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1. PREDSTAVENIE ORGANIZÁCIE A HISTÓRIA VZNIKU SLUŽIEB
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zriaďovacia listina č.: 2002/3685/2/OSP
Právna forma: rozpočtová organizácia
Dátum vzniku: 01.10.2003
Sídlo: Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar
IČO: 00596493
DIČ: 2021136821
Štatutárny zástupca: Mgr. Béla Fenes
Druh sociálnej služby:

starostlivosť v DSS, § 38 – domov sociálnych služieb
starostlivosť v DSS, § 39 – špecializované zariadenie
Forma poskytovania sociálnej služby: pobytová – celoročná
Kapacita:
60 miest, § 38 – domov sociálnych služieb
Kapacita:
39 miest, § 39 – špecializované zariadenie
Ubytovanie:
jedno a dvojlôžkové izby s príslušenstvom
Cieľová skupina:
dospelé osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare (ďalej len „DSS“) je
umiestnené na peknom tichom mieste. Okolie vytvára pokojné prostredie neďaleko od rieky
Dunaj, čo dáva priestor na prechádzky a oddych.
Korene zariadenia siahajú do 50-tych rokov, kedy v Obci Vrakúň bol založený
v starom kaštieli Domov dôchodcov, ktorý neskoršie bol pretransformovaný na Ústav
sociálnych služieb so zameraním na starostlivosť o mentálne postihnutých dospelých mužov.
Vtedajšia kapacita bola až 120 prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“), čo
odzrkadlilo aj v kvalite poskytovaných služieb. Na začiatku 90-tych rokov jednak z dôvodu
skvalitnenia služieb, na druhej strane z dôvodu reštitučných nárokov majiteľov budovy –
kaštieľa vo Vrakúni sa hľadali možnosť premiestnenia zariadenia do nových priestorov, čím
by sa vyriešili problémy okolo reštitúcie aj požiadavky kladené novými štandardmi na bývanie
v domovoch sociálnych služieb.
V roku 1991 vládnym nariadením bola časť objektov, bývalých ubytovaní pre
pracovníkov vodného diela (Gabčíkovo – Nagymaros) odovzdaný pre účely sociálnych
služieb, aby sa po zrekonštruovaní a adaptovaní slúžil pre účely sociálnych služieb,
konkrétne pre umiestnenie PSS v DSS Vrakúň. Konkrétne práce sa začali až v roku 1998
a nakoniec v októbri 2003 sme konečne mohli presťahovať PSS, zariadenie a všetko ostatné
do nového objektu.
Dňom 26.09.2003 zriaďovacou listinou sa zmenil na Domov sociálnych služieb pre
dospelých v Hornom Bare. Priestory DSS sa nachádzajú v päťpodlažnom, murovanom
rekonštruovanom objekte (bývalé komplexné ubytovacie zariadenie SVD v Hornom Bare).
Ubytovacie miestnosti sú riešené vo forme ubytovacej bunky s 2 ubytovacími
miestnosťami a so zariadením na vykonávanie osobnej hygieny. PSS majú možnosť bývať
v jedno a dvojlôžkových izbách. V celom objekte do miestností je riešený bezbariérový vstup.
Prevádzku domova zabezpečuje 67 členný personál. V DSS sa poskytuje
starostlivosť pre dospelých mužov.
Strava sa poskytuje päťkrát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre
tých, ktorí majú diabetickú a redukčnú diétu, šesťkrát denne. Strava je v súlade so zásadami
zdravej výživy.
V systéme komplexnej starostlivosti o duševne chorých a telesne postihnutých mužov
v našom zariadení je zahrnutá aj liečebno-preventívna starostlivosť. PSS majú možnosť
pracovať v ergoterapeutických miestnostiach, tráviť svoj voľný čas prostredníctvom
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voľnočasových aktivít. Okrem týchto činností sa PSS v našom zariadení môžu zúčastňovať
rôznych iných aktivít – prechádzok, výletov a spoločenských, športových i kultúrnych
podujatí. K zmysluplnému využitiu voľného času slúži knižnica v priestoroch zariadenia.
Pri poskytovaní služieb v našom zariadení zachovávame diskrétnosť a mlčanlivosť
o citlivých a osobných informáciách našich prijímateľov.

2. VÍZIA A POSLANIE ZARIADENIA
Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby fyzickým osobám
spĺňajúce požiadavky na kvalitu v zmysle zákona č. 4448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo
najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie PSS a zároveň poskytuje odborne správne
a bezpečné služby. Zameriavame sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného času našich
obyvateľov, zvyšovanie kvality ich života, čo najväčšie približovanie sa k prirodzeným
podmienkam s priamym zmysluplným nácvikom ich zručností a návykov a s kľúčovým cieľom
pripraviť ich na samostatný život. PSS je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

3. PONUKY SLUŽIEB
DSS poskytuje nasledovné služby:

1. Domov sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych službách).
Forma
celoročná pobytová

Kapacita
Deň začatia poskytovania
60
01.10.2003
Domov sociálnych služieb pre
dospelých Horný Bar

Rozsah
neurčitý čas

Miesto poskytovania

Služby sa poskytujú fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku a sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy
č. 3 zákona o sociálnych službách. Tiež sa poskytujú fyzickým osobám nevidiacim
a prakticky nevidiacim a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách.
V domove sociálnych služieb sa
a) poskytuje
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie
V DSS sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa pracovná
terapia, záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť.
Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná zariadením, ktorú poskytujú zamestnanci
zariadenia spĺňajúcu podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.
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DSS ďalej svojim PSS umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb:

a) Externý kaderník
b) Pedikúra
c) Externá starostlivosť v zdravotníctve: Preventívnu zdravotnícku starostlivosť
zabezpečuje zdravotnícky tím pod vedením obvodného lekára, psychiatra
a zubného lekára. Obvodný lekár jedenkrát týždenne navštevuje náš domov. Ak je
to potrebné, prichádza aj mimo ordinačných hodín, ktoré sú: utorok od 13:00 hod.
do 15:00hod. Jedenkrát týždenne navštevuje domov aj psychiatrička. Ak je to
potrebné aj ona prichádza mimo ordinačných hodín, ktoré sú: streda od 11:00 hod.
do 13:00 hod. V indikovaných prípadoch zabezpečia hospitalizáciu na somatickom
oddelení alebo v psychiatrickej nemocnici PNPP Pezinok, z dôvodu duševných
porúch, ktoré sa nedávajú zvládnuť poskytovanou starostlivosťou v našom
zariadení. Stomatológ jedenkrát do roka navštevuje domov pri preventívnej
prehliadke.

