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1 Úvodné ustanovenia 

1.1 Účel smernice 

Smernica o vyhodnocovaní SS (ďalej len „smernica“) v Ružinovskom domove seniorov  

(ďalej len „RDS“) sa vzťahuje na všetkých zamestnancov RDS, poskytujú SS 

prostredníctvom metód sociálnej práce. (ďalej len „zamestnanci“).  

1.2 Parametre procesu 

1.2.1 Vstupy 

- Žiadosť o zabezpečenie poskytovania celoročnej pobytovej formy sociálnej služby spolu 

s prílohami. 

 

1.2.2 Výstupy 

- Prijatie klienta do zariadenia RDS. 

- Odchod klienta zo zariadenia RDS. 

 

1.2.3 Súvisiace dokumenty  

1 externé 

Ø Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov. 

 

1.3 Pojmy a skratky 
1.3.1 Pojmy 

Prijímateľ  sociálnej služby (klient) 

Prijímateľom sociálnej služby je FO, ktorej sa za podmienok ustanovených zákonom 

448/2008 Z. z. poskytuje sociálna služba v RDS. 

Sociálna služba v zariadení pre seniorov 
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SS v zariadení pre seniorov sa poskytuje FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na 

pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo FO, ktorá dovŕšila dôchodkový 

vek a poskytovanie SS v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre 

seniorov sa poskytuje: 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, 

- sociálne poradenstvo, 

- sociálna rehabilitácia, 

- ubytovanie, 

- stravovanie, 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

- osobné vybavenie,  

- úschova cenných vecí,  

- záujmová činnosť.  

1.3.2 Skratky     

RDS                            Ružinovský domov seniorov 

SS   sociálna služba 

SP                               sociálny pracovník  

FO                              fyzická osoba 

  

1.4 Záznamy 

- Žiadosť o umiestenie v zariadení sociálnych služieb 

- Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

- Súhlasy a potvrdenia 

- Dohody o ukončení platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

- Protokol o odovzdaní finančnej hotovosti a cenných vecí do dedičského konania 

- Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

- Sociálna anamnéza klienta 

- Individuálny plán klienta 

- Dotazník spokojnosti 

- Záznam zo skupinovej činnosti 
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- Záznam z kultúrnej činnosti 

- Individuálny rozhovor s klientom 

2 Pravidlá a postupy pri poskytovaní sociálnej služby v Ružinovskom 

domove seniorov  prostredníctvom metód   sociálnej práce   

2.1       Predpríjem klienta 

- Klient po rozhodnutí sa pre zariadenie RDS donesie vyplnenú Žiadosť o zabezpečenie 

poskytovania celoročnej pobytovej formy sociálnej služby spolu s prílohami. 

Asistentka/SP oficiálne Žiadosť prevezme. SP vytvorí v elektronickej forme (Cygnus) 

kartu žiadateľa s dátumom podania žiadosti.  

- SP tri dni pred predpokladaným nástupom žiadateľa vyhotoví  Zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby v dvoch rovnopisoch. SP presunie  v elektronickej forme žiadateľa do 

aktuálneho stavu. SP založí žiadateľovi osobný spis (kartu). 

 

2.2      Príjem klienta: 

            Klient pri nástupe: 

- podpíše Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a tlačivo Súhlasy a potvrdenia.  

- oboznámi sa s  Domácim poriadkom, ktorý aj v skrátenej podobe obdrží 

- prevezme Prihlasovací lístok na trvalý pobyt v RDS 

- v lehote do 30 dní odo dňa nástupu predloží nový občiansky preukaz  

- prevezme od manažéra prevádzkového úseku 3 ks kľúčov od bytovej jednotky a 1 

kľúč od osobnej poštovej schránky 

- s asistenciou SP sa telefonicky prihlási k odberu elektrickej energie a uzatvorí Zmluvu 

o odbere. 

- získa základné informácie o zariadení  (o možnostiach vyplácania dôchodku, o 

možnostiach trávenia voľného času v zariadení, o domácom poriadku, režime dňa, o 

možnostiach stravovania,...)  

 

2.3     Ukončenie pobytu 

          Ukončenie pobytu odchodom klienta: 

- Klient je povinný písomne požiadať o ukončenie poskytovania SS v zmysle 

ustanovení zmluvy o poskytovaní SS. 
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- SP informuje klienta o pravidlách ukončenia pobytu v RDS. (ukončenie odberu 

elektrickej energie, odhlásenie káblovej televízie, pevnej linky, poplatky za rozhlas 

a televíziu).  

- Klient je povinný  uvoľniť bytovú jednotku do 10 kalendárnych dní od ukončenia 

poskytovania SS. 

- SP vyhotoví vyúčtovanie klienta ( nedoplatky). 

