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DSS Sibírka poskytuje sociálne služby od
svojho vzniku 13. januára 1987 klientom
s viacnásobným postihnutím (mentálnym, telesným
a zmyslovým) od 6 rokov. Patrí medzi menšie
zariadenia sociálnych služieb, jeho kapacita je 38
miest. Poskytuje sociálne služby ambulantnou
formou pre 8 klientov, týždennou pobytovou
formou pre 12 klientov a celoročnou pobytovou
formou pre 18 klientov. DSS Sibírka je rozpočtovou
organizáciou s právnou subjektivitou, napojenou na
rozpočet nášho zriaďovateľa - Bratislavský
samosprávny kraj.

Na nasledujúcich stránkach Vám prinášame
prehľad najdôležitejších aktivít, tak ako ich vnímajú
naši spolupracovníci, zodpovední za to, aby DSS
Sibírka mohol poskytovať kvalitné sociálne služby.

Rok 2015 v Domove sociálnych služieb
pre deti a dospelých Sibírka, bol rokom
zamerania sa na klienta a jeho rodinu, jeho
blízkych ľudí v Sibírke a prepájania činností
jednotlivých pilierov sociálnych služieb
poskytovaných v Sibírke.

Bol to „plný“ a náročný rok. Sme však za
to vďační, pretože práve tak sme mohli
napĺňať našu víziu - sprevádzať klientov v ich
živote, poznať ich vlastný rytmus života, cítiť
istotu a bezpečie, budovať vzťahy s rodinou
a priateľmi, spoznávať okolitý svet a ľudí.
Zároveň však aj to, aby každý klient mal
zachovanú svoju autonómiu a zodpovednosť
za život.





Terapie a fyzioterapia
Najvýraznejšie aktivity roku 2015:
• 12 zamestnancov DSS Sibírka + 2 rodičia absolvovali
v septembri 2015 certifikovaný Základný kurz Bazálnej
stimulácie.
• Vybudovanie veľkého akvária prostredníctvom
zamestnaneckého grantu SPP.
• Spracovanie 11 podrobných diagnostík klientov, ktoré
nám pomôžu lepšie poznať klienta, jeho schopnosti
a možnosti.

Kľúčovými spoločenskými udalosťami kalendárneho
roku 2015, ktoré sme spolu s rodinami klientov
zorganizovali, boli karneval na tému „Indiáni“,
koncoročná grilovačka s odovzdávaním hodnotenia
terapií, jesenné vyrábanie svietnikov z tekvičiek
a decembrová Vianočná besiedka.



Pravidelné aktivity - počas celého roka prebiehali každodenné terapie a zdravotné
rehabilitácie, ktoré sú spolu s ošetrovateľskou starostlivosťou základom pre každú
činnosť, ktorú v DSS Sibírka vykonávame. Prebiehali:
• Individuálne terapie zamerané na rozvoj klienta (snoezelen, arteterapia,
logoterapia, terapia s prvkami konceptu Bazálnej stimulácie, činnostná a pracovná
terapia... ).
• Skupinové terapie (canisterapia, muzikoterapia, biblioterapia, komunity
zamerané na rozvoj komunikácie, socializácie, varenie s klientmi, premietanie,
Rytierske rady ... ).
• Zdravotné rehabilitácie (liečebná telesná výchova, vodoliečba, masáže).



Medzi ďalšie aktivity roka patria:
• 76 hydroterapií, ktoré absolvovali naši klienti v priestoroch ZKR Gaudeamus
pod vedením hydroterapeuta.
• Zorganizovali sme tri pobyty pre 12 klientov a 10 celodenných výletov
(Trnava, Devín, Stupava – biofarma, Čuňovo, ... ).
• Uskutočnili sme 14 návštev v spriaznených organizáciách, na divadelných
predstaveniach, na koncertoch v priestoroch Sibírky, Mary Kay skrášľujúci lady
deň, zúčastnili sme sa Dňa krivých zrkadiel, ...



Podpora spolupráce s rodinami klientov:
• 8 x sa nám podarilo zorganizovať stretnutie s rodinami klientov pri
šálke čaju na rôzne témy ako napr. canisterapia, arteterapia, zdvižné
zariadenia, tréning pamäti, ošetrovanie, atď.
• V priebehu jesene sme ponúkli rodičom individuálne konzultácie
k poskytovaným sociálnym službám ich dieťaťu /príbuznému.

