci akcie nachystali a vyviezli autami na ohnisko na 

Dúbravskej Hlavici. Tam sa stretli s dobrovoľníčkami z TV Markíza, ktoré sa na akciu 

prihlásili. Dobrovoľníčky Danka, Monika, Henrietka, Ivanka a Evka nachystali a opiekli 

špekačky každému prijímateľovi, niektorým aj dvakrát. Mali veľkú radosť, iba si tak 

oddychovali, rozprávali sa a tešili zo života. Sociálny pracovník Ondrej pribalil gitaru 

a spoločne s Romankom 

zaspievali niekoľko pesničiek. 

Ondrej s Katkou predviedli tanec 

s papierovými taniermi. Romanko 

sa tiež postaral o malú diskotéku 

so svojím prenosným 

reproduktorom.  

DSS Rozsutec ďakuje Nadácii 

Pontis a projektu Naše mesto za 

finančnú podporu vo výške 60 eur a tiež dobrovoľníčkam z TV Markíza, ktoré prišli 
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prijímateľom pomôcť. Vďaka patrí tiež všetkým kolegom, s ktorými si prijímatelia mohli 

dopoludnie na Dúbravskej Hlavici spríjemniť. 

8. Vzdelávanie 
Pre zamestnancov DSS Rozsutec je počas roka realizovaných niekoľko rozličných 

vzdelávaní, ktorých zmyslom je rozvíjať a podporiť ich pri každodennej práci 

s prijímateľmi. Ide o rôzne odborné semináre, školenia či supervízie. 

8.1. Kurzy, semináre a iné formy vzdelávania 
• 21.1.2019 – Seminár Vema - PAM 34.00, účasť: vedúca EPÚ 

• 19.–20.2.2019 – Kurz Hranice vzťahu s prijímateľom v pomáhajúcich 

profesiách, Mgr. Adam Kurilla, účasť: vedúca EPU 

• 16.5.2019 – Vzdelávací seminár na ÚBSK - Deinštitucionalizácia zariadení 

sociálnych služieb, účasť: riaditeľ, vedúci ÚSZS, sociálny pracovník 

• 21.05.2019 –Seminár VEMA - Stretnutie užívateľov VEMA, účasť: vedúca EPÚ 

• 23.5.2019 – workshop Raňajky s Arte v priestoroch Kafé Scherz pod vedením 

DSSpKM - zdieľanie skúseností s profesionálmi, ktorí sa venujú ľuďom 

s mentálnym postihnutím formou arteterapie v tom najširšom význame, účasť: 

sociálny pracovník 

• 15.10.2019 – školenie SOZZaSS pre hospodárov ZO a revízorov účtov ZO, 

účasť: sociálni pracovníci (podpredseda a revízor ZO pri DSS Rozsutec) 

• 24.10.2019 – Vzdelávací seminár I. v rámci projektu ConnReg SK-AT 

na ÚTTSK - Prevencia syndrómu vyhorenia a nástroje psychohygieny 

u pracovníkov pracujúcich v sociálnej sfére, účasť: sociálny pracovník 

• 28.10.2019 – Seminár na ÚBSK v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva 

(prevádzkový poriadok v zariadení sociálnych služieb, hygiena rúk v prevencii 

nozokomiálnych infekcií a indikácia pre dezinfekciu a používanie rukavíc, 

prevencia Alzheimerovej choroby, osteoporóza – ochorenie 3. tisícročia), účasť: 

vedúca EPÚ, referentka rozpočtu 

• 13.11.2019 – Seminár na ÚBSK - verejné obstarávanie, účasť: technik, 

referentka rozpočtu 

• 26.11.2019 – Vzdelávací seminár II. v rámci projektu ConnReg SK-AT 

na ÚTTSK - Prevencia syndrómu vyhorenia a nástroje psychohygieny 

u pracovníkov pracujúcich v sociálnej sfére, účasť: sociálny pracovník 
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• 2.12.2019 – Pracovná porada účtovníkov na ÚBSK, účasť: referentka rozpočtu 

