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1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O DSS ŠOPORŇA - ŠTRKOVEC 

1.1 Identifikačné údaje 

Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 

Adresa:  Šoporňa – Štrkovec č.10, 925 52 Šoporňa 

Zriaďovateľ:   Trnavský samosprávny kraj 

Právna forma:  rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán:        Mgr. Mária Tóthová 

IČO:   31824099 

DIČ:   2021005921 

 

1.2 Kontaktné údaje 

Tel. čísla:  0903 034 324 (riaditeľka) 

   031 7874198 (kancelária – administratíva) 

   031 7017492, 0910 934 324 (ambulancia, hlavná sestra, denná sestra)  

   0911 718 646 (zdravotný úsek) 

   031 7017491, 0902 038 099 (vedúca stravovacej prevádzky) 

0911 171 287 (sociálny pracovníčka, manažér kvality, vedúca úseku  
                              sociálnej rehabilitácie a výchovy) 

 
Email:    dss_strkovec@zupa-tt.sk 
    tothova_maria@zupa-tt.sk 

Web:    www.dsssopornastrkovec.sk 

 

1.3 Informácie o poskytovanej sociálnej službe 

Druh sociálnej služby 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu. V Domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne 

služby osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je 

najmenej V a osobám nevidiacim alebo prakticky nevidiacim a ich stupeň odkázanosti je najmenej III 

podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

http://www.dsssopornastrkovec.sk/
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Forma sociálnej služby 

Sociálna služba v DSS Šoporňa – Štrkovec sa poskytuje ambulantnou a pobytovou formou. 

 

Rozsah poskytovania sociálnej služby 

Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas. 

 

Kapacita zariadenia 

V DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec v súčasnosti  poskytujeme celoročnú a ambulantnú 

formu sociálnej služby na  čas neurčitý 55 PSS  s primárnou diagnózou mentálne postihnutie, z toho 

1 klientovi je poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby. 

Tabuľka č.1: Kapacita zariadenia  

Forma 
Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 

celoročná pobytová neurčitý čas 54 15.11.1971 

ambulantná denná neurčitý čas 1 07.10.2002 

Miesto poskytovania DSS pre deti a dospelých Šoporňa Štrkovec 

 

Predmet činnosti a odborné zameranie DSS Šoporňa – Štrkovec 

Predmetom činnosti DSS pre deti a dospelých  Šoporňa – Štrkovec, na základe Zriaďovacej listiny 

VÚC - Dodatku č. 2 zo dňa 21.02.2017, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov v platnom znení je : 

 poskytovanie  starostlivosti  v zariadení  sociálnych služieb – domov sociálnych služieb, 

celoročná a ambulantná forma pobytu, kapacita 55 miest,  s miestom  poskytovania  

sociálnej  služby Šoporňa – Štrkovec 10, 925 52 Šoporňa. 

V DSS Šoporňa – Štrkovec sa PSS: 

- poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

- poskytuje sociálne poradenstvo, 
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- poskytuje sociálnu rehabilitáciu, 

- poskytuje ubytovanie, 

- poskytovanie stravovania, 

- poskytuje pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, 

- poskytuje osobné vybavenie, 

- poskytuje výchovu (nakoľko v zariadení máme deti), 

- poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, 

- zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, 

- zabezpečuje záujmovú činnosť, 

- utvára podmienky na vzdelávanie, 

- utvára podmienky na úschovu cenných vecí. 

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych 

služieb, táto sociálna služba sa mu poskytuje aj naďalej. 

 

1.4 História DSS Šoporňa – Štrkovec 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec sídli v priestoroch bývalého 

kaštieľa, ktorý bol vybudovaný v prvej polovici 19. Storočia v osade Štrkovec. Samotná história DSS 

pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec sa začína rokom 1967, kedy Okresný národný výbor – 

odbor sociálneho zabezpečenia v Galante požiadal o pridelenie objektu bývalého 

poľnohospodárskeho učilišťa za účelom umiestnenia 80 mentálne postihnutých mladistvých osôb. 

Pôvodne mala byť v zariadení umiestnená mládež s mentálnym postihnutím od 12 do 25 rokov 

schopná pracovnej rehabilitácie. Takúto klientelu sa nepodarilo zabezpečiť. Na základe prevedených 

všeobecných príprav bol v spolupráci s Krajským národným výborom a MPSV SSR v Bratislave 

dohodnutý konečný termín pre zahájenie prevádzky 17. september 1971.  

Zariadenie dostalo názov Ústav sociálnej starostlivosti pre duševne chybnú mládež Šoporňa – 

Štrkovec. 15.novembra 1971 boli do budovy zrekonštruovaného kaštieľa privezení prví klienti 

z Ústavu sociálnej starostlivosti Klasov, v počte 18. Do 1. Septembra 1972 bola kapacita zariadenia 

naplnená stavom 80 klientov z rôznych ústavov Slovenska a z rodín.  
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Od 01.01.2004 je zriaďovateľom DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec Trnavský 

samosprávny kraj. Sme rozpočtová organizácia a riaditeľkou zariadenia je Mgr. Mária Tóthová. 

 

1.5 Charakteristika DSS Šoporňa - Štrkovec 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec poskytuje sociálne služby 

podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  

a vykonáva odborné obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávania týchto činnosti, alebo 

utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom. Ide  

o ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, ošetrovateľskú starostlivosť, opatrovateľskú starostlivosť, 

rehabilitačnú starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, výchovu, záujmovú činnosť 

a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.  

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec poskytuje sociálne služby  

v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou  

a s princípmi nediskriminácie.  

V DSS Šoporňa – Štrkovec sa poskytuje celoročná a ambulantná forma sociálnej služby 55  

prijímateľom sociálnej služby. 

 

1.6 Charakteristika pracovísk 

Budova zariadenia sídli v priestoroch bývalého kaštieľa, ktorý bol vybudovaný v prvej polovici 

19. storočia v osade Štrkovec, ktorá územne patrí pod obec Šoporňa a je od nej vzdialená 7 km. 

Budova je obklopená okrasnou záhradou s altánkom a množstvom zelene s oddychovými zónami. 

Samotnú budovu zariadenia tvorí prízemie a prvé nadzemné poschodie, pivničné priestory, povala 

a  budova, ktorá slúži na administratívne účely. 

Priestory zariadenia sa formálne členia na štyri druhy: 

1. Priestory pre ubytovanie klientov: Izby PSS sa členia na 3 typy: dvojlôžkové, trojlôžkové 

a štvorlôžkové izby. Naši PSS majú možnosť upraviť si vybavenie izieb vlastným hnuteľným 

majetkom, spotrebnou elektronikou a osobnými predmetmi. 



 

 

  

7 

 

2. Priestory pre vykonávanie odborných činností: Priestory určené pre aktivity klientov sú 

umiestnené na prízemí, na poschodí a v areály zariadenia. Slúžia hlavne ako jedáleň, priestory 

pre terapie, skupinové aktivity, prednášky a rôzne podujatia, pre oddych PSS a ako knižnica. Na 

prízemí budovy majú PSS pre účely vykonávania odborných činností vyhradené tieto priestory: 

jedáleň, spoločenská miestnosť, 2 x denná miestnosť, rehabilitačná miestnosť, dielňa, terasa.  

Na prvom nadzemnom prízemí majú PSS pre účely vykonávania odborných činností vyhradené 

tieto priestory: jedáleň/ denná miestnosť, denná miestnosť, terasa. V areály zariadenia PSS 

využívajú okrasnú záhradu s altánkom, ihrisko, samostatné ihrisko na petangue. 

3. Administratívne a prevádzkové priestory zabezpečujúce najmä vykonávanie obslužných 

a ďalších činností a servisu pre chod zariadenia (okrem priestorov s vyhradeným právom 

vstupu). Administratívne a prevádzkové priestory slúžia pre prácu personálu, avšak sú prístupné 

aj PSS. Tieto priestory sa nepovažujú za súkromný priestor PSS ani potenciálne, preto PSS, ktorí 

sa v nich zdržiavajú musia rešpektovať obvyklé prevádzkové činnosti, ktoré sa v nich vykonávajú 

a sú vedení k tomu, aby do nich svojvoľne nezasahovali. Patrí sem: denná miestnosť pre výkony 

zdravotníckych zamestnancov, denná miestnosť pre sestry, miestnosť hlavnej sestry, miestnosť 

vedúcej úseku sociálnej rehabilitácie a výchovy, denná miestnosť pre inštruktorov sociálnej 

rehabilitácie, miestnosť manažéra kvality a sociálnej pracovníčky, miestnosť vedúcej úseku 

stravovacej prevádzky, riaditeľňa, miestnosti pre administratívne pracovníčky, jedáleň, 

práčovňa, miestnosť pre údržbu. 

4. Priestory s vyhradeným právom vstupu: Priestory s vyhradeným právom vstupu sú také, ktoré 

sú označené zákazom vstupu nepovolaným osobám. Toto obmedzenie sa vzťahuje na personál 

ako aj PSS a všetky návštevy zariadenia. Vstup sa obmedzuje zo zákonných dôvodov a s ohľadom 

na bezpečnosť a zdravie osôb. Vo všeobecnosti pohyb PSS v zariadení nie je obmedzovaný. 

V našom zariadení sú nasledovné priestory s vyhradeným právom vstupu: kotolňa. 

1.7 Vízia a poslanie DSS Šoporňa - Štrkovec 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách 

fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú tieto fyzické osoby: 
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 odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 

prílohy č.3, 

 nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy 

č.3. (§38, ods. 2, písmena a) b) ). 

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovanie sociálnej služby v DSS, táto služba sa 

jej poskytuje naďalej ( § 38, ods.6 zákona o sociálnych službách). 

Základným poslaním je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť 

dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich klientov a ich rodinných príslušníkov 

s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a vyrovnané hospodárenie. 

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru 

sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. 

