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Úvod 

Vážené dámy a páni, prijímatelia sociálnych služieb a čitatelia! 

Vo Výročnej správe za rok 2018 Vám chceme ukázať život, prácu, aktivity 

a hospodárenie Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača v Bratislave.  

Na ďalších stranách si môžete prečítať a pozrieť, ako sa Domovu sociálnych služieb 

a zariadeniu pre seniorov Rača darilo. 

 

Na úvod by sme radi poďakovali všetkým, ktorí nám pomáhajú a podporujú nás v snahe 

pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú.  

 

Ďakujeme zriaďovateľovi zariadenia – Bratislavskému samosprávnemu kraju, Mestskej 

časti Bratislava - Rača,  ako aj ďalším organizáciám, inštitúciám, dobrovoľníkom, 

rodinným príslušníkom, prijímateľom sociálnych služieb a ostatným fyzickým osobám. 

Za snahu pre skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb chceme poďakovať všetkým 

zamestnancom, ktorí sú v priamom  kontakte s prijímateľom a ktorí najviac prispievajú k 

napĺňaniu cieľa nášho zariadenia, k starostlivosti o našich prijímateľov a vytváraniu 

príjemnej atmosféry. Rovnako ďakujeme i všetkým zamestnancom, ktorí zabezpečujú 

plynulú prevádzku nášho zariadenia a vytvárajú tým priaznivé podmienky pre plnenie 

úloh zamestnancov v priamom kontakte s našimi prijímateľmi.    

Ďakujeme príbuzným prijímateľov za ich dôveru, ochotu pomôcť a podporu. 
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Informácie o zariadení 

Názov organizácie:  

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača  

 
Sídlo:  

Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 

 
IČO:  

308 041 91 

 
Zriaďovateľ:  

Bratislavský samosprávny kraj 

 
Štatutárny orgán:  

Mgr. Ján Kmeť, PhD. 

 
Forma pobytu:  

celoročná pobytová forma 

 
Druh poskytovanej sociálnej služby:  

 Zariadenie pre seniorov,  

 Domov sociálnych služieb,  

 Špecializované zariadenie 

 
Právna forma:  

rozpočtová organizácia, príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Bratislavského 

samosprávneho kraja 
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Zariadenie vzniklo v roku 1993 ako sociálne centrum a postupne svoje služby rozširovalo 

o ďalšie služby a priestory.  

Ako reakciu  na požiadavku žiadateľov zariadenie DSS a ZpS  Rača od 1.9.2018 poskytuje 

sociálnu službu v špecializovanom zariadení.   

Zariadenie poskytuje sociálne služby na adresách: 

 Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava  s kapacitou 60 miest  

 Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava s kapacitou 143 miest 

 Strelkova 2, 831 06 Bratislava ( budova je momentálne z technických príčin 

uzavretá)  s kapacitou 33 miest   

 

DSS a ZpS Rača poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom 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 a v súlade so Všeobecnými 

záväznými nariadeniami Bratislavského samosprávneho kraja.  

V nadväznosti na rok 2015 kedy sa zariadenie DSS a ZpS Rača  zapojilo do Národného 

projektu „ Podpora  deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb 

v Slovenskej republike“ sa v  roku 2018 pokračovalo v príprave na rekonštrukciu a  

vybudovanie nových priestorov pre našich prijímateľov. 

 

 

Predmet činnosti organizácie a cieľová skupina 
 
 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača poskytuje sociálne služby: 

- v zariadení pre seniorov  - fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je 

mobilná bez použitia kompenzačných pomôcok, je orientovaná v osobe, priestore 

a čase, je  odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,  

- v domove sociálnych služieb -  plnoletej  fyzickej osobe s výnimkou fyzických osôb 

s duševnou zaostalosťou – mentálnou retardáciou a s výnimkou fyzických osôb 

s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok, ak 
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je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 

V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 

- v špecializovanom zariadení -  plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 

a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova 

choroba, alebo demencia rôzneho typu etiológie.   

