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Úvod 
„Najprv sme boli v  obavách a  nevedeli sme swi to predstaviť. Skrátka veľká 
neznáma. Teraz si neviem predstaviť, že by sme fungovali inak, ani klienti by 
nechceli urobiť krok späť.“

Podstatou sociálnych služieb je súbor rôznych činností, ktoré sa poskytujú 
ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, pomáhajú im pri sociálnom začle-
ňovaní a ochrane pred sociálnym  vylúčením s cieľom umožniť im zapo-
jenie do bežného života spoločnosti a využívanie iných systémov (napr. 
bývanie, školstvo, zdravotníctvo, služby zamestnanosti atď.) obvyklým spô-
sobom . Na Slovensku máme zákonom zadefinovaných takmer 50 druhov 
sociálnych služieb a odborných činností, ktoré by tento cieľ mali napĺňať. 
Napriek pomerne širokej palete služieb „na papieri“, najčastejšie využíva-
nou službou pre ľudí so zdravotným postihnutím je celoročný pobyt v za-
riadení sociálnych služieb.  Zmeniť túto zaužívanú štruktúru v prospech 
terénnych a ambulantných služieb a malokapacitných zariadení, ktoré 
umožnia zapojenie do bežného života, je dlhodobý proces. 

Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie 
systému sociálnych služieb je jedným z krokov na tejto ceste.  I keď je re-
alizácia tohto projektu vyústením viacerých strategických dokumentov a 
medzinárodných záväzkov, legislatívnych zmien či filozofických prístupov, 
nesmieme zabúdať na to, čo je hlavným dôvodom. V prvom rade to robíme 
sami pre seba. Aby sme mohli všetci žiť taký bežný život. Zariadenie Domov 
sociálnych služieb Slatinka sa na túto cestu vydal ako prvý. Tieto zmeny nie 
sú jednoduché ani samozrejmé, ale kto raz začne, nevie si predstaviť cestu 
späť, ako hovorí aj jedna z pracovníčok.

Medzinárodný kontext
V našich dejinách môžeme vidieť štyri rôzne prístupy k zdravotnému po-
stihnutiu.  Stáročia boli ľudia s zdravotným postihnutím objektom charity 
a dobrovoľného rozhodnutia jednotlivcov, spoločnosti či cirkvi poskytnúť 
im nejakú formu pomoci na naplnenie ich základných fyzických potrieb. 

V modernej dobe sa začalo na postihnutie nazerať ako na medicínsky 
problém – niečo s tými ľuďmi nie je v poriadku. Preto odborníci zhodno-
tili, že potrebujú špeciálnu starostlivosť a podmienky, kde k nim môžu 
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profesionáli odborne pristupovať a starať sa o nich. Táto predstava priro-
dzene vyústila do budovania „ústavov“, kde ľudí s podobnými „diagnózami“ 
začali zhromažďovať. 

Napriek tomu, že medicínsky prístup priniesol do sociálnych služieb profe-
sionalitu v oblasti zdravotnej starostlivosti  a záväzok, že starostlivosť o ľudí 
zo zdravotným postihnutím je verejnou službou, posilnil aj niektoré nega-
tívne javy. Inštitucionálna starostlivosť bola vnímaná ako jediná správna, 
rodiny boli častokrát nútené svojich príbuzných do ústavov umiestňovať. 
Pre minimalizovanie kontaktov  s „normálnou“ spoločnosťou sa budovali 
takéto inštitúcie mimo obce alebo dobre ukryté za múrmi starých kaštie-
ľov. Ľudí so zdravotným postihnutím naučili byť závislými a plne podriade-
nými režimu inštitúcie riadenej podľa najlepších predstáv jej pracovníkov. 

Táto situácia sa začala v druhej polovici 20. storočia meniť. Aj odborníci si 
uvedomovali, že bariéry sú už veľmi veľké a je nevyhnutné začať pracovať 
na ich  odstraňovaní. Sociálny prístup k zdravotnému postihnutiu tieto 
bariéry v spoločnosti navyše presne pomenoval a presadzoval zlepšenie 
podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím, predovšetkým vytvorením 
systému kompenzácii či spôsobov, ako im umožniť participovať na živote 
bežnej spoločnosti. V praxi zariadení sociálnych služieb to prinieslo snahy 
o humanizáciu a debarierizáciu či usporadúvanie rôznych kultúrno-športo-
vých aktivít „pre našich“, pravidelné výlety a zájazdy mimo kataster obce. 

Keď sa odborníci naučili ľudí so zdravotným postihnutím počúvať a často-
krát s prekvapením zistili, že majú jasnú a aj reálnu predstavu o svojom 
živote, o tom,  kam by sa chceli posunúť a ako žiť. Celospoločenské diskusie 
v posledných desaťročiach veľa hovorili o rozmanitosti ľudstva – pohlavie, 
vek, národnosť, náboženská príslušnosť,  a práva, ktoré sú rovnaké pre všet-
kých. Zdravotné postihnutie sa začalo vnímať ako súčasť ľudskej rôznosti a 
základné ľudské práva platia rovnakou mierou pre všetkých.  

Významným medzníkom bolo prijatie Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím (ďalej „Dohovor PZP“) v roku 2008, ktorý prizná-
va univerzálne ľudské práva a ich štandardy pre ľudí so zdravotným po-
stihnutím. Každá členská krajina OSN, ktorá Dohovor PZP ratifikovala, sa 
zároveň zaviazala upraviť vlastné zákony v súlade s ním. Slovenská repub-
lika sa k tomuto kroku prihlásila v roku 2010 a ratifikovala: „Dohovor  OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol k Dohovoru 
o právach osôb so zdravotným postihnutím“.  Pre Slovenskú republiku je 
platný od 25. júna 2010. Hlavným cieľom Dohovoru PZP je presadzovať, 
chrániť a zabezpečovať úplné využívanie všetkých ľudských práv a základ-
ných slobôd všetkými osobami s postihnutím a presadzovanie rešpektu 
pred ich prirodzenou dôstojnosťou. Úlohou Slovenskej republiky je teraz 
postupne previesť do praxe 50 článkov tohto zákona a ďalších podobných 
medzinárodných záväzkov .

Medzinárodné spoločenstvo aj Európska únia došli ku konsenzu, že zabez-
pečiť rovnaké právo všetkých osôb so zdravotným postihnutím žiť v spolo-
čenstve s rovnakými možnosťami, voľbami ako majú ostatní a pri rešpek-
tovaní ich rozhodnutí o vlastnom živote sa dá najlepšie realizovať v rámci 
sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni. Pred Slovenskom, 
kde dodnes prevažuje inštitucionálna starostlivosť, sa otvorili tak veľké 
výzvy. Jedna z nich sa volá deinštitucionalizácia. 

Deinštitucionalizácia je proces prechodu od inštitucionálnej starostlivosti 
ku komunitným službám, ktoré zabezpečujú jednotlivcovi nezávislý život, 
aktivitu a sociálnu participáciu. Ide o jeden zo základných prostriedkov 
transformácie systému sociálnych služieb, ale aj ústavnej starostlivosti 
v detských domovoch, ktorý v rámci viacerých spojených procesov pred-
pokladá úplné zatvorenie a zrušenie inštitucionálnych sociálnych služieb, 
a zároveň vytvorenie, rozvoj a podporu efektívnej siete nových alebo 
existujúcich alternatívnych komunitných služieb pre všetkých obyvateľov 
daného územia. 

Slovenský kontext
V strategickom dokumente MPSVR Národné priority rozvoja sociálnych 
služieb z roku 2009 bolo už naznačené smerovanie od inštitucionálnych 
ku komunitným službám. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starost-
livosť konkretizovalo postupným znižovaním počtu tradičných zariadení 
sociálnych služieb, prevádzkovaním zariadení s nízkou kapacitou a pod-
porou terénnych a ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb 
v zariadeniach s týždenným pobytom. Aj v prípade poskytovania sociálnej 
služby v zariadení sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o soci-
álnych službách (§ 61 ods.  7) kladie dôraz na prednostné poskytovanie 
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sociálnej služby v zariadení s kapacitou nižšou ako 40 miest, čo znamená 
transformáciu veľkokapacitných zariadení na zariadenia s nižšou kapaci-
tou. Národné priority rozvoja sociálnych služieb v časti Priorita č. 2.2 Rozvoj 
ambulantných služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadeniach 
s týždenným pobytom definuje ako zámer stanovenie tejto priority dein-
štitucionalizáciu sociálnych služieb s prihliadnutím na potreby a schopnos-
ti klienta, s cieľom poskytovať mu sociálne služby v jeho rodinnom alebo 
komunitnom prostredí.

Zmeny v tomto smere podporila aj ratifikácia Dohovoru PZP v roku 2010 
a akcelerovalo upozornenie Európskej komisie, že štrukturálne fondy 
v oblasti sociálnej infraštruktúry môže Slovensko čerpať len v súlade s od-
porúčaniami Správy expertnej skupiny ad hoc o prechode z inštitucionál-
nej na komunitnú starostlivosť (2009), s ktorou sa komisia stotožnila. Preto 
odporúčala členským krajinám, aby finančné zdroje štrukturálnych fondov 
využili nie na rekonštrukciu existujúcich a stavbu nových zariadení, ale na 
ich postupné zatváranie. Namiesto nich majú členské štáty aj pomocou 
disponibilných zdrojov EU vytvárať nové služby založené na komunitnom 
princípe. Služby vytvorené a poskytované danou komunitou majú priorit-
ne slúžiť pre jej členov, čím sa zachovávajú ich prirodzené sociálne vzťahy.