Študenti a dobrovoľníci:
• Počas roka sme umožnili 5 študentom absolvovať prax v našom zariadení a 7
dobrovoľníkov nám pomáhalo s aktivitami (keramické trhy, výlety, výroba výrobkov
na predaj, ... ).
• Pomoc firemných dobrovoľníkov pri upratovaní, čistení okien v letných
mesiacoch.

Informovanie a propagácia:
• Pre lepšiu informovanosť verejnosti o nás, raz za štvrťrok posielame
newsletter o našich aktivitách a aktualizujeme webstránku
• Propagujeme prácu a tvorbu našich klientov aj účasťou na benefičných
firemných trhoch (4 x), Keramických trhoch v Pezinku a na Radničkiných
trhoch
• Výstavami výtvarných diel našich klientov v SND, v kníhkupectve Artfórum.

Mgr. Ivana Kmeťová, vedúca terapeutického a diagnostického úseku



Ošetrovanie

V procese ošetrovateľskej starostlivosti komplexne:

posudzujeme 
potreby klienta

diagnostikujeme 
- určujeme 

ošetrovateľské 
diagnózy

plánujeme -
tvoríme 

ošetrovateľský 
plán

realizujeme 
intervencie s 

ošetrovateľským 
tímom

vyhodnocujeme -
revízia a modifikácia 

ošetrovateľského 
plánu

V priebehu roka sa stali našimi partnermi:
• Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s. – Zákon 578/2004 Z. z. nám
umožnil uzatvoriť zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
medzi zdravotnou poisťovňou a DSS Sibírka a vykazovať deväť
ošetrovateľských výkonov:

- výživa pacienta sondou
- čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
- aplikácia liečiva i. m., s.c., i.c.
- príprava a podávanie infúzie
- ošetrenie dekubitu do 5 cm2

- ošetrenie dekubitu nad 5 cm2

- preväz rany do 5 cm2

- preväz rany nad 5 cm2

- odsávanie pacienta

• Marius Pedersen, a. s. - zber a likvidácia nebezpečného odpadu
/obväzový materiál a pod.../
• Medichir, s. r. o. – príprava pomôcok a sterilizácia
• MediCom Software – firma zaoberajúca sa medicínskym softvérom,
inštalácia programu na vedenie komplexnej ošetrovateľskej dokumentácie,
vo verzii pre ZSS



Odborné činnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sa poskytovali na odborných ambulanciách:

Názov ambulancie Spolu vyšetrení Spolu klientov

Všeobecná ambulancia 25 9

Zubná ambulancia 19 19

Chirurgická ambulancia 7 2

ORL ambulancia 2 1

Urologická ambulancia 17 1

Neurologická ambulancia 19 19

Interná ambulancia 3 3

Nefrologická ambulancia 1 1

Rýchla zdravotná pomoc 3 2

„Aj vďaka jasným pravidlám a postupom sa nám darí plniť ošetrovateľské ciele, a robiť veci v prospech klienta, 
čo najlepšie....“

Mgr. Andrea Kovárová, vedúca sestra



Sociálna práca

• KIS - krátkodobá intervenčná služba je v DSS Sibírka poskytovaná od roku 2013. Slúži ako podpora pre rodičov
a opatrovateľov našich klientov, ktorá im umožňuje regeneráciu a oddych počas roka v ich ťažkých životných
situáciách s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia. V roku 2015 sme poskytli krátkodobú intervenčnú
službu (KIS) pre rodičov a opatrovníkov deväťkrát. Z toho bol jeden prijímateľ sociálnej služby z ambulantnej formy
a osem z týždennej pobytovej formy. Záujem o túto službu neustále rastie.
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• Vytvorenie dotazníku „Sociálna diagnostika“ – pre lepšiu spoluprácu s rodinami a príbuznými sme vytvorili
dotazník, ktorého cieľom je pomoc rodičom rozmýšľať o budúcnosti, lepšie zmapovať podmienky užšej a širšej
rodiny klienta. Vyhodnotenie nám pomohlo pri orientovaní sa v potrebách rodiny a našej následnej pomoci
a spolupráci s rodinou a príbuznými.