2. Špecializované zariadenie (§ 39 zákona o sociálnych službách)
Forma
celoročná pobytová

Rozsah
neurčitý čas

Miesto poskytovania

Kapacita
Deň začatia poskytovania
01.01.2018
39
Domov sociálnych služieb pre
dospelých Horný Bar

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálny služba 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 najmä Parkinsonova choroba, Alzhemierova
choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho
typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
V špecializovanom zariadení sa
a)
-

poskytuje
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ubytovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
osobné vybavenie

V DSS sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa pracovná
terapia, záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť.
Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná zariadením, ktorú poskytujú zamestnanci
zariadenia spĺňajúcu podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.
Zariadenie ďalej svojim klientom umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb:

a) Externý kaderník
b) Pedikúra
c) Externá starostlivosť v zdravotníctve: Preventívnu zdravotnícku starostlivosť
zabezpečuje zdravotnícky tím pod vedením obvodného lekára, psychiatra
a zubného lekára. Obvodný lekár jedenkrát týždenne navštevuje náš domov. Ak je
to potrebné, prichádza aj mimo ordinačných hodín, ktoré sú: utorok od 13:00 hod.
do 15:00hod. Jedenkrát týždenne navštevuje domov aj psychiatrička. Ak je to
potrebné aj ona prichádza mimo ordinačných hodín, ktoré sú: streda od 11:00 hod.
do 13:00 hod. V indikovaných prípadoch zabezpečia hospitalizáciu na somatickom
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oddelení alebo v psychiatrickej nemocnici PNPP Pezinok, z dôvodu duševných
porúch, ktoré sa nedávajú zvládnuť poskytovanou starostlivosťou v našom
zariadení. Stomatológ jedenkrát do roka navštevuje domov pri preventívnej
prehliadke.
DSS ďalej umožňuje, aby boli PSS sprevádzaní pri umieraní a to najmä rodinnými
príslušníkmi, priateľmi a kňazom. Osamelého PSS sprevádzajú pracovníci zariadenia a kňaz,
ak si to klient želá.

4. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Priestory zariadenia sa formálne členia na štyri druhy:
1. Priestory pre ubytovanie prijímateľov sociálnych služieb (izby)
2. Priestory pre vykonávanie odborných činností (terapie a pod.) a pre kultúrno
spoločenské voľnočasové aktivity klientov.
3. Administratívne a prevádzkové priestory zabezpečujúce najmä vykonávanie
obslužných a ďalších činností a servisu pre chod zariadenia (okrem priestorov
s vyhradeným právom vstupu).
4. Priestory s vyhradeným právom vstupu.

Priestory pre ubytovanie prijímateľov sociálnej služby
Izby sa v našom zariadení delia na dva typy. Uvádzame ich typológiu
a štandardné vybavenie. Naši prijímatelia majú možnosť upraviť si vybavenie izieb
vlastným hnuteľným majetkom, spotrebnou elektronikou a osobnými predmetmi.
Izba jednolôžková
Počet ubytovacích jednotiek I. poschodie
Počet ubytovacích jednotiek II. poschodie
Počet ubytovacích jednotiek III. poschodie
Počet ubytovacích jednotiek IV. poschodie
Plocha ubytovacej jednotky na osobu I. poschodie
Plocha ubytovacej jednotky na osobu II. Poschodie
Plocha ubytovacej jednotky na osobu III. poschodie (3 izby)
Plocha ubytovacej jednotky na osobu III. poschodie (6 izieb)
Plocha ubytovacej jednotky na osobu IV. Poschodie

7
8
9
9
12,10 m2
11,76 m2
11,76 m2
12,45 m2
12,45 m2

Štandardné vybavenie
DHIM
1.
Skriňa vešiaková
2.
Skriňa jednodverová
3.
Jedálenský stôl 80*80
4.
Vešiak kovový
5.
Polica závesná
6.
Nočný stolík
7.
Posteľ
8.
Matrac nepremokavý
9.
Stolička

ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Izba dvojlôžková
Počet ubytovacích jednotiek I. poschodie
Počet ubytovacích jednotiek II. poschodie
Počet ubytovacích jednotiek III. poschodie
Počet ubytovacích jednotiek IV. poschodie
Plocha ubytovacej jednotky na osobu I. poschodie
Plocha ubytovacej jednotky na osobu II. poschodie
Plocha ubytovacej jednotky na osobu III. poschodie
Plocha ubytovacej jednotky na osobu IV. poschodie

7
8
9
9
10,86 m2
10,71 m2
10,71 m2
10,71 m2

Štandardné vybavenie
DHIM
1.
Skriňa vešiaková
2.
Skriňa jednodverová
3.
Jedálenský stôl 80*80
4.
Vešiak kovový
5.
Polica závesná
6.
Nočný stolík
7.
Posteľ
8.
Matrac nepremokavý
9.
Stolička

ks
2
2
1
1
2
2
2
2
2

5. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V roku 2019 DSS poskytovalo pre 99 prijímateľov sociálne služby v nepretržitej prevádzke.
Pohyb prijímateľov sociálnej služby v roku 2019:
Prijímatelia sociálnej služby
Prijatí prijímatelia
Ukončenie pobytu prijímateľa
Exitus