Vláda SR uznesením č. 761/2011 zo dňa 30. 11. 2011 schválila Stratégiu 
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti 
v Slovenskej republike (ďalej „Stratégia DI“), ktorá jasne deklaruje výcho-
diská, ciele, opatrenia a pozíciu Slovenskej republiky v oblasti deinštitu-
cionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Stratégia DI na-
vrhuje opatrenia, ktoré budú vykonané na národnej úrovni. Stratégiu DI 
hneď v decembri 2011 doplnil Národný akčný plán prechodu z inštituci-
onálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 
2012 – 2015. Jednou z úloh (Úloha č. 2) tohto plánu je pripraviť a realizo-
vať národný projekt podpory deinštitucionalizácie služieb starostlivosti 
v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Smerovanie ku komunitným službám sa odzrkadlilo aj pri príprave Part-
nerskej dohody o využívaní európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v rokoch 2014-2020  a následne aj operačných programov. Vo všet-
kých relevantných textoch sa prechod od inštitucionálnej ku komunitnej 
službe považuje za dôležitý cieľ v rámci sociálnej inklúzie. Ako veľmi využije 

Slovensko tieto možnosti, budeme vedieť zhodnotiť na konci programové-
ho obdobia 2014 - 2020.

Pre nadchádzajúce roky je pre smerovanie sociálnych služieb dôležitý aj 
nový strategický dokument MPSVR, ktorý bol schválený v decembri 2014 – 
Národné priority pre rozvoj sociálnych služieb pre roky 2015-2020 . Medzi 
špecifickými cieľmi Národných priorít sa kladie dôraz na deinštitucionalizá-
ciu a dostupnosť komunitných služieb. Ako najkľúčovejší problém posky-
tovania sociálnych služieb vníma ich financovanie. Je to zložitá, ale nevy-
hnutná úloha, ktorá stojí pre MPSVR. Vyriešiť spravodlivejšie financovanie 
pre komunitné služby vo vzťahu k celoročným službám. Tým sa zabezpečí 
vytvorenie siete komunitných služieb, čo považujeme za jednu z kľúčových 
podmienok pre úspech procesu deinštitucionalizácie.

Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie 
a transformácie systému sociálnych služieb
Projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému soci-
álnych služieb (ďalej NP DI) je jednou z reakcií MPSVR SR na identifikované 
potreby, a zároveň je aj napĺňaním Národného akčného plánu, ktorý si mi-
nisterstvo vytýčilo samo. 

Hlavnou myšlienkou projektu bola zmena systému poskytovania celoroč-
ných pobytových sociálnych služieb na komunitné služby. IA MPSVR SR ho 
začala realizovať 20. marca 2013 s  predpokladaným koncom v  decembri 
2015. Ide o pilotný projekt takejto zmeny v reáliách Slovenskej republi-
ky, no proces deinštitucionalizácie (ďalej DI) nie je neznámy ani u nás, ani 
v okolitých krajinách. Vyspelá Európa začala s DI už v polovici 20. storočia. 

Cieľom projektu bolo začať a podporiť proces deinštitucionalizácie systému 
sociálnych služieb, ako aj pripraviť a overiť jednotný postup deinštituciona-
lizácie zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a 
s duševnou poruchou, a tiež podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú 
záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné. Do projek-
tu bolo zapojených 5 samosprávnych krajov a 7 zariadení sociálnych služieb. 

V  čase písania tohto textu sa projekt nachádzal v jeho najintenzívnej-
šej fáze. Na jeseň 2014 a na jar 2015 boli ukončené ťažiskové vzdeláva-
nia manažmentu zriaďovateľov a poskytovateľov ZSS, ale i samotných 
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zamestnancov, v rámci ktorých sa vyškolilo viac ako 350 osôb. Prebiehali 
vzdelávania v oblasti podporovaného zamestnávania a podpory zmien fy-
zického prostredia. Na jeseň 2015 sa ešte zrealizovali vzdelávania v oblasti 
individuálnej práce s prijímateľmi sociálnych služieb a kvality poskytovania 
sociálnych služieb. 

V ZSS od začiatku projektu sa uskutočňovala pravidelná skupinová a indi-
viduálna supervízia. Paralelne s kurzami prebiehali rôznorodé komunitné 
akcie. Ich cieľom bolo podporiť myšlienku DI priamo v teréne a predstaviť 
ľudí „spoza plota“ miestnym obyvateľom tak, aby ich podľa možností čo 
najlepšie prijali medzi seba. Práve neformálne stretnutia, spojené s dise-
minačnými aktivitami sú najlepším fórom na získavanie pozitívnej spätnej 
väzby. Od februára 2015 v rámci NP DI sa uskutočnilo viac ako 30 komunit-
ných akcií a stretnutí s komunitou. Z hľadiska cieľovej skupiny, pre ktorú boli 
určené, ich možno rozdeliť na aktivity zamerané na laickú a na odbornú ve-
rejnosť. Okrem budúcich susedov, predstaviteľov obcí a miest, dôležitých 
mienkotvorných ľudí v regióne, odbornej verejnosti sem patria aj školáci a 
predškoláci. IA MPSVR SR v rámci NP DI spoluorganizovala a koordinovala 
viacero typov akcií – divadelné predstavenia a besedy pre deti zo škôlok, 
zo základných škôl, dobrovoľnícke akcie spolu so študentmi stredných škôl, 
turnaj v hre Boccia, vo futbale, v bowlingu, športové hry, aktivizačný deň na 
western ranči, stretnutia s obyvateľmi obce a z priľahlého okolia, stretnutia 
s rodičmi a s rodinnými príslušníkmi, majáles, ale i odborné úzko tematicky 
špecifikované konferencie, semináre a workshopy.

Zároveň s aktivitami smerom ku komunite intenzívne pracovali experti 
v metodickom tíme (odborné a obsahové riadenie projektu) a spolu s pri-
zvanými špecialistami pripravovali metodické príručky a ďalšie materiály 
pre potreby budúceho procesu DI. Sekundovali im odborní hodnotitelia, 
ktorých úlohou bolo v záverečnej evaluačnej správe zhodnotiť priebeh 
procesu DI v jednotlivých zariadeniach i plošne, a poukázať na pozitíva 
i na prípadné prekážky a na problémy, ktorým sa následne v budúcnosti 
možno vyhnúť alebo bude  možné pre ne získať efektívne riešenia.

Predstavitelia manažmentu zariadení zapojených do NP DI, pridelené osoby, 
zodpovedné za agendu DI na VÚC a ďalší relevantní odborníci sa v pravidel-
ných intervaloch stretávajú, s cieľom vymieňania si príkladov dobrej praxe, 
ale aj dodatočného vzdelávania a konzultácií o vzniknutých problémoch. 

V závere projektu sa okrem usporiadania záverečnej medzinárodnej kon-
ferencie (14. – 15. október 2015) počítalo aj so študijnými cestami do už 
transformovaných ZSS v Českej republike. Okrem zamestnancov zariade-
ní sa konferencie zúčastnili i obyvatelia a ďalší relevantní mienkotvorcovia 
z komunít.

Spolu s NP DI v prebiehal aj samostatný projekt NP DI v Bratislavskom samo-
správnom kraji. Na jar 2015 boli ukončené ťažiskové vzdelávania manažmen-
tu 3 vybraných zariadení BSK, predstaviteľov VÚC a zamestnancov. V zaria-
deniach prebiehala  supervízia a na jeseň 2015 zamestnanci zriaďovateľa, 
poskytovateľov a klienti sa pripojili k účastníkom z NP DI a navštívili vybrané ZSS  
v procese transformácie v Čechách.

Aj po ukončení pilotného projektu IA/MPSVR SR predpokladá kontinuálnu 
podporu zariadení zapojených do NP DI počas ich kompletnej transformá-
cie. Už dnes odborníci oboch organizácií intenzívne pracujú na príprave 
nového projektu v rámci programového obdobia rokov 2014 – 2020.

Je dôležité, aby sme nezabúdali, aká kľúčová a nevyhnutná zmena stojí 
pred ľuďmi, ktorí sa spolu s nami vydali na túto cestu.
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Slatinka
Táto publikácia je krátkou správou o skúsenostiach konkrétnych ľudí v Sla-
tinke, zariadení sociálnych služieb v Lučenci, ktoré sa vydalo na dlhú a 
náročnú cestu zmien k „takému bežnému životu“.

Publikáciu o Slatinke sme rozdelili na dve časti – príbehy a fakty. Dva rôzne 
príbehy obyvateľov, ktorí v  kaštieli žili a  potom ho opustili. Nasledovať 
bude časť faktografická. Vzhľadom na to, že zariadenie v Slatinke nastúpilo 
cestu transformácie pre viac ako 10 rokmi, dovolili by sme si zdieľať niekoľ-
ko informácií o postupných zmenách a ich praktických dopadoch na fun-
govanie zariadenia sociálnych služieb.

