
 

Vyhodnotenie prémiových ukazovateľov riaditeľa ZpS 2020 

Zariadenie pre seniorov Dunajská streda  

 

Vyhodnotenie prémiových ukazovateľov riaditeľa ZpS za rok 2020 

 

Na priznanie prémií riaditeľa ZpS na rok 2020 boli určené viaceré kritériá. Ich vyhodnotenie  

uvádzam postupne s vyznačením úlohy, ktorá mala byť splnená do konca roka 2020. 

 

Ukazovateľ 1.  - Zlepšiť materiálno-technické vybavenie zariadenia z mimorozpočtových 

zdrojov, resp.formou sponzorských darov.  

15 % 

Počas roku 2020 sme z mimorozpočtových zdrojov získali: 

Od Kauflandu Slovenská republika v.o.s. sme dostali sponzorský dar – tovar, počas mesiacov 

marec a apríl v celkovej hodnote za viac ako 3 000 Eur. 

Od Lóránta Nagya-NARIAS tovar v celkovej hodnote cca 300 Eur. 

Od spoločnosti Kominox vecný dar, jednorazové rukavice v hodnote 290 Eur. 

Dar od Privatbanky, a.s., peňažný dar na elektricky polohovateľné postele v hodnote 1 000 Eur. 

Dar od Kukkonia oz, Ochranné pomôcky proti COVID – 19 a dezinfekčné prostriedky 

v hodnote viac ako 9 000 Eur. 

Dar od JUDr. Zoltána Hájosa, vecný dar, hnuteľné veci v hodnote 637 Eur.  

Dar od fyzickej osoby v sume 300 Eur. 

Dar od Bazsalovicsa Rudolfa obrázky (7 ks Krajinka) 

Vecný dar od lekárne Dr. MAX v hodnote 1000 Eur. 

Dar od Veľvyslanectva Maďarskej republiky pomocou Tibora Petőa - mimoriadny a 

splnomocnený veľvyslanec, ochranné pomôcky proti COVID-19 v hodnote cca 2 000 Eur. 

Pomocou nadácie EPH sme vedeli zabezpečiť preventívne testovanie zamestnancov na vírus 

SARS-COV 2 ( Covid-19) v hodnote 3 360 Eur. 

Od nadácie SPP sme získali finančný príspevok vo výške 1 500 Eur na projekt predložený 

v grantovom programe Pomáhame SPPolu, za účelom ochrany zdravia. 

 



Bola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci na rok 2020 podľa § 9 ods. 3 a 4 

zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v hodnote 1 675 Eur. 

Získali sme účelovú dotáciu od Trnavského samosprávneho kraja „Bojujeme koronavírusom“ 

vo výške 10 000 Eur. 

Získali sme dotáciu v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb na nákup výživových 

doplnkov, najmä vitamínu D3 vo výške 4.940 EUR  

Ďalšie dotácie pre zariadenie boli poskytnuté na záchranné práce počas mimoriadnej situácie 

COVID-19 vo výške 14.329,11 EUR,  

Získali sme dotáciu v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, centier pre deti a rodinu 

(CDR) a akreditovaných subjektov na účely „mimoriadnej odmeny“ pre ich zamestnancov za 

prácu v období I. vlny pandémie v hodnote 56 047 Eur. 

Získali sme dotáciu v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky pre projekt „Pracuj, zmeň svoj život aktivita č. 2 – Podpora zamestnávania UoZ 

prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb“ v hodnote 15 489,72 Eur. 

V spolupráci mestom Dunajská Streda sme získali dotáciu predložený podľa § 3, § 6 ods. 1 

písm. a), § 7, § 8, § 9a zákona č. 544/2010 Z.z. v z.n.p. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 2020, a to na podporu rozvoja 

sociálnych služieb v celkovej výške 19 680 Eur, z toho jednorazovo 8 180 Eur na bežný 

transfer, a to na notebook, mobilnú záhradku, prenosný bublinkový valec, LED projektor, 

interaktívne optické vlákna, projektor, projekčné plátno, stoly, stoličky, stôl so zásuvkami, 

vibroakustická lenoška, a 11 500 Eur formou kapitálového transferu na varný kotol a elektrický 

konvektomat. 

Takto získané financie z mimorozpočtových zdrojov, dary a získané dotácie boli vo výške 

viac ako 144 000 Eur, bez ktorých by sme nezvládli koronavírus SARS-COV 2 (Covid-19) 

a rozšíriť materiálno-technické vybavenie zariadenia. 

 

Ukazovateľ 2. - Zabezpečenie psychohygieny (psycho-sociálnu podporu a pomoc) 

zdravotníckemu personálu v súvislosti s pandémiou COVID-19 

10 % 

Pandémia koronavírusu ovplyvnila celý svet. Emocionálny dopad na  pracovníkov v prvej línii, 

na zdravotnícky personál je hlboký. Počas krízovej situácie každý reaguje podľa svojej 

osobnosti, vlastností a schopností, ktoré sa naučil počas života. Tieto tendencie neodznejú po 

kríze, ale môžu pretrvávať aj naďalej, a dokonca sa môžu zovšeobecňovať aj na situácie, ktoré 

sa predtým zvládli bez problémov. Z toho vyplývajúc je nevyhnutné, aby zdravotnícky personál 

sa naučil, ako rozpoznávať a zvládať svoje vlastné reakcie v rôznych núdzových situáciách. 