Počet prijímateľov sociálnej služby
10
2
10
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Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb k stavu
31.12.2019.
Vekové rozmedzie

Počet prijímateľov sociálnych služieb
v danom pásme
3
12
29
13
1

19-25 rokov
26-39 rokov
40-62 rokov
63-74 rokov
75-79 rokov

Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby v domove
sociálnych služieb

19 - 25 rokov

26 - 39 rokov

40 -62 rokov

8

63 - 74 rokov

75 - 79 rokov

Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom zariadení k stavu
31.12.2019
Vekové rozmedzie

Počet prijímateľov sociálnych služieb
v danom pásme
1
7
19
11
1

19-25 rokov
26-39 rokov
40-62 rokov
63-74 rokov
75-79 rokov

Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby v
špecializovanom zariadení

19-25 rokov

26-39 rokov

40-62 rokov

9

63-74 rokov

75-79 rokov

Počet evidovaných
k 31.12.2019

žiadostí

o zabezpečenie

poskytovania

sociálnej

Domov sociálnych služieb
Prijaté žiadosti o poskytnutie sociálnej služby
Vyradené žiadosti z evidencie o poskytnutie sociálnej služby

34
12

Špecializované zariadenie
Prijaté žiadosti o poskytnutie sociálnej služby
Vyradené žiadosti z evidencie o poskytnutie sociálnej služby

31
9

Počet evidovaných žiadostí o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby k 31.12.2019

celkom za zariadenie

domov sociálnych služieb

10

špecializované zariadenie

služby

6. ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

V zariadení k 31.12.2019 pracovalo celkovo 61 zamestnancov. Organizačnú štruktúru
stanovuje organizačný poriadok.

Administratíva a ostatná prevádzka

Prepočítané na plný
úväzok

Počet

Riaditeľ

1

1

Ekonómka

1

1

Mzdová účtovníčka

1

1

Vedúca prevádzkového úseku

1

1

Vedúca stravovacej prevádzky

1

1

Spolu

5

5

Pracovníci odborných činností

Prepočítané na plný
úväzok

Počet

Pracovníci odbornej časti vrátane
riaditeľa zariadenia
Z toho:
Soc. pracovník-manažér kvality v soc.
službách

37

37

1

1

Sociálny pracovník

1

1

Asistent sociálnej práce

1

1

Vedúci úseku sociálnej rehabilitácie

1

1

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

5

4

Vedúci zdravotného úseku

0

0

Sestra

5

5

Zdravotnícky asistent-praktická sestra

4

4

Sanitár

9

9

10

10

Opatrovateľky
Pracovníci obslužných činností

Prepočítané na plný
úväzok

Počet

Kuchár

3

3

Pomocný kuchár

4

4

Upratovačka

6

6

Práčky

3

3

Vodič – údržbár – pracovník na ČOV

1

1

Vodič - údržbár

2

2

Údržbár

1

1

20

20

Spolu

11

Organizačná štruktúra

12

7. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V DSS Horný bar boli sociálne služby poskytované celoročnou pobytovou formou, na
neurčitý čas v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov. Činnosti, ktoré sme vykonávali boli zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej
situácie, zachovanie, obnovu a rozvoj schopností klientov viesť samostatný život,
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb,
riešenie krízovej situácie a prevenciu sociálneho vylúčenia.
Našim hlavným cieľom bolo vybudovanie takého domova, kde budú vytvorené
špecifické zodpovedajúce podmienky prispôsobené potrebám všetkých prijímateľov
vychádzajúc z koncepcie rozvoja sociálnych služieb VÚC -TTSK a zákona 448/2008 Z:z.
o sociálnych službách.
V DSS sa poskytuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie).
sociálne poradenstvo.
sociálna rehabilitácia.
ubytovanie.
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
osobné vybavenie.