Kaštieľ ako domov alebo Domov

Fakty o kaštieli
Novogotický kaštieľ, postavený v  rokoch 1856-60 sa nachádza v  Dolnej 
Slatinke. Administratívne je súčasťou mesta Lučenec od roku 1966. Dolná 
Slatinka však leží približne 5 km od centra, oddelená dopravne vyťaženým 
južným ťahom na Košice a  poľami. Kaštieľ má obdĺžnikový pôdorys, dve 
nadzemné a jedno podzemné poschodie. Okolo kaštieľa je 3,5 hektárový 
park, ktorý je tiež chránený. Ku kaštieľu patrí aj viac ako 30 hektárov os-
tatnej pôdy, ktorá je ochranným pásmom okolo kultúrnej pamiatky. Park 
okolo kaštieľa je oplotený – popri ceste betónovým dvojmetrovým plotom. 

Príbeh šťastnej rodiny so smutným koncom
Kaštieľ postavil Lászlo Cebrián ako rodinné letné sídlo. Tieto pozemky kúpil 
jeho otec pôvodom zo Španielska. O pár rokov ten istý gróf postavil kaštieľ 
aj v susednej obci Opatová. Na Slatinke prežila štastné detstvo jeho dcéra 
Rozália, ktorá sa vydala za husľového virtuóza Jenő Hubaya. Panstvo v Sla-
tinke zažilo veľký rozkvet zažilo v prvej polovici 20. storočia. V medzivojno-
vom období ho spravoval vnuk staviteľa, Andor Hubay Cebrián s manželkou 
Edle Astrup z Nórska. Ándor bol maliar a sochár. Dlhý čas bol umeleckým 
riaditeľom továrne na výrobu porcelánu, istý čas ju aj viedol.

Podľa pamätí, ktoré napísala pani Edle kaštieľ v Slatinke znamenala pre ich 
rodinu veľmi veľa. Poskytovala im pokoj pred ruchom Budapešti, kde žili 
počas pracovných dní. Na víkendy dochádzali, väčšinou autom, na Slatin-
ku. Zamerali sa na zveľaďovanie hospodárstva, oddychovali, vychovávali tu 
svoje dve deti. 

Všetko pokojný život a šťastné detstvo prerušila vojna. Rodina tu našli úto-
čisko v ťažkých chvíľach, spoločensky aj rodinne, a rovnako ho poskytli aj 
iným núdznym. Domáca pani prikázala variť polievku pre všetkých utekajú-
cich. Ku koncu vojny, keď sa zostrilo prenasledovanie Židov osobne interve-
novala za svojich zamestnancov židovského pôvodu. Bohužiaľ neúspešne. 

Keď sa dopočuli, že sa blíži Červená armáda išli tajne navštíviť Slatinku. 
Bolo v októbri 1944. Na svoje prekvapenie našli v záhrade nemecký a tank 
a v kaštieli našli ubytované velenie nemeckej SS a vojakmi. Pobyt nemeckej 
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posádky a  koniec vojny nechali kaštieľ v  poškodenom stave. Hubayovci 
ho už nevideli. O škodách sa dozvedeli len sprostredkovane v roku 1946. 
Všetko, čo sa snažili vybudovať, bolo zničené – dom vyplienený, vytrhané 
radiátori, zvieratá pozabíjané, les vyrúbaný.

Fakty o Domove sociálnych služieb v Slatinke
V  roku 1950 bolo rozhodnuté, že v  kaštieli, ktorý štát zabavil maďarskej 
buržoáznej rodine, bude poskytovaná starostlivosti. Slatinka sa tak stala 
jednou z najstarších inštitúcií svojho druhu na Slovensku. Služby začala 
poskytovať v roku 1951, pôvodne bol ústav zriadený pre seniorov. Kaštieľ 
sa samozrejme musel zrekonštruovať. V  roku 1955 odchádzajú z neho 
seniori, pretože sa rozhodlo, že izolovaná poloha ďaleko od mesta nie je 
vhodná pre starších ľudí. V Lučenci sa vybudoval nový domov dôchodcov, 
do ktorého sa presťahovali. Kaštieľ na Slatinke potom otvoril brány pre prvé 
deti s mentálnym znevýhodnením. Deti postupne pribúdali a boli z celého 
Slovenska. Po dovŕšení pätnásteho roku boli preložené do iných zariadení. 
Pri plnej kapacite tu žilo aj 97 detí.

O deti sa starali rehoľné sestry sv. Vincenta – Satmárky, ktoré tu boli od 
úplného začiatku. Viaceré členky tejto rehole pôsobili v  rôznych zariade-
niach sociálnej starostlivosti. V päťdesiatych rokoch práve Slatinka stala do-
časným sídlom ich provincie. Od 70. rokov začínajú v zariadení pracovať aj 
civilní zamestnanci, prevažne so zdravotníckym vzdelaním.

Socialistický režim mal rôznych nepriateľov, ktorí boli izolovaní mimo hlav-
ného spoločenského prúdu. V kaštieli na Slatinke od roku 1955 do roku 1987 
spolunažívali sestričky Satmárky  z Rádu sv. Vincenta, statočné ženy, ktoré 
verili v Boha v dobe, v ktorej sa rozhodlo o tom, že ich viera je dôvodom 
na izoláciu a malé deti, ktoré sa previnili svojou odlišnosťou a narodili sa 
so  zdravotným postihnutím, ktoré bolo taktiež dôvodom na život vo vy-
hnanstve. Sestrička Sapiencia z Rádu sv. Vincenta bola presunutá na Sla-
tinku potom ako odpracovala krátke obdobie v nemocnici v  Komárne a 
odmietla sa vyzliecť z rehoľného rúcha. Preto ju v roku 1955 poslali starať 
sa o deti s  mentálnym znevýhodnením na Slatinku. Sestrička Sapiencia 
spomína, že pri jej príchode v roku 1955 bolo už v kaštieli umiestnených 
93 detí. Začiatky boli veľmi ťažké. Sestrička Sapiencia o nich hovorí takto: 

„Nebolo mi to úplne cudzie, pretože ja som robila už v nemocnici a keď som 
pracovala kdekoľvek v nemocnici, tak tam bolo veľa detí, takže deti mi boli 
blízke. Čo mi bolo ťažko, bolo to že tam neboli upratovačky, ale my sme všetko 
museli robiť. My sme museli prať, predovšetkým tam bolo zo začiatku aspoň 
500 plienok a tie plienky sme prali vo vani, v studenej vode, v rukách žmýkali 
a vonku na žinky vešali. Pridelili ma medzi chlapcov, do skupiny chodiacich. 
Chodiacich chlapcov bolo 34 detí, ale my sme sa potom spájali a jedna alebo 
dve zostali pri svojej skupinke, pri deťoch. Jedna z nás slúžila, len keď bol obed 
alebo večera tak sme museli byť dve. Aj pri obliekaní, napríklad na chlapčen-
skom sme boli pridelené spolu štyri, mali sme 34 detí a my sme tie deti ráno ob-
liekali, sprchovali, balili do plienok. Najprv sme urobili rannú toaletu, raňajky 
a potom sme išli robiť upratovanie a to kým sme celý ústav dali do poriadku. 
Vydrhli všetky izby. Mali sme aj dvoch kuričov, lebo ústredné kúrenie zo začiatku 
nebolo. Boli také šamotové vysoké kachle a tam sme si museli drevo narúbať, 
aj nanosiť aj zakúriť, aj vyčistiť. Na chodbe nebolo kúrenie a tam v zime také 
cencúle na oknách viseli. Bolo to ťažké, keď sme začínali. Bolo veľa detí, neboli 
podmienky, nás bolo málo, tak sme ich vlastne len opatrovali“.  