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu 

spokojnosť klienta. „Sme tu. Pripravení a ochotní, ľudsky nastavení, chápajúci, aj profesionálni...“  
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Manažér 

kvality 

2 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV DSS ŠOPORŇA - ŠTRKOVEC 

 

 

 

Riaditeľka      

zariadenia 

Úsek sociálnej 

rehabilitácie 

 a výchovy 

Úsek 

opatrovateľstva, 

ošetrovateľstva, 

rehabilitácie a 

hygieny 

Úsek 

stravovacej 

prevádzky 

Ekonomický úsek 

a technicko – 

hospodársky úsek 

Sociálny 

úsek 

Hlavná 

sestra 

Vedúca úseku 

sociálnej 

rehabilitácie a 

výchovy 

Vedúca 

stravovacej 

prevádzky 

Sociálna 

pracovníčka 
Vedúca 

ekonomického 

úseku 

- zdravotné  

   sestry 

- opatrovateľky 

- zdravotnícky  

  asistent 

- rehabilitačná  

  sestra 

 

- inštruktori 

sociálnej 

rehabilitácie 

-

vychovávate

lia 

 

-samostatný  ekonóm 

- samostatný  ekonóm 

pre  

  správu majetku 

- samostatný  ekonóm  

  mzdový a personálny 

-samostatný 

personalista 

 

údržbár 

vodič 

ČOV 

-hlavná 

kuchárka 

-pomocné 

kuchárky 

-kuchárky 

-upratovačky 

-zamestnankyne 

práčovne 
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2.1 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov  

V zariadení pracuje celkovo 48 zamestnancov ( z toho prepočítané na plný úväzok 47 
zamestnancov).  

Organizačnú štruktúru stanovuje organizačný poriadok. 

Tabuľka č.2: Štruktúra zamestnancov DSS Šoporňa - Štrkovec 

Administratíva a ostatná prevádzka Počet Prepočítané na plný úväzok 

Manažér kvality 1 1 

Samostatný odborný ekonóm 1 1 

Samostatný odborný ekonóm pre správu majetku 1 1 

Samostatný odborný ekonóm mzdový a 
personálny 

1 1 

Samostatný odborný ekonóm mzdový a 
personálny 

1 1 

Vedúca stravovacej prevádzky 1 1 

Spolu 6 6 
  
 
 

Pracovníci odborných činností Počet Prepočítané na plný úväzok 

Pracovníci odbornej časti 28 28 

Z toho: 

Riaditeľka 1 1 

Vedúca úseku sociálnej rehabilitácie a výchovy 1 1 

Sociálny pracovník 1 1 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 5 5 

Zdravotná sestra 4 4 

Hlavná sestra 1 1 

Denná sestra 1 1 

Zdravotnícky asistent 1 1 

Rehabilitačný pracovník 1 1 

Opatrovateľky 12 12 
 

Pracovníci obslužných činností Počet Prepočítané na plný úväzok 

Pomocná pracovná sila v kuchyni 4 3,50 

Kuchárka 2 2,00 

Upratovačka 3 3,00 
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Práčky 2 2,00 

Skladníčka 1 0,5 

Údržbár, vodič 1 1,00 

Údržbár 1 1,00 

Spolu: 14 13 

   

Personálny kľúč [Príloha č.1 zákona o sociálnych službách] stav norma 

Maximálny počet prijímateľov soc. služieb na jedného zamestnanca. 1,17 
2,3 pre 
plnoleté FO 
2,0 pre deti 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte. 59 % 60% 

Odchýlka 
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2.2 Odborný rast a vzdelávanie zamestnancov 

Zvyšovanie odbornosti, profesionality a osobnostných predpokladov zamestnancov zariadenia 

HARMONIA pri poskytovaní sociálnych služieb sa v priebehu roka 2018 realizovalo formou ďalšieho 

vzdelávania, krátkodobých kurzov, seminárov, konferencií a tréningov. 

Tabuľka č.3: Prehľad externých vzdelávacích aktivít za rok 2018 

Prehľad externých vzdelávacích 

aktivít za rok 2018 

Organizátor Obdobie Počet 

zamestnancov 

Novela zákona č.448/2008 

o sociálnych službách (Bratislava) 

PROEKO, inštitút 

vzdelávania, Bratislava 

09.01.2018 2 

 

Tématický deň v Akadémii 

vzdelávania v Holíči 

Tabita s.r.o. Holíč 06.02.2018 3 

Mzdové účtovníctvo v 1Q roku 2018 

+ Ročné zúčtovanie dane + 

legislatívne zmeny v roku 2018 

(Bratislava) 

Národný ústav 

celoživotného vzdelávania v 

Bratislave 

21.02.2018 2 

Základný kurz bazálnej stimulácie 

(Trnava) 

Inštitút bazálnej stimulácie  

s.r.o. 

19.-

21.03.2018 

1 

Konferencia : Dobrá prax – naša 

inšpirácia (Trnava) 

Trnavský samosprávny kraj 

a fakulta zdravotníctva 

a sociálnej práce 

20.03.2018 4 
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Školenie k zmenám vo finančných 

výkazoch platných od 01.01.2018 

(Trnava) 

TTSK, školiteľ Asseco 

Solutions, p. Kubín 

04.04.2018 1 

Bezpečnosť klientov a pracovníkov 

v zariadeniach sociálnych služieb 

(Šurany) 

Domov Jesienka Šurany 18.04.2018 5 

XVII. Slovenský geriatrický kongres 

s medzinárodnou účasťou – Akútna 

geriatria (Štrbské pleso) 

Slovenská gerontologická 

a geriatrická spoločnosť, 

Univerzitná nemocnica 

s poliklinikou Milosrdní 

bratia (Štrbské pleso 

23 – 

25.05.2018 

1 

 

Ošetrenie zubov a ďasien, Ušné 

infekcie u detí a správna hygiena 

(Šaľa) 

Regionálna komora 

zdravotných sestier 

a pôrodných asistentiek 

26.09.2018 3 

Pracovné stretnutie so županom 

TTSK spojené so vzdelávacou 

aktivitou (Holíč) 

Trnavský samosprávny kraj, 

Tabita s.r.o. Holíč 

28.09.2018 3 

Nadstavbový kurz bazálnej 

stimulácie (Bratislava) 

Inštitút bazálnej stimulácie 

s.r.o. 

29.-30. 

09.2018 

1 

Informačno – konzultačný seminár: 

Inventarizácia majetku, záväzkov 

Trnavský samosprávny kraj 18.10.2018 1 
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a rozdielu majetku a záväzkov. 

(Trnava) 

 

Mzdová účtovníčka v IV. Q 2018 

(Trnava) 
Trnavský samosprávny kraj 24.10.2018 1 

Diskusné stretnutie správcov 

registratúry v organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu 

Trnavského samosprávneho kraja 

(Trnava) 

Trnavský samosprávny kraj 24.10.2018 1 

Nové trendy v ošetrovateľstve 

(Trnava) 

Trnavská univerzita 

v Trnave: Fakulta 

zdravotníctva  a sociálnej 

práce 

07.11.2018 3 

Predstavenie projektu: Dobré firmy 

robia dobré veci. (Piešťany) 

Odbor sociálnych vecí úradu 

TTSK, Adeli Medical 

centrum Piešany 

08.11.2018 2 

Informačno – konzultačný seminár 

k účtovnej uzávierke (Trnava) 

TTSK (lektor ING, lektor 

Terézia Urbanová 

08.11.2018 1 

Konferencia: Prvý podporný projekt 

pre pomáhajúce profesie v Trnave 

(Trnava) 

Domov sociálnych služieb 

„humánum“ za podpory 

Trnavského samosprávneho 

kraja 

14.11.2018 2 
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Správa registratúry v aktuálnom 

znení (Trnava) 

Trnavský samosprávny kraj 13.12.2018 1 

Tabuľka č.4: Prehľad interných vzdelávacích aktivít za rok 2018 

Prehľad interných vzdelávacích 

aktivít za rok 2018 

Organizátor Obdobie Počet 

zamestnancov 

Interný seminár: Rezistencia na 
ATB. 

Vypracovala: Dipl. psych. sestra 
Dagmar Kondeová 

DSS Šoporňa - Štrkovec 

 

január  

Interný seminár: Nenasýtené 

mastné kyseliny a ich vplyv na 

výžive ľudí. 

Vypracovala: sestra Helena 

Javorová 

DSS Šoporňa - Štrkovec 

 

 

február 

 

Interný seminár: Odber krvi na 

vyšetrenie – delenie, zásady. 

Vypracovala: zdravotnícky 

asistent: Eva Macháliková 

DSS Šoporňa - Štrkovec 

 

 

marec 

 

Interný seminár: Zásady 

dezinfekcie, sterilizácie, zásady 

umývania rúk. 

Vypracovala: sestra Jana Vlčková 

DSS Šoporňa - Štrkovec 

 

 

apríl 

 

Interný seminár: Nozokomiálne 

infekcie. 

Vypracovala: sestra Tatiana 

Sádovská 

DSS Šoporňa - Štrkovec 

 

 

máj 
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Interný seminár: Polohovanie 

imobilného PSS 

Vypracovala: rehab. pracovníčka 

Edita Pucherová 

DSS Šoporňa - Štrkovec 

 

 

jún 

 

Interný seminár Zásady 

podávania liekov. 

Vypracovala: dipl. psych. sestra 

Ľudmila Masaryková 

DSS Šoporňa - Štrkovec 

 

 

september 

 

Interný seminár: Prevencia 

dekubitov, posudzovanie škály. 

Vypracovala: dipl. psych. sestra 

Dagmar Kondeová 

DSS Šoporňa - Štrkovec 

 

 

október 

 

Interný seminár: Syndróm 

vyhorenia. 

Vypracovala: dipl. sestra so 

špecializáciou Marek Soboň 

DSS Šoporňa - Štrkovec 

 

 

november 

 

Interný seminár: Odber moču, 

delenie, zásady. 

Vypracovala: dipl. psych. sestra 

Oľga Haringová 

DSS Šoporňa - Štrkovec 

 

 

december 

 

Interné školenie k Metodike 

riadenia rizík  

(PhDr. Magdaléna Točíková) 

DSS Šoporňa - Štrkovec 04.04.2018  

Školenie BOZP  

( Ing. Ján  Bugár) 

DSS Šoporňa - Štrkovec 04.05.2018  

Supervízia 

(doc. PhDr.Peter Brnula, PhD) 

DSS Šoporňa - Štrkovec 21.08.2018  
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Školenie CO 

(p. Magdolen) 

DSS Šoporňa - Štrkovec 03.09.2018  

Školenie pracovníčok stravovacej 

prevádzky: Elektro – spotrebiče, 

Klimatizácia a vzduchotechnika, 

Konvektomat, Plynové 

spotrebiče. 