Dňa 14. 9. 2020 zamestnanci v zariadení  a manažment Zariadenia pre seniorov Dunajská 

Streda na ul. Gen. Svobodu a na Nám. Priateľstva absolvovali supervíziu, ktorú vykonala 

supervízorka Mgr. Darina Molnárová – akreditovaná a zapísaná v zozname supervízorov 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky. 

Téma supervízie: Covid-19, pozitívne a negatívne pocity počas pandémie, ako zvládnuť 

krízové situácie na pracovisku (medziľudské vzťahy, kompetencie, pracovné pozície, dobré 

vzťahy) v rámci psychohygieny – poznaj svoj erb – spoločné vyhodnotenie 

Cieľ supervízie: Podľa potreby zamestnancov vychádzajúc z aktuálneho stavu na pracoviskách, 

supervízie na rok 2020– zvládnutie krízových situáciách na pracovisku. 

Cieľová skupina: Zamestnanci v zariadení, manažment  

Hodnotenie: Supervízor, riaditeľ hodnotí supervíziu voľným rozhovorom bez záznamu 

vzhľadom na rešpektovanie etického kódexu supervízie. Poskytovanie supervízie je postavené 

na etickej zásade a dôvernosti. Záznam zo supervidovaného stretnutia preto neobsahuje detailné 

informácie o priebehu supervízie a obsahu supervízie, ktoré mali charakter dôvernosti 

informácií a mohli by akýmkoľvek spôsobom viesť ku konfrontácii supervidovaných 

s vedením zariadenia. 

Podľa prezenčnej listiny sa zúčastnili všetci zamestnanci zariadenia. 

 

Ukazovateľ 3. - Návrat k tradíciám – netradičné Vianoce v zariadení pre seniorov – 

príprava vianočných sladkostí v zariadení s členmi Mestského klubu dôchodcov 

v Dunajskej Strede 

5 % 

Túžba prežiť vianočné sviatky v pokoji, láske a svornosti nie je ničím výnimočným ani u 

klientov zariadenia. Mnohí obyvatelia by chceli stráviť najkrajšie sviatky roka so svojimi 

najbližšími, no žiaľ nie je to vždy možné. S cieľom sviatočné chvíle čo najviac spríjemniť  a 

privodiť tú pravú “domovskú” vianočnú atmosféru v zariadení zorganizovať prípravu 

vianočných sladkostí v zariadení s členmi Mestskému klubu dôchodcov v Dunajskej Strede. 

Počas vianočných sviatkov sme bojovali s koronavírusom SARS-COV 2 (Covid-19). 

Napriek tomu sme však zabezpečili návštevy v zariadení ako aj domáce opatrovanie 

v súlade s metodikou, usmerneniami MPSVaR SR, nariadeniami vlády a vyhláškami 

ÚVZ SR.  

Návrat k tradíciám – netradičné Vianoce v zariadení pre seniorov – príprava na vianočné 

sviatky v zariadení bolo možné len v súlade usmerneniami a pri dodržiavaní prísnych 

epidemiologických opatrení s klientmi zariadenia, a to len v rámci zariadenia, pritom 

niektorí naši klienti sú aj členmi Mestského klubu dôchodcov v Dunajskej Strede. 

Prípravu na Vianočné sviatky, spríjemniť a privodiť tú pravú “domovskú” vianočnú atmosféru 

v zariadení zorganizovali sociálne pracovníčky PhDr. Maria Bertalan, Bc. Eva Juhošová, Mgr. 

Sylvia Navrátilová a Mgr. Darina Belayová. 



 

Vianoce 2020 

Čas vianočný - tento krásny čas nastal aj u nás v zariadení pre seniorov v DS. Veľmi ťažko je 

opísať priebeh tohto roka, ktorý bol ťažký. Po prvýkrát sme tento sviatok oslávili bez 

prítomnosti hostí, príbuzných našich klientov a účinkujúcich. 

 

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok – Ľudia s dobrým srdcom urobili našim 

seniorom radosť a obdarovali ich balíčkami. 

 

 

Vianočný koncert 

Aj naše zariadenie prispelo k tejto čarovnej atmosfére Vianočným koncertom dňa 23.12.2020, 

na ktorom odzneli vianočné piesne. Piesne a koledy boli nádherné, ku ktorej prispeli mladí 

dobrovoľní ľudia svojím spevom. Naši klienti mali veľký zážitok z vystúpenia týchto mladých 

ľudí. 