Mgr. Juraj Tichý, sociálny pracovník



Vzdelávanie a supervízia
Dôležitou investíciou pre kvalitné poskytovanie sociálnych služieb je vzdelávanie a podpora pracovníkov v DSS Sibírka.

Názov vzdelávacej aktivity Úroveň aktivity Časové obdobie Spolu zamestnancov

Efektívna komunikácia 

a využitie asertivity v praxi
miestna 4/2015 15 

Implementácia podmienok 

poskytovania sociálnych 

služieb

celoslovenská 4/2015 1

Sprevádzanie pacienta 

v terminálnom štádiu
medzinárodná 3/2015 3 

Riadenie a vedenie ľudí celoslovenská 4/2015 1 

Základný seminár bazálnej 

stimulácie
miestna 9/2015 14

Emócie v práci manažéra celoslovenská 4/2015 1

Kurz arteterapie celoslovenská 9/2015 2

Sexualita osôb s mentálnym 

postihnutím
celoslovenská 11/2015 1

Kurz AAK celoslovenská 5/2015 2

Raná diagnostika a včasná 

terapeutická intervencia
celoslovenská 6/2015 1

Interné semináre miestna mesačne 10 - 20

• „Metodický deň Sibírky“ – prvýkrát stretnutie všetkých pracovníkov Sibírky s cieľom 
posilnenia tímu a komunikácie
• Pravidelné individuálne supervízie pracovníkov v priamom kontakte s klientmi 2 – 4 x/ ročne



Projekty
• Ukončenie projektu „Hudba ladí“ – zameraný na muzikoterapiu –
vzdelávanie, workshopy, hudobné nástroje, podporený Nadáciou
pre deti Slovenska v grantovej výzve Hodina deťom
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_MVWs_9E0
• International Women‘s Club of Bratislava – podpora vzdelávania
zamestnancov – Základný kurz Bazálnej stimulácie
• Projekt Akvárium – vytvorenie akvária v DSS Sibírka a jeho
údržba, zamestnanecký program SPP
• Jednodňové výlety pre klientov DSS Sibírka – zamestnanecký
grant Siemens
• Naše mesto 2015 – sprevádzanie našich klientov dobrovoľníkmi
počas akcie „Deň krivých zrkadiel“, podporený Nadáciou Pontis

Štatistika projektov

finančné dary 10,517,73 €

nefinančné - materiálne dary 8,657.89 €

https://www.youtube.com/watch?v=7Q_MVWs_9E0


Ročná účtovná uzávierka
Finančné prostriedky na prevádzku a mzdové náklady sme dostali rozpočtovým opatrením z Bratislavského samosprávneho kraja. 
Finančné prostriedky – dary sme získali z projektov, grantových výziev, predajných trhov a od sponzorov – firemných alebo individuálnych.

Príjmy za rok 2015 80,147.63 €

Príjmy od klientov 67,727.97 €

Príjmy z dobropisov 1,240.86 €

Príjmy z vratiek 6.39 €

Príjmy z darov 11,172.41 €

Spolu 80,147.63 €

Výdavky za rok 2015 685,652.44 €

Mzdy 394,831.27 €

Poistné a príspevok do poisťovní 138,747.95 €

Energia, voda, komunikácie 24,483.63 €

Materiál 15,311.27 €

Dopravné 3,910.65 €

Rutinná a štandardná údržba 7,843.08 €

Nájomné za nájom 30.20 €

Služby 85,445.91 €

Transfery jednotlivcom 3,876.07 €

Materiál - dar 3,467.14 €

Dopravné dar 320.00 €

Služby - dar 7,385.27 €

Spolu 685,652.44 €

Majetok k 31.12.2015 2,092,357.30 €

Pozemky 627,447.40 €

Stavby 1,283,953.36 €

Stroje, pístroje, zariadenia 143,032.99 €

Motorové vozidlá 37,923.55 €

Spolu 2,092,357.30 €

Záväzky k 31.12.2015

Neuhradené faktúry 3,478.16 €

*uvedené záväzky boli uhradené v januári 2016

Pohľadávky 

Príjmy od klientov 4,965.86 €

*uvedené pohľadávky boli uhradené v januári a februári 2016

Anna Zelenková, účtovník - rozpočtár





Ďakujeme za podporu v roku 2015
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