DSS Šoporňa - Štrkovec 05.09.2018  

Odborné školenie PPO 

(Ing. Miloš Mičáni) 

DSS Šoporňa - Štrkovec 01.10.2018  

Supervízia II. 

(doc. PhDr.Peter Brnula, PhD) 

DSS Šoporňa - Štrkovec 16.11.2018  

 

Interné vzdelávanie zamestnancov je realizované formou:  

 odborných školení všetkých zamestnancov zariadenia (štvrťročne, prípadne podľa potreby),  

 seminárov pre pracovníkov zdravotného úseku spojených s odbornou prednáškou (1 x za 

mesiac),  

 pravidelných odborných školení v rámci jednotlivých úsekov (štvrťročne, prípadne podľa 

potreby).  
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3 POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
DSS Šoporňa – Štrkovec sa pri poskytovaní sociálnych služieb riadi princípmi ľudskej dôstojnosti 

a autonómie prijímateľov sociálnej služby. Rešpektuje ich názory a rozhodnutia. Zamestnanci kladú 

dôraz na dodržiavanie ľudských a občianskych práv. Našim cieľom je podpora samostatnosti 

a sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na 

uspokojenie základných životných potrieb, riešenie krízovej sociálnej situácie a prevenciu 

sociálneho vylúčenia. Pri poskytovaní odborných, obslužných a ďalších činností sa riadime zákonom 

číslo 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

V DSS sa poskytuje  

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

b) Sociálne poradenstvo. 

c) Sociálna rehabilitácia. 

d) Ubytovanie. 

e) Stravovanie 

f) Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 

g) Osobné vybavenie. 

V DSS sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť 

a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. Ak sa v DSS poskytuje sociálna služba deťom, 

poskytuje sa im výchova. 

3.1 Sociálne poradenstvo 

Sociálne poradenstvo je v zariadení poskytované v súlade s platnou legislatívou, formou procesu 

sociálneho poradenstva a na základe Metodickej príručky sociálneho poradenstva. Poskytovanie 

sociálneho poradenstva zabezpečuje jedna vysokoškolsky vzdelaná sociálna pracovníčka. Cieľovou 

skupinou poskytovania sociálneho poradenstva boli najmä prijímatelia sociálnych služieb, ich 

rodinní príslušníci a záujemcovia o sociálnu službu. Prevažná časť sociálneho poradenstva bola 

zameraná na poskytovanie informácií ohľadom podmienok umiestnenia zdravotne znevýhodnených 
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občanov,  posudzovania odkázanosti na sociálnu službu. Poradenstvo bolo poskytované osobne, 

telefonicky a emailom. Pri osobných stretnutiach , najmä s rodinnými príslušníkmi sme sa venovali 

najmä poskytovaniu informácií, poskytovaniu pomoci a spolupráce s úradmi a inštitúciami, 

vypĺňaniu formulárov a tlačív. Riešili sme aj problematiku ohľadom financií, medziľudských vzťahov 

v rámci spolužitia prijímateľov sociálnych služieb v zariadení a zastupovania na dedičských 

konaniach. 

Samotní prijímatelia sociálnych služieb v DSS Šoporňa – Štrkovec sa obracali na sociálnu 

pracovníčku  osobne, alebo prostredníctvom svojich kľúčových pracovníkov najmä otázkami 

ohľadom nákupov a kontaktov s rodinou. 

 

3.2 Sociálna rehabilitácia 

Sociálna rehabilitácia je v zariadení poskytovaná v súlade s platnou legislatívou, formou procesu 

individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie a na základe Metodiky 

individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie. Sociálna rehabilitácia je v zariadení 

poskytovaná 1 vedúcou úseku sociálnej rehabilitácie a výchovy a 5 inštruktormi sociálnej 

rehabilitácie. Sociálna rehabilitácia je zameraná na rozvoj samostatnosti, sebestačnosti, nezávislosti, 

návykov pri sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, jedenie, používanie 

kompenzačných pomôcok atď), základných sociálnych zručností, komunikačných zručností. Sociálna 

rehabilitácia prebieha v interiéry a exteriéry zariadenia, ale aj v širšom okolí. Časovo nie je 

ohraničená, realizuje sa v priebehu celého dňa. Deťom v zariadení poskytujeme výchovu. 

V rámci sociálnej rehabilitácie využívajú inštruktori sociálnej rehabilitácie 

 prvky ergoterapie a to v konkrétnych činnostiach: 

 úprava exteriéru zariadenia (starostlivosť o záhony a kvety, udržovanie čistoty – 

zametanie, hrabanie lístia atď.), 

 úprava interiéru zariadenia (aktuálna výzdoba, udržiavanie čistoty atď.), 

 výroba dekoračných predmetov (obrazy, zdobenie servítkovou technikou – 

decoupage, maľba voskom – encaustika, maľba na sklo, práca s rôznymi materiálmi – 

drevom, textíliami, prútím......). 

 prvky arteterapie a to v konkrétnych činnostiach: 
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 modelovanie, maľovanie, kreslenie, výroba pohľadníc atď. 

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

 počúvanie hudby, 

 relaxácia pri hudbe, 

 spev, 

 hra na hudobné nástroje (triangel, činely, africké bubne atď.), 

 nácvik piesní. 

 prvky biblioterapie  a to v konkrétnych činnostiach: 

 čítanie, predčítanie textu, osvojovanie a reprodukcia textu atď. 

 prvky dramatoterapie a to v konkrétnych činnostiach: 

 nácvik rôznych scénok a kultúrnych programov, 

 nácvik prednesu básní atď. 

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

Štrkovec organizujeme počas roka bohoslužby, kde majú prijímatelia sociálnej služby možnosť prijať 

sviatosť zmierenia. 

 

 

 

3.3 Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 

 

Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení poskytuje 1 hlavná sestra, 1 denná sestra, 4 sestry a 1 

zdravotnícky asistent. Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení je poskytovaná v  súlade s platnou 
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legislatívou, formou ošetrovateľského procesu v súlade s vypracovanými ošetrovateľskými 

štandardmi a na základe Metodickej príručky riadenia ošetrovateľského procesu v sociálnych 

službách. Opatrovateľskú starostlivosť v zariadení poskytuje 12 opatrovateliek v súlade s platnou 

legislatívou, na základe Metodickej príručky Individuálny prístup a individuálne plánovanie 

v opatrovateľskom procese. Ďalšia zdravotná starostlivosť v rámci ošetrovateľskej starostlivosti je 

poskytovaná prostredníctvom obvodného praktického lekára pre dospelých v Šoporni, všeobecného 

lekára pre deti a dorast v Šoporni, stomatologického lekára v Šoporni a odborných lekárov v rámci 

regiónu. Odvoz klienta k lekárovi zabezpečujeme služobným vozidlom zariadenia v sprievode vodiča 

a zdravotného personálu a taktiež dopravnou zdravotnou službou v rámci regiónu v sprievode 

zdravotného personálu z DSS. Dodávku liekov pre klientov nášho zariadenia zabezpečuje lekáreň 

Memorare, s.r.o. a Lekáreň 20, s.r.o. 

V zariadení poskytujeme prijímateľom sociálnej služby aj rehabilitácie v rehabilitačnej miestnosti, 

ktoré prevádza rehabilitačný pracovník podľa ordinácie a pokynov odborného lekára. 

Poskytovateľom sociálnej služby v rámci rehabilitácií poskytujeme: 

 parafín – lokálna aplikácia tepla, 

 magnetoterapia – elektroliečba, aplikácia nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa, 

 biolampa – liečba polarizovaným svetlom, 

 solux – lokálna aplikácia tichého tepla, 

 vírivka – celková a lokálna aplikácia, vodoliečba, 

 masáže – klasická masáž, jemné techniky, 

 relaxačné cvičenia, 

 ultrazvuk – pozdĺžne chvenie hmotného prostredia s frekvenciou nad hladinou počuteľnosti, 

 LTV cvičenie – podľa diagnóz, podľa ordinácie lekára 

 individuálne procedúry – prevencia ochorení pohybového aparátu, stav stuhnutosti a napätia, 

pri respiračných chorobách, kožných efektoch, zlepšenia mobility chôdze, 

 bazálna stimulácia, 

 súbor aktívnych dychových cvičení, 

 pasívne a aktívne cvičenia na lôžku. 
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3.4 Ubytovanie 

Ubytovanie v zariadení poskytujeme v dvojlôžkových, trojlôžkových a štvorlôžkových izbách. Všetci 

prijímatelia sociálnej služby majú možnosť upraviť si vybavenie izieb vlastným hnuteľným 

majetkom, spotrebnou elektronikou, osobnými a dekoračnými predmetmi. V zariadení sa okrem 

izieb nachádzajú aj kuchynky, spoločenské miestnosti a spoločné sociálne zariadenia prispôsobené 

aj pre imobilných prijímateľov sociálnej služby 

 

 

V roku 2018 sa na prvom poschodí zrealizovala rekonštrukcia izieb a chodby, kompletne boli 

opravené a  vymaľované izby prijímateľov sociálnej služby, bola položená nová podlahová krytina. 

 

Tabuľka č.4: Prehľad počtu izieb podľa počtu lôžok 

Počet lôžok na izbe DSS Šoporňa - Štrkovec 

Dvojlôžková izba 1 

Trojlôžková izba 7 

Štvorlôžková izba 8 

 

Graf č.1: Prehľad počtu izieb podľa počtu lôžok 

 

DSS Šoporňa - Štrkovec 
dvojlôžková izba

trojlôžková izba

štvorlôžková
izba
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3.5 Stravovanie 

Stravovanie je zabezpečované prípravou jedál vo vlastnej kuchyni. Stravovacia prevádzka sa riadi 

smernicou HACCP a receptúrami, ktoré sú v súlade s normami zdravej výživy a tabuľkami výživových 

hodnôt. Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná celodenná strava 5 – krát denne (u diabetikov 

6 – krát denne) v priestoroch jedálne na prízemí a v  jedálni na prvom poschodí. Ťažko chorým a 

imobilným prijímateľom je podávaná strava priamo pri lôžku. Zamestnanci majú možnosť odoberať 

obedy a večere. Chod stravovacej prevádzky zabezpečuje vedúca stravovacej prevádzky, hlavná 

kuchárka, kuchárka a 4 pomocné sily v kuchyni. Potraviny sa obstarávajú v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní a sú uskladnené vo viacerých skladoch. Jedlo sa pripravuje na základe 

vopred vypracovaného jedálneho lístka, ktorý vypracováva vedúca stravovacej prevádzky 

v spolupráci so stravovacou komisiou. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa dbá na pestrosť 

a biologickú hodnotu, kalorickú hodnotu podávanej stravy a tiež na zdravotný stav prijímateľov 

sociálnej služby. 