Vianočný zázrak 2020 

Prostredníctvom projektu „Vianočný zázrak“ naši seniori boli obdarovaní hodnotnými 

darčekmi, ktoré im urobili veľkú radosť. 

 

Pandémia ovplyvňuje náš život v zariadení – Pandémia COVID-19 ovplyvňuje život aj 

dianie v našom zariadení. Na základe aktuálnej situácie /karanténne opatrenia v ZPS od 07.03. 

2020 COVID-19/, na zamedzenie výskytu a šírenia infekčného ochorenia sú zrušené skupinové 

aktivity až do odvolania. Namiesto toho prebieha individuálny rozhovor s klientmi. Naši klienti 

sa nemôžu stretávať vo väčších skupinách, tak sa snažíme vytvárať priestor na terapie a 

spoločný kontakt. Formou osobných rozhovorov ich chceme povzbudiť, aby neupadali do 

nostalgie a sociálnej izolácie. 

 

Ozdoby so zimným motívom - V Zariadení pre seniorom v DS sa klientom zabezpečuje počas 

dňa tvorivá činnosť nielen na rozvoj jemnej motoriky, ale aj pre potešenie z výsledného dielka. 

S prijímateľmi sociálnej služby sme v mesiaci december, v rámci tvorivej terapie, vytvorili  

ozdoby z papiera, snehuliaky,  ktoré seniori vlastnoručne nakreslili, nalepili, vyzdobili a 

ozdobili s nimi nástenku. 

 

Ukazovateľ 4. - Zvyšovanie kvalifikácie zdravotných sestier v rámci celoživotného 

vzdelávania organizovaním miestneho seminára v spolupráci s Komorou zdravotných 

sestier a pôrodných asistentiek 

10 % 

Zdravotnícky pracovník je povinný sústavne sa vzdelávať v súlade s rozvojom príslušných 

odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Toto vzdelávanie zabezpečuje 

zamestnávateľ a komora, ktorá je povinná ho zhodnotiť. Vzdelávanie sa uskutočňuje v 

akreditovaných a neakreditovaných študijných programoch. V rámci päťročného cyklu 



hodnotenia sústavného vzdelávania je sestra alebo pôrodná asistentka povinná získať 100 

kreditov, z čoho 50 kreditov získa za samoštúdium a výkon odbornej praxe v dĺžke najmenej 

štyri roky a 50 kreditov za absolvovanie aktivít sústavného vzdelávania. 

Stanovuje sa organizovanie miestneho seminára pre zdravotné sestry v spolupráci s Komorou 

zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.  

Jednou zo základných požiadaviek zákona o sociálnych službách na prevádzkovateľa je, 

aby poskytoval sociálne služby na odbornej úrovni. Zariadenie vytváralo podmienky na 

zabezpečenie vhodného podielu zamestnancov a odborných pracovníkov tak, aby 

dokázali zabezpečiť individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb. Zároveň kládlo 

dôraz na kvalifikovanosť zamestnancov a jej kontinuálne zvyšovanie prostredníctvom 

ďalšieho vzdelávania. 

Interné vzdelávanie zamestnancov ZpS v Dunajskej Strede bolo realizované nasledovne:  

1. raz mesačne boli organizované odborné semináre pre zamestnancov zdravotného úseku, 

2. dvojmesačne pracovné stretnutia pre všetkých zamestnancov.  

V roku 2020 jeden zamestnanec ukončil Bc. štúdium na vysokej škole v odbore sociálna práca. 

Vyhodnotenie 5-ročných výkonov na splnenie podmienok získavanie dostatočných kreditov 

prebieha priebežne, ktoré naše zdravotné sestry splnia maximálne. 

Organizovanie miestneho seminára pre zdravotné sestry v spolupráci s Komorou zdravotných 

sestier a pôrodných asistentiek sme začali v júni 2020. Kvôli pandemickej situácii a 

hospodárskej mobilizácii jednotlivých zariadení sociálnych služieb ako aj zdravotníckych 

zariadení v núdzovom stave to nebolo možné organizovať. Skupinové vzdelávacie programy 

boli zrušené a skupinové stretávanie bolo obmedzené. Napriek tomu sme vedeli v roku 2021 

zabezpečiť online školenie. Pri účasti na online webinári na celoslovenskej úrovni konanej v 

rozsahu 4 hodín pomocou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR v spolupráci s 

Kimberly – Clark a jej zn. Depend a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.  

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi priznávali 4 

kredity za pasívnu účasť.  

Zvyšovanie kvalifikácie zdravotných sestier v rámci celoživotného vzdelávania organizovaním 

miestneho seminára v spolupráci s Komorou zdravotných sestier a pôrodných asistentiek 

zostane v pláne, ktoré chceme realizovať v priebehu roka 2021 – 2022, ak nám pandemická 

situácia umožňuje. 

 

V Dunajskej Strede, dňa: 19. 04. 2021  

 

 

                                                                                                            Ing. Koloman Pongrácz 

                                                                                                                      riaditeľ ZpS 

 


