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ÚVOD 

 

Kaž da  organiža cia ma  svoju ví žiu, svoje ciele a ro žne s pecifika , ktore  ju dotva ra-
ju  a robia ju vy nimoc nou medži ostatny mi, v nas om prí pade ďals í mi poskytova-
teľmi socia lnych služ ieb. V kaž dej organiža cii platia ro žne pí sane  a nepí sane  
pravidla  a normy, ktore  ľuďom poma haju  uvedomiť si  aky  je vy žnam ich pra ce  
a c o sa od nich oc aka va. 

Cieľom tejto malej publika cie je žhrnu ť podstatne  informa cie o Domove socia l-
nych služ ieb Slatinka, o jeho ví žii a cieľoch. Poskytnu ť ža kladne  informa cie 
o tom na koho sa v organiža cii v ro žnych situa cia ch obra tiť. Jasne pomenovať 
princí py a eticky  rožmer pra ce, ktore ho dodrž iavanie  sa od žamestnancov 
a dobrovoľní kov v organiža cii oc aka va.  

Ví žia organiža cie vycha dža ž potreby pla novať socia lne služ by v su lade 
s rea lnymi potrebami klientov. Su c asťou publika cie su  aj pravidla  komunika cie 
s ľuďmi so s pecificky mi potrebami, ktore  žamestnancom pomo ž u py tať sa 
a žisťovať tieto potreby. 

V ža vere je niekoľko kra tkych prí behov, cež ktore  je mož ne  porovnať socia lne 
služ by v Domove na Slatinke v minulosti a dnes. Cež tieto prí behy vidieť koľko 
na deje priniesla žmena smerovania Domova, ktora  sa v odbornej hantí rke nažy -
va deins titucionaliža cia, do konkre tnych ž ivotov jednotlivcov – klientov,  
pre ktory ch tu sme.  
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HISTÓRIA DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SLATINKA 

 

Domov socia lnych služ ieb Slatinka je žariadení m, v ktorom sa od roku 1951 po-
skytuju  socia lne služ by obc anom s menta lnym žnevy hodnení m. Od roku 1951 
do roku 2012 bol Domov typickou ins titu ciou umiestnenou v novogotickom 
kas tieli na Dolnej Slatinke  vždialenom od mesta Luc enec približ ne 3 kilometre. 
Spoc iatku klientom socia lnu starostlivosť poskytovali rehoľne  sestry Satma rky 
ž ra du sv. Vincenta. Sestry deti opatrovali a mali pri nich dožor, na ine  odborne  
c innosti nebol c as ani persona lne kapacity. Na 95 detí  v u stave bolo 7 sestier. 
Rehoľne  sestry tam pracovali do roku 1988, keď odis li do Charitne ho domu vo 
Vrí cku.  

Do roku 1989 sa v žariadení  poskytovala starostlivosť deťom s menta lnym po-
stihnutí m. V su lade s vtedy platnou legislatí vou deti vo veku 15 rokov prekladali 
do žariadení , ktore  poskytovali starostlivosť dospely m obc anom s menta lnym 
postihnutí m, žvla s ť ž ena m a žvla s ť muž om. V roku 1989 sa deti prestali prekla-
dať, a tak v su c asnosti žariadenie poskytuje socia lne služ by deťom a dospely m 
klientom s menta lnym postihnutí m. Prirodženy m vy vojom sa toto žariadenie 
stalo jedny m ž ma la žariadení  na Slovensku, kde sa socia lne služ by poskytuju  
v koedukovanom prostredí .  

Po roku 1989 sa postupne žac ala žniž ovať kapacita žariadenia, v roku 1999 bola 
kapacita 69 miest. V období  rokov 1989 až  2004 v žariadení  prebehli urc ite  hu-
manižac ne  procesy. K ža sadnej žmene ins titu cie vs ak nedos lo a Slatinka, tak ako 
aj ine  žariadenia na Slovensku, sa sí ce sta vala huma nnejs ou, ale naďalej osta va-
la typickou ins titu ciou. V roku 2004 sa v Domove žac al realižovať proces dein-
s titucionaliža cie, v ra mci ktore ho sa klienti žariadenia žac ali postupne od roku 
2008 sťahovať ž neu c elove ho kas tieľa do malokapacitny ch žariadení  rodinne ho 
typu v meste Luc enec.  

V su c asnosti žariadenie poskytuje socia lne služ by Domova socia lnych služ ieb a 
Zariadenia podporovane ho by vania v 6 rodinny ch domoch s kapacitou od 9 do 
15 klientov a tere nne socia lne služ by Podpora samostatne ho by vania 
v prirodženom prostredí  klientov – v ich vlastny ch doma cnostiach.  
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VÍZIA ZARIADENIA 

 

Všeobecná vízia  

Vs eobecna  ví žia je postavena  na naplnení  ža kladny ch ľudsky ch pra v oso b  
so ždravotny m postihnutí m a vycha dža žo ža kladny ch medžina rodny ch 
a na rodny ch legislatí vnych a strategicky ch dokumentov, najma  ž: 

 Dohovoru OSN o pra vach oso b so ždravotny m postihnutí m 

 Strate gie deins titucionaliža cie syste mu socia lnych služ ieb a na hradnej 
starostlivosti v Slovenskej republike 

 Na rodny ch priorí t rožvoja socia lnych služ ieb na roky 2015 – 2020 

 

Víziou zariadenia sú komunitné teda verejné služby, 
ktore  slu ž ia obc anom so ždravotny m postihnutí m v Luc enci 
a jeho okolí  rožhodovať sa o tom, kde, s ky m a ako chcu  ž iť. 
Služ by žabežpec uju  pra vo na neza visly  z ivot v komunite 
pre vs etky ch prijí mateľov socia lnych služ ieb v Domove 
socia lnych služ ieb Slatinka a ich plne  žac lenenie do 
spoloc nosti bež ohľadu na mieru ich ždravotne ho 
postihnutia. Neusta le inovuje syste m komunitny ch služ ieb 
pre obc anov s postihnutí m, je prí stupny , flexibilny  
a kontinuálne žabežpečuje počas životných cyklov 
obc ana so ždravotny m postihnutí m jeho ro žnorode  potreby 
vo vs etky ch do lež ity ch oblastiach ž ivota. 

 

Špecifická vízia  

Cieľom s pecifickej ví žie je definovať oblasti žmeny kvality služ ieb a vžťahov 
v ra mci samotnej organiža cie, tak aby sa transforma ciou žariadenia nedosiahla 
len žmena syste mu služ ieb, ale najma  žmena v oblasti vžťahov a postavenia 
obc anov  v žariadení  a s irs om socia lnom prostredí , ktore ho su  su c asťou. 
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Úvedena  žmena je dosiahnuteľna  len prostrední ctvom sieťovania podpory pre 
obc anov – prijí mateľov  služ ieb ž ro žnych interny ch a externy ch ždrojov, 
v do sledku c oho sa mení  ža kladna  paradigma a na pln  pra ce žamestnancov 
organiža cie. Zamestnanci žariadenia res pektuju  a vedu  aj okolie prijí mateľov 
služ ieb  k tomu, aby sa take muto obc anovi  poskytla podpora v su lade 
s rovesní ckym princí pom, tžn. žamestnanci spreva džaju  a podporuju   
prijí mateľov socia lnych služ ieb žariadenia v tom, aby ich ž ivoty boli c o najviac 
podobne  ž ivotom ich rovesní kov v priebehu vs etky ch ž ivotny ch cyklov. 