• 4.12.2019 –Vzdelávací seminár na ÚBSK - Partnerstvo a sexualita ľudí 

s mentálnym postihnutím, účasť: sociálni pracovníci 

• 13.12.2019 – Seminár VEMA - PAM 34.04, účasť: vedúca EPÚ 

8.2. Supervízie zamestnancov 
• 13.2.2019 – krízová intervencia – podpora zamestnancov DSS Rozsutec 

pod vedením odborníkov z neziskovej organizácie Modrý anjel 

• 26.3.2019 – skupinová supervízia organizácie: Popis cieľov organizácie 

a spôsob poskytovania sociálnych služieb, popis organizačnej štruktúry, popis 

kompetencií pracovníkov, definovanie formálnych i neformálnych rolí, 

Identifikácia, +/- pri vedení a riadení ľudí, identifikácia a vyladenie pravidiel 

riadenia pod vedením Prof. PhDr. Jána Gaburu, CSc., rovnako ako 

i nasledovné supervízie 

• 12.04.2019 – skupinová supervízia organizácie: Identifikácie a riešenie 

konfliktov, „slepých škvŕn“, vzťahov a emócií organizácie 

• 26.04.2019 – skupinová supervízia organizácie: Zlepšenie podpory medzi 

zamestnancami a manažmentom, motivácia a osobný rast 

• 17.05.2019 – skupinová supervízia organizácie: Akčný plán 

• 2.10.2019 – prípadová supervízia organizácie.  

8.3. Seminár: Partnerstvo a sexualita ľudí s mentálnym 
postihnutím 

Za všetky vzdelávania a semináre podrobnejšie spomenieme aspoň jeden. Dňa 

4.12.2019 sa niektorí sociálni pracovníci z DSS Rozsutec zúčastnili vzdelávacieho 

seminára v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na tému 

Partnerstvo a sexualita ľudí s mentálnym postihnutím. Bratislavský  samosprávny  kraj  

v   súlade   s   Koncepciou   rozvoja   sociálnych   služieb  v kompetencii BSK realizuje 

cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych 

služieb, prijímateľov  sociálnych  služieb,  ich  rodinných  príslušníkov  a verejnosť. Išlo 

už v poradí o 41. vzdelávací seminár. Program seminára pozostával z 3 odborných 

prednášok. V prvej časti vystúpila pani PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, 

PhD. z Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave na tému 

Sexualita jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Druhá v poradí svoju prednášku 

prezentovala pani Ing. Edita Kruzslíková, riaditeľka DSS Plavecké Podhradie na tému 
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Ciele sexuálnej výchovy ľudí s mentálnym postihnutím. V závere seminára prebiehala 

diskusia, ktorej sa zúčastnili všetci prednášajúci a publikum mohlo klásť otázky. 

Diskutovala pani MUDr. Sylvia Bzdúchová, psychologička, psychiatrička a lektorka 

výcvikov, pani Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka DSS pre deti a dospelých v Šoporni – 

Štrkovec a pani Mgr. Beata Minďasová, riaditeľka ZSS Zelený dom v Skalici, ktoré 

publikum obohatili najmä svojimi poznatkami a skúsenosťami z vlastnej praxe. 

9. Hospodárenie zariadenia 

Rok 2019 
Plánovaný 
rozpočet 

k 1.1.2019 v € 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2019 v € 

Skutočnosť 
k 31.12 2019 v € 

Výdavky spolu 697 928,46 800 790,45 675 801,40 

Z toho 610 mzdové pr. 311 345,00 342 938,62 329 634,10 

620 - odvody a poistné 115 465,00 128 679,83 116 357,46 

630 - tovary a služby 170 800,00 193 617,36 186 229,32 

640 - transféry 2 373,00 3 421,98 1 849,73 

Mimorozp. 630 750,00 1 912,41 1 479,95 

Kapitálové výdavky 700 97 195,46 130 220,25 40 250,84  

Príjmy spolu 86 487,00 87 649,41 99 374,34  

Z toho za služby a stravu 85 737,00 85 737,00 83 744,51 

Z dobropisov 
    

584,00 

Prebytočný majetok       

Projekty 350,00 380,00 380,00 

Dary 400,00 1 532,41 1 032,41 

Vratky - preplatok  zdrav. 
    

  

Náhrady     13 633,42 
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NÁKLADY A VÝNOSY za r. 2019 

    

Náklady  
Hlavná 
činnosť  

Podnik. 
činnosť  

Spolu   

Spotreba materiálu 19 431,85   19 431,85 

Spotreba energie 19 032,51   19 032,51 

Opravy a udržiavanie 40 128,93   40 128,93 

Cestovné 199,61   199,61 

Náklady na reprezentáciu 1 164,39   1 164,39 

Ostatné služby 84 412,84   84 412,84 

Mzdové náklady 337 184,10   337 184,10 

Zákonné sociálne poistenie 113 107,26   113 107,26 

Ostatné sociálne poistenie 3 250,20   3 250,20 

Zákonné sociálne náklady 14 671,69   14 671,69 

Ostatné sociálne náklady 1 076,35   1 076,35 

Daň z nehnuteľnosti 2 079,50   2 079,50 

Ostatné dane a poplatky 877,58   877,58 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť       

