
Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti 

na rok 2021 

 

Ukazovateľ 1. – Pokračovať v zabezpečení psychohygieny (psycho-sociálnej podpory 

a pomoci) personálu zariadenia v súvislosti s pandémiou COVID-19               

10 % 

COVID-19 a lockdown zmenil doterajší spôsob života a práce pre väčšinu ľudí. Za deň vzniku 

krízovej situácie bol stanovený 12. marec 2020.  Tieto vonkajšie faktory znamenajú obrovskú 

psychickú záťaž pre každého. Túto nepríjemnú a neistú zmenu na pracovisku každý človek 

prežíva inak, môže ho vyvodiť z rovnováhy. Je to nový spôsob adaptácie na pracovisku, ktoré 

potrebuje rôzne spôsoby vyrovnávania sa so zmenami. Psychohygiena ponúka možné 

a efektívne nasmerovanie k svojpomocným riešeniam ako rozpoznávať a zvládať svoje vlastné 

reakcie v rôznych núdzových situáciách a možnosť predchádzania syndrómu vyhorenia.  

Krízová situácia je vyhlásená aj na rok 2021, preto pokračovanie v zabezpečení psychohygieny 

je naďalej aktuálna a veľmi odôvodnená. 

 

Ukazovateľ 2. –„ Polícia a deti“ - stretnutie s policajtami PZ SR Dunajská Streda 

a ukážka práce policajných psov pre deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa a pre klientov denného stacionára  

10 %  

Jeden zo spôsobov, ako v deťoch budovať dôveru k policajtom, treba ju pestovať už u malých 

detí. Je veľmi dôležité, aby si deti, ale aj dospelí uvedomili, že práca policajtov nie je len 

prácou, ale službou občanom, aby deti policajtov vnímali ako ľudí, ktorí ich chcú chrániť 

a pomáhať im.  

Sprievodným podujatím stretnutia bude ukážka psovodov. Cieľom je ukázať deťom 

poslušnosť psa, že pes musí poslúchať svojho pána, že musí prejsť riadnou školou, ak sa 

chce stať policajným psom a aby deti mali príjemný zážitok so stretnutia s policajtami a 

vnímali ich ako  

kamarátov a nie ako nejakých strašiakov. 

 

 

Ukazovateľ 3. – 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 (čo je to COVID – 19, príznaky ochorenia, ako sa vyhnúť 

nákaze, ako postupovať v prípade podozrenia na koronavírus, poskytnúť informácie o vyššom výskyte 

ohrozovania seniorov rôznymi podvodníkmi aj počas Covidu – nepúšťať cudzích ľudí do bytu, ktorí 

ponúkajú možnosť nákupu, merania teploty a pod.)  

5 % 



Počas krízovej situácie bolo prerušené poskytovanie sociálnych služieb aj v dennom centre, 

nakoľko seniori patria do rizikovej skupiny v súvislosti s ochorením Covid-19. V roku 2020 sa 

neuskutočnili žiadne prednášky a žiaľ ochorenie Covid-19 je ešte stále aktualitou v našom 

živote.  

 

Ukazovateľ 4.  - Zlepšiť materiálno-technické vybavenie zariadenia z mimorozpočtových 

zdrojov, resp.formou sponzorských darov.  

15 % 

 

 

 

 

 

 

 


