
Špecializované zariadenie 

 
Domov sociálnych služieb vznikol 01. septembra 2009 s kapacitou 56 miest. Od 01. januára 

2016 došlo k zmene, domov sociálnych služieb sa pretransformoval na špecializované zariadenie s 

kapacitou 20 miest. V našom špecializovanom zariadení sa podľa § 39 ods. 1 zákona NR SR 

č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba 

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej 

V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 

Alzheimerova choroba,  demencia rôzneho typu etiológie. 

 

V špecializovanom zariadení sa: 

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

7. osobné vybavenie, 

 

b) zabezpečuje 

1. pracovná terapia, 
2. záujmová činnosť, 

 

c) utvárajú podmienky na 

1. úschovu cenných vecí. 
 

 

Prijímateľom sociálnej služby sa venuje sociálny pracovník a ergoterapeut, ktorý sa snaží 

motivovať prijímateľov k rôznej záujmovej činnosti, upevňovať pracovné zručnosti formou 

pracovnej terapie s rozličným materiálom, rozvíjať kultúrno-spoločenskú činnosť, tak aby svoj 

voľný čas netrávili osamote, bez akéhokoľvek sociálneho kontaktu, ale naopak v spoločnosti osôb, 

ktorým na nich záleží a chcú im byť nápomocní, čo vo výraznej miere ovplyvňuje aj ich zdravý 

duševný  i spoločenský  život.  Prijímatelia  majú  možnosť  tráviť  čas  medzi  svojimi  rovesníkmi 

a udržiavať tak vzájomné priateľské a susedské vzťahy v spoločenskej miestnosti a v malebnom 

prostredí areálu zariadenia. O zdravotný stav prijímateľov sa stará odborný personál – zdravotné 

sestry a opatrovateľky. Zároveň majú možnosť využívať služby externého maséra, pedikérky a 

kaderníčky. 

 

Pracovná terapia : 
• práca s textilom (háčkovanie, vyšívanie, šitie) 

• práca s papierom (papierové pletenie, servítková technika) 

• práca s modelovacím materiálom 

• práca s rozličným materiálom (so sklom, drevom, kameň) 

• práca s prírodným materiálom (aranžovanie) 

• práca s drobným materiálom (triedenie, navliekanie korálikov) 

Záujmová činnosť: 
• spoločensko-vedná (precvičovanie trívia – čítať, písať, počítať, lúštenie tajničiek, rôzne hry, 

pamäťové a koncentračné cvičenia, práca s počítačom, nadobúdanie vedomosti z oblasti biológie, 

geografie, medicíny, politiky ...) 



• zdravotno-pohybová (prednášky o zdravom životnom štýle a chorobách, rôzne cviky s 

využitím fitlopty, masážneho kresla, expanderu – gumy, gélového vrecka a masáže) 

• duchovná (účasť na Bohoslužbe v miestnej kaplnke) 

• cukrárska (príprava rôznych cukroviniek) 

• hudobno-pohybová (spievanie piesní, nácvik rôznych tanečných štýlo, nácvik krátkych 

scénok pre rôzne kultúrno-spoločenské podujatia), 

• pestovateľská (pestovanie zeleniny v skleníku). 