V roku 2018 prebehlo v stravovacej prevádzke maľovanie kuchyne a okrem drobných nákupov 

potrebných pre chod stravovacej prevádzky sa nám podarilo zakúpiť novú umývačku riadu 

a trojpec. 
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Tabuľka č.5: Počty skutočne odobratých porcií za rok 2018 

 

Podkategórie Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 

Klienti  
00-03 (00-03) 0 0 0 0 0 
03-06 (03-06) 357 355 355 355 355 
06-10 (06-10) 0 0 0 0 0 
10-15 (10-15) 147 147 147 148 150 
15+ (nad 15) 18 600 18 599 18 541 18 563 18 371 
Súčet:  19 104 19 101 19 043 19 066 18 876 

Ostatní  
ZAM (Zamestnanci) 0 0 5 686 0 183 
CZ (Cudzí) 0 0 16 0 0 
Súčet:  0 0 5 702 0 183 

Celkom za: 19 104 19 101 24 745 19 066 19 059 

 

Tabuľka č. 6: Stravné jednotky v roku 2018 

 
0-3 

 
3-6 

 
6-10 

 
10-15 

 
15+ 

   suroviny réžia suroviny réžia suroviny réžia suroviny réžia suroviny réžia 

raňajky 0,3 0,1 0,31 0,1 0,32 0,1 0,33 0,1 0,34 0,1 

desiata 0,21 0,08 0,22 0,08 0,23 0,08 0,24 0,08 0,25 
0,0

8 

obed 0,96 0,35 1 0,35 1,04 0,35 1,08 0,35 1,12 
0,3

5 

olovrant 0,21 0,08 0,22 0,08 0,23 0,08 0,24 0,08 0,25 
0,0

8 

večera 0,72 0,26 0,75 0,26 0,78 0,26 0,81 0,26 0,84 
0,2

6 

SPOLU 2,4 0,87 2,5 0,87 2,6 0,87 2,7 0,87 2,8 
0,8

7 

Úhrada   3,27   3,37   3,47   3,57   3,67 
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3.6 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Upratovanie v zariadení zabezpečujú 3 upratovačky, ktoré denne upratujú izby, spoločenské 

priestory, kancelárie podľa harmonogramu prác. Na základe rozpisu sa realizuje pravidelná 

dezinfekcia. Štvrťročne sa realizuje „veľké upratovanie“, vrátane umývania okien.  

Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zabezpečujeme vo vlastnej práčovni, kde sa 

prevádza pranie, čistenie , komplexná hygiena a starostlivosť o osobný odev a bielizeň prijímateľov 

sociálnej služby, textilné bytové doplnky, paplóny, vankúše a iné. Údržbu posteľnej bielizne nám 

zabezpečuje externá firma. V práčovni riešime aj úpravu šatstva na mieru, opravujeme poškodený 

odev a vykonávame drobné krajčírske práce. Všetky činnosti v práčovni sú vykonávané 

prostredníctvom 2 zamestnancov, z čoho jedna zamestnankyňa pracuje v kumulovanej funkcii šička 

– práčka. na základe skutkového stavu a odporúčaní kontroly z Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva je nutná komplexná rekonštrukcia práčovne. 

V DSS Šoporňa – Štrkovec umožňujeme svojim klientom využívanie nasledovných doplnkových 

služieb: 

a) Externý kaderník  

b) Pedikúra 

c) Voľnočasové aktivity 

d) Bohoslužby v zariadení aj mimo neho 

e) Pastorálna starostlivosť v zariadení 

f) Externá starostlivosť v zdravotníctve 

Zariadenie ďalej umožňuje, aby boli klienti sprevádzaní pri umieraní a to najmä rodinnými 

príslušníkmi, priateľmi a kňazom. Osamelého klienta sprevádzajú pracovníci zariadenia a kňaz, ak si 

to klient želá. 
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4 CHARAKTERISTIKA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

V DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec v súčasnosti  poskytujeme celoročnú a ambulantnú 

formu sociálnej služby na  čas neurčitý 55 klientom,  z toho 1 klientovi je poskytovaná ambulantná 

forma sociálnej služby. Prijímateľmi sociálnej služby v DSS Šoporňa – Štrkovec sú prijímatelia 

s primárnou diagnózou mentálne postihnutie, ku ktorému majú prijímatelia pridružené rôzne 

telesné, zmyslové alebo kombinované postihnutie. Vekové zloženie prijímateľov sociálnych služieb 

je ( stav k 31.12.2018) od 5 rokov do 60 rokov. 

Tabuľka č. 7: Počet prijímateľov sociálnych služieb a priemerný vek v DSS Šoporňa – Štrkovec (stav  

                      k 31.12.2018) 

 

Druh sociálnej 

služby 

Počet mužov Priemerný 

vek 

Počet žien Priemerný 

vek 

Celkom Priemerný 

vek 

DSS Šoporňa - 

Štrkovec 

55 42 0 0 55 42 

 

4.1  Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2018 

V DSS pre deti a dospelých v Šoporňa – Štrkovec sme k 31.12.2018 poskytovali sociálnu službu 55 

prijímateľom sociálnych služieb, z toho 54 prijímateľom sociálnej služby bola poskytovaná celoročná 

pobytová forma sociálnej služby a 1 prijímateľovi sociálnej služby ambulantná forma sociálnej 

služby.  

Z hľadiska veku poskytujeme sociálnu službu  55 prijímateľom sociálnych služieb, z toho 

 3 deťom a 52 dospelým mužom. Vekové rozmedzie prijímateľov sociálnej v roku 2018 bolo od 5 

rokov do 60 rokov (viď. Tabuľka č.6, graf č.1).  

Z hľadiska pohlavia sme do 14.10.2018 mali v zariadení umiestnené 1 dievča  a 55 mužov 

(chlapcov). Od októbra 2018 poskytujeme sociálnu službu chlapcom a mužom.  

V roku 2018 sme do DSS Šoporňa neprijali žiadneho prijímateľa sociálnej služby. V októbri 

2018 nám zomrela 1 prijímateľka sociálnej služby (viď. Tabuľka č. 7). V evidencii čakateľov na 

umiestnenie sme k 31.12.2018 evidovali 36 čakateľov na umiestnenie, z tohto počtu sme osobitne 
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evidovali 4 bezodkladných čakateľov na umiestnenie. Evidencia čakateľov na umiestnenie je 

uverejnená na webovej stránke zariadenia dsssopornastrkovec.sk 

Tabuľka č.8: Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby (stav k 31.12.2018) 

Vekové rozmedzie Počet prijímateľov sociálnych služieb v danom 
pásme 

4 - 5 rokov 1 

10 – 14 rokov 0 

15 – 18 rokov 2 

19 – 25 rokov 5 

26 – 39 rokov 16 

40 – 62 rokov 31 

 

 

Graf č. 2: Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby 
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Tabuľka č.9: Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby z hľadiska diagnóz 

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa diagnóz Počet prijímateľov socálnej 

služby v danej diagnóze 

Mentálne postihnutie 55 

Poruchy správania 13 

Schizofrénia 2 

Epilepsia 12 

Imobilita 5 

DMO 23 

Zmyslové postihnutie 32 

Downov syndróm 4 

Surdomutitas 4 

Astma bronchiale 1 

Autizmus 3 

Atypický autizmus 1 

 

Tabuľka č. 10: Pohyb prijímateľov sociálnej služby v DSS Šoporňa – Štrkovec (stav k 31.12.2018) 

Prijímatelia sociálnej služby Počet prijímateľov sociálnej služby 

Prijatí prijímatelia  0 

Ukončenie pobytu prijímateľa 0 

Exitus 1 

 

V DSS pre deti a dospelých v Šoporni Štrkovec sme mali k 31.12.2018 troch prijímateľov sociálnej 

služby v detskom veku, ktorým zákonným zástupcom sú rodičia. Z počtu 52 dospelých prijímateľov 

sociálnej služby je 48 prijímateľov sociálnej služby zbavených spôsobilosti na právne úkony v plnom 

rozsahu a 4 prijímatelia sociálnych služieb sú svojprávni. 
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4.2 Kultúrne, športové a rekreačné podujatia organizované v roku 2018 

 

V roku 2018 sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili na rôznych kultúrnych, športových 

a rekreačných podujatiach, ktorých organizátorom bolo samotné zariadenie DSS Šoporňa – 

Štrkovec, ale aj iné zariadenia, organizácie, mestá a obce. Cieľom integračných aktivít je 

sprostredkovať prijímateľom sociálnej služby kontakt so spoločenským prostredím, nové podnety 

a zážitky a zamedziť ich sociálnej izolácii. 

DSS Šoporňa – Štrkovec v zriaďovateľskej pôsobnosti  Trnavského  samosprávneho  kraja 

organizovalo  15. ročník podujatia s názvom Štrkovecká barónka. Ide o prehliadku umeleckej 

tvorivosti, kde boli pozvané všetky zariadenia v rámci pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, 

ktoré prezentovali svoje zariadenie v hudobnej, tanečnej, dramatickej a výtvarnej kategórii.  Medzi 

pozvanými hosťami boli aj zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, zástupca obce Šoporňa, 

zástupcovia Ženijného práporu zo Serede, sponzori, príbuzní a známi prijímateľov sociálnej služby,  

priatelia zo zariadenia Trenčín – Juh, deti zo Základnej školy s materskou školou v Šoporni. Putovnú 

sochu Štrkoveckej barónky si v roku 2018 odnieslo zariadenie DSS pre dospelých Zavar.  

V júni zorganizovalo DSS Šoporňa – Štrkovec už 14. ročník trojdňového podujatia Medzinárodné 

rybárske preteky mentálne postihnutých pod názvom Zlatá rybka. Podujatia sa zúčastnilo 9 

zariadení z celého Slovenska, zariadenie z Čiech Domov Lidmaň a zariadenie z Maďarska Kemö Meri 

Tatabánya.  