 

Ví žiou žariadenia je poskytovať socia lne služ by, v ktory ch 
budu  obc ania partnermi zamestnancov bež ohľadu na mieru 
ich ždravotne ho postihnutia. Pri pla novaní  a poskytovaní  
služ ieb sa res pektuju  individua lne potreby jednotlivcov. 
Cieľom pre kaž de ho ž nich su  do stojne  podmienky na z ivot, 
podpora a sprevádzanie na ich ceste k  c o najviac 
neža visle mu ž ivotu v bež nom prostredí , ktore  podporuje ich 
ža kladne   ľudske  potreby, pra va a slobody. 

 

Hlavny m cieľom procesu deins titucionaliza cie Domova socia lnych služ ieb 
Slatinka je podpora prijí mateľov socia lnych služ ieb v ich na vrate do 
prirodžene ho prostredia a spoloc enske ho ž ivota, vytvorenie podmienok pre 
využ í vanie bež ne dostupny ch verejny ch služ ieb a nadva žovanie socia lnych 
kontaktov v komunite. Naplnenie tohto cieľa sa dosiahne transforma ciou 
ins tituciona lneho syste mu služ ieb na syste m komunitny ch socia lnych služ ieb. 
Spoc í va v opustení  neu c elovy ch a nevhodny ch objektov, ktore  dovoľuju  len 
pasí vnu starostlivosť o obc anov, vy žnamne limituju  ich aktiviža ciu v rožví janí  
schopností  aj ty m, ž e  nespl n aju  podmienku prí stupnosti pre osoby so 
ždravotny m postihnutí m. Vytvorí  sa sieť ro žnorody ch pobytovy ch, 
ambulantny ch a tere nnych socia lnych služ ieb, ktora  vy žnamne sfunkc ní  syste m 
uspokojovania individua lnych potrieb obc anov v objektoch, ktore  sa svojí m 
vžhľadom, polohou a kapacitou  neodlis uju  od bež ne ho spoloc enske ho 
s tandardu. Obc ania -prijí matelia socia lnych služ ieb sa budu  podporovať v tom, 
aby v c o najva c s ej miere využ í vali mož nosť ž iť bež ny m, neža visly m spo sobom 
ž ivota, o ktorom mo ž u sami rožhodovať.  
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ZÁKLADNÉ PRINCÍPY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
V DSS SLATINKA 

 

Poskytovanie socia lnych služ ieb vycha dža ž princí pov Pla novania žamerane ho 
na c loveka/PCP – Person centred planning. Tento prí stup vycha dža žo 
ža kladne ho predpokladu, ž e kaž dy  c lovek je najleps í m odborní kom pre svoj 
ž ivot a sa m najleps ie rožumie svojim potreba m. Je to spo sob komunika cie, kde 
prijí mateľ socia lnych služ ieb je hlavny m akte rom procesu pla novania svojho 
ž ivota. Zamestnanec a dobrovoľní k  tento proces facilituje, podporuje realiža ciu 
pla nu a je aktí vny pri vyhľada vaní  komunitny ch ždrojov. Tento prí stup je 
žalož eny  na ža kladny ch hodnota ch res pektu, do stojnosti, sebaurc enia a 
vža jomne ho nac u vania. 

 

Tento prí stup podporuje: 

 Požnanie a pochopenie individua lnych potrieb klientov. 
 Poskytuje primeranu  podporu – snahou je neda vať klientovi priveľa, ani 

prima lo podpory. 
 Úmož n uje, aby kontrolu nad svojí m ž ivotom prevžal samotny  klient, tak aby 

sme nerožhodovali ža neho. 
 Prispieva k ochrane pra v ľudí  so ždravotny m postihnutí m. 
 Da va klientom prí lež itosti k tomu, aby mohli byť už itoc ny  pre svoju 

komunitu. 
 Vedie od ižola cie obc anov so ždravotny m postihnutí m k ich žac leneniu, od 

osamelosti k spožna vaniu novy ch ľudí . 
 Vedie od bežmocnosti k neža visle mu ž ivotu. 
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Niekoľko do lež ity ch princí pov Pla novania žamerane ho na c loveka: 

 Klient ma  pra vo sa m rožhodovať (ma  pra vo aj na žle  rožhodnutia). 
Nemo ž eme chcieť, aby aky koľvek c lovek bol len dobry , dokonaly .  

 Klient ma  preberať kontrolu nad svojí m ž ivotom. 
 Kaž dy  c lovek vie najleps ie, c o ho robí  s ťastny m. 
 Kaž dy  c lovek si vie žadefinovať, c o chce. 
 Využ í va sa pomoc podpornej skupiny. Pomoc neposkytuju  len profesiona li, 

ale aj priatelia, rodic ia, dobrovoľní ci a pod. 
 Komunikujeme tak, aby sme mali istotu, ž e na s c lovek s obmedženou 

schopnosťou porožumenia pochopil. 
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ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV A DOBROVOĽNÍKOV  
DSS SLATINKA 

 

Zamestnanec a dobrovoľní k Domova socia lnych služ ieb Slatinka, Luc enec je 
povinny  pri vy kone svojej pra ce dodrž iavať „Etický kódex zamestnanca DSS 
Slatinka“. Eticky  ko dex je su c asťou pracovnej žmluvy vs etky ch žamestnancov 
DSS Slatinka. Jeho nedodrž iavanie je do vodom na ukonc enie pracovne ho 
pomeru v DSS Slatinka. Eticky  ko dex platí  pre vs etky ch interny ch a externy ch 
žamestnancov, ako aj dobrovoľní kov, ktorí  vykona vaju  dobrovoľní cku pra cu 
v DSS Slatinka. 

Od zamestnanca  a dobrovoľníka v DSS Slatinka sa očakáva, že: 

 Je stotož neny  s filožofiou a ví žiou žariadenia a svojí m konaní m napl n a ciele 
organiža cie. 

 Res pektuje ža kladne  spoloc enske  a mora lne ža sady v medžiľudsky ch 
vžťahoch. 

 

ETICKÉ ZÁSADY SPRÁVANIA SA KU KLIENTOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Zamestnanec a dobrovoľní k v DSS Slatinka si vo vžťahu ku klientom  socia lnych 
služ ieb plní  svoje povinnosti, pric om dodrž iava tieto eticke  ža sady spra vania sa: 

1. Rešpektuje prirodzenú ľudskú dôstojnosť klientov sociálnych služieb 

 Zamestnanec/dobrovoľní k sa ža kaž dy ch okolností  spra va profesiona lne, 
nežniž uje sa k hrube mu, arogantne mu spra vaniu, nežvys uje hlas, 
nepouž í va fyžicke  tresty a obmedženia, ktore  žniž uju  ľudsku  do stojnosť 
klientov  

 Zamestnanec/dobrovoľní k pristupuje ku klientom  socia lnych služ ieb ako 
k partnerom, nepouž í va „vy chovne  meto dy“, ktore  žniž uju  do stojnosť 
klientov socia lnych služ ieb, ako napr. ža kaž ka vy, vycha džok, požerania TV 
a pod. 
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2. Rešpektuje základné ľudské práva a slobody klientov sociálnych služieb 

 Zamestnanec/dobrovoľní k res pektuje nedotknuteľnosť osoby klientov  
socia lnych služ ieb a ich su kromia 

 Zamestnanec/dobrovoľní k res pektuje skutoc nosť, ž e nikoho nemož no 
podrobiť krute mu, neľudske mu c i poniž uju cemu spra vaniu alebo trestu. 
Fyžicke  obmedženie klienta socia lnych služ ieb použ í va len žamestnanec 
a to len v nevyhnutnom prí pade, ak je ohroženy  ž ivot alebo ždravie klienta, 
alebo oso b v jeho blí žkosti. V takomto prí pade postupuje v su lade so 
„Smernicou urc uju cou povinnosti poskytovateľa socia lnej služ by pri 
ochrane ž ivota, ždravia a do stojnosti prijí mateľov socia lnych služ ieb“. 