- SP vyhotoví Protokol o odovzdaní bytovej jednotky. 

- Klient odovzdá 3 kľúče od bytovej jednotky a 1 kľúč od osobnej schránky klienta 

 

           Ukončenie pobytu klienta z dôvodu úmrtia : 

- SP informuje rodinných príslušníkov o pravidlách ukončenia pobytu v RDS.( 

ukončenie odberu elektrickej energie, odhlásenie káblovej televízie, pevnej linky, 

poplatky za rozhlas a televíziu). Rodinní príslušníci sú povinní  uvoľniť bytovú 

jednotku do 10 dní odo dňa úmrtia.  

- SP vyhotoví vyúčtovanie klienta ( nedoplatky) 

- SP vyhotoví Protokol o odovzdaní bytovej jednotky. 

- Rodinní príslušníci odovzdajú 3 kľúče od bytovej jednotky a 1 kľúč od osobnej 

schránky klienta 

- SP vyhotoví Protokol o odovzdaní finančnej hotovosti a cenných vecí do dedičského 

konania. 

 

2.4      Presun klienta  

              Presun klienta zo Sklenárovej 14, na lôžkové oddelenie Pivonková 2 

- Na základe trvalého zhoršenia zdravotného stavu klienta a na návrh ošetrujúcej 

lekárky je klient presťahovaný na lôžkové oddelenie.  

- SP vyzve rodinných príslušníkov k odovzdaniu bytovej jednotky na základe 

odporúčania lekára. Rodinní príslušníci sú povinní uvoľniť bytovú jednotu podľa 

dohody s vedením RDS, najneskôr však do 14 dní odo dňa presunu klienta na lôžkové 

oddelenie. 

- SP vyhotoví Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby na lôžkové oddelenie 

Pivonková 2.  

 

            Presun klienta z bytovej jednotky (dvojgarzónky)  do inej bytovej jednotky 
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           (jednogarzónky) 

- klient je povinný (z dôvodu úmrtia jedného z manželov) sa presťahovať do menšej 

bytovej jednotky. V tomto prípade  časové hľadisko presťahovania sa závisí aj od 

aktuálnej ponuky voľnej jednogarsónky. Samotný presun je posudzovaný 

individuálne.  

- SP vyhotoví Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v dvoch exemplároch. 

 

3   SOCIÁLNA  PRÁCA S KLIENTOM 
  
 

3.1      Vstupná anamnéza: 

- SP do mesiaca odo dňa nástupu vyhotoví spolu s klientom Sociálnu anamnézu klienta 

v elektronickej podobe. Soc. anamnéza slúži na vypracovanie IP. 

 

3.2       Proces adaptácie: 

- SP navštevuje minimálne 1x týždenne klienta v jeho byte. Po návšteve vyhotoví 

Záznam z individuálneho rozhovoru. 

- Do 3 mesiacov SP vyhotoví Individuálny plán klienta. 

- Do 6 mesiacov odo dňa vyhotovenia individuálneho plánu musí SP vyhodnotiť 

stanovené ciele v IP a následne vyhotoviť nový IP. 

 

3.3       Sociálna rehabilitácia: 

- SP na požiadanie klienta vybavuje úradné záležitosti v mene klienta. 

 

3.4      Aktivity s klientom 

- SP realizuje pre klientov nasledujúce aktivity: 

- Realizuje individuálne rozhovory s klientom 

- Realizuje skupinové a kultúrne aktivity v zariadení 

- Vypracováva a hodnotí IP klientov v elektronickej forme (Cygnus) 

 

            Ostatné aktivity 

- SP spolu s klientmi pripravuje mesačný plán aktivít pre klientov.  

- SP po zrealizovaní kultúrnej /skupinovej aktivity vyplní Záznam zo 

skupinovej/kultúrnej činnosti. 
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- SP sleduje a vyhodnocuje spokojnosť klientov formou Dotazníkov spokojnosti, ktoré 

slúžia na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. 

 

Ďalšie aktivity sociálneho oddelenia 

- Plánovanie sociálnych a kultúrnych činností klientov v zariadení aj mimo zariadenia 

- Zabezpečenie účinkujúcich 

- Dobrovoľníctvo- kontakt s organizáciou zastupujúcou dobrovoľníkov a zabezpečenie 

ich účasti na aktivitách 

- Fotodokumentácia podujatí a aktualizácia web stránky RDS. 

 

 

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

 Pravidlá a postupy pri poskytovaní sociálnej služby v RDS prostredníctvom metód sociálnej 
práce v podmienkach Ružinovského domova seniorov nadobúdajú účinnosť dňom 
01.01.2013.  
 
 
V Bratislave, 20.12. 2012 
 
 
       Mgr. Ľubica Karelová 
                      riaditeľka 
 

 

 


