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Vyhodnotenie prémiových ukazovateľov riaditeľa CSS Dunajská Streda za rok 2020 

Rok 2020 bol pre každého z nás ťažkým obdobím, Covid-19 ovplyvnila aj naše zariadenie. 

Úrad verejného zdravotníctva SR od 12.03.2020 pozastavil poskytovanie sociálnych služieb 

v zariadeniach a to aj v  CSS DS - v detských jasliach, dennom stacionári, dennom centre a vo 

vývarovni pre dôchodcov.  

Naše vytýčené ciele boli len čiastočne splnené.   V čase keď zariadenie bolo zatvorené, naši 

zamestnanci šili textilné rúška pre rizikové skupiny obyvateľov Mesta Dunajská Streda. Rúška 

sme ponúkali aj našim prijímateľom sociálnych služieb. V prípade záujmu sme im ich aj 

doručili na adresu. Priestory zariadenia boli vydezinfikované, kuchyňa vymaľovaná a okrem 

miestností boli vydezinfikované aj všetky hračky a pomocné materiály, ktoré používame v 

rámci jednotlivých aktivít.  

Prevádzky zariadenia na základe nariadenia Vlády SR sme postupne otvárali od 19.5.2020 

podľa aktuálne platných prísnych opatrení. Požiadavky na otvorenie jednotlivých prevádzok 

bolo prehodnotenie prevádzkových poriadkov  a zavedenie nových pravidiel. 

Dňa 7. decembra 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Dunajská Streda 

nariadil karanténne opatrenie v CSS v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID – 19 

a zariadenie celý mesiac bolo  zatvorené. 

 

Ukazovateľ 1. 

„Stravujeme sa zdravšie “ –  deň zameraný na zdravý životný štýl v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku nielen pre deti v jasliach a ich rodičov 

Deň zdravia zameraný na zdravý životný štýl v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa pre deti a ich rodičov sa neuskutočnil. Dôvodom bolo prerušenie prevádzky 

v zariadení starostlivosti o detí do troch rokov veku dieťaťa od 12.3.2020 do 31.05.2020. 

Prevádzkovanie zariadenia začalo od 1.6.2020. Počas roka naše kuchárky pripravovali rôzne  

druhy nátierok, šalátov a koláčikov. Na prípravu týchto druhov ochutnávok  sme používali 

čerstvé ingrediencie, ktoré niektoré deti ešte nevideli ani neochutnali..  

V rámci výchovných aktivitách sme deťom ukázali rôzne druhy ovocia a zeleniny. Bola debata 

o tom, aké vitamíny obsahujú jednotlivé produkty. Dbáme na to, aby deti konzumovali čím viac 

ovocia a zeleniny počas pobytu v našom zariadení. Pripravili sme im v rámci ochutnávky  

nátierky z avokáda a z póru. Kuchárky im pripravili kompóty z manga a granátového jablka, 

upiekli rôzne koláčiky z ovsených vločiek. Detičky boli zvedavé na nové tvary a chute týchto 

pokrmov, no niektoré deti nemali chuť ich konzumovať.  V budúcnosti naďalej plánujeme 

pokračovať v tomto smere, aby si deti zvykali aj na nové chute. 

 

 



Ukazovateľ 2. 

„ Rodinný deň pre klientov denného stacionára“  

Zorganizovanie rodinného dňa s klientmi a ich rodičmi sa nekonal. Denný stacionár prerušil 

prevádzku od 12.3.2020 do 30.6.2020. Počas tohto obdobia sme prijímateľom sociálnej služby 

a ich zákonným zástupcom ponúkali sociálne poradenstvo. Zamestnanci denného stacionára 

boli v telefonickom kontakte s rodinou klienta. Po otvorení prevádzky niektorí prijímatelia 

sociálnych služieb dočasne odmietali prijímanie sociálnych služieb. Prijímateľ , ktorý sa 

rozhodol nenavštevovať denný stacionár počas pandémie doručil čestné prehlásenie z dôvodu 

obavy o svoje zdravie.  Naplánované aktivity na rodinný deň sme počas roka absolvovali za 

prítomnosti klientov, ktorí sa rozhodli o návšteve stacionára.  Prijímatelia SS už nevedeli 

dočkať otvorenia dverí denného stacionára, už im chýbali ostatní klienti, kamaráti ale aj 

spoločné aktivity v rámci denného programu. Prijímatelia si  museli zvykať na nosenie rúška 

personálu a na nové pravidlá čo sme museli zaviesť kvôli pandémii. Postupne sme naplánované   

aktivity realizovali, nakoľko všetky materiáli už boli pripravené na rodinný deň. Mali sme 

športové aktivity, logické hry, maľovanie, modelovanie, pečenie koláčikov. Pripravili sme 

papierové medaily, kde zbierali pečiatky za urobenú aktivitu. Najviac sa tešili na koláčiky, ale 

s radosťou sa zúčastnili na všetkých súťažných aktivitách.  