7.1 Sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo je v DSS 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. Sociálne
poradenstvo bolo poskytované osobne, telefonicky a e-mailom.
Sociálne poradenstvo bolo zamerané na:
➢ riešenie sociálnych vzťahov klienta (so zamestnancami, spolubývajúcimi, rodinou,
známymi),
➢ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (vybavovanie úradných
záležitostí),
➢ pomoc pri vybavovaní osobných dokladov,
➢ pri spisovaní a podávaní písomných podaní (vypisovaní tlačív, pri písomnej
komunikácii v úradnom styku a pod.),
➢ pomoc v rámci adaptačného procesu klienta.
7.2 Sociálna rehabilitácia
Sociálnu rehabilitáciu sme v DSS zabezpečovali prostredníctvom inštruktorov
sociálnej rehabilitácie s dôrazom na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti
našich prijímateľov. Pri práci s PSS sme využívali prvky muzikoterapie, biblioterapie,
arteterapie, pohybové cvičenia, kognitívny tréning, vzdelávanie a i. Sociálna rehabilitácia
bola zameraná na rozvoj základných sociálnych zručností, aktivizáciu a posilňovanie
návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o svoje bývanie a pri základných
sociálnych aktivitách. Na podporu mobility sme využívali prechádzky po okolí a popri rieke
Dunaj.
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Pozornosť sa venuje aj duchovnému životu prijímateľov sociálnych služieb, v DSS
organizujeme počas roka bohoslužby, kde majú prijímatelia sociálnej služby možnosť prijať
sviatosť zmierenia.
Prijímateľom sociálnej služby v rámci rehabilitácií poskytujeme bazálnu stimuláciu:
Bazálna stimulácia je metóda, pomocou ktorej dokážeme u prijímateľov sociálnej služby
s trvalým zdravotným postihnutým podporiť vnímanie, komunikáciu aj pohybové schopnosti
a výrazne tak zlepšiť kvalitu ich života. Bazálna stimulácia využíva mnoho vlastných techník,
kde ošetrujúci personál podporuje vnímanie prijímateľa sociálnej služby v akomkoľvek
psychickom a fyzickom stave prostredníctvom somatickej, taktilnohaptickej, vestibulárnej,
vybračnej, orálnej, olfaktorickej a auditívnej stimulácie. Najzákladnejšou formou somatickej
stimulácie je dotyk. Dotýkať sa je základná ľudská schopnosť, cez dotyky človek prijíma
mnoho impulzov, ale taktiež cez dotyky človek komunikuje.
7.3 Ubytovanie
Ubytovacie miestnosti sú riešené vo forme ubytovacej bunky s 2 ubytovacími
miestnosťami a so zariadením na vykonávanie osobnej hygieny. Prijímatelia sociálnych
služieb majú možnosť bývať jedno a dvojlôžkových 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.
7.4 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. Imobilným a ťažko mobilným prijímateľom sme stravu distriubovali priamo na izbu,
resp. k lôžku v termoboxoch, ktoré zabezpečujú dodržiavanie hygienicko-epidemiologických
predpisov. Prijímatelia sa mohli vyjadrovať k stravovaniu prostredníctvom svojich zástupcov
na pravidelných stretnutiach stravovacej komisie. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami
správnej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb.
Zásobovanie zabezpečuje vedúca kuchyne, ktorá na základe jedálneho lístka objednáva
potrebné suroviny, uskutočňuje príjem surovín a denný výdaj surovín na základe
normovacieho lístka a vykonáva účtovnú agendu.
Stravné jednotky v roku 2019
Režijné náklady spojené s prípravou stravy predstavujú osobné a vecné náklady
spojené s prípravou jedál na deň a na fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje sociálna služba
celoročnou, týždennou alebo ambulantnou formou. DSS si podľa platného VZN stanovil
výšku režijných nákladov na sumu 0,39 €.
Racionálna strava
0,35 €
0,26 €
1,16 €
0,26 €
0,87 €
0,39 €
3,29 €

Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
Režijné náklady 10%
Spolu/1 deň
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Šetriaca strava
0,38 €
0,29 €
1,27 €
0,29 €
0,96 €
0,39 €
3,58 €

Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
Režijné náklady 10%
Spolu/1 deň

Diabetická strava
0,367 €
0,267 €
1,336 €
0,267 €
1,103 €
0,39 €
3,73 €

Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
Režijné náklady 10%
Spolu/1 deň

7.5 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Upratovanie izieb prijímateľov, ako aj spoločných priestorov vykonávali zamestnanci
DSS a to denne, týždenne a štvrťročne. Štvrťročne bolo realizované tvz. veľké upratovanie,
vrátane umývanie okien v obytných jednotkách i v spoločenských a prevádzkových
priestoroch. Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prostriedkov
v koncentrácii odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode alebo syntetické
čistiace prípravky s dezinfekčným účinkom. Areál DSS si spoločne upratali prijímatelia
a zamestnanci na spoločných brigádach.
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. Bielizeň
v mokrom stave sa spracúva postupmi fyzikálnej dezinfekcie (sušenie, mangľovanie,
žehlenie). Sušička je vybavená a prevádzkovaná tak, aby zabezpečila požadovanú kvalitu
sušenej bielizne. Po skončení prevádzky sa dezinfikujú s dezinfekčnými prostriedkami.
V práčovni riešime aj úpravu šatstva na mieru, opravujeme poškodený odev a vykonávame
drobné krajčírske práce. Všetky činnosti v práčovni sú vykonávané prostredníctvom 3
zamestnancov. V práčovni zamestnanci používajú osobné ochranné pracovné pomôcky
a dodržiavajú zásady osobnej hygieny.
7.6 Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť
Zdravotný úsek sa podieľa na zabezpečovaní opatrovateľskej, ošetrovateľskej
a lekárskej starostlivosti. V rámci poskytovania starostlivosti v DSS je zabezpečená lekárska
starostlivosť, prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá je u praktického
lekára pre dospelých a psychiatra. Odborné vyšetrenia a ošetrenia internistu, ortopéda,
chirurga,
stomatológa,
opthalmológa,
urológa
a iných
lekárov
ako
i hospitalizácie prijímateľov sú realizované na základe odporúčania praktického lekára pre
dospelých, prípadne psychiatra, na jednotlivých odborných ambulanciách, v prípade potreby
návštevnou službou odborníkov pri lôžku prijímateľa.
Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená v súlade so zdravotným zabezpečením
prijímateľov s zdravotníckym personálom, ktorí sa v súlade so svojou odbornou kvalifikáciou
podieľajú na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (poskytovanie prvej pomoci, privolanie
RZP, podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára, jednoduché
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ošetrovateľské a zdravotnícke úkony, u diabetikov sledovanie hodnôt v krvi, sledovanie
hodnôt tlaku a iných hodnôt podľa ordinácie lekára, doprovod k odborným lekárom na
vyšetrenie, zabezpečovanie zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného
materiálu z lekárne a iné úkony zabezpečujúce zdravotný stav prijímateľov).
Donáška liekov je zabezpečovaná lekárenskou službou podľa potreby, na základe
ordinácie lekára. DSS zabezpečuje aj pomôcky pre inkontinentných a zdravotnícky materiál,
každý mesiac podľa potreby. Doplatky za predpísané lieky a zdravotnícke pomôcky si
prijímateľ uhrádza z vlastných finančných zdrojov.