 Zamestnanec/dobrovoľní k res pektuje osobnu  slobodu klientov  socia lnych 
služ ieb 

 Zamestnanec/dobrovoľní k res pektuje pra vo na žachovanie ľudskej 
do stojnosti.  Dodrž iava eticke  princí py pri poskytovaní  pomoci a podpory 
pri hygienicky ch u konoch. Zachova va intí mne prostredie pri  toalete, 
ku paní , sprchovaní , prežliekaní  a pod. Tieto u kony vykona va tak, aby pri 
nich  nebola narus ena  osobna  integrita klientov  socia lnych služ ieb. 

 Zamestnanec/dobrovoľní k res pektuje pra vo prijí mateľa na žachovanie 
jeho osobnej cti a dobrej povesti bež ohľadu na rožsah jeho ždravotne ho 
postihnutia. O prijí mateľoch sa vyjadruje s res pektom a u ctou. Vedome 
a aktí vne podporuje vytva ranie požití vneho obražu o kaž dom klientovi  
socia lnych služ ieb smerom k nemu, smerom k ostatny m klientom  
socia lnych služ ieb a smerom k verejnosti. 

 Zamestnanec/dobrovoľní k res pektuje pra vo klientov  socia lnych služ ieb 
na ochranu pred neopra vneny m žasahovaní m do ich su kromne ho 
a rodinne ho ž ivota. S citlivy mi informa ciami, ktore  sa o klientoch dožvie 
pri svojej pra ci žaobcha dža opatrne a žachova va do vernosť ty chto 
informa cií .  

 Zamestnanec/dobrovoľní k žachova va do vernosť informa cií  o klientoch  
socia lnych služ ieb, ktore  sa dožvedel pri vy kone svojho povolania. 

 Zamestnanec/dobrovoľní k res pektuje pra vo klientov socia lnych služ ieb na 
su kromie. Do osobny ch priestorov klientov vstupuje s ich su hlasom.  
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 Zamestnanec/dobrovoľní k res pektuje pra vo klientov socia lnych služ ieb 
voľne sa pohybovať. Nežakažuje klientom vycha džky mimo žariadenia. 
Klientom, ktorí  potrebuju  dohľad alebo pomoc pri orienta cii sa v prostredí  
mimo žariadenia poskytuje podporu a spreva dža ich. Podporuje ich 
v plnom a u c innom žapojení  sa a žac lenení  do spoloc nosti 

 Zamestnanec/dobrovoľní k res pektuje pra vo klienta na rožhodnutie kde 
a s ky m chce by vať s prihliadnutí m na priestorove  mož nosti žariadenia. 

 

3. Svoju prácu si plní bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru 
a sociálne postavenie prijímateľa sociálnych služieb 

 Zamestnanec/dobrovoľní k si plní  svoje pracovne  povinnosti bež ohľadu na 
pohlavie, rasu, na bož enstvo, kultu ru a socia lne postavenie klientov  
socia lnych služ ieb. 

 

4. Zachováva si vlastnú identitu, osobnú integritu, osobnú nezávislosť 
a individuálnu rozmanitosť klientov sociálnych služieb a podporuje rozvoj 
ich schopností, zručností a vedomostí 

 Zamestnanec/dobrovoľní k klientom socia lnych služ ieb poskytuje 
individua lnu podporu v ra mci persona lnych a preva džkovy ch mož ností  
v žariadení . 

 Zamestnanec/dobrovoľní k sa ku klientom spra va s res pektom 
a pochopení m, je trpežlivy , empaticky  a res pektuje s pecificke  potreby 
prijí mateľov socia lnych služ ieb. 

 S klientmi  socia lnych služ ieb komunikuje pre nich žrožumiteľnou rec ou. 

 Zamestnanec/dobrovoľní k klientov socia lnych služ ieb aktí vne poc u va, 
necha va im potrebny  c as na vyjadrenie sa. Vedie ich k sebaobhajobe ich 
vlastny ch na žorov a predsta v o ž ivote. 

 Zamestnanec/dobrovoľní k res pektuje pra vo kaž de ho klienta na vlastny  
na žor a pra vo vy beru. 
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ETICKÉ ZÁSADY SPRÁVANIA SA KU KOLEGOM 

Zamestnanec/dobrovoľní k DSS Slatinka vo vžťahu ku kolegom dodrž iava tieto 
eticke  ža sady spra vania sa: 

 Na plnení  pracovny ch u loh spolupracuje so svojimi kolegami, pracuje 
tí movo. 

 Ku kolegom pristupuje s res pektom a u ctou. 
 Toleruje roždielne na žory svojich kolegov, kritiku vyjadruje kons truktí vne, 

prijateľny m spo sobom s cieľom vyries iť konflikt a nie prehlbovať ho. 
 V prí pade, ak je svedkom neeticke ho alebo neodborne ho spra vania svojich 

kolegov, považ uje si ža povinnosť upožorniť vedenie žariadenia na 
porus enie eticke ho ko dexu 

 

ETICKÉ ZÁSADY SPRÁVANIA SA VOČI VEREJNOSTI 

Zamestnanec/dobrovoľní k DSS Slatinka vo vžťahu k verejnosti dodrž iava tieto 
eticke  ža sady spra vania sa: 

 Svojí m vystupovaní m a konaní m s í ri dobre  meno organiža cie. 
 Obhajuje pra va oso b so ždravotny m postihnutí m aj na verejnosti. 
 Zachova va do vernosť informa cií  o klientoch socia lnych služ ieb, ktore  

nadobudol pri vy kone svojej pra ce. 
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AKO KOMUNIKOVAŤ S ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

 

Komunika cia s ľuďmi s menta lnym postihnutí m ma  svoje pravidla , ktore  je 
potrebne  dodrž iavať. 

 Pri komunika cii s klientom udrž ujte oc ny  kontakt. Komunikujte aj 
neverba lne a snaž te sa odc í tať neverba lne prejavy klienta (neverbalita je 
v komunika cii s ľuďmi s menta lnym postihnutí m veľmi do lež ita  a c asto na m 
povie viac ako hovorene  slovo).  

 Použ í vajte jednoduchu  rec , kra tke slova , kra tke jednoduche  vety. Svoje 
mys lienky vyjadrujte žreteľne. Nepouž í vajte cudžie slova . Vyhy bajte sa 
ž argo nu a skratka m. 

 Vyhy bajte sa abstraktny m pojmom. Ak je to mož ne , objasnite ich pomocou 
konkre tnych prí kladov alebo prirovnaní , napr. namiesto ota žky: „Aku  ma s  
dnes na ladu?“ sa opy tajte: „Si dnes vesely  alebo smutny ?“ 

 Hovorte pomaly. Snaž te sa, aby tempo vas ej rec i, toho druhe ho nežahlcovalo. 
Buďte trpežlivy  a doprajte partnerovi dostatok c asu na odpoveď, najma  ak 
hovorí te s c lovekom, ktory  ma  chybu rec i a použ í va alternatí vne spo soby 
komunika cie. 

 Dbajte na to, aby vas u rec  žrožumiteľne spreva džala mimika a rec  tela. 
 Overte si, c i va m c lovek s menta lnym postihnutí m rožumie a c i su hlasí  alebo 

nesu hlasí  s ty m, c o hovorí te. Niekedy sa stac í  opy tať. Taktiež  poma ha, ak 
spolu s klientom sumarižujete c o, ten druhy  povedal. Da vate ty m najavo svoj 
ža ujem o vža jomne  porožumenie. Vž dy povedžte len jednu hlavnu  
mys lienku. K ďals ej prejdite až  potom, ako sa uistí te, ž e va m klient 
porožumel. 