V začiatkoch sa o 93 detí  staralo len 25 rehoľných sestier. Neskôr sa pod-
mienky v domove aspoň trošku zlepšili – postupne sa znižoval počet detí, 
urobilo sa ústredné kúrenie, zvýšil sa počet zamestnancov. Každodenný 
život bol veľmi monotónny. V domove sa poskytovala starostlivosť deťom 
do 12, neskôr do 15 rokov. Keď tento vek dovŕšili prekladali sa chlapci do 
zámku  v Haliči a dievčatá do Belušských Slatín a Pohorelskej Maše. Deti boli 
zaradené na oddeleniach podľa pohlavia a diagnózy. Bolo tu oddelenie na-
zývané ležiace, chodiace chlapčenské, chodiace dievčenské a výchovné, 
ktoré suplovalo školu, pretože umiestnenie dieťaťa do ústavu automaticky 
znamenalo oslobodenie od povinnej školskej dochádzky. Deti v ústavoch 
boli považované za nevzdelávateľné. V zime sa žilo v kaštieli, v lete sa využí-
val aj park, v ktorom malo každé oddelenie svoju ohradu, v ktorej sa trávili 
pekné letné dni na čerstvom vzduchu. Trošku pestrejší život viedli deti, 
ktoré boli vo výchovnom oddelení. Tu sa nacvičovali rôzne programy, tan-
covalo sa, spievalo, kreslilo. V osemdesiatych rokoch postupne do ústavu 
prichádzajú pracovať civilní zamestnanci. Sestričky, niektoré po 30 odslú-
žených rokoch na Slatinke, odchádzajú. V roku 1988 odchádza posledná 
sestrička.
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Po celé tieto roky sa naplno v  Slatinke rozvinula inštitucionálna kultúra, 
podobne ako vo väčšine zariadení tohto typu. V bývalom režime bolo sa-
mozrejmosťou zriaďovať ústavy v kaštieľoch, mimo ruchu mesta. Ak sa aj 
budova kaštieľa nachádzala v obci, ľudí tu izolovali od okolia za vysokými 
múrmi a starali sa o nich prevažne zdravotné sestry. Deti a neskôr mladí 
ľudia bývali v izbách aj pätnásti, takže nemali žiadne súkromie. Napriek 
tomu, že niektorí obyvatelia by dokázali mnohé veci robiť sami, všetky čin-
nosti robili zdravotné sestry a nemali ambíciu ani priestor učiť ich, ako 
sa o seba postarať. Vôbec nerozvíjali ich schopnosti, nebrali do úvahy ich 
potreby. Jednoducho chod inštitúcie to neumožňoval, udržiavanie režimu 
bolo dôležité.

O neudržateľnosti tohto prístupu sa potichu začalo hovoriť v  80. rokoch 
a naplno po roku 1989. Prvom rade však išlo o  zlepšenie podmienok, 
v  ktorých ľudia žili tzv. humanizácia. Vedenie zariadenia investovalo do 
novej strechy a sanácie budovy kaštieľa s víziou zlepšiť zlé ubytovacie pod-
mienky rekonštrukciou podkrovia v kaštieli. V roku 1993 sa podarilo rekon-
štruovať budovu v areály kaštieľa na tzv. tréningový dom. Niektorí klienti tu 
začali učiť žiť samostatnejšie, ale stále za múrmi. Deti po dovŕšení 15 rokov 
prestali prekladať do zariadení pre dospelých a postupne sa začala znižovať 
kapacita. Do roku 1999 klesla celková kapacita na 69. Stále sa však prefe-
roval ošetrovateľsko-opatrovateľský prístup a skupinová práca. Neskôr sa 
podarilo do zamestnaneckej štruktúry prijať špeciálneho pedagóga, ktorý 
vzdelával dospelých, ktorý predtým nemali prístup k vzdelávaniu a tiež vy-
tvoriť dislokovanú triedu špeciálnej základnej školy.

Keď odhodlanie niektorých pracovníkov a  obyvateľov narazilo na limity 
tréningového domu, podarilo sa uskutočniť rekonštrukcia jeho podkrovia 
ako prípravu na chránené bývanie. Priestory teraz poskytovali dvanástim 
obyvateľom viac súkromia, dokonca vytvorilo predpoklady na partnerský 
život dvojíc. Stále viac bolo jasné, že títo ľudia sú pripravení opustiť kaštieľ. 
A nostalgia za ním? Nikomu nechýba.

Príbehy ľudí, s ťažkým začiatkom a nádejným koncom

Miňo
Miňo je veselý mladý muž. Má štyridsaťdva rokov. Na prvý pohľad sa nám 
môže zdať, že je plachý, ale on presne vie, čo od života očakáva a čo chce.

Vyrastal v rodine so slabšími sociálnymi podmienkami. Rodičia mu zomreli, 
má šiestich súrodencov. S rodinou kontakty neudržuje, nenavštevujú ho. 
Vzhľadom na mentálne postihnutie, bol už ako dieťa umiestnený v rôznych  
sociálnych zariadeniach – v  Dojčenskom ústave Valaská, v osobitnej in-
ternátnej škole Hrabiny, od roku 1979 - v Ústave sociálnych služieb Slatin-
ka, od roku 1987 – v Domove sociálnych služieb Libertas a od roku 2013 
v Domove sociálnych služieb Slatinka.

Miňo začal žiť od januára 2015 v zariadení podporovaného bývania 
v Lučenci na Hviezdoslavovej ulici. Toto zariadenie vzniklo v rámci procesu 
deinštitucionalizácie, ktorá prebieha v zariadení už od roku 2008. Spolu 
s ním tu žije deväť ľudí s podobným osudom. 

Ako vlastne Miňo porovnáva život v domove sociálnych služieb a život v za-
riadení podporovaného bývania?

„V domove sociálnych služieb som sa naučil ako sa starať o seba, domácnosť 
a v zariadení podporovaného bývania som sa naučil orientovať v meste, na-
kupovať, variť - najradšej halušky, prať, žehliť, cestovať autobusom, chodím 
na brigády – upratujem na letisku v Boľkovciach, chodím kde chcem, kedy 
chcem a s kým chcem, som proste sám sebou, rozhodujem o svojom živote, 
podieľam sa na chode domu, ľudia si ma vážia, majú ma radi“.

Miňo je šikovný, pracovitý, veľmi rád upratuje - má rád hlavne poriadok 
v skrini, stará sa o záhradku, skleník. Dbá o seba, chce dobre vyzerať, rád 
sa pekne oblieka. Jeho vášňou je nakupovanie oblečenia. Je šporovlivý, za-
robené peniaze si odkladá - šetrí. Voľný čas si organizuje sám. Baví ho sle-
dovanie telenoviel, počúva hudbu, ľúbi sladkosti, dobré jedlá. Medzi ľuďmi 
je obľúbený, má veľa kamarátov, veľmi dobre si rozumie s Ivetkou z letiska.

Jeho snom je byť plnohodnotným občanom so všetkými právami, mať 
prácu, pravidelnú mzdu, bývať sám v izbe, cestovať - chodiť na dovolenky, 
zoznamovať sa s novými ľuďmi... 
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Peťo
Peťo je mladý muž, s priateľským srdcom. Dnes už má 31 rokov. 

Po narodení bolo u Peťa zistené vrodené vývojové ochorenie - Downov 
syndróm a mentálne postihnutie. Ako dieťa vyrastal v rodine s nevyhovu-
júcimi a zlými sociálnymi podmienkami, dôsledkom čoho bol už ako dvoj-
ročný umiestnený v sociálnom zariadení - v dojčenskom ústave Valaská a 
od marca 1989 u nás, v Domove sociálnych služieb Slatinka. Rodina v jeho 
vzťahoch neplní žiadnu funkciu – nenavštevujú ho. 

V našom zariadení postupne získaval nové zručnosti, ktoré sa týkali starost-
livosti o seba a  to napr. v oblasti obliekania, vyzliekania, hygieny, stolo-
vania... Učil sa, aj ako sa starať o domácnosť – upratovať, prať, vešať bieli-
zeň, zvládať prvé pokusy varenia a to prípravou jednoduchých jedál, napr. 
uvariť si čokoládový puding s ovocím, ktorý zbožňoval. Čo ho bavilo, bolo 
zametanie dvora a pomáhanie pri prácach na záhradke, v skleníku. Je pria-
teľský, vždy usmiaty, rád nadväzuje nové kamarátstva.

Priamo v zariadení vychodil základnú školu v dislokovanej triede špeciálnej 
základnej školy a neskôr praktickú školu špeciálnej základnej školy v meste, 
do ktorej  dochádzal denne  autobusom. 

Peťo do marca 2012 žil spoločne so svojimi kamarátmi v areáli kaštieľa 
v domčeku, ktorý sme v tom čase nazývali „tréningový dom“. Toto pome-
novanie mal preto, lebo sa v ňom Peťo, ale aj ostatní postupne učili pripra-
vovať na život v meste, ktorý vedie k samostatnosti, sebarealizácii, k  roz-
širovaniu sociálnej siete – nadväzovaniu nových kamarátstiev, možnosti 
navštevovať kultúrne, spoločenské podujatia, nakupovaniu v obchodoch, 
tiež k pracovným príležitostiam.

Postupnou transformáciou a deinštitucionalizáciou, ktorá v zariadení 
prebiehala sa Peťo spoločne so svojimi kamarátmi presťahovali do domu 
v meste, kde ich v súčasnosti žije pätnásť. Rád pracuje, v dome sa snaží 
zapájať do upratovania, hlavne okolia domu,  zametá, trhá burinu, pomáha 
pri kosení trávy – zbiera trávu do koša. Nesmierne ho baví chodiť do dielne, 
kde pomáha pri výrobe rôznych darčekov. Je šikovný. Aj keď nerozpráva, 
všetkému rozumie, vie vyjadriť svoje potreby a hlavne dať najavo, čo má a 
nemá rád. Vo voľnom čase robí veci ktoré ho bavia – kreslí, počúva hudbu, 

pozerá televízor, tancuje, no najradšej zumbu, na ktorú chodí pravidelne 
raz do týždňa. Chodí na návštevy ku kamarátom z iných domov, v lete 
chodí na dovolenky, kúpať sa na kúpalisko pri parku. Zoznamuje sa s ľuďmi 
v meste, nadväzuje nové kamarátstva, má možnosť zapájať sa do spoločen-
ského a kultúrneho diania. Má rád zvieratá - psy, mačky, ale  jeho najväčšou 
láskou sú kone. 