Diagnostická skladba prijímateľov sociálnych služieb
Diagnózy

Počet prijímateľov sociálnych služieb
v danej diagnóze
2
3
5
3
8
6
17
15
27
30
18
11

Downov syndróm
Parkinsonova choroba
Autizmus
Demencia
DMO
MR – ľahký stupeň
MR – stredne ťažký stupeň
MR – ťažký stupeň
Schizofrénia
Epilepsia
Imobilita
Chronický alkoholizmus, drogová závislosť

7.7 Rehabilitácia
V rámci komplexnej rehabilitácie (liečebnej, pracovnej, sociálnej) sa v DSS inštruktori
sociálnej rehabilitácie využívajú rôzne prvky vybraných terapií, individuálnou a skupinovou
formou:
Ergoterapia – liečebný postup formou zamestnávania. Ide o pracovnú činnosť, resp.
činnostnú terapiu, ktorá prostredníctvom zapájania do zmysluplných a tvorivých činností sa
snaží rozvíjať jeho motorické, kognitívne, komunikačné schopnosti, zručností, návyky
a osobnosť prijímateľa. Súčasťou pracovnej terapie je papierové pletenie (výroba košíkov
a rôznych dekorácií), výroba predmetov z keramickej hliny, pomocné práce v DSS (v jedálni,
práčovni), starostlivosť o okolie DSS (úprava stromov, trávnikov a kvetinových záhonov),
zároveň sú prijímatelia sociálnej služby vedení k udržiavaniu poriadku v osobných veciach
a k udržiavaniu poriadku v zariadení i mimo neho.
Kulinoterapia – príprava jednoduchých jedál v kuchynke v rámci sociálnej rehabilitácie.
Arteterapia – maľovanie, kreslenie, výroba pohľadníc.
Muzikoterapia – počúvanie hudby, spev, hra na hudobné nástroje (gitara, bubon mongo,
tamburína, xylofón atď.).
Biblioterapia – čítanie, predčítanie, osvojenie a reprodukcia textu. Biblioterapia je v DSS
obľúbenou aktivitou. Prijímatelia navštevujú aj knižnicu, ktorá je súčasťou DSS.
Dramatoterapia – nácvik kultúrnych programov a rôznych scénok, nácvik prednesu básni.
Prijímatelia sa pravidelne venujú pohybovému divadlu.
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Záujmová, spoločenská, kultúrna činnosť – cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť
prijímateľom sociálnych služieb hodnotné prežívanie voľného času, ich osobnostné
rozvíjanie v oblasti kultúry, nielen v DSS ale aj na podujatiach mimo DSS. Záujmová činnosť
je realizovaná hrami, vychádzkami, zábavou, súťažami a to formou individuálnou aj
skupinovou. S prijímateľmi v rámci kultúrno-záujmovej činnosti nacvičujeme rôzne programy,
s ktorými reprezentujeme naše zariadenie na rôznych kultúrnych podujatiach, súťažiach,
z ktorých prijímatelia prinášajú pekné ocenenia. Pozívame medzi nás žiakov z miestnej
základnej školy, aby svojimi vystúpeniami spestrili život našich prijímateľov.

8. PREHĽAD AKTIVÍT
Pri realizácii týchto aktivít sme vychádzali zo skúsenosti, že klienti sa dajú ľahko
motivovať ak im ponúknuté aktivity sú zaujímavé, príťažlivé a ktoré sú vybraté podľa ich
potrieb a záujmov.

Prehľad aktivít, na ktorých sa zúčastnili prijímatelia sociálnej služby v roku 2019

JANUÁR
02.01.2019
23.01.2019
30.01.2019

Vítanie nového roka
Prednáška – Medzinárodný deň Holokaustu
Tvorivá dielňa – Príprava fašiangových masiek

FEBRUÁR
07.02.2019
15.02.2019
19.02.2019
26.02.2019
27.02.2019

Fašiangová zábava v našom zariadení
Challange day – Zvládnutie netradičných športových úloh
Valentínska zábava v našom zariadení s klientkami z DSS Medveďov a
Lehnice
Fašiangová zábava v DSS Medveďov
Prednáška – Svetový deň chorých

MAREC
05.03.2019
07.03.2019
08.03.2019
22.03.2019
28.03.2019

Brigáda na dvore zariadenia
Zábavné podujatie v našom zariadení– Ukáž svoj talent
Oslava MDŽ v prítomnosti našich klientov
Prednáška – Deň vody
Jarná turistická vychádzka k brehu Dunaja

APRÍL
03.04.2019
04.04.2019
08.04.2019
09.04.2019
10.04.2019
12.04.2019
18.04.2019
23.04.2019
30.04.2019

Stolnotenisový turnaj v DSS Okoč
Jarná brigáda na dvore a v okolí zariadenia
Prezentácia ručne vyrobených výrobkov našich klientov v okolitých
dedinách
Prezentácia ručne vyrobených výrobkov našich klientov v okolitých
dedinách
Prezentácia ručne vyrobených výrobkov našich klientov v okolitých
dedinách
Tvorivá dielňa – Vytváranie Veľkonočných ozdôb
Zbieranie a selektovanie odpadov okolo jazera pri DSS - Deň zeme
Veľkonočná šibačka v DSS Medveďov
Majáles v našom zariadení – stavanie mája, opekačka

MÁJ
16.05.2019

Športový deň medzi zariadeniami – DSS Horný Bar, DSS Lehnice,
DSS Medveďov a DSS Ižop
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23.05.2019
29.05.2019

Májová veselica v DSS Lehnice
Cyklistická túra

07.06.2019
11.06.2019
20.06.2019
25.06.2019

Country hody v DSS Zavar – výstava, koncert
Návšteva zoologickej záhrady v Bratislave
Oslava jubilantov s tanečnou zábavou
Športové hry v našom zariadení s miestnymi školákmi z Horného Baru