 Majte na pama ti, ž e ľudia s menta lnym postihnutí m su  spravidla veľmi 
sugestibilní , tžn. ž e nekriticky prijí maju  mys lienky druhy ch ľudí . 
Sugestibilny mi ota žkami je mož ne  veľmi ľahko ovplyvn ovať a manipulovať 
ľudí  s menta lnym postihnutí m. 

 Pri kontakte s ľuďmi s veľmi ťaž ky m menta lnym postihnutí m je potrebne  si 
sta le uvedomovať ich ža vislosť na druhy ch ľuďoch. Jednajte preto s veľkou 
mierou empatie, trpežlivosti a res pektu k ich osobnosti. 

 Dospele ho c loveka s menta lnym postihnutí m oslovujte priamo. Pokiaľ ma  so 
sebou asistenta c i sprievod (pracovní ci, rodic ia a pod.), obracajte sa na nich 
len v nevyhnuty ch prí padoch. 

 C lovek s menta lnym postihnutí m ma  ine  mož nosti v porožumení . 



 

15 

 

7 PRÍBEHOV / 7 DÔVODOV 

 
Prec o sme sa rožhodli odí sť ž ins titu cie do komunitny ch služ ieb?  
Aky  bol ž ivot klientov v nas om žariadení , ako sa postupne mení , ake  
vy žvy, ale hlavne ake  nove  mož nosti pre nich prina s a žmena 
v smerovaní  žariadenia od ins titu cie k ich žac lenenie v komunite, je 
najleps ie vidieť cež ich ž ivotne  prí behy.  
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JEDEN DEŇ V INŠTITÚCII / Denisa Nincova  
 

Bež ne  ospale  ra no. S esť hodí n. Vo dvera ch žas trngocu  kľu c e. Otvoria sa vstupne  
dvere. Vcha dža s esť rožospaty ch ž ien. Denna  žmena. Prežlec u  sa do bielych 
uniforiem a pri varení  prvej rannej ka vy si ry chlo jedna cež druhu  vymien aju  
c erstve  ža ž itky ž posledny ch dní . Zví taju  sa s dvoma kolegyn ami konc iacimi 
noc nu . Den  žac í na – letny , žimny , uprs any , slnec ny . To je jedno, tu su  vs etky dni 
takmer rovnake . S ichta, veľmi podobna  s ichte vo vy robnom podniku, aj tu platia 
jasne  pravidla . Rež im dn a, ktory  je potrebne  dodrž ať a tak s esť ž ien do seba 
ry chlo vyleje posledne  hlty es te horu cej ka vy a ide sa na to.  

Budí c ek. Postupne vcha džaju  do ižieb. Otva raju  dvere, okna . Budia spachtos ov, 
ktorí  využ í vaju  posledne  minu ty len os enia. Na jednej ž postelí  sedí  mlady  muž . 
V ruke drž í  žhu ž vany  papier, s uchoce ní m. Neprí tomne hľadí  a cely  jeho 
vnu torny  svet sa su stredí  na s uchotanie papiera. Sedí  ticho. Hojda  sa a poc u va 
žvuk, ktory  tvorí  jeho ruka v kontakte s papierom – žabí janie nudy, autisticky  
prejav a c i spo sob, ako si spestriť den , vyc arovať v n ou trochu hudby? S esť 
pracovní c ok v dennej služ be nema  c as na to, aby to žisťovali.  
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Jedna ž nich skontroluje c i sa mlady  muž  prežliekol ž pyž amy a ry chlo sa 
presu va k ďals iemu muž ovi. Zoberie ho ža ruku a odva dža ho do ku peľne, aby 
mu pomohla s rannou hygienou. Cestou do ku peľne požrie na hodinky, tris tvrte 
na sedem. Pa tna sť minu t do ran ajok, es te musí  pomo cť s ran ajs ou hygienou 
dvana stim klientom. Ma  dobry  medžic as. Dnes sa na ran ajky mes kať nebude.  

Jeda len  je už  plna . Sedemdesiat klientov domova ticho sedí . C aka .  Z hrmotom sa 
otva ra okienko, cež ktore  s ikovne  ruky kucha rok nauc eny mi pohybmi vykladaju  
taniere. Na kaž dom ž nich su  dva okruž ky chleba natrete  maslom a dž emom. 
V jeda lni je ticho, kaž dy  sa su stredí  na jedenie. Niekto ry chlejs ie, niekto 
pomals ie. Presun do herní . Pracovní c ky v skupina ch odva džaju  klientov na 
denne  aktivity.  

V herni na stole rožlož ia papiere a farbic ky. Stars í  muž  si ž kopy mož ností  
žoberie žo stola omaľova nku a pu s ťa sa do svojej kaž dodennej pra ce. 
Pracovní c ka priklada  ďals ie mož nosti, lego, stavebnice, hrí biky. Klienti sa 
nauc eny m spo sobom presu vaju  a venuju  aktivita m. Jedna ž pracovní c ok sedí  na 
žemi, vysy pa ž vedierka ku sky lega pred mlade ho muž a, ktory  vža pa tí  trpežlivo 
kocku po kocke berie do ru k a vklada  ich spa ť do pripravene ho vedierka.  

Keď su  vs etky kocky vo vedierku, pracovní c ka ich žnova rožsype po žemi 
a vs etko žac í na od žac iatku. Druha  pracovní c ka sedí  pri stole v obkľu c ení  
viacery ch mlads í ch a stars í ch klientov a trpežlivo odpoveda  na ota žky: „C o bude 
na obed?“, „C o bude na vec eru?“, „Kedy budu  Vianoce?“, „Kedy prí de mama?“, 
„Kedy po jdem domov?“.  V jej odpovediach cí tiť rutinu kaž dodenny ch reakcií  na 
oc aka vane  ota žky, ktore  su  den  c o den  rovnake . Okolo ty chto udalostí  sa 
v tomto priestore toc í  cely  den , ty ž den , mesiac, rok.  

C as pokroc il. Obed, poobedn ajs í  odpoc inok, vec era. Za chví ľu koniec žmeny. 
Jedna ž pracovní c ok žapisuje do žos ita struc ne  denne  hla senie, aby si kolegyne, 
ktore  prí du do noc nej mohli prec í tať, ako prebehla denna  služ ba. Jej kolegyne 
dokonc uju  c o sa cež den  nestihlo – žaniesť veci do pra c ovne, ulož iť pra dlo do 
skrí n , dokonc iť hygienu klientov, podať lieky.  

Pricha dža vec er. Cež otvorene  okno vidieť ako sa vonku pomaly stmieva. Mlady  
muž  sedí  na posteli. Neprí tomne požera  pred seba. V ruke ž molí  žhu ž vany  
papier. Nevní ma pracovní c ku, ktora  k nemu pristu pi. Vyberie mu ž ruky papier. 
Polož í  ho na noc ny  stolí k vedľa postele. Požapí na mu pyž amovy  kaba tik. 
Pomo ž e mu ľahnu ť a požakry va ho.   
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Skontroluje ďals í ch piatich spolunocľaž ní kov. Zaž ela  dobru  noc. Zhasne svetlo 
a ry chlo odcha dža do ďals ej ižby, aby ulož ila k spa nku ďals í ch a ďals í ch ľudí , 
ktorí  c akaju  na to, ž e niekto prí de a ukonc í  ža nich den . Den  konc í .  