A čo by chcel, čo mu najviac chýba? Bývať sám v izbe, v dome bez bariér, 
chodiť pravidelne do dielne, no najmä pomáhať pri koňoch na farme, čo je 
aj jeho veľkým snom.

Romanka 
Romanka je neskutočne milé a šikovné dievča. Má šestnásť rokov. U nás 
v zariadení žije a vyrastá od svojich troch rokov. Život sa s ňou vôbec 
nemaznal. 

Po narodení bolo u Romanky zistené vrodené vývojové ochorenie – menin-
gomyelokéla, súčasťou čoho je aj ochrnutie dolných končatín, hydrocefa-
lus, mentálne postihnutie.

Rodičia sa o ňu nestarali, nejavili žiaden záujem. Dôsledkom toho bolo, že 
musela byť umiestnená v sociálnom zariadení - v detskom  domove v Banskej 
Bystrici a od decembra 2002 u nás, v Domove sociálnych služieb Slatinka. 

Rodina vo vzťahoch neplní žiadnu funkciu, matka jej zomrela, otec ju 
nenavštevuje.

Nikdy nezabudnem na ten deň, keď k nám prišla. Doniesla ju sestra z uve-
deného detského domova - malú, rozkošnú, v modrých dupačkách. Po-
zerala na nás tými jej veľkými tmavými očami, ktoré vyjadrovali všetko: 
bolesť, smútok,  radosť...

Veľmi rýchlo si  zvykla na nový domov, každý si ju obľúbil, ba priam zbož-
ňoval. Jej prvé slovo bolo „ege“. Bola malá, iba ležala, neprevracala sa, kŕmili 
sme ju lyžičkou. Postupne ako rástla, starostlivosťou, ktorú sme jej pravidel-
ne poskytovali, láskou, ktorou sme ju každý deň zahŕňali, sa naučila posadiť, 
prevracať v posteli, samostatne jesť, pohybovať sa – premiestňovať na in-
validnom vozíku a rozprávať, aj keď nie pre každého celkom zrozumiteľne.
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Dnes je z nej už veľká slečna, ktorá má neuveriteľnú schopnosť svojimi šibal-
skými očami, zmyslom pre humor a smiech, úsmevom, dobrosrdečnosťou 
a spoľahlivosťou schopnosť získavať si ľudí. Vie pomenovať svoje potreby, 
vyjadriť čo má a nemá rada. V rámci možností sa zapája do starostlivosti 
o domácnosť, asistuje pri utieraní riadu, prachu na izbe. Vychodila základnú 
školu priamo v zariadení, v dislokovanej triede špeciálnej základnej školy, 
ktorú ukončila v júni 2015 ako žiačka deviateho ročníka.

Romanka do septembra  2012 žila spoločne so svojimi kamarátmi v kaštieli 
vo veľkej izbe, kde ich v tom čase bolo spolu 6. Nemala pokoj, v noci sa 
nemohla vyspať a o súkromí už ani nehovorím. Postupnou transformáciou, 
ktorá v zariadení prebiehala už od roku 2008, sa brány kaštieľa zatvorili a 
Romanka spolu s kamarátmi odišli bývať do domčeka, ktorý sa nachádza 
v areáli kaštieľa. V súčasnosti žije v dome v samostatnej izbe, v ktorej sa 
môže nerušene vyspať, má svoje súkromie a vo voľnom čase si robí čo chce 
– počúva hudbu, kreslí si, prezerá knižky, letáky, rozpráva sa s kamarátmi, 
masíruje druhých, prijíma návštevy... Čo chce, je dobre vyzerať, rada sa 
pekne oblieka, dáva si maľovať nechty, robiť moderné účesy a hlavne chce 
oslavovať meniny a narodeniny s kamarátmi z iných domov.

Veľmi dôležité sú pre ňu kontakty s ľuďmi, rada sa vozí v aute, chodí na náv-
števy, výlety, do mesta. 

Romanka síce v súčasnosti žije v samostatnej izbe, ale v dome, ktorý nie je 
prispôsobený pre účely ľudí s telesným a mentálnym postihnutím, ktorý je 
ďaleko od mesta, od dostupnosti služieb, kontaktov.

Vzhľadom na zdravotný stav Romanky a obmedzení z neho vyplývajú-
cich, život v dome mimo mesta, ktorý nie je bezbariérový, má za následok 
problém s vykonávaním bežných každodenných činností, so začlenením sa 
do spoločnosti, s rozširovaním sociálnej siete a dochádzaním do nemocni-
ce za lekárskou starostlivosťou.

A také, ako dovolenky, návštevy, výlety, o čom sníva, čo by veľmi chcela a 
chýbajú jej, to už ani vôbec nehovorím...

Práve pre toto všetko veľmi potrebuje, aby žila v meste, v bezbariérovom 
dome, čo vedie k dôstojnému životu mentálne a telesne postihnutých ľudí 
a hlavne k zvýšeniu kvality jej života, ako aj ostatných,  ktorí tu budú s ňou 
spoločne žiť a spájajú ich podobné osudy.
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Milan
Milan je sympatický mladý muž, ktorý v tomto roku oslávi 40 rokov. Žije a 
vyrastá v rodine spoločne s piatimi súrodencami. 

Po narodení bolo u Milana zistené mentálne postihnutie. No aj napriek 
tomu s pomocou a podporou rodičov a súrodencov vychodil špeciálne uči-
lište, kde sa vyučil za murára. Keďže v kraji v ktorom žije spoločne s rodinou 
je nedostatok pracovných príležitostí - najmä pre ľudí so zdravotným po-
stihnutím, nevedel sa po ukončení školy zamestnať. Doma trávil väčšinu 
času sám – rodičia chodili do práce, súrodenci do školy. Nudil sa, býval 
často smutný, zhoršoval sa jeho zdravotný stav. Preto po dohode s rodičmi 
bol umiestnený v sociálnom zariadení s týždenným pobytom – v  Domove 
sociálnych služieb Nádej Vidiná.

Na nové prostredie v zariadení si rýchlo zvykol, nadviazal nové známosti. 
Pravidelne v pondelok ráno ho k nám dovezú rodičia a v piatok poobede 
prídu zase pre neho domov. Víkendy, sviatky, dovolenky trávi doma 
s rodinou. 

Svoje pracovné zručnosti, ktoré získal doma a v škole, využíva  u nás pri 
práci v skleníku, pri kosení trávy motorovou kosačkou, hrabaní trávy, lístia, 
v zime pri odhŕňaní snehu... Ochotne a rád pomáha pri prácach v dome,  
veľmi rád pomáha aj ostatným kamarátom, keď potrebujú a požiadajú 
ho o  pomoc. Je spoločenský, kamarátsky, vie vyjadriť svoje záujmy, sny, 
povedať čo má - nemá rád, čo potrebuje – nepotrebuje.  Vo voľnom čase 
píše, hrá sa hry na počítači, pozerá televízor, chodí na rôzne kultúrne a 
spoločenské podujatia. V poslednom období ho zaujímajú najmä výrobky 
z včelieho vosku - chcel by sa aj on  naučiť ich vyrábať. Z tohto dôvodu 
išiel na prednášku o včelách a výrobkoch, ktoré možno vyrobiť z včelích 
produktov. V tejto jeho záľube  ho všetci podporujeme. Vypracovali sme 
spoločne s Milanom projekt, ktorým sme získali peniaze na zakúpenie ma-
teriálu, ktorý potrebuje  na výrobu  týchto výrobkov.

A čo by chcel, čo potrebuje? - bývať sám v izbe, v dome so záhradou, zú-
častňovať sa  rôznych spoločenských a kultúrnych akcií, na ktorých bude 
spoznávať nových ľudí, nadväzovať nové známosti, priateľstvá, chodiť do 
mesta,  na rôzne nákupy, cestovať vlakom, autobusom, mať voľnosť, roz-
hodovať o svojom živote, byť sám sebou, ľuďmi akceptovaný, pochopený,  

mať prácu, podporu, chodiť pravidelne domov, na dovolenky, zájsť si len 
tak do cukrárne, reštaurácie na koláčik, dobré jedlo... 

Jeho najväčším „snom“, je vyrábať a predávať výrobky z včelích produktov.

Rózka
Rózka je veselá mladá slečna, ktorá má 21 rokov. 

Ako dieťa vyrastala v rodine so zlými sociálnymi podmienkami. Má šesť sú-
rodencov, matka sa o deti nestarala  a preto prišlo nariadenie o ústavnej 
starostlivosti a Rózka bola umiestnená najprv do DIC Ružomberok, neskôr 
do ŠZŠI Liptovský Ján a od 13.12. 2002 k nám do Domova sociálnych 
služieb Slatinka. V súčasnosti udržiava Rózka  kontakt so svojou rodinou 
prostredníctvom mobilného telefónu a občasných návštev,  rodina je pre 
ňu veľmi dôležitá. 