 

Tabuľka č.11: Prehľad kultúrnych, rekreačných a športových podujatí v roku 2018 

 

Mesiac 

 

Organizátor podujatia 

 

Názov aktivity 

Počet 

zúčastnených 

PSS 

január DSS Šoporňa - Štrkovec Oslava narodenín a menín PSS 21 

 Levice Koncert: Objatie tónov 6 

február DSS Šoporňa - Štrkovec Oslava narodenín a menín PSS 14 

 DSS Šintava Valentínska oslava 5 
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 CSS Košice - Jahodná Blumiáda 4 

marec DSS Šoporňa - Štrkovec Oslava narodenín a menín PSS 21 

 DSS Šoporňa - Štrkovec Štrkovecká barónka 10 

 Trnavský samosprávny kraj Veľkonočné trhy 2 

 mesto Trnava Veľkonočné trhy 2 

apríl DSS Šoporňa – Štrkovec Oslava narodenín a menín PSS 20 

 DSS Šoporňa - Štrkovec Veľkonočná šibačka 55 

 DSS Šoporňa - Štrkovec Stolnotenisový turnaj v rámci 
svetového dňa stolného tenisu 

21 

 DSS Šoporňa - Štrkovec Dr. Klaun 25 

 DSS Pastuchov Šport nás spája 3 

 Bratislava Jednodňový výlet 6 

 Trenčianske Teplice Trojdňový výlet 6 

máj DSS Šoporňa - Štrkovec Oslava narodenín a menín PSS 21 

 DSS Šoporňa - Štrkovec Sviatok sv. Floriána s požiarnikmi 45 

 Osrblie Rekreačný pobyt v Osrblí – 4 dni 15 

 Báhoň Jednodňový výlet 2 

 Nitra - Čermáň Návšteva Spojenej školy 5 

 Lehnice Veselica 4 

 Kostolná - Záriečie Športové hry 3 

 Ždiar Futbalový turnaj Seni Cup 24 6 

 Galanta Koncert – Chyťme sa za ruky 8 

 Jahodná  MDD 5 

jún ZŠ s MŠ v Šoporni Oslava MDD 10 

 DSS Šoporňa - Štrkovec Oslava MDD v zariadení 56 

 DSS Šoporňa - Štrkovec Dr. Klaun 25 

 ZPS A DSS Sereď Súťaž vo varení gulášu 3 

 DSS Šoporňa - Štrkovec Oslava menín (Róbert) 21 
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 DSS a ZPS Senica Let,s dance Senica 5 

 DSS Zavar Country hody 4 

 Šaľa Zamestnanecký deň Dusla a.s. 9 

 DSS Šoporňa - Štrkovec Medzinárodné rybárske preteky – 

Zlatá rybka 

35 

 Skalica Výlet Baťov kanál 4 

júl DSS Šoporňa - Štrkovec Oslava narodenín a menín PSS 12 

 Šaľa Jednodňový výlet 4 

 DSS Šoporňa - Štrkovec opekačka 35 

 Smokovec 8 dňový tábor 1 

august Galanta Jednodňový výlet - jarmok 6 

 Nové Mesto nad Váhom Jednodňový výlet 2 

 DSS Šoporňa - Štrkovec opekačka 55 

september Horný bar Akcia: Rozlúčka s letom 7 

 DSS Šintava jarmok 3 

 Šaľa Duslo a.s.: Varenie gulášu 6 

 DSS Košúty Košický hudobný kľúč 1 

 CSS Trenčín Juh Trenčiansky jarmok 6 

 ZPS a DSS Sereď Seredský desaťboj 3 

 Trnavský samosprávny kraj Pútnické Poľsko 4 

 DSS Šoporňa - Štrkovec opekačka 35 

október DSS Šoporňa - Štrkovec Oslava narodenín a menín PSS 21 

 DSS Zavar Univerzita ľudskosti 3 

 Pata Jednodňový výlet – pizzeria  4 

 Nitra Jednodňový výlet 5 

 DSS Šoporňa - Štrkovec Dr. Klaun 25 

 Bratislava Koncert Integrácia 2018 12 

 Osrblie Rekreačný pobyt 5 dní 15 
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 Piešťany Wellness pobyt 5 dní 12 

 Nitra - Čermáň Špeciálna základná škola - návšteva 3 

november DSS Šoporňa - Štrkovec Oslava narodenín a menín PSS 14 

 Šoporňa hotel Relax Inn Rekreačný pobyt 12 dní 12 

 Lehnice Katarínska zábava 6 

 Starý Smokovec Rekreačný pobyt 5 dní 4 

december DSS Šoporňa - Štrkovec Oslava narodenín a menín PSS 14 

 Tekovské Nemce Mikulášska zábava 5 

 Trnava TTSK Predajné vianočné trhy 2 

 Trnava Benefičné podujatie Novares 8 

 DSS Šintava Zdobenie stromčeka 4 

 Šoporňa Vianočný koncert 6 

 Galanta Vianočný koncert 12 

 DSS Šoporňa - Štrkovec Silvestrovská oslava 55 

 Kráľová nad Váhom Betlehem na farme Humanita 7 
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Fotogaléria z podujatí v roku 2018 

 

OSLAVA NARODENÍN – január 2018 
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Valentín v DSS Šintava /hore / a v DSS Šoporňa-Štrkovec / dole / 
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ŠTRKOVECÁ BARÓNKA – marec 2018 

 

Oslava životného jubilea 40.rokov 
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Svetový deň stolného tenisu 5.4.2018 

 

 

Dr. Klaun – apríl 2018 
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Sviatok sv. Floriána – máj 2018 / hore / - rekreačný pobyt v Osrblí / dole / 
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MDD spolu so ZŠsMŠ v Šoporni  

 

Medzinárodné rybárske preteky Zlatá rybka – jún 2018 
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Country hody Zavar – jún 2018 

 

Opekačka a varenie guláša – júl 2018 
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Varenie guláša – DUSLO – September 2018 

 

Pútnické Poľsko – September 2018 
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koncert Integrácia Bratislava – október 2018 / hore / - wellness v Piešťanoch / dole / 
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Rekreačný pobyt Relax Inn – November 2018

 

Trhy na Úrade TTSK – December 2018 
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Mikuláš – december 2018/hore / - Vianočný koncert v Galante / dole / 
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4.3 Propagácia zariadenia DSS Šoporňa – Štrkovec 

 

 Zaujímavé a významné akcie zariadenia boli prezentované a publikované v „Šopornianskych 

novinách“, prostredníctvom rádia Regina, regionálnej televízie Krea a na webovej stránke 

zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj: www.trnava-vuc.sk. 

 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec má zriadenú web 

stránku: www.dsssopornastrkovec.sk, prostredníctvom ktorej informuje širokú verejnosť 

o svojej činnosti a zrealizovaných aktivitách. 

 Zariadenie  sa prezentovalo na rôznych výstavách, podujatiach usporiadaných v zariadení 

i mimo zariadenia a zároveň prostredníctvom propagačných materiálov buletínov. 

 Všetky kultúrne, spoločenské akcie a významné podujatia boli priebežne zapisované 

v kronike zariadenia. 

 Zariadenie sprístupňuje informácie  širokej verejnosti prostredníctvom organizovania 

rôznych podujatí v zariadení i mimo neho, v spolupráci a externými organizáciami. 

 

4.4 Partnerská spolupráca 

DSS Šoporňa – Štrkovec sa svojou činnosťou podieľa na podpore a rozvoji miestnej komunity nielen 

poskytovaním sociálnych služieb, ale ja pracovnými príležitosťami, organizovaním spoločenských 

podujatí, spoluprácou s Obecným úradom a rozvojom partnerstiev na základe vzájomne užitočných 

vzťahov. Rozvíjaním partnerstiev sme sledovali štyri základné ciele: 

1. Realizácia sociálnej politiky zriaďovateľa. 

2. Zabezpečenie sociálnych kontaktov našim klientom pre zabraňovanie sociálnej vylúčenosti 

a na podporu začleňovania sa do spoločnosti. 

3. Zabezpečenie odborných kontaktov našim zamestnancom. 

4. Zabezpečenie dobrých dodávateľsko odberateľských vzťahov. 

Partnerstvá sme rozvíjali na neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na 

neformálnom základe sme orientovali na uskutočňovanie spoločných aktivít v prospech prijímateľov 

sociálnej služby, najmä kultúrneho a duchovného charakteru.  

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.dsssopornastrkovec.sk/
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Zainteresované strany s ktorými rozvíjame neformálne partnerstvá sú najmä: 

 Ženijný prápor Sereď 

 Duslo, a.s. Šaľa 

 Základná škola s materskou školou Šoporňa 

 Základná škola s materskou školou Pata 

 Detský folklórny súbor Važinka 

 Folklórny súbor Važina 

 Farma Humanita Kráľová nad Váhom 

 Farnosť Pata 

 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 I.D.C. Holding a.s. Sereď 

 Občianske združenie Pomocníček v Seredi 

 Občianske združenie ProVita Šaľa 

 Občianske združenie Sme ľudia 

 Spoločnosť BELLA s.r.o 

 Mesto Šaľa 

 Mesto Sládkovičovo 

 Firma SEEDSTAR 

 Sociálno – rehabilitačného zariadenia pre mentálne postihnuté osoby a psychiatrických 

pacientov Kemö Meri Tatabánya (Maďarsko) 

 Zariadenie Jugend am Werk z Viedne (Rakúsko) 

 Katolícka jednota Slovenska so sídlom v Šali 

 DSS Olichov 

 CSS Kostolná – Záriečie 

 DSS Merema Modra – Harmónia 

 DSS Prešov 

 DSS Rožňava 

 DSS Domko Košice 
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 DSS Neporadza 

Partnerstvá na formálnom základe sme rozvíjali hlavne na základe spoločných zmlúv, projektov 

alebo boli založené na príbuzenskom vzťahu k našim prijímateľom sociálnej služby a na potrebe  

spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou. 