S iestim unaveny m ž ena m sa konc í  služ ba. Za chví ľu ich prí de vystriedať noc na  
žmena a oni po jdu domov. Domov. Z tohto Domova – domova, ktory  je pre nich 
pra cou, už  dnes nikto iny  neodí de. Keď sa o niekoľko dní  vra tia, aby si odrobili 
ďals iu služ bu, budu  žaž í vať pocit de-javu. Den  veľmi podobny  tomu dnes ne mu 
a potom žas a žnova – den , ty ž den , mesiac, rok. Rutina. Stereotyp, ktory  sa 
dostal pod kož u nielen žamestnancom, ale aj klientom Domova. Po c ase si len 
ma lokto ž nich doka ž e pripustiť, ž e by to mohlo byť aj inak. 
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ŽIVOTNÝ PRÍBEH KLIENTKY ROMANKY, KTORÁ ŽIJE V DOMOVE 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA SLATINKE / Rena ta S imova  
 
Romanka je neskutoc ne mile  a s ikovne  dievc a. Ma  s estna sť rokov. Ú na s 
v žariadení  ž ije a vyrasta  od svojich troch rokov. Z ivot sa s n ou vo bec nemažnal. 
Po narodení  bolo u Romanky  žistene   vrodene  vy vojove  ochorenie – 
meningomyeloke la, su c asťou c oho je aj ochrnutie dolny ch konc atí n, 
hydrocefalus, menta lne postihnutie. Rodic ia sa o n u nestarali, nejavili ž iaden 
ža ujem. Do sledkom toho bolo, ž e musela byť umiestnena  v socia lnom žariadení  
- v detskom domove v Banskej Bystrici a od decembra 2002 u na s, v Domove 
socia lnych služ ieb Slatinka. Rodina vo vžťahoch neplní  ž iadnu funkciu, matka jej 
žomrela, otec ju nenavs tevuje.  
Nikdy nežabudneme na ten den , keď k na m pris la. Doniesla ju sestra 
ž uvedene ho detske ho domova - malu , rožkos nu , v modry ch dupac ka ch. 
Požerala na na s ty mi jej veľky mi tmavy mi oc ami, ktore  vyjadrovali vs etko: 
bolesť, smu tok, radosť... Veľmi ry chlo si žvykla na novy  domov, kaž dy  si ju 
obľu bil, ba priam žbož n oval. Jej prve  slovo bolo „ege“. Bola mala , iba lež ala, 
neprevracala sa, kr mili sme ju lyž ic kou.  
Postupne ako ra stla, starostlivosťou, ktoru  sme jej pravidelne poskytovali, 
la skou, ktorou sme ju kaž dy  den  žahr n ali, sa nauc ila posadiť, prevracať 
v posteli, samostatne jesť,  pohybovať sa – premiestn ovať na invalidnom voží ku 
a rožpra vať, aj keď nie pre kaž de ho celkom žrožumiteľne.  
Dnes je ž nej už  veľka  slec na, ktora  ma  neuveriteľnu  schopnosť svojimi 
s ibalsky mi oc ami, žmyslom pre humor a smiech, u smevom, dobrosrdec nosťou 
a spoľahlivosťou schopnosť ží skavať si ľudí . Vie pomenovať svoje potreby, 
vyjadriť c o ma  a nema  rada. V ra mci mož ností  sa žapa ja do starostlivosti 
o doma cnosť, asistuje pri utieraní  riadu, prachu na ižbe. Vychodila ža kladnu  
s kolu priamo v žariadení , v dislokovanej triede s pecia lnej ža kladnej s koly, ktoru  
ukonc ila v ju ni 2015 ako ž iac ka deviateho roc ní ka.  
Romanka do septembra 2012 ž ila spoloc ne so svojimi kamara tmi v kas tieli vo 
veľkej ižbe, kde ich v tom c ase bolo spolu 6., nemala pokoj, kľud, v noci sa 
nemohla vyspať a o su kromí  už  ani nehovorí m. Postupnou transforma ciou, 
ktora  v žariadení  prebiehala už  od roku 2008, sa bra ny kas tieľa žatvorili 
a Romanka spolu s kamara tmi odis li by vať do domc eka, ktory  sa nacha dža 
v area li kas tieľa. V su c asnosti ž ije v dome v samostatnej ižbe, v ktorej sa mo ž e         
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nerus ene vyspať, ma  svoje su kromie a vo voľnom c ase si robí  c o chce – poc u va 
hudbu, kreslí  si, prežera  kniž ky, leta ky,  rožpra va sa s kamara tmi, masí ruje 
druhy ch, prijí ma na vs tevy... C o chce, je dobre vyžerať, rada sa pekne oblieka, 
da va si maľovať nechty, robiť moderne  u c esy a hlavne chce oslavovať meniny 
a narodeniny s kamara tmi ž iny ch domov. 
Veľmi do lež ite  su  pre n u kontakty s ľuďmi, rada sa voží  v aute, chodí  na 
na vs tevy, vy lety, do mesta. Romanka sí ce v su c asnosti ž ije  v samostatnej ižbe, 
ale v dome, ktory  nie je prispo sobeny  pre u c ely ľudí  s telesny m a menta lnym 
postihnutí m, ktory  je ďaleko od mesta, od dostupnosti služ ieb, kontaktov... 
Vžhľadom na ždravotny  stav Romanky a obmedžení  ž neho vyply vaju cich, ž ivot 
v dome, mimo mesta, ktory  nie je bežbarie rovy , ma  ža na sledok proble m s 
vykona vaní m bež ny ch kaž dodenny ch c inností , so žac lenení m sa do spoloc nosti, 
s rožs irovaní m socia lnej siete a docha džaní m do nemocnice ža leka rskou 
starostlivosťou. 

A take , ako dovolenky, na vs tevy, vy lety, o c om sní va, c o by veľmi chcela 
a chy baju  jej, to už  ani vo bec nehovorí m. Pra ve pre toto vs etko veľmi potrebuje, 
aby ž ila v meste, v bežbarie rovom dome, c o vedie k do stojne mu ž ivotu menta lne 
a telesne postihnuty ch ľudí  a hlavne k žvy s eniu kvality jej ž ivota, ako aj 
ostatny ch, ktorí  tu budu  s n ou spoloc ne ž iť a spa jaju  ich podobne   osudy. 
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ŽIVOTNÝ PRÍBEH KLIENTA PEŤA, KTORÝ NAPRIEK TOMU, ŽE 
POTREBUJE VYSOKÚ MIERU PODPORY, ŽIJE VEĽMI BOHATÝM 
ŽIVOTOM V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB / Kamila Mokra n ova  
 

Peťo je mlady  muž , s priateľsky m srdcom. Dnes už  ma  31 rokov. Po narodení  
bolo u Peťa žistene  vrodene  vy vojove  ochorenie - Downov syndro m a  menta lne 
postihnutie. Ako dieťa vyrastal v rodine s nevyhovuju cimi a žly mi socia lnymi 
podmienkami, do sledkom c oho bol už  ako dvojroc ny  umiestneny  v socia lnom 
žariadení  - v Dojc enskom u stave Valaska  a od marca 1989 u na s, v Domove 
socia lnych služ ieb Slatinka. Rodina v jeho vžťahoch neplní  ž iadnu funkciu – 
nenavs tevuju  ho.  

V nas om žariadení  postupne ží skaval nove  žruc nosti, ktore  sa ty kali 
starostlivosti o seba a  to napr. v oblasti obliekania, vyžliekania, hygieny, 
stolovania... Úc il sa, aj ako sa starať o doma cnosť – upratovať, prať, ves ať 
bieližen , žvla dať prve  pokusy varenia a to prí pravou jednoduchy ch jeda l, napr. 
uvariť si c okola dovy  puding s ovocí m, ktory  žbož n oval. C o ho bavilo, bolo 
žametanie dvora a poma hanie pri pra cach na ža hradke, v sklení ku. Je priateľsky , 
vž dy usmiaty, ra d nadva žuje nove  kamara tstva. 