 

Vízia, poslanie a ciele 

 

Víziou zariadenia je aj naďalej zlepšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a byť  

otvoreným a vyhľadávaným zariadením pre zaujímavé a podnetné aktivity, príjemný 

personál a jeho odbornú starostlivosť.  

Za poslanie považujeme uspokojovanie všetkých potrieb prijímateľov sociálnych služieb 

a individuálny prístup k nim. 

Snahou je, aby každý prijímateľ v zariadení našiel domov, kde môže prežiť svoj život 

dôstojne, v radosti, pokoji, vzájomnej úcte a dôvere.  

Prijímatelia sociálnych služieb sú podporovaní v rozvoji svojich schopností, zručností, 

vedeniu k samostatnosti a pocitu vlastnej užitočnosti. 

Ciele poskytovania sociálnych služieb: 

 podporovať aktivity na udržiavanie sebaobslužných činností a rozvoj sociálnych 

zručností a tvorivosti na základe individuálneho prístupu k prijímateľovi,  

 rešpektovať ľudské práva prijímateľov, monitorovať spokojnosť, zabezpečiť 

bezpečnosť,  

 sledovaním napĺňania jednotlivých procesov činnosti zvyšovať kvalitu 

poskytovaných sociálnych služieb, 

 zmierniť riziko sociálneho vylúčenia a segregácie prijímateľov od ostatnej 

populácie podporou ich účasti na spoločenskom živote a integrácii do bežného 

života v komunite, 

 podporovať osobnostný rozvoj zamestnancov zvyšovaním ich odbornej úrovne, 

ľudského prístupu, možnostiach podpory prijímateľom, aby starostlivosť o nich 

nebola iba zamestnaním, ale predovšetkým poslaním, 
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 využívať spoluprácu s verejnosťou, miestnou komunitou, dobrovoľníkmi a 

študentmi stredných a vysokých škôl humanitného zamerania, 

 skvalitňovať ubytovanie zabezpečovaním účelného a estetického vybavenia izieb, 

spoločenských a prevádzkových priestorov,  

 zabezpečovať úpravu a skrášľovanie prostredia, v ktorom prijímatelia žijú. 

 

Vyhodnotenie činnosti sociálno – zdravotného oddelenia 

 

Budovu na Podbrezovskej 28,  tvoria,4 úseky: 

0. poschodie – 1. úsek 

1. poschodie – 2. úsek 

2. poschodie – 3. úsek 

3. poschodie – 4. úsek 

Obidve budovy Pri vinohradoch 267 sú 5. úsekom zariadenia. 

Na jednotlivých úsekoch zabezpečovali plnenie úloh multiprofesné tímy tvorené 

koordinátorom úseku,  ktorým je sociálny pracovník alebo sociálny terapeut,  sociálnym 

pracovníkom, sociálnym terapeutom, úsekovou sestrou,  zdravotnou sestrou, 

opatrovateľkami a upratovačkami. 

Na 5. úseku je multiprofesný tím tvorený vedúcou úseku, ktorá je zároveň sociálnym 

terapeutom, sociálnymi pracovníkmi, zdravotnými sestrami, upratovačkami, 

informátormi a nočným dozorom. 

Na všetkých úsekoch boli sociálne pracovníčky v každodennom kontakte s prijímateľmi 

sociálnej služby, poskytovali im informácie, rady a pomáhali im zvládať bežné, ale aj 

výnimočné životné situácie a komunikáciu s rôznymi inštitúciami.  

Ich náplňou bolo aj prijímanie nových prijímateľov, uzatváranie zmlúv o poskytovaní 

sociálnej služby a dodatkov k týmto zmluvám, spolupracovali a komunikovali s rodinou 

a najbližšími príbuznými, uchovávali cenné veci a spracúvali agendu finančných 

prostriedkov na depozitných účtoch prijímateľov a robili s nimi a   pre nich drobné 

nákupy. 