 

Ukazovateľ 3. 

„Zabezpečenie psychohygieny (psycho . sociálnu podporu a pomoc) personálu zariadenia 

v súvislosti s pandémiou COVID-19 

Pandémia koronavírusu ovplyvnila celý svet a aj naše zariadenie. Emocionálny dopad na 

pracovníkov bolo cítiť aj v našom zariadení. Veľa otázok bez odpovedí, neistota, strach...  

V 14. septembra 2020 sme zorganizovali supervíziu v rámci psychohygieny. Všetci 

zamestnanci absolvovali supervíziu, naučili sa ako rozprávať a zvládať svoje emócie v ťažkých 

situáciách.  

Supervízia bola rozdelená na  3 časti. V prvej časti zamestnanci spolu s riaditeľkou CSS a 

so supervízorom  rozprávali o tom, aké emócie vyvolala táto nová situácia v našom zariadení. 

V druhej časti supervízie sa zúčastnili iba zamestnanci bez prítomnosti riaditeľky. Rozprávali 

sa o Covide , že aké emócie v nich vyvolávala pandémia, či majú strach z  Covidu-19, ako 

zvládli psychicky novú situáciu v rámci práce ale aj v súkromnom živote. Na konci druhej časti 

mali psychologický výcvik, kde museli nakresliť svoje momentálne pocity, ktoré 

potom spoločne vyhodnotili. Ten kto potreboval, mohol aj súkromne porozprávať sa so 

supervízorom. V tretej časti ako riaditeľka sme vo dvojici rozprávali so supervízorom o tom, 

aké ťažkosti pribudli v neznámych situáciách, aký je pracovný život v zariadení od 

neposkytovania sociálnej služby klientom, aké opatrenia pribudli a ako sa snažíme, aby sa táto 

situácia zlepšila vo všetkých oblastiach.   

 

 

 



Ukazovateľ 4. 

„ – Ako ďalej po Covide?“ – Zabezpečenie prednášky pre členov Mestského klubu 

dôchodcov na tému COVID – 19 s účasťou odborníka zo strany Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva alebo  lekára pre dospelých 

Seniori patria do rizikovej skupiny súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolávaného 

koronavírusom COVID-19 . Denné centrum /Klub dôchodcov/ bol zatvorený na základe  

nariadenia Vlády SR. V klube sa tento rok neuskutočnili žiadne prednášky, aktivity či akcie. 

Vedúca klubu udržiavala kontakt s členmi klubu, snažila sa im pomáhať aj po psychickej 

stránke, aby nemali strach a cítili sa bezpečne v rámci starostlivosti klubového vzťahu 

s rovesníkmi. Členovia klubu prijali danú situáciu, lebo pochopili, že sa všetko deje v ich 

záujme o zdravie a bezpečnosť. Tým, že členovia klubu patria do rizikovej skupiny 

obyvateľstva v súvislosti šírenia koronavírusu, brali na vedomie, že všetky opatrenia slúžia na 

ochranu ich zdravia.  

Ukazovateľ 5.  

Zlepšiť materiálno – technické vybavenie zariadenia z mimorozpočtových zdrojov, resp. 

formou sponzorských darov. 

 V dennom centre počas zatvorenia prevádzky uskutočnila výmena plastových  okien , dverí 

a premiestnenie prípojky a merača plynu.  

Vo vnútorných priestoroch CSS a denného centra boli zabezpečené dávkovače na dezinfekčné 

prostriedky, na mydlo, na jednorazové utierky, na toaletný papier a odpadové koše.  

V areáli CSS pribudli nové záhradnícke prvky -  detská šmykľavka, vláčik a domček – 

oddychový kútik  s tabuľou, ktoré zodpovedajú normám. Deti budú mať možnosť vyskúšať tie 

hračky až na jar, keď  počasie dovolí dlhší pobyt na čerstvom vzduchu. 

 

 Dúfame, že ďalší rok opatrenia budú miernejšie a naše ciele i predstavy budeme môcť 

uskutočniť. 

   

Vypracovala: Mgr. Johanna Bíró, riaditeľka CSS 

   

 