Priamo v žariadení  vychodil ža kladnu  s kolu v dislokovanej triede s pecia lnej 
ža kladnej s koly a nesko r prakticku  s kolu s pecia lnej ža kladnej s koly v meste, do 
ktorej  docha džal denne  autobusom. Peťo do marca 2012 ž il spoloc ne so 
svojimi kamara tmi v area li kas tieľa v domc eku, ktory  sme v tom c ase nažy vali 
„tre ningovy  dom“. Toto pomenovanie mal preto, lebo sa v n om Peťo, ale aj 
ostatní  postupne uc ili pripravovať na ž ivot v meste, ktory  vedie 
k samostatnosti, sebarealiža cii, k rožs irovaniu socia lnej siete – nadva žovaniu 
novy ch kamara tstiev, mož nosti navs tevovať kultu rne, spoloc enske  podujatia, 
nakupovaniu v obchodoch, tiež  k pracovny m prí lež itostiam.  

Postupnou transforma ciou a deins titucionaliža ciou, ktora  v žariadení  
prebiehala sa Peťo spoloc ne so svojimi kamara tmi presťahovali do domu 
v meste, kde ich v su c asnosti ž ije pa tna sť. Ra d pracuje, v dome sa snaž í  žapa jať 
do upratovania, hlavne okolia domu,  žameta , trha  burinu, poma ha pri kosení  
tra vy – žbiera tra vu do kos a. Nesmierne ho baví  chodiť do dielne, kde poma ha 
pri vy robe ro žnych darc ekov. Je s ikovny . Aj keď nerožpra va, vs etke mu rožumie, 
vie vyjadriť svoje potreby a hlavne dať najavo, c o ma  a nema  ra d.  
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Vo voľnom c ase robí  veci ktore  ho bavia – kreslí , poc u va hudbu, požera  
televí žor, tancuje, no najrads ej žumbu, na ktoru  chodí  pravidelne raž do ty ž dn a. 
Chodí  na na vs tevy ku kamara tom ž iny ch domov, v lete chodí  na dovolenky, 
ku pať sa na ku palisko pri parku. Zožnamuje sa s ľuďmi v meste, nadva žuje nove  
kamara tstva, ma  mož nosť žapa jať sa do spoloc enske ho a kultu rneho diania. Ma  
ra d žvierata  - psy, mac ky, ale jeho najva c s ou la skou su  kone.  A c o by chcel, c o 
mu najviac chy ba? By vať sa m v ižbe, v dome bež barie r, chodiť pravidelne do 
dielne, no najma  poma hať pri kon och na farme, c o je aj jeho veľky m snom. 



 

23 

 

ŽIVOTNÝ PRÍBEH KLIENTA MILANA, KTORÝ POBERÁ TÝŽDENNÉ 
SOCIÁLNE SLUŽBY V DSS NÁDEJ / Marcela Filipova  
Milan je sympaticky  mlady  muž , ktory  v tomto roku osla vi 40 rokov. Z ije 
a vyrasta  v rodine spoloc ne s piatimi su rodencami. Po narodení  bolo u Milana 
žistene  menta lne postihnutie. No aj napriek tomu s pomocou a podporou 
rodic ov a su rodencov vychodil s pecia lne uc ilis te, kde sa vyuc il ža mura ra. 
Keďž e v kraji, v ktorom ž ije spoloc ne s rodinou, je nedostatok pracovny ch 
prí lež itostí  - najma  pre ľudí  so ždravotny m postihnutí m, nevedel sa po ukonc ení  
s koly žamestnať. Doma tra vil va c s inu c asu sa m – rodic ia chodili do pra ce, 
su rodenci do s koly. Nudil sa, by val c asto smutny , žhors oval sa jeho ždravotny  
stav.  
Po dohode s rodic mi bol umiestneny  v socia lnom žariadení  s ty ž denny m 
pobytom – v Domove socia lnych služ ieb Na dej vo Vidinej. Na nove  prostredie 
v žariadení  si ry chlo žvykol, nadviažal nove  žna mosti. Pravidelne v pondelok 
ra no ho k na m dovežu  rodic ia a v piatok poobede prí du žase pre neho domov. 
Ví kendy, sviatky, dovolenky tra vi doma s rodinou. Svoje pracovne  žruc nosti, 
ktore  ží skal doma a v s kole, využ í va  u na s pri pra ci v sklení ku, pri kosení  tra vy 
motorovou kosac kou, hrabaní  tra vy, lí stia, v žime pri odhr n aní  snehu... Ochotne 
a ra d poma ha pri pra cach v dome,  veľmi ra d poma ha aj ostatny m kamara tom, 
keď potrebuju  a pož iadaju  ho o pomoc. Je spoloc ensky , kamara tsky, vie vyjadriť 
svoje ža ujmy, sny, povedať c o ma  - nema  ra d, c o potrebuje – nepotrebuje. Vo 
voľnom c ase pí s e, hra  sa hry na poc í tac i, požera  televí žor, chodí  na ro žne 
kultu rne a spoloc enske  podujatia.  
V poslednom období  ho žaují maju  najma  vy robky ž vc elieho vosku - chcel by sa 
aj on  nauc iť ich vyra bať. Z tohto do vodu is iel na predna s ku o vc ela ch 
a vy robkoch, ktore  mož no vyrobiť ž vc elí ch produktov. V tejto jeho ža ľube  ho 
vs etci podporujeme. Vypracovali sme spoloc ne s Milanom projekt, ktory m sme 
ží skali peniaže na žaku penie materia lu, ktory  potrebuje  na vy robu  ty chto 
vy robkov.  
A c o by chcel, c o potrebuje? By vať sa m v ižbe, v dome so ža hradou, žu c astn ovať 
sa ro žnych spoloc ensky ch a kultu rnych akcií , na ktory ch bude spožna vať 
novy ch ľudí , nadva žovať nove  žna mosti, priateľstva , chodiť do mesta, na ro žne 
na kupy, cestovať vlakom, autobusom, mať voľnosť, rožhodovať o svojom 
ž ivote, byť sa m sebou, ľuďmi akceptovany , pochopeny , mať pra cu, podporu, 
chodiť pravidelne domov, na dovolenky, ža jsť si len tak do cukra rne, res taura cie 
na kola c ik, dobre  jedlo... Jeho najva c s í m „snom“, je vyra bať a preda vať vy robky 
ž vc elí ch produktov. 
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ŽIVOTNÝ PRÍBEH KLIENTA MIŇA ZO ZARIADENIA 
PODPOROVANÉHO BÝVANIA / Ma ria Salajova  
 