 Zainteresované strany vo formálnych partnerstvách sú najmä: 

 VÚC Trnava 

 Obec Šoporňa 

 Farnosť Šoporňa 

 Mudr. Marta Nagyová, všeobecný lekár pre deti a dorast Šoporňa 

 Mudr. Marta Petrovská, praktický lekár pre dospelých Šoporňa 

 MB DENT, spol. s.r.o. Sereď, prevádzka Zdravotné stredisko Šoporňa 

 Mudr. Mário Straka, psychiater Galanta 

 Spoločnosť Bella, s.r.o. 

 Veolia Energia Slovensko, a.s. 

 

4.5 Projekty, výzvy, granty realizované v roku 2018 

V roku 2018 sme v zariadení pravidelne sledoval výzvy na granty. Vypracovali a podali sme si 

žiadosti na granty. V dole uvedenej tabuľke uvádzame prehľad úspešne zrealizovaných 

a nezrealizovaných projektov. 

Tabuľka č.12: Prehľad úspešných a neúspešných projektov v roku 2018 

Názov 
poskytovateľa 
príspevku/grantu 

Názov projektu Celkové 
výdavky 

Vlastné zdroje Obdobie realizácie 

Nadácia Agrofert Podpora osôb s MP – 
Zvýšenie kvality bývania, 

6000 €  Január 2018 
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konformity 

Nadácia SPP Podpora 
znevýhodnených skupín 
obyvateľstva: Welness 
pobyt v Piešťanoch 

3000 €  Október 2018 

Výzva TTSK 
č.1/2018 

Podpora kultúrnych, 
umeleckých aktivít 
a mláídeže: To sme my 

902,50 € 47,50 € December 2018 

NESCHVÁLENÉ 

Výzva TTSK 
č.2/2018 

Podpora zdravia, 
prevencie chorôb 
a aktivít zameraných na 
pomoc pre sociálne 
odkázaných občanov: 
Bazálna stimulácia 

855 € 45 € December 2018 

Výzva TTSK 
č.3/2018 

Podpora športových 
aktivít a mládeže: Oáza 

500 € 25 € December 2018 
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5 VÍZIA, POSLANIE A STRATEGICKÉ CIELE NA OBDOBIE 2018 – 2022 

Všeobecná vízia vychádza zo základných dokumentov o ľudských právach. Je v súlade so 

strategickými dokumentmi na úrovni SR, Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb v SR 

a Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej 

republike. 

Špecifickou víziou DSS Šoporňa – Štrkovec je: Zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje 

čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne 

a bezpečné služby. 

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu 

spokojnosť klienta. „Sme tu. Pripravení a ochotní, ľudsky nastavení, chápajúci, aj profesionálni...“  

Základným poslaním je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť 

dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich klientov a ich rodinných príslušníkov 

s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a vyrovnané hospodárenie. 

Strategické ciele v DSS Šoporňa – Štrkovec sme mali na obdobie 2017 – 2022 stanovené 

nasledovne: 

Tabuľka č.13: Strategické ciele zariadenia na obdobie rokov 2017 - 2022 

Cieľ Obsah Obdobie 

Cieľ 1 Poskytnúť klientom možnosť pracovnej rehabilitácie až 
pracovnej inklúzie. Začleniť klientov do pracovného procesu 
v rámci interných podmienok zariadenia a externých 
podmienok dostupnej infraštruktúry. 

2017 - 2020 

Cieľ 2 Zriadiť podporované bývanie 1 v rámci širšej komunity. 2017 - 2019 

Cieľ 3 Zriadiť podporované bývanie 2 v rámci širšej komunity. 2017 - 2022 

Cieľ 4 Vypracovať a zaviesť do praxe jednotlivé metodické príručky 
odborných procesov. 

2017 - 2018 

Cieľ 5 Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov o riadení rizík 
a krízových situácií so zavedením riadenia rizík do praxe. 
 

2017 - 2018 

Cieľ 6 Vypracovať a zaviesť adaptačný proces zamestnancov. 2017 - 2018 
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K 31.12.2018 sa nám podarilo zo strategických cieľov uvedených v tabuľke č.10 splniť nasledovné 

ciele: 

Cieľ 1: Poskytnúť prijímateľom sociálnej služby možnosť pracovnej rehabilitácie až pracovnej 

inklúzie. Začleniť  prijímateľov sociálnej služby do pracovného procesu v rámci interných 

podmienok zariadenia a dostupných podmienok infraštruktúry. 

Cieľ 1 sa nám podarilo naplni len čiastočne. Prijímateľov sociálnej služby sme začlenili do 

pracovného procesu v rámci interných podmienok zariadenia. Prijímatelia sociálnej služby 

vykonávajú pomocné práce v práčovni (odnášanie prádla, vyvesenie prádla a iné), v kuchyni (pri 

výdaji potravín zo skladov, pri uložení tovaru v sklade a iné), pomocné práce pri skrášľovaní 

exteriéru zariadenia (hrabanie, okopávanie, trhanie buriny, zalievanie a iné.). Prijímatelia sociálnej 

služby zatiaľ vykonávajú tieto práce v rámci sociálnej rehabilitácie bez finančného ohodnotenia. 

K splneniu tohto cieľa je nutné je dotiahnuť právne opatrenia k tomu, aby prijímatelia sociálnej 

služby boli za danú prácu odmeňovaní finančnou čiastkou (napr. práca na dohodu v rámci 

chránených dielní) a zároveň boli zachované všetky ich práva vyplývajúce z dokumentov slovenskej 

legislatívy. Nevyhnutná spolupráca s právnikom a podnikateľskými subjektmi a samosprávou 

v rámci širšej komunity. 

Cieľ 2 a cieľ 3: Zriadiť podporované bývanie 1 a podporované bývanie 2 v rámci širšej komunity. 

Tento cieľ sa nám nepodarilo naplniť, nakoľko sa nám nepodarilo získať finančné prostriedky na 

prenájom domu, bytu. Naďalej budeme pokračovať v hľadaní vhodných priestorov na prenájom 

a žiadať finančné prostriedky na ich zabezpečenie. 

Cieľ 4: vypracovať a zaviesť do praxe jednotlivé metodické príručky odborných procesov 

Cieľ 4 sa nám podarilo úspešne naplniť. V zariadení sme obstarali  4 metodické príručky, ktoré sme 

následne zaviedli do praxe a to konkrétne:  

 Na úseku Ošetrovateľstva, opatrovateľstva, rehabilitácie a hygieny boli zavedené 2 

metodické príručky, konkrétne: Metodika ošetrovateľského procesu v zariadení sociálnych 

služieb a Individuálny prístup a individuálne plánovanie v opatrovateľskom procese 

(metodická príručka opatrovateľského procesu). 

 Na úseku Sociálnej rehabilitácie a výchovy: Metodika individuálneho plánovania 

s programom sociálnej rehabilitácie. 
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 Metodika riadenia rizík. 

Cieľ 5: Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov o riadení rizík a krízových situácií so zavedením 

riadenia rizík do praxe. 

Zamestnanci DSS Šoporňa – Štrkovec absolvovali školenie oriadení rizík a krízových situácií. Riadenie 

rizík bolo zavedené do praxe zatiaľ len čiastočne. 

Cieľ 6: vypracovať a zaviesť adaptačný proces zamestnancov. 

Adaptačný proces zamestnancov spadá do Procesu riadenia ľudských zdrojov. Zamestnanci prijatí 

v roku 2018 nemali vypracovaný adaptačný proces zamestnancov z dôvodu nedostatku pracovných 

síl na administratívnom úseku.  

5.1 SWOT analýza aktuálne poskytovaných sociálnych služieb 

Swot analýza DSS Šoporňa – Štrkovec zahrňuje 4 oblasti: 

 Organizácia práce a manažment/Ľudské zdroje 

 Prevádzka a infraštruktúra 

 Sociálne služby, starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby 

 Spolupráca a komunikácia 

SWOT: Organizácia práce a manažment / Ľudské zdroje 

Silné stránky Slabé stránky 

 dlhoročné skúsenosti s poskytovaním 
sociálnych služieb v predmete činnosti 
zariadenia 

 kvalifikovaný, profesionálny personál 
orientovaný na prijímateľa sociálnej 
služby 

 práce v interdisciplinárnom tíme 
 zavedený informačný systém Cygnus 
 dobré medziľudské vzťahy na pracovisku 
 organizovanie seminárov pre 

zamestnancov a iné zariadenia 
 získavanie zdrojov z projektov 

zameraných na skvalitnenie 
poskytovania sociálnej služby 

 deficit adaptačného procesu nového 
zamestnanca ( vedenie dokumentácie 
z adaptačného procesu, hodnotenie fázy 
adaptácie) 

 nedostatočné finančné ohodnotenie 
zamestnancov v pomáhajúcich profesiách 
v sociálnej sfére 

 zvýšenie vekového priemeru 
zamestnancov (odchod zamestnancov do 
starobného dôchodku, deficit novej 
pracovnej sily) 

 deficit aktuálnej odbornej literatúry pre 
zamestnancov 

 ohrozenie zamestnancov prijímateľmi 
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 benefity pre zamestnancov (príspevok 
do 3. dôchodkového piliera) 

 členstvo v Odborovej organizácii, ktorá 
háji práva zamestnancov 

 zavedený systém procesného riadenia 

sociálnej služby s psychiatrickou 
diagnózou (nutné špecializované 
zariadenia 

 zvyšovanie požiadaviek na zamestnanca 

Príležitosti Ohrozenia 

 neustále zvyšovanie kvalifikácie 
zamestnancov, kreditové vzdelávanie (v 
smere zavádzania a uplatňovania nových 
trendov a postupov pri poskytovaní 
sociálnych služieb napr. semináre, 
konferencie, prednášky...) 

 realizácia supervízie 

 odliv odborného kvalifikovaného 
personálu z dôvodu nedostatočného 
finančného ohodnotenia, dovŕšenia 
dôchodkového veku (zamestnanci starnú 
a mladí považujú prácu v danej oblasti za 
nelukratívnu, finančne slabo ohodnotenú 
a psychicky náročnú 

 únava a prepracovanosť personálu, 
hrozba syndrómu vyhorenia 

 ohrozenie zamestnancov prijímateľmi 
sociálnej služby s psychiatrickou 
diagnózou (nutné špecializované 
zariadenia) 