V spolupráci s ekonomicko – prevádzkovým oddelením a oddelením stravovacej 

prevádzky zabezpečovali vyúčtovanie úhrad za ubytovanie, stravu a pomoc pri 

odkázanosti. 
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Denné aktivity sa pravidelne uskutočňujú pod vedením sociálnych terapeutov alebo 

sociálnych pracovníkov. Aktivizačný program sa realizuje každý deň od 9:00 hod. do 

11:30 hod. a v poobedňajších hodinách od 14:00 hod. prebiehajú individuálne terapie, 

prechádzky a pobyt na čerstvom vzduchu v spolupráci s opatrovateľkami, podľa počasia 

v záhrade zariadenia alebo na terase zariadenia. Podľa potrieb prijímateľov sa chodí na 

spoločné nákupy do okolitých obchodov. 

Snahou sociálnych terapeutov bolo zapájať prijímateľov do zmysluplných tvorivých 

činností, ktoré rozvíjali ich motorické, kognitívne, komunikačné a sociálne zručnosti, 

ktoré im napomáhali k prežívaniu zmysluplného života. Využívali pri tom aj prvky 

muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie. 

Každý úsek začína dennú aktivitu rannou rozcvičkou v terapeutických miestnostiach 

alebo na terase budovy. Cieľom denných aktivít je navodiť príjemnú atmosféru, 

aktivizovať a zapojiť prijímateľov do činností, zistiť, aká činnosť je jednotlivým 

prijímateľom blízka a v tejto aktivite ich podporovať. Každý prijímateľ sa podľa svojich 

schopností a zručností venuje inej činnosti. Terapeuti využívajú rôzne techniky na 

prípravu výrobkov, či už krepový papier, látku, farebný papier, drevo, kde si prijímatelia 

trénujú jemnú i hrubú motoriku. Prijímatelia radi  pripravujú materiál na výzdobu 

násteniek, ktoré tematicky spoločne obmieňajú so zamestnancami.  

Popri vytváraní výrobkov počúvajú hudbu rôznych žánrov, hrajú spoločenské hry alebo 

vedú rozhovory o bežných udalostiach, pripravovaných akciách či celospoločenských 

problémoch a témach. Nechýba ani čerstvá káva alebo čaj.  

K imobilným prijímateľom chodia zamestnanci priamo na izbu a venujú sa im na 

individuálnej úrovni. Ak to zdravotný stav prijímateľa dovoľuje, sú vysádzaní do 

invalidných vozíkov alebo na relaxačno-rehabilitačné kreslá. 

Po denných aktivitách slúži táto terapeutická miestnosť aj ako malá jedálnička pre 

prijímateľov, pre ktorých je jedáleň na prízemí budovy ďaleko. Snahou udržať týchto 

prijímateľov  sebestačných, je táto jedálnička na poschodí úplne ideálnym miestnom na 

stravovanie. 

Ďalšou terapeutickou činnosťou je aj tzv. „Chlapská dielňa“, ktorá je zastúpená 

prijímateľmi mužského pohlavia, ktorí brúsia a lakujú lavice v záhrade, zametajú drobný 

odpad z chodníka, polievajú kvety, nosia sadenice a kvety, ktoré sadia a starajú sa o nich 

pre potešenie. 
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K dispozícii je aj telocvičňa vybavená stacionárnym bicyklom, bežiacim pásom, fit 

loptami, orbitrek-steperom, činkami a iným náradím. O telocvičňu a pravidelné ranné 

rozcvičky a individuálne cvičenia sa stará nový fyzioterapeut s rehabilitačným 

pracovníkom.  

 

V prvom polroku pokračovalo DSS a ZpS Rača v počítačových kurzoch, ktoré viedli 

dobrovoľníci. Počítače s internetom sú k dispozícii na každom úseku. 

Jednou z nenahraditeľných potrieb pre prijímateľov sú náboženské potreby. V nedeľu je 

to sv. omša v kaplnke sv. Jozefa. Evanjelické služby Božie sú každú druhú sobotu. 