Rózka vychodila základnú školu priamo v zariadení, v dislokovanej triede špeci-
álnej základnej školy, ktorú ukončila v ruku 2012 ako žiačka deviateho ročníka.
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V apríli 2013 sa Rózka presťahovala zo Slatinky do mesta do zariadenia 
podporovaného bývania na Sládkovičovej ulici, kde žije spolu s ďalšími 
šiestimi ľuďmi. V izbe má jednu spolubývajúcu. Postupne sa naučila po-
starať o seba, o domácnosť o bežné domáce práce nakupovanie, pranie, 
žehlenie, varenie, pečenie. Varí rada a chce sa naučiť piecť rolády a iné 
plnkové koláče. Bavila by ju aj práca s malými deťmi. V súčasnosti pracuje 
ako upratovačka, má ozajstnú pracovnú zmluvu. Svoj voľný čas si plánuje 
sama podľa vlastných predstáv. Rada chodí na prechádzky do parku, kor-
čuľovať sa, za kamarátkami do iných domčekov, ale aj po nákupoch keďže 
sa rada pekne oblieka. Najradšej ho však trávi  so svojím priateľom Maťom, 
s ktorým si plánujú spoločnú budúcnosť. 

Čo je pre ňu dôležité je slobodné rozhodovanie o sebe, samostatné 
plánovanie si svojho života, mať dostatok príležitostí  nájsť si prácu, bývať 
v domčeku spolu s priateľom Maťkom, starať sa jeden o druhého a mať 
malého psíka, ísť na návštevu za mamou a za bratmi.

Čo k tomu potrebuje?  Predovšetkým dostatok rôznych šancí a príležitostí 
v živote pre osobnostný rozvoj, podporu niekoho blízkeho, komu dôveruje, 
kto pomôže poradiť v situáciách ktoré sú pre ňu nové, neznáme. Mať 
zamestnanie ktoré jej dá pocit dôležitosti, zmysluplnosti a nezávislosti.

Maťo
Maťo je mladý slobodný muž, ktorý v júni 2015 dovŕšil tridsať rokov. Ako 
dieťa vyrastal v rodine so zlými sociálnymi podmienkami. Má jedného súro-
denca – sestru, ktorá je vydatá a má dve deti. Otec sa o rodinu nezaujímal, 
Maťa nenavštevuje, mama mu zomrela. So sestrou udržiava len občasné 
kontakty – jeden krát do roka ho navštívi aj s rodinou.

Maťo vychodil špeciálnu základnú školu vo Fiľakove a neskôr odborné 
učilište internátne v  Lučenci, ktoré úspešne ukončil záverečnou skúškou 
v odbore „príprava jedál“.

Podobne, ako väčšina ľudí s podobným osudom, aj on po dovŕšení dospe-
losti nemal kde bývať, tak pričinením starostu obce Žihľava bol umiestnený 
v sociálnom zariadení - od marca 2006 v Domove sociálnych služieb Liber-
tas a od júla 2013 v Domove sociálnych služieb Slatinka.

U nás v zariadení žije v podporovanom bývaní v dome spoločne s ďalšími 
ôsmimi mužmi - v izbe, kde bývajú spoločne traja. Postupne sa naučil ako 
sa postarať o seba, domácnosť, zvládať bežné domáce práce, prať, žehliť, 
chodiť nakupovať. Učí sa variť, piecť. Jednoduché jedlá zvláda aj bez 
pomoci. Rád sa zúčastňuje brigád, najviac ho baví pracovať s  drevom a 
v záhrade. Voľný čas si plánuje podľa svojich predstáv  - chodí na návštevy, 
prechádzky s priateľkou Rózkou, s ktorou si plánuje spoločnú budúcnosť. 
V  zime chodí hrať hokej na zimný štadión. Zúčastňuje sa spoločenských 
a  kultúrnych podujatí v  meste. Je kamarátsky, udržuje vzťahy s  ľuďmi aj 
mimo domu - zariadenia.

Čo je preňho dôležité je voľnosť, slobodné rozhodovanie sa, samostatné 
plánovanie si svojho života, mať dostatok príležitostí a možností  pracovať, 
môcť sa podieľať  a aktívne  zapájať do diania v meste, bývať v byte v meste 
spoločne s Rózkou, starať sa spoločne  jeden o druhého a prípadne mať aj 
psa, alebo mačku.

A  čo k tomu potrebuje? No predovšetkým byť občanom so všetkými 
právami, robiť rozhodnutia a  niesť za ne aj zodpovednosť, mať možnosť 
zamestnať sa, chodiť pravidelne do práce, dostávať mzdu, naučiť sa hos-
podáriť s peniazmi, môcť si kúpiť čo chce a čo potrebuje a hlavne aby bol 
ľuďmi pochopený a akceptovaný.
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Na záver rozprávania o  domove a  Domove, musíme podotknúť, že nie-
ktoré sny sa plnia rýchlejšie ako sa napíše a vydá jedna útla knižka. Rózke 
a Maťovi, ktorých príbehy sme písali v  lete, sa spoločný sen splnil. V  ich 
spoločnom pláne do budúcnosti hralo bývanie významnú rolu. Najprv 
mesto rozhodlo, že ich zaradí do poradovníka ako čakateľov na mestský 
byt. Keďže čakať sa musí neurčitý čas, ľudia okolo nich im pomohli situáciu 
zmeniť skôr. Od 1.novembra sú vo vlastnom prenajatom byte a odvážne 
vykročili k spoločnému životu.

Slatinka v transformácii
Vďaka neustálej drobnej práci, správnej dávke tvrdohlavosti a neskutočné-
mu odhodlaniu sa podarilo v roku 2015 niektoré zo snov a potrieb obyva-
teľov Slatinky aj uskutočniť. Päť ľudí opustilo celoročné služby DSS Slatin-
ka. Bývajú v bytoch, ktoré si sami platia. Všetci majú aspoň občasnú prácu 
a potrebnú podporu im zabezpečujú pracovníci formou terénnej sociálnej 
služby podpora v samostatnom bývaní. Kým sa však dostali do tohto bodu 
– vedenie, zamestnanci, obyvatelia DSS aj komunita v Lučenci museli prejsť 
kľukatou cestou transformácie.

Prelomové roky 2004-2006
Významným míľnikom v  transformácii zariadenia bolo obdobie rokov 
2004-2007, keď Rada pre poradenstvo v  sociálnej práci (ďalej RPSP) rea-
lizovala projekt v  spolupráci s  Banskobystrickým samosprávnym krajom 
s názvom „Transformácia domovov sociálnych služieb s cieľom pracovnej 
a sociálnej integrácie ich obyvateľov“. RPSP zamerala svoj projekt na dlho-
dobé vzdelávanie pracovníkov sociálnej práce v  individuálnom prístupe 
pri osobnostnom rozvoji občanov so zdravotným postihnutím. Vychádzali 
z predpokladu, že práve vzdelávanie personálu zariadení, môže viesť k zvý-
šeniu pripravenosti na jeho transformáciu, tak aby sa zmenil kvalita života 
prijímateľov služieb.

Počas roku 2005 sa uskutočnil v zariadení monitoring kvality, ktorý posky-
tol vtedajšiemu vedeniu nezávislý pohľad „zvonka“ na kvalitu a úroveň po-
skytovanej služby v DSS. Medzi najväčšie nedostatky, ktoré boli zariadeniu 
vytknuté patrilo aj obmedzovanie osobnej slobody klientov a  potlačená 
sloboda prejavu a výberu v súvislosti s organizáciou života klientov v skupi-
nách. Slatinka v tom čase výrazne obmedzovala právo na súkromie – exis-
tovali tu veľkokapacitné spálne či priechodné spálne, väčšie súkromie malo 
len pár klientov v tréningovom bývaní. Všetci dospelí klienti boli zbavení 
spôsobilosti na právne úkony. Štruktúra zamestnancov odrážala silné pre-
ferovanie ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosť pred sociálnou 
prácou a rehabilitáciou. Takéto hodnotenie sa vtedajšiemu vedeniu ani za-
mestnancom nepočúvalo najľahšie. Zariadenie malo v kraji dobrú povesť 
a oni sami boli presvedčení, že poskytujú služby na dobrej úrovni. O to viac 
si vážime odhodlanie vtedajšej pani riaditeľky Aleny Kelemenovej vidieť 



30 31

veci aj z perspektívy obyvateľa zariadenia. Ako neskôr priznáva monitoring 
kvality jej pomohol odkrytím nových perspektív pre život ľudí so špecific-
kými potrebami otvoriť nové perspektívy pre prácu všetkých zamestnan-
cov zariadenia. 

Transformačný projekt 2006
Po monitoringu kvality nasledovalo vzdelávanie manažmentu a sociálnych 
pracovníkov zamerané na transformáciu zariadení. Výstupom vzdelávania 
boli transformačné projekty, ktoré prešli odborným hodnotením. Práve 
projekt Slatinky bol jedným z troch, ktoré boli vybrané do ďalšej fázy reali-
zácie. V roku 2006 teda vypracovali prvý transformačný projekt, ktorý mal 
tri etapy. V nasledovnej tabuľke SWOT analýzy sa zrejme nájde viacero za-
riadení, preto si ju dovoľujeme uviesť celú.

