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Vyhodnotenie prémiových ukazovateľov za rok 2021 

 

 

Ukazovateľ 1.  – Pokračovať v zabezpečení psychohygiény (psycho – sociálnej podpory 

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

 

Za deň vzniku krízovej situácie bol stanovený 12. marec 2020 a krízová situácia bola 

vyhlásená aj na rok 2021. Šírenie respiračného  ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-

19 a lockdown ovplyvnil celý svet a zmenil spôsob života i práce pre ľudí. Tieto vonkajšie 

faktory znamenajú psychickú záťaž pre nás všetkých. Každý človek prežíva túto nepríjemnú 

zmenu inak, emocionálny dopad na pracovníkov sme pocítili aj v našom zariadení.  Dňa 

27.9.2021 sa uskutočnila v našom zariadení supervízia, ktorá ponúkala efektívne nasmerovanie  

k svojpomocným riešeniam ako rozprávať  a zvládať  svoje vlastné reakcie v núdzových 

situáciách. Supervízia ponúkala možnosť predchádzania syndrómu vyhorenia.  

Okrem supervízie sme absolvovali slávnostné posedenia pri príležitosti MDŽ a Deda Mráza , 

kde sme si pripomenuli rôzne situácie a udalosti, ktoré sa vyskytli počas roka, ako sme ich 

riešili, aké emócie vyvolali v nás a v našom kolektíve. 

 

 

Ukazovateľ 2. „Polícia a deti“ – stretnutie s policajtmi PZ SR Dunajská Streda a ukážka 

práce policajných psov a deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

a pre klientov denného stacionára. 

 

1.júna na deň MDD sa uskutočnilo v našom zariadení stretnutie  s policajtami  z PZ 

Dunajská Streda a ukážka práce policajta a policajných psov. Cieľom stretnutia bola ukážka 

psovodov. Deti mali radosť a páčila sa im poslušnosť psa ,ako poslúchal a vykonal rozkazy 

svojho psovoda. Deti, ktoré sa nebáli psov, mohli ho aj pohladkať. Tešili sa so stretnutia 

s policajtami a mali veľkú radosť ,keď si mohli sadnúť do policajného auta. Policajti PZ 

Dunajská Streda aj touto formou budovali dôveru deťom k policajtom. Majú snahu, aby ich 

verejnosť vnímal ako ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách a aby si uvedomili, že ich 

úlohou je chrániť a pomáhať ľuďom.  



 

 

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 

 

Seniori patria do rizikovej skupiny súvislosti so šírením respiračného ochorenia 

vyvolávaného koronavírusom COVID-19, Klub dôchodcov v Dunajskej Strede bol zatvorený 

v zmysle nariadenia vlády. V klube sa v roku 2021 neuskutočnili voľnočasové aktivity 

s výnimkou prednášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ohľadom témy COVID – 

19 a PZ Dunajská Streda na tému ohrozovanie seniorov podvodníkmi počas Covidu-19. 

Prednášky odprezentovali MUDr. Terézia Vörösová, ktorá hovorila o prevencii a zo strany PZ 

Dunajská Streda p. Iveta Víghová rozprávala o vyššom výskyte ohrozenia seniorov rôznymi 

podvodníkmi počas Covidu. Prednášatelia sa snažili zodpovedať všetky otázky členov klubu.  

 

Ukazovateľ 4 – Zlepšiť materiálno – technické vybavenia zariadenia z mimorozpočtových 

zdrojov, resp. formou sponzorských darov 

 

 

V roku 2021 sme mali menej prijímateľov sociálnej služby, mali sme nižší príjem na 

zabezpečenie našich služieb. Hľadali sme rôzne zdroje, ako by sme vedeli zabezpečiť zlepšenie 

materiálno-technického vybavenia nášho zariadenia. 

Trnavský samosprávny kraj na začiatku roka vypísal výzvu na účelovú dotáciu. Pre denný 

stacionár sme vypracovali projekt s názvom: Integrácia občanov so zdravotným postihnutím 

a skvalitnenie života prijímateľov sociálnej služby v oblasti sociálnej starostlivosti . 

Na uskutočnenie nášho projektu sme získali 1000,- €. Ostatné financie sme zabezpečili z našich 

príjmov. Z dotácie sme vedeli  zabezpečiť exteriérový fitnes bicykel, šliapadlo a zatrávňovaciu 

rohož  pre našich klientov denného stacionára. Naši klienti s radosťou cvičia na nových 

náradiach pri pohybových aktivitách. 

V tomto roku pre kuchyňu sme zaobstarali univerzálny krájač na zeleninu, lebo strúhadlá sme 

mali ešte z dávnych čias. Nový krájač veľmi uľahčí prácu kuchárok a  skráti čas pri príprave 

surovín na varenie. 

 

V Dunajskej Strede, 21.04.2022                                           Ing. Johanna Bíró  
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