Spoločenská miestnosť sa využíva na kultúrne podujatia ako koncerty, divadlo, 

prednášky, Maškarný ples, vianočné pečenie alebo Katarínsku zábavu. 

Prijímatelia veľmi aktívne a radi pôsobia aj v speváckom súbore zariadenia „Radovanka“, 

ktorý svoj nacvičený program prezentuje v rámci rôznych podujatí v zariadení alebo na 

rôznych podujatiach mimo zariadenia.  

Sociálnu službu zariadenie pre seniorov poskytuje 5. úsek zariadenia. Prijímatelia žijú 

v dvoch oproti sebe stojacich samostatných bytových domoch v jednoizbových bytoch. 

Dôležitým predpokladom aby mohli v tejto časti zariadenia pre seniorov prijímatelia 

sociálnych služieb žiť, je samostatnosť, mobilita a orientácia - v čase, priestore a osobe.  

Celý deň si môžu organizovať podľa svojho vlastného rozhodnutia a to platí aj v prípade 

voľnočasových aktivít. Avšak sú im ponúkané rozmanité voľnočasové aktivity v rámci 

aktivizácie. Sú to pracovné, pohybové a spoločenské aktivity, ako napríklad výtvarné 

aktivity spojené s tvorením výrobkov, ktoré slúžia na výzdobu spoločných priestorov 

zariadenia, krátke a nenáročné pohybové cvičenia spojené s precvičovaním pamäti ako 

aj skupinové a individuálne rozhovory. Aktivity sa konajú každý deň okrem pondelka 

v doobedňajších hodinách. Raz do týždňa prebiehajú tréningy pamäti. 

V popoludňajších hodinách využívajú prijímatelia účelne zariadenú „čajovňu“ s terasou,  

na spoločné posedenia. 

Pravidelné štvrťročné stretnutia so starostom mestskej časti Rača a s riaditeľom 

zariadenia aj v roku 2018 pokračovali. 
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Prijímatelia jednotlivých úsekov tvoria „Radu klientov“, ktorá sa pravidelne stretáva  raz 

za mesiac na jednotlivých úsekoch a rieši pripomienky, návrhy a podnety jednotlivých 

prijímateľov a otvára sa tu aj Schránka podnetov, o ktorých sa diskutuje. 

Veľká vďaka patrí aj všetkým pani upratovačkám, ktoré sa starajú o čistotu všetkých 

úsekov či už kancelárskych a spoločných priestoroch a samozrejme aj izieb a niektorých 

bytov prijímateľov. 

Zavedením štandardov kvality do sociálnych služieb sa snažíme o  zmenu  v doterajšom 

systéme poskytovaných sociálnych služieb. Snažíme sa vytvárať  priestor pre rozvoj 

vzťahov poskytovateľov sociálnych služieb a prijímateľov založený na partnerstve, 

rovnoprávnosti, individuálnom prístupe a spolupráci. Dôraz je kladený hlavne na rešpekt 

k základným ľudským právam, k ľudskej dôstojnosti a k individuálnemu prístupu. 

 

Kultúrna a záujmová činnosť 

 

január 2018 

18.01.2018 – Stretnutie klientov s pracovníkmi TV LUX 

30.01.2018 – Burza oblečenie pre klientov DSS a ZPS Rača 

február 2018 

10.02.2018 – Vystúpenie ľudovej hudby Sekvoja z Pezinka 

13.02.2018 – Fašiangový ples 

15.02.2018 – Spomienky na starú Bratislavu – vzdelávací cyklus pre klientov 

18.02.2018 – Vystúpenie speváckeho zboru sv. Teobalda 

22.02.2018 – Stretnutie so žiakmi zo ZŠ Hubeného a hranie spoločenských hier 

marec 2018 

08.03.2018 – vystúpenie p. Rosenbergera pri príležitosti MDŽ 

16.03.2018 – Akcia „Týždeň mozgu“ – prednášky, meranie krvného tlaku, meranie 

cholesterolu 
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27.03.2018 – Návšteva kina Polus 

 

 

 

 

 

 