SWOT analýza

S i l n é  s t r á n k y

Poloha zariadenia - tiché prostredie a veľkosť areálu

Schopnosť personálu robiť zmeny a ich podpora k transformácii

Záujem klientov o zmeny

Potreba klientov pracovať – návyky už majú

Dôvera k personálu

Chuť experimentovať

Otvorenosť k partnerským spoluprácam

S l a b é  s t r á n k y

Poloha mimo mesta

Tradícia a stereotypy

Nevhodnosť priestorov – kapacita, neúčelnosť, chýbajúce priestory, kultúrna 
pamiatka,...

Preferovanie ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti nad sociálno-výchovnou

Prevaha skupinovej práce

P r í l e ž i t o s t i

Zmeny v legislatíve

Možné nové zdroje financovania

Podpora zriaďovateľa a pomoc odborníkov

Nastavenie spoločnosti na zmenu v inštitúciách

O h r o z e n i a

Nákladovosť budovy

Nespĺňanie štandardov – veľkokapacitnosť

Nespolupráca štátu a samosprávy

Nejasnosti v legislatíve

Pokles záujmu verejnosti o celoročné pobytové sociálne služby 
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Prvú etapu plánovali uskutočniť do leta 2008. Hlavným cieľom prvej etapy 
boli zvýšiť kvalitu života klientov, ktorí žili v zariadení. Mali rozšíriť ponuku 
sociálnych služieb a to tak, aby sa viac prispôsobili potrebám klientov Sla-
tinky, ale zároveň mohli pokrývať aktuálne potreby regiónu. Preto chceli 
zabezpečiť rodinný dom pre služby chráneného bývania pre 9 klientov, 
pokračovať vo využívaní tréningového domu v areáli kaštieľa na prípravu 
na samostatnejší život pre 12 obyvateľov kaštieľa. Plánovali opraviť kaštieľ 
a tak riešiť aj zníženie počtu ľudí na izbách, získanie vhodných priestorov na 
rehabilitáciu a vzdelávacie aktivity, ale aj doplniť ponuku služieb zariadenia 
o nové služby - denný a týždenný pobyt, odľahčovacia služba. Plánovaná 
bola aj príprava individuálnych plánov, supervízia a  vzdelávanie zamest-
nancov. Chceli sa začať venovať aj práci s rodinami a nakoniec sa im poda-
rilo umiestniť 7 detí naspäť do rodín.

Až v druhej etape, časovo nezadefinovanej, plánovali postupne presúvať 
všetkých klientov do mesta Lučenec a  úplne opustiť kaštieľ. Vzhľadom 
však na plánované investície do podkrovia, sa nepočítalo s druhou etapou 
hneď. A práve toto  oponenti vytkli zariadeniu odbornej obhajobe trans-
formačného projektu.. Na základe pripomienok sa projekt menil. Upustilo 
sa od investícií do opravy kaštieľa a teda už hneď od začiatku sa plánovalo 
kaštieľ postupne opustiť so všetkými klientmi. Predstava bola vytvoriť za-
riadenie, ktoré by napĺňalo potreby pre imobilných obyvateľov s vysokou 
mierou podpory (15 ľudí). Skúsenosť s tréningovým domom chceli zopa-
kovať a  vytvoriť takýto typ aj v  Lučenci (10 ľudí). Keďže v  zariadení boli 
stále deti s  nariadenou ústavnou výchovou, chceli vytvoriť špeciálne za-
riadenie rodinného typu s prepojeným na školský systém. Podľa vtedajšie-
ho zloženia obyvateľov malo posledné zariadenie slúžiť osobám s ťažkým 
a hlbokým mentálnym postihnutím (10 ľudí). Po úspešnom zavŕšení druhej 
etapy mala nasledovať tretia – využitie budovy kaštieľa na podnikateľské 
účely resp. jeho odpredaj. 

Súčasťou transformačného projektu bola aj analýza potreby sociálnych 
služieb v  okresoch Lučenec a  Poltár. Dopyt po sociálnej službe poskyto-
vanej v  domove sociálnych služieb prirodzene narastal, najmä preto, že 
v oboch okresoch nemali obyvatelia žiadnu inú alternatívu – ani chránené 
bývanie ani nejakú formu odľahčovacej služby.

Plánovali sa aj zmeny v  štruktúre zamestnancov. Išlo najmä o posilne-
nie pracovníkov priameho kontaktu, zníženie počtu zdravotných sestier. 
Zámerom bolo vytvorenie multidisciplinárnych tímov, ktoré budú praco-
vať na základe individuálnych rozvojových plánov. Napomôcť tomu malo 
aj spojenie výchovného a zdravotného úseku. 

Postupné opúšťanie inštitúcie
Po tom, ako malo vedenie Slatinky sformulovaný plán transformácie, začalo 
v zariadení prebiehať intenzívne vzdelávanie všetkých zamestnancov za-
riadenia s väčším dôrazom pre zamestnancov v priamom kontakte. Postup-
ne spoznávali metódy práce zameranej na človeka. Svoje nové vedomosti 
zhmotnili v práci s konkrétnymi ľuďmi. Presne zmapovali ich schopnosti, 
zručnosti a potreby. Vypracovali spoločne individuálny plán vrátane reál-
nych opatrení a  zodpovedností na jeho napĺňanie. Inšiprácie boli čerpať 
nielen na Slovensku, ale najmä v zahraničí – Čechách a Nemecku. 

Tak sa začala intenzívna príprava niekoľkých obyvateľov na prechod z tré-
ningového bývania do rodinného domu v Lučenci. V novembri 2008 prví 
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obyvatelia opustili kaštieľ. Šiesti ľudia sa stali novými obyvateľmi mesta 
Lučenec v  prvom zariadení podporovaného bývania. Táto zmena bola 
kľúčová. A pre samotných ľudí životne dôležitá. Priniesla nielen prekvapi-
vo rýchle osvojovanie si bežných zručností, ale v dlhodobom horizonte aj 
fyzické, psychické a intelektové zmeny. Sám ošetrujúci psychiater bol pre-
kvapený zvýšením IQ u dospelých ľudí, kde to už nepredpokladal. 

Komunita svojich nových susedov prijala bez väčších pripomienok a po-
stupne si našli svoje sociálne väzby, kontakty či dokonca prvú prácu. Všetky 
tieto pozitívne výsledky len povzbudzovali v pokračovaní. S podporou zria-
ďovateľa a  bez navýšenia rozpočtu sa podarilo v  septembri 2010 otvoriť 
ďalšie bývanie pre 9 ľudí v centre mesta (išlo o službu domova sociálnych 
služieb). O rok na to sa podarilo v prvom objekte zrekonštruovať podkrovie 
a tak navýšiť kapacitu na 10 osôb. 

Pretože sa v roku 2011 začalo hovoriť o deinštitucionalizácii aj v celosloven-
skom kontexte, banskobystrický samosprávny kraj počítal s využitím štruk-
turálnych fondov na dokončenie procesu transformácie v Slatinke. Napriek 
tomu pokračovali v opúšťaní kaštieľa a počítali s tým, že súčasné riešenie je 
len krokom k malým domácnostiam. V apríli 2012 odišlo zo Slatinky do rodin-
nej vily v Lučenci 15 ľudí s vyššou mierou podpory. Poslední pätnásti imobilní 
obyvatelia sa z kaštieľa odsťahovali do rodinného domu v areáli bývalej in-
štitúcie v septembri 2012. Keď sa o mesiac na to z priestorov vysťahovala aj 
administratíva, kaštieľ bol definitívne uzavretý a ponúknutý na predaj.

Dôležité poznanie 
Keď prišli prví obyvatelia do mesta v roku 2008, učili sa nielen oni, ale aj 
zamestnanci. Rýchlo zistili, že inštitucionalizovaní boli nielen klienti, ale aj 
oni samotní. Rovnako aj spoločnosť okolo nich vnímala inštitucionalizmus 
ako dobrú a nevyhnutnú vec. Preto neoddeliteľnou súčasťou práce sa stala 
aj obhajoba spoločenského statusu a ľudských práv ľudí s postihnutím. So-
ciálny pracovník už nepracoval len s konkrétnym človekom ale prostredím, 
s ktorým sa postupne zoznamoval. Zistili, že nie je možné zamerať sa len na 
bývanie, ale aj primeranú sociálnu sieť a zmysluplné pracovné uplatnenie.

Sociálny pracovník v transformujúcom zariadení už nie je „úradník“. Musí to 
byť „manažér“ v sieťovaní služieb v komunite vo veľa oblastiach:

-- Oblasť informovania, publicity – búranie stereotypov, predsudkov, obáv, 
strachu ...

-- Oblasť zamestnávania, prístupu k zamestnaniu

-- Oblasť prípravy budúcich pracovníkov sociálnych služieb

-- Oblasť hodnôt spolupatričnosti, solidarity (dobrovoľníctvo)

-- Oblasť začleňovania do voľnočasových, kultúrnych, športových aktivít 

-- Oblasť prístupu k bývaniu

-- Oblasť prístupu k integrovanému vzdelávaniu

-- Oblasť komplexnej práce s rodinami so zdravotne postihnutým členom

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v DSS Slatinka, júl 2011
Koncepcia je základným dokumentom, ktorý stanovuje smerovanie sociál-
nych služieb poskytovaných v  Domove sociálnych služieb Slatinka, Lučenec. 
Analyzuje súčasný stav poskytovaných služieb na úrovni zariadenia a mesta 
Lučenec. Vytyčuje želané ciele rozvoja, nástroje a  spôsoby ich dosiahnutia, 
časovú postupnosť realizácie stanovených cieľov.