Min o je vesely  mlady  muž . Ma  s tyridsaťdva rokov. Na prvy  pohľad sa na m mo ž e 
ždať, ž e je plachy , ale on presne vie, c o od ž ivota oc aka va a c o chce. Vyrastal 
v rodine so slabs í mi socia lnymi podmienkami. Rodic ia mu žomreli, ma  s iestich 
su rodencov. S rodinou kontakty neudrž uje, nenavs tevuju  ho.  
Vžhľadom na menta lne postihnutie, bol už  ako dieťa umiestneny  
v ro žnych  socia lnych žariadeniach – v  Dojc enskom u stave Valaska , v osobitnej  
interna tnej s kole Hrabiny, od roku 1979 - v Ú stave socia lnych služ ieb Slatinka, 
od roku 1987 – v Domove socia lnych služ ieb Libertas a od roku 2013 v Domove 
socia lnych služ ieb Slatinka.  
Min o žac al ž iť od janua ra 2015 v žariadení  podporovane ho by vania v Luc enci 
na Hvieždoslavovej ulici. Toto žariadenie vžniklo v ra mci procesu 
deins titucionaliža cie, ktora  prebieha v žariadení  už  od roku 2008. Spolu s ní m 
tu ž ije deva ť ľudí  s podobny m osudom. Ako vlastne Min o porovna va ž ivot 
v domove socia lnych služ ieb a ž ivot v žariadení  podporovane ho by vania? 
 „V domove socia lnych služ ieb som sa nauc il ako sa starať o seba, doma cnosť 
a v žariadení  podporovane ho by vania som sa nauc il orientovať v meste, 
nakupovať, variť - najrads ej halus ky, prať, ž ehliť, cestovať autobusom, chodí m 
na briga dy – upratujem na letisku v Boľkovciach, chodí m kde chcem,  kedy 
chcem a s ky m chcem, som proste sa m sebou, rožhodujem o svojom ž ivote, 
podieľam sa na chode domu, ľudia si ma va ž ia, maju  ma radi“.  
Min o je s ikovny , pracovity , veľmi ra d upratuje - ma  ra d hlavne poriadok 
v skrini, stara  sa o ža hradku, sklení k. Dba  o seba, chce dobre vyžerať, ra d sa 
pekne oblieka. Jeho va s n ou je nakupovanie oblec enia. Je s poronlivy , žarobene  
peniaže si odklada  - s etrí .  Voľny  c as si organižuje sa m. Baví  ho sledovanie 
telenoviel, poc u va hudbu, ľu bi sladkosti, dobre  jedla . Medži ľuďmi je obľu beny , 
ma  veľa kamara tov, veľmi dobre si rožumie s Ivetkou ž letiska.  
Jeho snom je byť plnohodnotny m obc anom so vs etky mi pra vami, mať pra cu, 
pravidelnu  mždu, by vať sa m v ižbe, cestovať - chodiť na dovolenky, 
žožnamovať sa s novy mi ľuďmi...  
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ŽIVOTNÝ PRÍBEH KLIENTA MATÚŠA, KTORÝ V SÚČASNOSTI 
POBERÁ TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY – PODPORA SAMOSTATNÉHO 
BÝVANIA / Jana Lancžova  
 
Maťo je mlady  slobodny  muž , ktory  v ju ni 2015 dovr s il tridsať rokov. Ako dieťa 
vyrastal v rodine so žly mi socia lnymi podmienkami. Ma  jedne ho su rodenca – 
sestru, ktora  je vydata  a ma  dve deti. Otec sa o rodinu nežaují mal, Maťa 
nenavs tevoval, mama mu žomrela. So sestrou udrž iava len obc asne  kontakty – 
jedenkra t do roka ho navs tí vi aj s rodinou.  
Maťo vychodil s pecia lnu ža kladnu  s kolu vo Fiľakove a nesko r odborne  uc ilis te 
interna tne v Luc enci, ktore  u spes ne ukonc il ža verec nou sku s kou v odbore 
„prí prava jeda l“. 
Podobne, ako va c s ina ľudí  s podobny m osudom, aj on po dovr s ení  dospelosti 
nemal kde by vať, tak pric inení m starostu obce Z ihľava bol umiestneny  
v socia lnom žariadení  - od marca 2006 v Domove socia lnych služ ieb Libertas 
a od ju la 2013 v Domove socia lnych služ ieb Slatinka. 
Prve  roky po prí chode na Slatinku ž il v podporovanom by vaní  v dome, spoloc ne 
s ďals í mi o smimi muž mi, na ižbe, ktoru  spoloc ne ždieľali traja. Postupne sa 
nauc il ako sa postarať o seba, doma cnosť, žvla dať bež ne  doma ce pra ce, prať, 
ž ehliť, chodiť nakupovať. Úc il sa variť, piecť. Jednoduche  jedla  žvla dol aj bež 
pomoci. Ra d sa žu c astn uje briga d, najviac ho baví  pracovať s drevom a 
v ža hrade. V žime Maťo chodieva hrať hokej na žimny  s tadio n. Ra d chodí  na 
ro žne spoloc enske  a kultu rne podujatia v meste. Je kamara tsky, udrž uje vžťahy 
aj s ľuďmi mimo Domova.  
Úž  v tomto c ase sa žac al streta vať a spožna vať s priateľkou Ro žkou, s ktorou si 
spolu pla novali voľny  c as podľa svojich predsta v - chodili na na vs tevy, 
precha džky. Postupne si žac ali pla novať spoloc nu  budu cnosť. Do lež ita  je pre 
neho voľnosť, slobodne  rožhodovanie sa, samostatne  pla novanie si svojho 
ž ivota, mať dostatok prí lež itostí  a mož ností  pracovať, mo cť sa podieľať a 
aktí vne žapa jať do diania v meste.  
V poslednom roku sa Maťovi splnil jeden ž jeho veľky ch ž ivotny ch snov. 
S partnerkou Ro žkou sa osamostatnili a žariadili si  svoju prvu  doma cnosť 
v jednoižbovom byte, ktory  dostali do na jmu od Mestske ho u radu v Luc enci. 
Momenta lne ž iju  samostatne s podporou tere nnych socia lnych služ ieb, staraju  
sa jeden o druhe ho a niekoľky ch s krec kov a uvaž uju  o adoptovaní  psa alebo 
mac ky ž u tulku.  
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Maťo minuly  rok pož iadal su d o c iastoc ne  vra tenie spo sobilosti na pra vne 
u kony a u spes ne pres iel pojedna vaní m. Dnes je ž neho obc an so vs etky mi 
pra vami, robí  rožhodnutia a nesie ža ne  žodpovednosť. Ma  vs ak es te ďals ie sny, 
chce mať pravidelnu  pra cu, dosta vať mždu, nauc iť sa hospoda riť s peniažmi. 
Chce pož iadať svoju ž ivotnu  partnerku Ro žku o ruku a žabrať si ju ža manž elku. 
 

 

ŽIVOTNÝ PRÍBEH KLIENTKY RÓZKY, MLADEJ ŽENY, KTORÁ ŽIJE 
SAMOSTATNÝM ŽIVOTOM S PODPOROU TERÉNNYCH SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB / Z aneta Kuc erova  
 
Ro žka je vesela  mlada  slec na, ktora  ma  22 rokov. Ako dieťa vyrastala v rodine 
so žly mi socia lnymi podmienkami. Ma  s esť su rodencov, matka sa o deti 
nestarala  a preto pris lo nariadenie o u stavnej starostlivosti a Ro žka bola 
umiestnena  najprv do DIC Ruž omberok, nesko r do S ZS I Liptovsky  Ja n a od 
13.12. 2002 k na m do Domova socia lnych služ ieb Slatinka. V su c asnosti 
udrž iava Ro žka kontakt so svojou rodinou prostrední ctvom mobilne ho telefo nu 
a obc asny ch na vs tev. Rodina je pre n u veľmi do lež ita .  
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Ro žka vychodila ža kladnu  s kolu priamo v žariadení , v dislokovanej triede 
s pecia lnej ža kladnej s koly, ktoru  ukonc ila v ruku 2012 ako ž iac ka deviateho 
roc ní ka. 
V aprí li 2013 sa Ro žka presťahovala žo Slatinky do mesta do žariadenia 
podporovane ho by vania na Sla dkovic ovej ulici, kde ž ila spolu s ďals í mi s iestimi 
ľuďmi. Postupne sa nauc ila postarať o seba, o doma cnosť o bež ne  doma ce pra ce 
nakupovanie, pranie, ž ehlenie, varenie, pec enie. Varí  rada a chce sa nauc iť piecť 
rola dy a ine  plnkove  kola c e. Bavila by ju aj pra ca s maly mi deťmi.  
Ma  ža sebou niekoľko pracovny ch sku seností . Pracovala ako upratovac ka, balila 
vy robky v jednej firme. V obdobiach, keď nema  sta lu pra cu, chodí  ako 
dobrovoľní c ka starať sa o ľudí  s ťaž ky m ždravotny m postihnutí m. Svoj voľny  
c as si pla nuje sama podľa vlastny ch predsta v.  
Rada chodí  na precha džky do parku, korc uľovať sa, ža kamara tkami do iny ch 
domc ekov, ale aj po na kupoch, keďž e sa rada pekne oblieka. Najrads ej ho vs ak 
tra vi so svojí m ž ivotny m partnerom Maťom. S Maťom sa tento rok 
osamostatnili, dostali od Mestske ho u radu jednoižbovy  byt, v ktorom si 
žariaďuju  svoju prvu  doma cnosť a uc ia sa samostatne mu ž ivotu s podporou 
tere nnych socia lnych služ ieb. 
Pre Ro žku je do lež ite  slobodne  rožhodovanie o sebe, samostatne  pla novanie si 
svojho ž ivota, mať dostatok prí lež itostí   na jsť si pra cu, by vať s priateľom 
Maťom, starať sa jeden o druhe ho a mať male ho psí ka, í sť na na vs tevu ža 
mamou, sestrou a ža bratmi. 
C o k tomu potrebuje? Predovs etky m dostatok ro žnych s ancí  a prí lež itostí  
v ž ivote pre osobnostny  rožvoj, podporu niekoho blí žkeho, komu do veruje, kto 
pomo ž e poradiť v situa cia ch ktore  su  pre n u nove , nežna me. Mať trvale  
žamestnanie, ktore  jej da  pocit do lež itosti, žmysluplnosti a neža vislosti. 
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DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SLATINKA— KONTAKTY 