 

apríl 2018 

17.04.2018 – Stretnutie klientov v kaviarni s cestovateľom a fotografom – rozprávanie 

o zážitkoch  z cestovania 

26.04.2018 – Grilovačka v zariadení spojená so sadením kvetov a starostlivosť o záhradu 

zariadenia 

 

 

 

 

 

  

 

máj 2018 

14.05.2018 – Vystúpenie p. Teodora Žatka (prijímateľ) pri príležitosti „Dňa matiek“ 

24.05.2018 – Športový deň  v areáli DSS a ZpS Rača 

 jún 2018 

08.06.2018 – Výlet  do Karpát na Červený kríž  



11 
 

15.06.2018 – Dobrovoľnícky deň s firmou DELOITTE  - údržba záhrady a  grilovačka 

17.06.2018 – Divadelné predstavenie divadla TANDEM v DSS a ZpS Rača  

19.06.2018 – účasť na podujatí Pestrý deň organizovanom na Železnej studničke 

21.06.2018 – Petangový turnaj medzi zariadeniami v Modre 

28.06.2018 – Deň otvorených dverí v DSS a ZpS Rača (1. ročník) 

 

 

 

 

 

 

 

júl 2018 

02.07.2018 – 06.07.2018 - Letný pobyt pre prijímateľov  v  zariadení Betánia Senec n.o.. 

august 2018 

01.08.2018 – Hudobné vystúpenie p. Piačeka 

 

 

 

  

   

 

 

september 2018 
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12.09.2018 – Púť do Marianky 

október 2018 

16.10.2018 – Vystúpenie detí z MŠ Plickova pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

18.10.2018 - Vystúpenie speváckeho súboru Račan spojené s posedením pri vínku 

23.10.2018 – Vystúpenie detí zo ZŠ Tbiliská a vystúpenie  p. Teodora Žatka (prijímateľ) 

24.10.2018 -  Profesionálne fotenie prijímateľov spojené s hraním spoločenských hier 

 

 

 

  

 

 

 

 

november 2018 

8.11.2018 – Prechádzka s prijímateľmi s dobrovoľníkmi  

9.11. 2018 – Meranie krvného tlaku spojené s prednáškou o výžive, ktoré zorganizoval 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

20.11.2018 – Hranie spoločenských hier v DSS a ZpS Rača s dobrovoľníkmi 

27.11.2018 – Katarínska zábava  

december 2018 

6.12.2018 tradičná návšteva Mikuláša, vystúpenie detí zo ZŠ Čachtická a vystúpenie 

domáceho spevokolu RADOVANKA  

13.12.2018 – vystúpenie cimbalovej muziky KAŠTÁROVCI 

17.12.2018 – vystúpenie speváckeho  súboru Radovanka v zariadení v Senci  
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18.12.2019 – vianočné pečenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Občianske združenie  sv. Jozefa 

 

Občianske združenie svätého Jozefa je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie 

občanov, ktorého cieľom je združiť občanov hlavne za účelom podpory rozvoja Domova 

sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, organizovania spoločenských, 

športových a kultúrnych podujatí a organizovania vzdelávacích aktivít pre zamestnancov 

a prijímateľov. 

 

Zámerom občianskeho združenia je aj podporiť individuálny prístup ku každému 

prijímateľovi, zabezpečiť dodržiavanie jeho ľudských práv, túžob a očakávaní tak, aby 

dôstojne prežil obdobie staroby.  

Náplňou občianskeho združenia je na dobrovoľnej báze získavať finančné prostriedky a 

vyhľadávať dobrovoľníkov pre realizáciu aktivít pre prijímateľov sociálnej služby napr. 

pre pobyty, kúpele, kultúrne podujatia v zariadení, humanizáciu vnútorného vybavenia 

a zariadenia budov.  