Pokuty, penále       

Škody       

Odpisy dlhodob. nehm. a hmot. majetku 14 101,68   14 101,68 

Tvorba  ostatných  rezerv z prev. činnosti 4 351,93   4 351,93 

Tvorba ostatných opravných položiek z prev. 
činnosti 

4 576,18   4 576,18 

Ostatné finančné náklady 1 621,47   1 621,47 

Náklady z odvodu príjmov 90 853,57 
  

90 853,57 

Náklady z bud. odvodu príjmov 6 713,92 
  

6 713,92 

Náklady celkom 758 835,56 
  

758 835,56 
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Výnosy 
Hlavná 
činnosť  

Podnik. 
činnosť  

Spolu   

Tržby z predaja služieb 87 605,41 
  

87 605,41 

Tržby za z predaja materiálu   
  

  

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 13 560,22 
  

13 560,22 

Ostatné výnosy z prev. činnosti 657,20 
  

657,20 

Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti 2 570,93 
  

2 570,93 

Zúčt. oprav. položky 320,84 
  

320,84 

Úroky   
  

  

Ostatné mimoriadne výnosy   
  

  

Výnosy z bež. transferov z rozpočtu VÚC 635 550,56 
  

635 550,56 

Výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu VÚC 10 241,28 
  

10 241,28 

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

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

3 860,40 
  

3 860,40 

Výnosy z BT mimo verejnej správy 1 479,95 
  

1 479,95 

Výnosy z KT mimo verejnej srávy 
      

Výnosy celkom 755 846,79 
  

755 846,79 

 
 
  

 

 

 

Splatná zrážková daň 
      

Hospodársky výsledok (strata) - 2 988,77 
  

- 2 988,77 

 

Mimorozpočtové výdavky boli získané od: 

• HARTMANN 

➢ 294,00 € - kurz „Hranice vzťahu s prijímateľom v pomáhajúcich 

profesiách“, aktivity v prospech prijímateľov 

• OZ Nádej pre Rozsutec 
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➢ 100,89 € - Pestrý deň pre prijímateľov DSS 

• M. M. Tórók 

➢ 220,00 € - Pestrý deň pre prijímateľov DSS  

• Nadácia SPP OPORA 2019 

➢ 150,00 € - pexesá, skladačky, hry, puzzle, kúzelné čítanie pre prijímateľa 

I. Sz. 

• Nadácia SPP OPORA 2019 

➢ 170,00 € - materiál na šitie, pletenie, háčkovanie pre prijímateľku K. V. 

• Nadácia Pontis 

➢ 60,00 € - opekačka pre prijímateľov 

• T. Kuric  

➢ 150,00 € - Kúpalisko Podhájska 

• Ing. M. Alfódy 

➢ 111,00 € - Malkia Park Orechová Potôň 

• Fr. Csóka 

➢ 150,00 € - Bubnovačka pre prijímateľov 

• OZ Nádej pre Rozsutec 

➢ 59,12 € - Záhradná slávnosť 

• I. Poláková 

➢ 14,94 € - miniatúry do pieskoviska  

Sponzorské financie spolu: 1 479,95 € 
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Záver 
Rok 2019 bol bohatý na viac zaujímavých projektov, ktoré uľahčia život prijímateľom 

a podporia zamestnancov. Opekačka na Dúbravskej Hlavici, ručné práce Katky 

s podporou Mestskej časti Lamač, či Oddychovo-technický areál na konci roka nás 

všetkých potešili.  

Budovanie je dôležité nielen vo fyzickom slova zmysle, keď vidíme rukolapné výsledky 

svojich rúk, ale i budovanie spolupracujúcich  vzťahov s prijímateľmi i zamestnancami 

navzájom je spoločným tvorivým, a často až umelckým dielom. Občas sa stane, že 

zastanú vzťahy v závoze a je potrebná náprava. Takýmto zastavením a skyprením 

pôdy na väčšiu úrodu bola v roku 2019 supervízia organizácie, ktorá priniesla nové 

nasmerovanie i nové začiatky.  

Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí deň čo deň po celý rok prichádzali do práce 

s úmyslom podporiť a sprevádzať našich prijímateľov a doplniť to, čo im popri 

zdravotnom postihnutí chýba v sebaobsluhe či sociálnej alebo psychickej 

samostatnosti.  

Aj keď sa nám nie všetky veci podarili tak, ako sme možno plánovali, podarilo sa 

uskutočniť veci iné ku spokojnosti prijímateľov i zamestnancov tak, aby aj tento rok 

bolo o našich prijímateľov postarané najlepšie, ako sa dalo. Patrí za to vďaka im 

samým, mojim kolegom i ochotným príbuzným našich prijímateľov.  

Magdalena Mihaliková 

riaditeľka  
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