SWOT: Prevádzka a infraštruktúra 

Silné stránky Slabé stránky 

 rehabilitačná miestnosť denne využívaná 
prijímateľmi sociálnej služby 

 zastrešená terasy na prízemí a poschodí 
zariadenia využívané prijímateľmi 
sociálnej služby 

 čiastočne oplotený areál, ktorý slúži 
prijímateľom sociálnej služby ako 
oddychový zóna a na spoločné podujatia 

 vybavenie exteriéru lavičkami, 
hojdačkami, ihriskom na petanque, 
futbalovým ihriskom, altánkom, 
jazierkom (pre športové vyžitie a oddych 
prijímateľom sociálnej služby) 

 kompletná rekonštrukcia hygienických 
zariadení, ich bezbariérovosť 

 rekonštrukcia izieb prijímateľov sociálnej 
služby na poschodí (maľovanie, výmena 
podláh) 

 moderné vybavenie priestorov 

 zariadenie je umiestnené na majeri 
(segregovane od intaktnej populácie, 
žiadna sociálna vybavenosť – úrady, 
obchody, pošta, lekári) 

 nedostatočné technické vybavenie 
(vzhľadom na situovanie zariadenia – 
problémy s pripojením na  internetové 
a telekomunikačné siete) 

 čiastočné bariéry v interiéri zariadenia 
 spoločné hygienické zariadenia 
 chýbajúca bezpodnetová miestnosť pre 

stabilizáciu a psychický nepokoj PSS, 
priestory vyššieho štandardu (telocvičňa) 

 chýbajúce podporované bývanie 
 nedostatočné súkromie PSS v súvislosti 

s bývaním vo viacposteľových izbách 
 nedostatočná kapacita podlahovej 

plochy na jedného PSS (nezhoda 
s vyhláškou č. 210/2016 ministerstva 
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zariadenia a izieb  
 vlastná stravovacia prevádzka 
 vlastná autoprevádzka 
 vlastná práčovňa 
 výťah - bezbariérovosť 

zdravotníctva) 
 chýbajúca časť oplotenia 

Príležitosti Ohrozenia 

 zakúpenie a prenajatie domu, bytu pre 
samostatnejšie bývanie PSS mimo areálu 
zariadenia, v širšej komunite 

 prístavba k zariadeniu 
 výstavba novej kuchyne, práčovne v súlade 

so súčasnými požiadavkami a normami 
 zabezpečenie priestorových možností pre 

PSS v súlade s platnou legislatívou 
 zabezpečenie internetu pre PSS na 

využívanie komunikácie prostredníctvom 
sociálnych sietí 

 nedostatok finančných prostriedkov na 
budovanie a skvalitnenie poskytovania 
sociálnych služieb 

 lokalizácia zariadenia  (nedostatočné 
dostupnosť a frekvencia) autobusového 
spojenia 

SWOT: Sociálne služby, starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby 

Silné stránky Slabé stránky 

 individuálne plánovanie zamerané na 
prijímateľa sociálnej služby 

 realizácia prijímateľov sociálnej služby 
v rámci sociálnej rehabilitácie (využívanie 
prvkov ergoterapie, arteterapie, 
biblioterapie, dramatoterpie,muzikoterapie 
a iné) 

 zabezpečenie vzdelávania pre 
školopovinných prijímateľov sociálnej 
služby v spolupráci so Špeciálnou základnou 
školou v Seredi (zabezpečenie odvozu 
a doprovodu prijímateľa sociálnej služby do 
Špeciálnej školy v Seredi, sprostredkovanie 
návštev špeciálnej pedagogičky v zariadení) 

 zabezpečenie vzdelávania a výchovy pre 
maloletého prijímateľa sociálnej služby 
v materskej škole v Spojenej škole 
internátnej v Nitre (integrácia maloletého 
prijímateľ sociálnej služby medzi 
rovesníkov) 

 nízky podiel rodinných príslušníkov, 
ktorí spolupracujú so zariadením 
a udržiavajú priamy, písomný alebo 
telefonický kontakt s prijímateľmi 
sociálnej služby 

 tvorba pohľadávok prijímateľov 
sociálnej služby z dôvodu ich nízkych 
príjmov 

 záujem o poskytovanie služieb 
v zariadení  dopyt prevyšuje ponuku 

 znižujúci sa záujem PSS o aktivity 
v zariadení 

 zmiešané diagnózy 
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 poskytnutie výchovy maloletým 
prijímateľom sociálnej služby 
pedagogickým pracovníkom priamo 
v zariadení 

 dostupnosť odbornej lekárskej starostlivosti 
 prepravná služba vlastným motorovým 

vozidlom zariadenia (lekárske vyšetrenia, 
Špeciálna škola v Seredi, akcie, podujatia a 
výlety prijímateľov sociálnej služby mimo 
zariadenia) 

 kvalifikovaní zamestnanci na vykonávanie 
psychotestov pre zamestnancov 
v sociálnych službách, v rámci regiónu 

 kvalifikovaný sociálny pracovník na 
vykonávanie sociálnych posudkov pre účely 
odkázanosti na sociálnu službu 
 

Príležitosti Ohrozenia 

 zakúpenie, prenájom domov a bytov 
z dôvodu vytvorenia podporovaného 
bývania pre prijímateľov sociálnej služby 
mimo zariadenia 

 získanie nových priestorov pre ďalší rozvoj 
 spolupráca s ÚPSVaR, podnikateľskými 

a právnymi subjektmi a samosprávou 
v oblasti uplatnenia prijímateľov sociálnej 
služby na trhu práce 

 zvyšujúca sa agresivita prijímateľov 
sociálnej služby so stúpajúcim vekom 

 deficit individuálneho priameho 
kontaktu s prijímateľom sociálnej 
služby v jeho prirodzenom prostredí 
z pohľadu psychiatrickej straostlivosti 

 záujem o poskytovanie služieb 
v zariadení  dopyt prevyšuje ponuku 

 pasivita a nezáujem  PSS o aktivity v 
zariadení 

SWOT: Spolupráca a komunikácia 

Silné stránky Slabé stránky 

 široký výber ponúkaných sociálnych 
služieb 

 tímová odborná spolupráca pri tvorbe 
Individuálnych plánov PSS a riešení ich 
problémov 

 profesionálna spolupráca s lekármi 
a zdravotníckymi zariadeniami (návštevy 
praktického, pediatrického a zubného 

 absencia sociálnych kontaktov 
s intaktnou populáciou z dôvodu 
lokalizácie zariadenia 
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lekára v zariadení, profesionálna 
komunikácia, ľudský prístup) 

 dobrá spolupráca s farnosťou 
(organizovanie sv. omše v zariadení, 
sviatosť zmierenia pre prijímateľov 
sociálnej služby) 

 dobrá spolupráca s Univerzitou Cyrila 
a Metoda v Trnave  

 dobrá spolupráca so Ženijným práporom 
v Seredi 

 spolupráca s organizáciami a subjektmi 
v rámci samosprávy 

 dobrá prezentácia  činnosti 
a poskytovania sociálnych služieb 
zariadenia na verejnosti 

 spolupráca pri riešení problémov 
zariadenia s obecným úradom, štátnymi 
inštitúciami, organizáciami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 
a Úradom TTSK 

 medzinárodné partnerstvo  
s Maďarskom, Rakúskom a Českom ( 
zariadenie Kemö Meri Tatabánya 
(Maďarsko), zariadenie Jugend am Werk 
z Viedne (Rakúsko), Domov Lidmaň 
(Česko) 

 vzájomná spolupráca so zariadeniami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávnych krajov v rámci Slovenskej 
republiky  

 prezentovanie v médiách 

Príležitosti Ohrozenia 

 rozvíjanie partnerstiev a spolupráce 
v rámci skvalitnenia poskytovania 
sociálnych služieb 

 predsudky verejnosti smerom 
k mentálne postihnutým ľuďom 
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5.2 Ciele na rok 2019. 

 A. Naplniť potreby a požiadavky PSS, ich zákonných zástupcov a zamestnancov 
s akcentom na dodržiavanie ľudských práv a slobôd 

Úloha č.1  Spoločným úsilím všetkých zainteresovaných strán dosiahnuť a trvale 
udržať plné uspokojenie potrieb a požiadaviek PSS a ich zákonných 
zástupcov. 

 Dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zúčastnených strán. 
 Zabezpečiť spokojnosť zamestnancov. 
 Dosahovať vyrovnané hospodárenie. 
 Napredovať v súlade s novými trendmi, potrebami a požiadavkami 

spoločnosti a zriaďovateľa. 

Úloha č.2  Vytvoriť kvalitné prostredie pre poskytovanie sociálnych služieb 
s dôrazom na humanizáciu a deinštitucionalizáciu sociálnych služieb 
výstavbou prístavby v areály zariadenia.  

Úloha č.3  Poskytnúť 6 (12) prijímateľom sociálnej služby (PSS) sociálnu integráciu až 
inklúziu do komunitného prostredia zakúpením, alebo prenájmom 1 - 2 
rodinných domov v okolitých obciach.  

Úloha č.4  Poskytnúť 8 PSS možnosť pracovnej rehabilitácie až pracovnej inklúzie.  
V časovom horizonte 5 rokov (miesta sa uvoľňujú prirodzeným úbytkom) 
vytvorenie pracovných skupín - chránených pracovísk. Pri plánovanej 
spolupráci s Centrami pre deti a rodinu v okolí. 

Úloha č.5  Naďalej nepretržite cez proces Individuálnych plánov, podporovať rast 
a udržiavanie sebauvedomovania, sebavedomia, nezávislosti, 
samostatnosti a autority PSS, zvyšovaním ich kompetencií, schopností, 
sociálneho uplatnenia a zachovania zdravotnej kondície. 

 B. Zabezpečiť materiálno – technické požiadavky na humanizáciu 
a deinštitucionalizáciu poskytovaných sociálnych služieb 

 
Úloha č.6 

 
 Zapájať sa do grantovej politiky, pracovať v nadáciách, občianskych 

združeniach, zabezpečovať sponzorstvo, pracovať na projektoch 
a výzvach. 
 

 C. Personálne zabezpečenie zariadenia, spolupráca a komunikácia 

 
Úloha č.7 

 
 Aj naďalej otvárať zariadenie okolitému svetu a búrať bariéry a mýty 

o znevýhodnených spoluobčanoch. Informovať verejnosť o možnostiach 
a potrebách týchto ľudí. 