V roku 2018 sa prostredníctvom občianskeho združenia sv. Jozefa podarilo: 

 nákup rehabilitačných kresiel 

 nákup klimatizačných zariadení 

 spolupráca so škôlkou na projekte „Benjamín“ v Bratislave 

 V roku 2018 občianske združenie sv. Jozefa finančne podporilo: 

 deň otvorených dverí DSS a ZpS Rača 

 letný pobyt seniorov  
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 akciu Naše mesto 

  divadelné predstavenia 

 

Dobrovoľníctvo 

 

V roku 2018 spolupracovalo DSS a ZpS Rača v rámci programu Elderly s dobrovoľníkmi 

z Hewlett-Packard Enterprise Slovakia. V tomto 

programe spolupracuje s Nadáciou Pontis, 

ktorá organizačne zodpovedá za vybrané akcie 

v zariadení a vedie vyúčtovania projektov, ktoré si 

zariadenie dohodlo v rámci spolupráce. 

 

 

Firemné dobrovoľníctvo  - okrem dlhoročnej spolupráce s firmou Hewlett-Packard 

Enterprise Slovakia –  ( spolupráca funguje už 8 rokov ) sa začala v roku 2018 sľubne 

vyvíjať aj  spolupráca  s firmou Dell Technologies.  

 

Program dobrovoľníctva – veľmi dôležitá  súčasť práce našich zamestnancov na 

získavanie dobrovoľníkov. ( Trh dobrovoľníctva, internetová stránka, členstvo 

v Bratislavskom dobrovoľníckom centre od roku 2012 )   Aj v roku 2018 DSS a ZpS Rača 

spolupracovalo s dobrovoľníkmi aj individuálne.   Dobrovoľníci navštevovali prijímateľov 

na izbách, chodili s nimi na prechádzky a nákupy v rámci širšieho okolia Rače.  

Dobrovoľníci z firmy Hewlett – Packard Enterprise Slovakia chodili pravidelne každú 

sobotu do čajovne, ktorá je súčasťou budovy zariadenia pre seniorov a stretávajú sa 

v nej prijímatelia sociálnych služieb, kde si radi 

zaspievajú, porozprávajú sa a vypijú kávu alebo čaj.   

  

 

 

 

https://www.profesia.sk/praca/hewlett-packard-enterprise-slovakia/C9077
https://www.profesia.sk/praca/hewlett-packard-enterprise-slovakia/C9077
https://www.profesia.sk/praca/hewlett-packard-enterprise-slovakia/C9077
https://www.profesia.sk/praca/hewlett-packard-enterprise-slovakia/C9077
https://www.profesia.sk/praca/hewlett-packard-enterprise-slovakia/C9077
https://www.profesia.sk/praca/hewlett-packard-enterprise-slovakia/C9077
https://www.profesia.sk/praca/hewlett-packard-enterprise-slovakia/C9077
https://www.profesia.sk/praca/hewlett-packard-enterprise-slovakia/C9077
https://www.profesia.sk/praca/hewlett-packard-enterprise-slovakia/C9077
https://www.profesia.sk/praca/hewlett-packard-enterprise-slovakia/C9077
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Multidisciplinárny tím a individuálne plány prijímateľov 

sociálnej služby 

 

V roku 2018 prebiehalo individuálne plánovanie  a zhodnotenie individuálnych plánov 

s prijímateľmi sociálnej služby, ich rodinnými príslušníkmi, zdravotnou sestrou, 

sociálnym terapeutom, sociálnym pracovníkom a opatrovateľmi. 

V prípade potreby boli multidisciplinárne stretnutia vykonané iba v prítomnosti 

multidisciplinárneho tímu a prijímateľa sociálnej služby, bez rodinného príslušníka. 

Na multidisciplinárnych stretnutiach sa aktualizovali ciele, potreby prijímateľa.  

U niektorých prijímateľoch zamestnanci lepšie spoznali ich život pred nástupom do 

zariadenia a mohli v mnohých smeroch nadviazať na ich záľuby alebo denný režim, na 

ktorý boli zvyknutí, a tým im spríjemniť nástup do zariadenia a s tým súvisiaci adaptačný 

proces. 