JÚN

JÚL
03.07.2019
10.07.2019
17.07.2019
19.07.2019
24.07.2019
27.07.2019

Opekačka spojená so športovými aktivitami
Návšteva termálneho kúpaliska v Topoľníkoch
Piknik na dvore zariadenia
Grilovačka v DSS Medveďov
Návšteva termálneho kúpaliska v Topoľníkoch
Motofest v Trhovej Hradskej – výstava veteránov

07.08.2019
08.- 11.08.2019

23.08.2019
27.08.2019

Návšteva kina v obchodnom centre MAX Dunajská Streda
Letný pobyt na termálnom kúpalisku v Topoľníkoch – kúpanie,
opekačka, športové hry
Jednodňový výlet do Maďarska do malého mestečka Fonyód –
prechádzka pri brehu Balatóna, opekačka, športové hry.
Opekačka v zariadení DSS Medveďov
Návšteva termálneho kúpaliska v Topoľníkoch

07.09.2019
10.09.2019
16.09.2019
17.09.2019
24.09.2019
25.09.2019

Súťaž vo varení guláša v obci Horný Bar
Garden party v DSS Medveďov
Svätá omša v DSS
Lečofest v DSS Lehnice
Košútsky hudobný kľúč medzinárodný festival pre klientov DSS
Jesenná turistická vychádzka

AUGUST

16.08.2019

SEPTEMBER

OKTÓBER
11.10.2019
14.10.2019
17.10.2019
23.10.2019
31.10.2019

Podujatie pod názvom „Jesenné radovánky“ v našom DSS
Oslava jubilantov v našom DSS
Medzinárodný deň hudby – prednáška (spoločné spievanie s klientmi)
Pešia turistika pri rieke Dunaj
Návšteva miestneho cintorína (klienti si uctili pamiatku svojich blízkych
zapálením sviečky)

04.11.2019

Návšteva miestneho cintorína (klienti si uctili pamiatku svojich blízkych
zapálením sviečky)
Challange day (zvládnutie netradičných športových hier)
Podujatie pod názvom „Postoj chvíľa
si krásna“ v Topoľníkoch
(vystúpenie klientov)
Oslava jubilantov v našom DSS
Katarínska zábava v kultúrnom dome Lehnice
Kreatívna dielňa (výroba vianočných ozdôb)
DECEMBER
Stánok dobrej nádeje v Dunajskej Strede – prezentácia výrobkov
našich klientov
Vianočná výzdoba DSS
Vianočná výzdoba DSS – vytvorenie vianočnej atmosféry
Mikulášska oslava v našom DSS – odovzdanie balíčkov
Prezentácia výrobkov našich klientov v okolitých dedinách

NOVEMBER
13.11.2019
21.11.2019
22.11.2019
26.11.2019
27.11.2019
02.12.2019
04.12.2019
05.12.2019
06.12.2019
09.-12.12.2019
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13.12.2019
14.12.2019
17.12.2019
23.12.2019
30.12.2019
31.12.2019

Premietania vianočného filmu
Privítanie adventu v obci Horný Bar, pri stromčeku a adventnom venci.
Vystúpenie miestnych školákov – živý Betlehem
Vianočnú oslavu s krásnym programom a sviatočnou atmosférou mali
možnosť zažiť naši klienti – boli odovzdané vianočné darčeky
Predsilvestrovská oslava v našom zariadení zakončená ohňostrojom
Silvestrovská zábava v našom DSS

9. FOTOGALÉRIA

Pri peknom počasí organizujeme piknik pre našich klientov na dvore zariadenia

19

Na výstave retro aut v Trhovej Hradskej

20

Na výstave retro aut v Trhovej Hradskej

21

Na termálnom kúpalisku v Topoľníkoch

22

V rámci pracovnej terapie takto usilovne pomáhajú naši klienti

23

Návšteva kina v OC MAX Dunajská Streda

24

Jednodňový výlet v Maďarsku pri Balatóne

25

Naši klienti boli pozvaní do DSS Jahodná na deň otvorených dverí

26

Stavenie mája – prípravy na prvomájový sviatok

27

28

Práca s bazou - každý rok zorganizujeme brigádu s cieľom vytvoriť zásoby chutného bazového sirupu

29

30

Súťaž vo varení guláša v obci Horný Bar

31

Šikovnostné hry v DSS Veľký Meder-Ižop

Medzinárodný hudobný festival v Košútoch

32

Klienti dostali pozvanie na futbalový zápas do Gabčíkova

33

34

35

Naše zariadenie zorganizovalo podujatie s názvom "Jsenné radovánky"

36

Každý rok pozývame deviatakov z miestnej základnej školy v Hornom Bare do nášho zariadenia

37

Vychádzky do prírody

38

39

Challenge day – šikovnostné hry

40

Naši klienti sa zúčastnili na podujatí „Postoj chvíľa si krásna“, ktoré organizovalo DSS Jahodná v
kultúrnom dome v Topoľníkoch

Návšteva miestneho cintorína v Hornom Bare - zapaľovanie sviečok za duše zosnulých

41

Oslava jubilantov

42

Katarínska zábava v Maďarsku v malebnej dedinke Pér

43

Svätý Mikuláš zavítal aj k nám

44

45

46

Prezentácia výrobkov našich šikovných klientov

47

48

Zamestnanci DSS sa mohli zúčastniť na jednodňovom výlete v Budapešti na vianočných trhoch, ktorý
organizoval riaditeľ DSS a zabezpečil bezplatnú dopravu s autobusom

49

50

51

52

Organizovali sme oslavu Vianoc v našom zariadení pre našich klientov

53

54

Organizovali sme v našom zariadení predsilvestrovskú diskotéku na ktorú sme pozvali aj hostí z DSS
Lehnice

55

Na Silvestra sa u nás tradične konala rozlúčka so starým rokom

56

Klienti majú možnosť využívať aj kuchynku na prípravu jednoduchších jedál

57

Klienti majú možnosť využívať knižnicu, ktorá je vybavená aj PC technikou. Učia sa pracovať s
výpočtovou technikou a internetom. Cez e-mail komunikujú aj s rodinnými príslušníkmi