Úloha č.8  Organizovať medzinárodné akcie, stretnutia a výstavy.  
 Organizovať prednášky a odborné semináre. 
 Umožňovať prax, exkurzie, pomoc pri bakalárskych a diplomových prácach  

študentom VŠ, stredných škôl, žiakom. Spolupracovať s armádou SR, 
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klubmi, záujmovými združeniami a umelcami. 

Úloha č.9  Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov podľa skladby, potrieb a požiadaviek 
PSS s cieľom zabezpečiť kvalitné individuálne intervencie k PSS s dodržaním 
podmienok kvality poskytovaných SS, poskytovať internú a externú 
supervíziu zamestnancom, PSS, rodičom atď.,  prípadne kombináciu 
jednotlivých účastníckych skupín. 

Úloha 
č.10 

 Rozšíriť kolektív zamestnancov o odborných pracovníkov prvého 
kontaktu. 
 

Úloha 
č.11 

 Cielene spolupracovať s ÚPSVaR SR v rámci aktívnej politiky trhu práce. 
 Po dostavbe prístavby zariadenia vytvoriť chránené pracovisko – 1 

pracovné miesto – vrátnik. 
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6 HOSPODÁRENIE ZARIADENIA V ROKU 2018 

V roku 2018 sme hospodárili oproti roku 2017 so zvýšeným rozpočtom bežných výdavkov.  

Rozpočet bežných výdavkov bol celkovo za rok 2018 upravený – navýšený 7 krát. Z toho na základe 

žiadosti zariadenia 3 krát. Z týchto úprav sme realizovali vo väčšom rozsahu opravu stien, maľovanie 

miestností a výmenu podlahovej krytiny na hornom úseku zariadenia a maľovanie vstupnej časti 

budovy zariadenia. Ďalej sme zabezpečili nákup ochranných osobných pomôcok pre zamestnancov, 

posteľnej bielizne, uterákov a skladovacích regálov. 

Zvyšné úpravy rozpočtu boli zo strany zriaďovateľa a týkali sa miezd a odvodov. V oblasti 

rozpočtu kapitálových výdavkov nám nebol pridelený pôvodný rozpočet na rok 2018, ale v priebehu 

roka na základe žiadosti zariadenia nám bol upravený rozpočet na nákup umývačky riadu a trojpece 

do kuchyne. Ďalšia úprava sa týkala nákupu a osadenia 4 typových kontajnerov, ktoré naše 

zariadenie nevyhnutne potrebovalo.  

Tabuľka č.14: Zoznam bankových účtov 

Príjmový účet DSS SK46 8180 0000 0070 0049 3230 

Výdavkový účet DSS SK18 8180 0000 0070 0049 3249 

Depozitný účet DSS SK93 8180 0000 0070 0049 3257 

Sociálny fond DSS SK71 8180 0000 0070 0049 3265 

Dary a granty DSS SK49 8180 0000 0070 0049 3273 

Účet obyvateľov DSS SK83 0200 0000 0029 9624 7458 

Fondový účet DSS SK07 0200 0000 0032 3044 4559 
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6.1 Prehľad o peňažných príjmoch  a výdavkoch zariadenia 

V tabuľke uvádzame  schválený, upravený rozpočet a plnenie rozpočtu na rok 2018 podľa 

klasifikácie. 

Tabuľka č.15: Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch zariadenia 

Zdroj Položka 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov položky ekonomickej 
klasifikácie 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po 

zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

bežného 
účtovného 

obdobia 

46 
46 
72f 
46 
46 

212 003 
223 001 
223 003 
292 012 
292 027 

Príjmy z prenájmu 
Príjmy za ubytovacie služby 
Príjmy za stravovanie zamestnancov 
Dobropisy 
Iné - MP 

0 
131 707 
6500 
0 
0 

1 
138 570 
6836 
0 
0 

1 
144 208,70 
6835,86 
1114,5 
466,63 

Spolu   138 207 145 407 152 626,69 

Tabuľka č.16: Výdavky rozpočtu 

Kategórie 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov kategórie 
ekonomickej 
klasifikácie 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

bežného 
účtovného 

obdobia 

 
600 
600 
600 

 
Bežné výdavky 72a 
Bežné výdavky 41 
Bežné výdavky 46 

 

 
0 

730 538 
138 207 

 
1597 

831 315 
145 407 

 
0  

831 315 
145 407 

Spolu 600  868 745 978 319 976 722 

700 Kapitálové výdavky 46 0 50 120 47 593,19 

Spolu 700  0 50 120 47 593,19 

Spolu 600+700  868 745 1 028 439 1 024 315,19 
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Tabuľka č.17: Výdavky kapitálového rozpočtu 

Program Zdroj Položka 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov položky 
ekonomickej 
klasifikácie 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po 

zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

bežného 
účtovného 

obdobia 

 46 713 004 prevádzkové stroje 0 7120 7097,22 

 46 717 001 typový kontajner 0 43 000 40 495,97 

Spolu  700  0 50 120 47 593,19 

 

6.2 Pohľadávky a záväzky 

Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy. 

Tabuľka č.18: Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy. 

Pohľadávky Riadok 
súvahy 

Hodnota 
pohľadávok netto 

Opis 

Pohľad z nezdaň. Príjmov 068 12 566,49 Pohľad za poskytnuté sociálne služby 

Spolu 060 12 566,49  

Tabuľka č. 19: Pohľadávky podľa doby splatnosti 

Pohľadávky Zostatok k 31.12.2018 

Pohľadávky z toho: 12 566,49 

a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka  

b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov  

c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov  
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Tabuľka č.20: Záväzky podľa doby splatnosti 

Záväzky Zostatok k 31.12.2018 

Záväzky z toho: 77 482,21 

a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 74 193,21 

b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov 3 289 

c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov  

 

Tabuľka č. 21: Záväzky podľa jednotlivých položiek 

Záväzky Zostatok k 31.12.2018 

Dlhodobé záväzky z toho: 3289 

 záväzky zo sociálneho fondu 3289 

  

Krátkodobé záväzky z toho: 74 193,21 

 záväzky voči dodávateľom 2037,70 

 záväzky voči zamestnancom 35 072,19 

 záväzky voči poisťovniam 23 908,86 

 záväzky voči daňovému úradu 5207,88 

 iné záväzky 7966,58 

 

Rok 2018 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnenie rozpočtu 

Príjmy 138 207 145 407 152 626,79 

Výdavky spolu 868 745 1 028 439 1 024 315,19 

Výdavky bežné (600) 868 745 978 319 976 722 

Mzdy (610) 508 000 523 752 523 752,20 

Poistné a prísp. poisť.(620) 177 546 193 221 193 221,86 

Tovary a služby (630) 178 199 251 674 250 076,22 

Transfery bežné (640) 5000 9672 9671,72 

Výdavky kapitálové (700) 0 50 120 47 593,19 
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7 PREHĽAD O STAVE MAJETKU ZARIADENIA 

 

Odpisy majetku roku 2018 boli riadne zaúčtované. Stav majetku v DSS Šoporňa – Štrkovec je 

uvedený v nasledujúcich tabuľkách. 

Tabuľka č.22: Finančná hodnota dlhodobého majetku 

Názov Účet Riadok úvahy Hodnota 

Stavby, budovy 021 015 705 898,73 

Hnuteľný majetok 022 016 125 463,39 

Dopravné prostriedky 023 017 124 236,75 

Pozemky 031 012 2 253,14 

Spolu   957 852,01 

 

Tabuľka č.23: Obežný majetok 

Položka 

zásob 

Riadok 

súvahy 

Hodnota 

k 01.01.2018 

Prírastky Úbytky Hodnota 

k 31.12.2018 

Materiál 035 48 669,55 107 004,16 78 327,76 77 345,95 

Spolu  48 669,55 107 004,16 78 327,76 77 345,95 

 

Tabuľka č.24: Drobný hmotný majetok na podsúvahových účtoch 

Položka zásob Riadok súvahy Hodnota 

k 01.01.2018 

Prírastky Úbytky Hodnota 

k 31.12.2018 

DHM v používaní  281 698,56 10 854,60 27 275,41 265 295,25 

OTE    23 722,24      777,87   4 118,53   20 381,58 

Spolu  305 420,80 11 632,47 31 393,94 285 676,83 
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8 EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA ROK 2018  
 
V tabuľke uvádzame ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018. 
 

Tabuľka č.25: Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018 (v zmysle §72 ods. 5 zákona č.448/2008  

                       Z. z. o sociálnych službách) 

 Úplný text položky ambulantný týždenný celoročný ambulantny celoročný SPOLU 

    pobyt pobyt pobyt pobyt pobyt v € 

a) mzdy, platy a OOV * 9 522,76   514 229,44     523 752,20 

b) poistné * 3 513,12   189 708,74     193 221,86 

c) tuzem. cestov. náhrady * 4,76   257,34     262,10 

d) energie * 1 126,70   60 842,14     61 968,84 

e) materiál * 938,06   50 655,55     51 593,61 

f) dopravné * 71,00   3 834,21     3 905,21 

g) rutinná údržba * 60,68   3 277,09     3 337,77 

h) nájomné * 472,23   3 499,17     3 971,40 

i) výdavky na služby * 472,23   25 500,82     25 973,05 

j) výdav. na bež. transfery * 175,84   9 495,88     9 671,72 

k) odpisy * 809,86   43 732,00     44 541,86 

SPOLU v € 17 167,24 0,00 905 032,38 0,00 0,00 922 199,62 

       

       
Počet prijímateľov v r. 
2018 - kapacita podľa 
registra 1 0 54 0   55 

       

       Priemer EON/1.mes./1 
klient 1 430,60 ########## 1 396,65 ############### ########### 1 397,27 

       Výška ekonomicky oprávnených nákladov v DSS pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec bola 

vypočítaná na sumu 1397,27 €. 



 

 

  

63 

 

ZÁVER  

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec je moderným 

zariadením, ktoré poskytuje kvalitné, flexibilné a v maximálnej miere orientované sociálne 

služby zamerané na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby.  

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec poskytuje sociálne 

služby humánne a v esteticky upravenom prostredí, s pocitom bezpečia a spokojnosti, na 

základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných 

slobôd. 

 

 