Stretnutia a aktualizácia jednotlivých individuálnych plánov bola naplánovaná tak, aby 

sa neporušila zákonná lehota zhodnocovania individuálnych plánov, čo je každých 6 

mesiacov.  

 

Vyhodnotenie činnosti oddelenia stravovacej prevádzky 

 

Oddelenie stravovacej prevádzky významnou mierou prispieval k celkovej spokojnosti 

prijímateľov. Zabezpečovalo stravovanie pre prijímateľov a zamestnancov zariadenia 

podľa zásad zdravej výživy a s prihliadnutím na ich zdravotný stav.  

Podľa všeobecne platných receptúr pripravoval tri druhy stravy – racionálnu, šetriacu a 

diabetickú. Niekoľkým prijímateľom sa strava upravovala kombináciou - pravidelne 

diabetická/šetriaca, neslaná, bez mlieka, bez rýb, údenín a tiež  mletím alebo 

mixovaním. Nebola výnimkou ani príprava individuálnej stravy tak ako si to vyžadoval 

momentálny zdravotný stav prijímateľa.  

V rámci celodennej stravy sa poskytovali raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre 

diabetikov aj druhá večeru. Prijímateľom, ktorí sa nedokázali sami najesť, bol 

nápomocný odborný personál a pripravenú stravu im podával. 
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Výdaj jedál sa uskutočňoval v jedálni v časti zariadenia pre seniorov na ulici Pri 

vinohradoch a  v jedálni stravovacej prevádzky na ulici Podbrezovská, ležiacim klientom 

po jednotlivých úsekoch na izbách.  

Nákupom dvoch chladiacich skríň, konvektomatu a 80 litrového varného kotla sa  

nahradili staré, nefunkčné a vyradené zariadenia v stravovacej prevádzke.   

 

 

Vyhodnotenie činnosti ekonomicko – prevádzkového oddelenia 

 

 

Úlohou ekonomicko-prevádzkového oddelenia je spolu vytvárať materiálno-technické 

podmienky pre kvalitné poskytovanie sociálnych služieb v zariadení, ktoré sú v 

maximálnej možnej miere orientované na prijímateľa s cieľom zabezpečenia dôstojných 

podmienok každodenného života prijímateľov. 

 

Ekonomický úsek spravuje finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie všetkých 

činností v zariadení. Sleduje hospodárenie s príjmami a výdavkami, výnosmi a nákladmi 

zariadenia, vedie účtovnú a majetkovú evidenciu. 

 
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača je rozpočtovou organizáciou 

Bratislavského samosprávneho kraja, a tak je prirodzené, že hlavným zdrojom 

prostriedkov na prevádzku zariadenia sú práve zdroje zriaďovateľa. 

 
 

Hospodárenie DSS a ZPS Rača v roku 2018: 

PRÍJMY 

EK Názov Suma v EUR  

212 Príjmy z vlastníctva 25 153,00 

223 Príjmy za sociálnu službu 599 201,03 

292 Ostatné príjmy 7 194,48 

311 Granty 0,00 

322 Transfery v rámci verejnej správy 2 073 230,99 

SPOLU: 2 704 779,50 
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VÝDAVKY 

EK Názov Suma v EUR  

610 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

1 327 757,46  

620 Poistné a príspevok do poisťovní 477 173,16 

631  Cestovné náhrady 63,10  

632 Energie, voda a komunikácie 206 889,90 

633  Materiál 277 290,63 

634 Dopravné 2 909,63 

635  Rutinná a štandardná údržba 58 051,82 

636 Nájomné za nájom 735,81 

637 Služby 160 668,96 

640 Bežné transfery 12 100,58 

700 Kapitálové výdavky 181 138,45 

SPOLU: 2 704 779,50 

 

 
Prevádzkový úsek vykonáva údržbu celého zariadenia, opravy majetku a úpravy 

v zariadení. Do prevádzkového úseku patria vodiči, ktorí zabezpečovali dopravu 

zamestnancom zariadenia na rôzne pracovné stretnutia a školenia, zabezpečujú dovoz 

liekov a spolupracujú aj s oddelením stravovacej prevádzky, kde pomáhajú s dovozom 

obedov do jedálne v zariadení pre seniorov, Pri vinohradoch 267.  