58

Klienti majú možnosť využívať telocvičňu, ktorá je vybavená s rôznymi rehabilitačnými pomôckami
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V miestnej kaplnke sa pravidelne konajú bohoslužby
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10. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
Za účelom zvýšenia profesionality práce a kvality poskytovanej sociálnej služby, DSS
zabezpečuje rôzne školenia, semináre, kurzy. Zdravotnícky zamestnanci sa zúčastňujú
akreditovaných programov v rámci sústavného vzdelávania.
Vzdelávacie aktivity zamestnancov za rok 2019
Druh a názov vzdelávacej aktivity
Dátum konania
Informačný seminár k DI v zariadení sociálnych služieb
Seminár - VEMA
Konferencia – zneužívanie a násilie na starších
Školenie o spôsobilosti na samostatnú obsluhu tlakových
zariadení
Konferencia – Dobrá prax naša inšpirácia
Seminár - zdravotníctvo
Seminár – VEMA.
Školenie - BOZP
Seminár - Komunikácia v sociálnej práci
Konferencia – Štandardy kvality
Školenie – Verejné obstarávanie
Odborný seminár – Podmienky kvality
Odborná konferencia – Autizmus – samota, ktorá nebolí
Konferencia – 13. komnata – Dobrovoľníctvo v ZSS
Seminár – Verejné obstarávanie
Seminár - Dunajstrostredský deň ošetrovateľstva
Vzdelávací seminár (projekt TTSK)
Vzdelávací seminár (projekt TTSK)
Školenie ISO 9001:2015 – Procesný prístup
Seminár – Eurofondové zákazky
Supervízia
Supervízia
Odborný seminár - Zdravotníctvo
Supervízia
Supervízia
Školenie - ISPIN
Odborný seminár - Zdravotníctvo
Školenie – Elektronické verejné obstarávanie
Konferencia – Kvalitná starostlivosť v ZSS
Vzdelávací seminár (projekt TTSK)
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18.01.2019
29.01.2019
31.01.2019
05.03.2019

Počet
účastníkov
1
1
1
2

19.03.2019
27.03.2019
28.03.2019
03.04.2019
04.04.2019
04.04.2019
08.04.2019
10.04.2019
29.04.2019
16.05.2019
22.05.2019
23.05.2019
11.06.2019
12.06.2019
18.06.2019
27.06.2019
04.09.2019
05.09.2019
10.09.2019
16.09.2019
17.09.2019
30.09.2019
08.10.2019
16.10.2019
22.10.2019
26.11.2019

5
1
1
4
1
2
2
5
4
3
1
10
3
3
1
1
12
15
4
17
16
4
8
3
5
3

11. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
I. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A. Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok
a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku
v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
1. názov účtovnej jednotky: DSS HB
2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku: 31.12.2019
3. stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia :
3 548 871,11 €
4. + prírastky: 27 992,03 €
5. úbytky
6. +/- presuny
7. stav k 31 decembru bežného účtovného obdobia: 3 576 863,14 €
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku – živelné poistenie, poistenie skladových
zásob, zodpovednosti za škodu, odcudzenie hotovosti a DHM – hradené
z prostriedkov TTSK
c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve alebo v správe účtovnej jednotky:
3 548 871,11 €
Budovy a stavby: 3 316 598,25 €
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár: 204 104,78 €
Dopravné prostriedky: 50 609,78 €
Pozemky: 5 550,33 €
B. Obežný majetok
1. Zásoby
1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,
materiál na sklade
2. výška zásob k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia: 14 894,68 €
3. + tvorba opravných položiek
4. – zníženie opravných položiek
5. – zrušenie opravných položiek
6. výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 7 648,83 €
2. Pohľadávky
1. položka pohľadávok: Pohľadávky z nedaňových príjmov RO – pohľadávky voči
klientom
2. hodnota pohľadávok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia: 211 677,72 €
2. + tvorba opravných položiek: 8 471,83 €
3. – zníženie opravných položiek
4. – zrušenie opravných položiek
5. hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 234 045,22 €
Pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:
1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného
účtovného obdobia: 234 045,22 €
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2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru
bezprostredne prechádzajúceho účtovného obdobia: 211 677,72 €
II. Informácie o údajoch na strane pasív, súvahy
A. Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré
má účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto štruktúre:
a) názov položky, výsledok hospodárenia
b) výška vlastného imania k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia: 149,54 €
c) + zvýšenie
d) – zníženie
e) +/- presun
f) výška vlastného imania k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 10 285,24 €
B. Záväzky
Rezervy
Vývoj rezerv v tejto štruktúre:
a) položka rezerv – krátkodobé rezervy
b) výška rezerv k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:
26 919 €
c) + tvorba: 12 900 €
d) – použitie: 26 919 €
e) – zrušenie
f) výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 12 900 €
g) predpokladaný rok použitia rezerv - 2020
h) opis významných rezerv – zamestnanecké pôžitky – odchod do dôchodku
Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:
1. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného
účtovného obdobia: 132 096,91 €, z toho:
Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti: 126 832,67 €
Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti: 5 264,24 €
Výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia: 127 605,87 €, z toho:
Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti: 124 728,35 €
Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti: 2 877,52 €
Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2019 evidujeme v sume 0,00 €
III. Informácie o výnosoch a nákladoch
Výnosy – popis a výška významných položiek výnosov:
a) tržby z predaja služieb: 306 069,59 €
b) výnosy z bežných transferov VÚC: 1 254 673,80 €
c) výnosy z kapitálových transferov VÚC: 27 992,03 €
d) výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov: 1 000 €
e) výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
Náklady – popis a výška významných položiek nákladov:

a) spotrebované nákupy: spotreba materiálu: 140 213,38 €
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spotreba energie: 91 637,18 €
b) služby:

opravy a udržovanie: 7 026,91 €
cestovné: 1 688,12 €
ostatné služby: 39 760,65 €

c) osobné náklady:

mzdové náklady: 692 524,08 €
zákonné sociálne poistenie: 238 817,99 €
zákonné sociálne náklady: 25 380,71 €
ostatné sociálne poistenie: 13 672,39 €

d) dane a poplatky:

daň z nehnuteľnosti
ostatné dane a poplatky

e) odpisy, rezervy a opravné položky: 62 553,62 €
f) finančné náklady:

ostatné finančné náklady: 19,60 €

g) mimoriadne náklady
h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov:
náklady z odvodu príjmov: 278 284,97 €

i) ostatné náklady:

náklady z budúceho odvodu príjmov: 45 562,16 €
manká a škody: 0,00 €

IV. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Majetok prijatý do úschovy – vkladné knižky klientov: 567 494,79 €
Prísne zúčtovateľné tlačivá – stravné lístky: 2 379,00 ks
Drobný hmotný majetok OTE: 13 596,28 €
Drobný hmotný majetok:
nábytok: 147 334,93 €
kuchynské potreby: 29 344,58 €
ostatné DHIM: 64 005,32 €
prádlo, odev, obuv: 2 777,51 €
V. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Príjmy bežného rozpočtu:
zdroj 46: schválený rozpočet: 277 488,00 €, po zmenách: 289 507,00 €
skutočnosť k 31.12.2019: 283 802,80 €
skutočnosť k 31.12.2018: 284 798,86 €
zdroj 72a: schválený rozpočet: 0,00 €, po zmenách: 2 034,00 €
skutočnosť k 31.12.2019: 2 033,29 €
skutočnosť k 31.12.2018: 895,13 €
Výdavky bežného rozpočtu:
výdavky-KZ 41: schválený rozpočet: 783 525,00 €, po zmenách: 970 871,00 €
skutočnosť k 31.12.2019: 970 871,00 €
skutočnosť k 31.12.2018: 806 386,00 €
výdavky-KZ 46: schválený rozpočet: 277 488,00 €, po zmenách: 289 507,00 €
skutočnosť k 31.12.2019: 283 802,80 €
skutočnosť k 31.12.2018: 284 798,86 €
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výdavky KZ 72: schválený rozpočet: 0,00 €, po zmenách 2 034,00 €
skutočnosť k 31.12.2019: 2 033,29 €
skutočnosť k 31.12.2018: 895,13 €
výdavky – KZ 111: schválený rozpočet: 0,00 €, po zmenách: 1 000,00 €
skutočnosť k 31.12.2019: 1 000,00 €
skutočnosť k 31.12.2018: 1 300,00 €
Výdavky kapitálového rozpočtu:
kapitálové-KZ 46: schválený rozpočet: 0,00 €, po zmenách 0,00 €
skutočnosť k 31.12.2019: 0,00 €
skutočnosť k 31.12.2018: 91 000,51 €
kapitálové-KZ 41: schválený rozpočet: 0,00 €, po zmenách: 28 000,00 €
skutočnosť k 31.12.2019: 27 992,03 €
skutočnosť k 31.12.2018: 0,00 €

65

12. KONTAKT NA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Horný Bar č. 226
930 33 Horný Bar
telefón: 031/5597292
031/5530587
RIADITEĽ:

Mgr. Béla Fenes
Tel.: 031/5597292
mobil: 0918 512 033
e-mail: fenes.bela@zupa-tt.sk

Manažér kvality:

Mgr. Alica Šipošová
Tel.: 031/5597292
e-mail: siposova.alica@zupa-tt.sk

Úsek ekonomiky:

Monika Juhászová
Tel.: 031/5597292
e-mail: monika.juhaszova@zupa-tt.sk
Enikő Kásaová
Tel.: 031/5597292
e-mail: kasova.eniko@zupa-tt.sk

Úsek sociálnej práce:

PhDr. Kornélia Cséfalvaiová
Tel.: 031/5597292
031/5530587
e-mail: csefalvaiova.kornelia@zupa-tt.sk

Úsek sociálnej rehabilitácie:

Erika Vasiová
Tel.: 031/5597292
e-mail: vasiova.erika@zupa-tt.sk

Zdravotný úsek:

Katarína Antalová
Tel.: 031/5597292
e-mail: antalova.katarina@zupa-tt.sk

Prevádzkový úsek:

Alžbeta Némethová
Tel.: 031/5597292
e-mail: alzbeta.nemethova@zupa-tt.sk

Úsek stravovacej prevádzky:

Alica Gróff
Tel.: 031/5597292
e-mail: groff.alica@zupa-tt.sk
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13. PARTNERI A SPONZORI
Riaditeľ Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare Mgr. Béla Fenes
vyslovuje srdečné poďakovanie partnerom a sponzorom, ktorí finančne, alebo materiálne
pomáhali spolupodieľať sa na zrealizovaní našich cieľov a aktivít. Aj vďaka nim, sme mohli
zabezpečiť kvalitnejší a krajší život pre našich klientov.

Partneri:
Lóránt Nagy - Narias, s.r.o.
Žaneta Krascsenicsová – SAMI, s.r.o.
Fejes Ottó a syn
TASHY AGROTRADE, s.r.o.
Lekáreň a zdravotnícke pomôcky MEDISAM – Šamorín
AG FOODS SK, s.r.o.
DIVERSEY SLOVENSKO
Kristína Kisová
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO
Alžbeta Szokolová - TRILAK
Sponzori:
Obec Horný Bar
Mesto Gabčíkovo
Kimberli Clark, s.r.o, Praha
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