Domov socia lnych služ ieb Slatinka je žriadeny  Banskobystricky m 
samospra vnym krajom. V žariadení  sa poskytuju  socia lne služ by deťom 
a dospely m klientom s menta lnym a kombinovany m postihnutí m bež vekove ho 
ohranic enia. Slatinku tvorí  sedem samostatny ch preva dzok, v ktory ch sa 
poskytuju  ro žne druhy socia lnych služ ieb a administratí vne za zemie.  
DSS Slatinka v podpore žac len ovania svojich klientov do komunity spolupracuje 
s obc ianskym ždruž ení m Dlan  a nežiskovou organiža ciou ALTERNATI VA— 
Centrum neža visle ho ž ivota. 
 

Administratívne zázemie DSS Slatinka 

 
 
 
 
 
 
Dr. Vodu č. 14 
984 01 Luc enec 
047/433 16 81 
dss.slatinkalc@ažet.sk 
www.dssslatinkalc.sk 

 

Kontaktná osoba Mgr. Denisa Nincová, 
riaditeľka DSS 

047/433 16 82 
0907 876 846 

Ekono mka Ing. Simona Zdechovana  047/433 16 81 

Personalistka Anna Tyralova  047/433 16 81 

Soc. pracovní c ka Mgr. Eva Ma žorova  047/433 16 81 
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Prevádzka DSS Dolná Slatinka 
Cieľova  skupina: klienti s najvys s ou mierou podpory, s menta lnym, telesny m 
a viacna sobny m  postihnutí m 

Socia lna služ ba: Domov 
socia lnych služ ieb 
Forma: celoroc ny  pobyt 
Kapacita: 15 miest 
Preva džka: celodenna   
 
 
 
 
Dolná Slatinka č. 447 
984 01 Luc enec 
dolnaslatinka@gmail.com 

Kontaktná osoba Mgr. Rena ta S imova ,  
vedu ca preva džky 

0917 464 585, 
0904 456 899 

Prevádzka DSS J.D.Matejovie  
Cieľova  skupina: klienti s menta lnym postihnutí m a PAS  vyž aduju ci si vysoku  
mieru podpory 

Socia lna služ ba: Domov 
socia lnych služ ieb 
Forma: celoroc ny  pobyt 
Kapacita: 15 miest 
Preva džka: celodenna   
 
 
 
 
J.D.Matejovie č. 7 
984 01 Luc enec  
matejovie7@gmail.com 

Kontaktná osoba Mgr. Kamila Mokra n ova  
vedu ca preva džky 0917 119 517 
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Prevádzka DSS Nádej 
Cieľova  skupina: klienti s ro žnymi druhmi ždravotne ho postihnutia 

 
Socia lna služ ba: Domov socia lnych 
služ ieb 
Forma: ty ž denny   pobyt a ambulantna  
forma 
Kapacita: ty ž denny  pobyt 15 miest, 
ambulantna  forma 4 miesta 
Preva džka: celodenna  
 
 
Zvolenská cesta č. 9 
985 59 Vidiná 
nadejvidina@gmail.com  

Kontaktná osoba Mgr. Marcela Filipova   
vedu ca preva džky 0904 456 971 

Prevádzka ZPB Sládkovičova  
Cieľova  skupina: klienti s menta lnym postihnutí m s niž s ou mierou podpory 

 
Socia lna služ ba: Zariadenie 
podporovane ho by vania 
Forma: celoroc ny  pobyt 
Kapacita: 10 miest 
Preva džka: od 7,00 do 19,00 
 
 
 
Sládkovičova č.8 
984 01, Luc enec 
drvodu@gmail.com  

Kontaktná osoba Mgr. Karol Miho k  
vedu ci preva džky 0904 456 874  
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Prevádzka ZPB Hviezdoslavova  
Cieľova  skupina: klienti s menta lnym postihnutí m s niž s ou mierou podpory 

 
Socia lna služ ba: Zariadenie 
podporovane ho by vania 
Forma: celoroc ny  pobyt 
Kapacita: 6 miest 
Preva džka: od 6,00 do 18,00 
 
 
 
Hviezdoslavova č.5 
984 01, Luc enec 
hvieždoslavova5@gmail.com  

Kontaktná osoba Mgr. Karol Miho k  
vedu ci preva džky 0904 456 966  

Prevádzka ZPB Fiľakovo 
Cieľova  skupina: klienti s menta lnym postihnutí m s niž s ou mierou podpory 
 
Socia lna služ ba: Zariadenie podporovane ho by vania 
Forma: celoroc ny  pobyt 
Kapacita: 5 miest 
Preva džka: od 6,00 do 18,00 
 
Farská Lúka č. 54 
986 01, Fiľakovo 
sladkovicova8@gmail.com  

Kontaktná osoba Mgr. Marcel Janc ovic   
vedu ci preva džky 0917 382 436  
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Prevádzka terénnych sociálnych služieb  
Služ by sa poskytuju  v prirodženom prostredí  klientov, v ich doma cnostiach. 
 
Cieľova  skupina: klienti s menta lnym postihnutí m s niž s ou mierou podpory 
Socia lna služ ba: Podpora samostatne ho by vania 
Forma: tere nna 
Kapacita: 10 miest 
 
Dr. Vodu c . 14 
984 01 Luc enec 
sladkovicova8@gmail.com  

Kontaktná osoba Mgr. Marcel Janc ovic   
vedu ci preva džky 0917 382 436  
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INFOBOD—kontaktný bod pre dobrovoľníkov 
Je žriadeny  v spolupra ci s Úniveržitou Mateja Bela v Banskej Bystrici 
v spolupra ci s organiža ciami OZ DLAN  a ALTERNATI VA – Centrum neža visle ho 
ž ivota n.o.  
Pred návštevou dobrovoľníckych Infobodu odporúčame dohodnúť si s 
koordinátormi dobrovoľníkov stretnutie telefonicky. Informácie 
o dobrovoľní ctve mo ž ete ží skať na ty chto kontaktny ch miestach: 
 
 

 
  
 

ALTERNATI VA -Centrum neža visle ho ž ivota n.o.  
Sokolska  c . 12 ( v budove 3Pe  centra) 
984 01  Luc enec 
alternativa.no@gmail.com 
www.alterantivacentrum.sk 

 

 
OZ Dlan  
Administratí vne ža žemie DSS Slatinka, 
Dr. Vodu c . 14 
984 01  Luc enec 
www.ož-dlan.sk 

 
 

Kontaktná osoba Patrí cia Ko kyova  0948 629 621 
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POZNÁMKY 
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