Práčovňa zariadenia prispievala k čistote šatstva prijímateľov a vybavenia zariadenia 

(obrusy, uteráky). V roku 2018 obstaralo DSS a ZpS Rača nové práčky a mangeľ.  

Kotolňa zariadenia kontrolovala reguláciu kúrenia a údržbári sa podieľali na údržbe 

zariadenia, či už pri odpratávaní snehu, všeobecnej údržbe celého areálu a interného 

vybavenia zariadenia. 

 Pod prevádzkový úsek patria aj informátorky, ktoré majú prehľad o aktuálnom dianí 

v zariadení, vítajú  a usmerňujú návštevy prijímateľov. Okrem toho sa stali dôležitým 

spojivom medzi prijímateľmi a ostatnými úsekmi zariadenia. Veľakrát boli práve oni 

adresátmi mnohých dôležitých informácií od prijímateľov, a preto je ich práca veľmi 

dôležitá. 
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Toto oddelenie úzko spolupracuje so sociálno – zdravotným oddelením v rámci 

dobrovoľníckych akcií, technických opráv na jednotlivých úsekoch a akcií pripravovaných 

zo strany DSS a ZpS Rača. Spolupracuje s ekonomickým úsekom pri verejných 

obstarávaniach potrebného technicko-prevádzkového zabezpečenia. 

 

Vzdelávanie a supervízia zamestnancov 

 

Pre zamestnancov zariadenia sa počas roka 2018 poskytovala supervízia, ktorú 

zabezpečoval externý supervízor.  

Supervízia sa konala skupinovou formou, podľa oddelení, jednotlivých úsekov zariadenia 

a riadiaca supervízia manažmentu sa poskytla pre vedúcich zamestnancov zariadenia. 

V rámci vzdelávania absolvovali zamestnanci sociálno – zdravotného oddelenia školenia, 

prednášky, kurzy, workshopy a konferencie v nasledovných témach a oblastiach – 

aktivizácia kognitívnych funkcií, práca s rizikom, GDPR (ochrana osobných údajov), 

výroba predmetov z mydla, výroba predmetov pomocou pletenia papiera, štandardy 

kvality, Alzheimerova choroba, hranice prijímateľa, polohovanie prijímateľov, rizikové 

plány. 

Zamestnanci ekonomického úseku sa vzdelávali v oblasti verejného obstarávania. 

 

 

Kontakt 

 

Adresa: 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 

Bratislava 

Riaditeľ: 

Mgr. Ján Kmeť, PhD. 

jkmet@ddraca.sk 

 



19 
 

Telefón: 

Informácie (vrátnica) časť Podbrezovská (domov sociálnych služieb, špecializované 

zariadenie) 

 02/44 88 98 15 

 

Informácie (vrátnica) časť Pri vinohradoch (zariadenie pre seniorov) 

02/44 88 71 22 

 

 

Internetová stránka: 

www.ddraca.sk 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/dsszpsraca 

 

Záver 

Výraznou úlohou naďalej zostáva skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb, 

individuálny prístup personálu k prijímateľom a dodržiavanie štandardov kvality.  

 

V roku 2019 naďalej chceme spolupracovať s nadáciou Pontis, rozširovať firemné 

a individuálne dobrovoľníctvo, venovať sa študentom vysokých škôl, ktorí k nám chodia 

na povinné vysokoškolské praxe a zážitkové praxe. 

 

Spokojnosť prijímateľov a rodinných príslušníkov nás povzbudzuje v presvedčení, že 

naše úsilie sa oplatí venovať tým, ktorí ho potrebujú.  

 

V Bratislave, dňa 30.06.2019 

Vypracoval: kolektív zamestnancov 

Schválil: Mgr. Ján Kmeť, PhD. 

Fotografie sú zverejnené so súhlasom osôb na nich zobrazených. 