Kým Transformačný projekt z  roku 2006 považoval za jeden z  hlavných 
cieľov skvalitnenie a humanizáciu života mentálne postihnutých klientov 
DSS Slatinka, Koncepcia z  roku 2011 je pevne postavená na princípoch 
deinštitucionalizácie t.j. prechodu od inštitucionálnych ku komunitným 
službám, podpore rodín v  ľudí v  ich prirodzenom prostredí, odčlenením 
pobytových služieb aj služieb sociálnej integrácie. Svoju víziu chceli reali-
zovať cez vytvorenie agentúry sociálnych služieb, ktorá bude zabezpečovať 
flexibilné, podporné a efektívne služby pre vtedajších obyvateľov zariade-
nia, ale v budúcnosti aj obyvateľov Lučenca a okolia. 

Čiastkovými cieľmi boli aktivity zamerané na dokončenie transformácie 
veľkokapacitnej inštitúcie, systematické skvalitňovanie služieb, podpora 
individuálneho prístupu, efektívne riadenie a  financovanie. Zamerať sa 
chceli aj na vytvorenie nedostatkových podporných služieb v meste resp. 
sieťovanie existujúcich. 

Predstava v  Koncepcii sa pretavila aj do projektového zámeru k  žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP prioritnej osi 2. Zámer zahŕňal 
zariadenie DSS spolu s rehabilitačným strediskom (kapacita DSS 16 osôb, 
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4 miesta v odľahčovacej službe). Spojením DSS a rehabilitačného stredis-
ka si sľubovali možnosti aktivizácie aj obyvateľov s najťažším postihnutím. 
V ďalšom objekte sa mala poskytovať služba DSS pre 15 osôb. Iné dva domy 
v  meste plánovali využívať ako zariadenia podporovaného bývania s  ka-
pacitou 11 a 8 osôb a v  jednom z nich pripúšťali aj možnosť prípadného 
zvýšenia kapacity až na 15. Naďalej plánovali poskytovať týždenné a denné 
služby pre 14 ľudí v piatom objekte. Novinkou bolo vytvorenie komplexu 
rehabilitačného strediska a administratívnych priestorov.

Koncepcia počítala s ďalším doplnkovým vzdelávaním pre zamestnancov, 
s cieľavedomou prácou s dobrovoľníkmi či študentami. Medzi plánovaný-
mi aktivitami sa objavila aj systematická podpora stredného manažmen-
tu a potreba zabezpečiť pre zariadenie viac zdrojové financovanie. Medzi 
konkrétne úlohy patrilo aj zaregistrovanie nových služieb – špecializované 
sociálne poradenstvo a rehabilitačné stredisko.

Niektoré z  cieľov Koncepcie sa nedarilo realizovať, niektoré sa modifiko-
vali. Hlavnou zmenou, ktorej sa museli prispôsobiť, bola zmena vo vedení 
zriaďovateľa po regionálnych voľbách v  novembri 2013. Veľký investičný 
projekt z ROP sa síce nepodarilo realizovať, ale ľudia v Slatinke sa opäť po-
sunuli, k väčšej samostatnosti.

Slatinka v číslach

1989 2005 2007 2011 2014
počet klientov 97 60 67 68 69
počet objektov 1 2 2 4 6
počet zamestnancov 48 54 53 43 47

Od 1.5. 2011  bola k DSS Slatinka pričlenená prevádzka DSS vo Vidinej a od 1.7. 
2013 prevádzka ZPB na Hviezdoslavovej ulici.

Zamestnanci

Zmeny štruktúry zamestnancov
Taká systémová zmena ako je deinštitucionalizácia sa dotkne aj štruktúry 
zamestnancov. V nasledujúcich tabuľkách je možné sledovať zmeny v DSS 
Slatinka. Každému pozorovateľovi je zrejmý posun od prevádzkových pra-
covníkov  a zdravotných k sociálnym.

Rok 2005 a 2006
počet zamestnancov 54
riaditeľ 1
zdravotnícky úsek
hlavná sestra 1
sestry 20
sanitári 4
výchovný úsek
vychovávateľ 8
sociálna pracovníčka 2
ekonomický úsek 2
prevádzkový úsek 16
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Rok 2011, podľa Koncepcie
počet zamestnancov 43
RIADITEĽKA DSS 1

ZDRAVOTNO – SOCIÁLNO – VÝCHOVNÝ ÚSEK
Manažér zdravotno – sociálno – výchovného úseku 1
Sociálni pracovníci 2
Sociálni pedagóg 2
Inštruktori sociálnej terapie 16
Zdravotné sestry/zdravotnícky asistent 6
Opatrovateľky 6
Ergoterapeut 2
EKONOMICKÝ ÚSEK 3
PREVÁDZKOVÝ ÚSEK 4

ROK 2014, pODľA VÝROčNEj SpRÁVy
počet zamestnancov 45,5 úväzkov, 

47 zamestnancov
ÚSEK RIADITEľA

Riaditeľ 1
Samostatný ekonóm, účtovník 1
Mzdár, personalista 1
Administratívny pracovník (správca, skladník, CO, revízie, VO a ďalšia 
administratíva)

1

Vodič, údržbár 1
Pomocný pracovník - údržbár 0,25

ÚSEK: DSS, DOLNÁ SLATINKA č. 447
(DSS pre prijímateľov SS s ťažkým a hlbokým MP a pridruženými poruchami mobility)
Vedúci úseku, manažér kvality, hlavná sestra 1
Sestra/zdravotnícky asistent (5 zamestnancov 0,5 úväzku sestra 0,5 úväzku 
zdravotnícky asistent

5

Zdravotnícky asistent 1
Opatrovateľ 2
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 2
Pomocný pracovník (pranie, upratovanie) 1

ÚSEK: DSS, j. D. MATEjOVIE č. 7
(DSS pre prijímateľov SS s ťažkým MP)
Vedúci prevádzky, inštruktor sociálnej rehabilitácie 1
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 8
Sociálny pracovník 1
Pomocný pracovník (pranie, upratovanie) 1

ÚSEK: ZARIADENIE pODpOROVANéHO bÝVANIA
(Sládkovičova č. 8 a Dr. Vodu č. 14)
Vedúci prevádzky, sociálny pracovník 1
Sociálny pracovník 2
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 4
Úsek: DSS, Hviezdoslavova č. 5
Vedúci strediska, sociálny terapeut 1
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 2
Sociálny pracovník 1

STREDISKO: DSS NÁDEj, Vidiná
Vedúci strediska, ergoterapeut 1
Zdravotnícky asistent 1
Ergoterapeut 1
Opatrovateľ 2
Sociálny pedagóg 1
Pomocný pracovník (upratovanie) 0,25
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Organizačná štruktúra DSS Slatinka platná od 1.10.2015
Úsek riaditeľa

pracovné zaradenie Úväzok
Riaditeľ 1
Samostatný ekonóm, účtovník 1
Mzdár, personalista 1
Administratívny pracovník (správca, skladník, CO, revízie, VO a ďalšia 
administratíva)

0,50

Sociálny pracovník pre všetky prevádzky (sociálna agenda, sociálna adminis-
tratíva, centrálne sociálne činnosti, koordinátor dobrovoľníkov, absolventov 
a aktivačných pracovníkov UPSVR pre všetky prevádzky)

1

Vodič, údržbár 1
Pomocný pracovník - údržbár 0,25
Spolu za úsek: 5,75

Úsek: DSS, Dolná Slatinka č. 447
(DSS pre prijímateľov SS s ťažkým a hlbokým MP a pridruženými poruchami mobility)

Vedúci úseku, manažér kvality,  hlavná sestra 1
Sestra/zdravotnícky asistent 
(5 zamestnancov 0,5 úväzku sestra 0,5 úväzku zdravotnícky asistent

5

Zdravotnícky asistent 1
Opatrovateľ 3
Sociálny pracovník (priamy kontakt s klientom, IP, administratívna soc. práca 
v zmysle náplne práce)

1

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 1
Pomocný pracovník (pranie, upratovanie) 1
Spolu za úsek: 13

Úsek: DSS,  j. D. Matejovie č. 7 
(DSS pre prijímateľov SS s ťažkým MP)

Vedúci prevádzky, inštruktor sociálnej rehabilitácie 1
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 6,50
Sociálny pracovník (priamy kontakt s klientom, IP, administratívna soc. práca 
v zmysle náplne práce)

1

Opatrovateľ 0,50
Pomocný pracovník (pranie, upratovanie) 1
Spolu za úsek: 10

Úsek: Zariadenie podporovaného bývania a terénna sociálna práca „
podpora samostatného bývania“ (ZPB v bytovom dome a bytoch prijímateľov)

Vedúci prevádzky, sociálny pracovník 1
Sociálny pracovník (1 plný a 2 polovičné úväzky, priamy kontakt s klientom, IP, 
administratívna soc. práca v zmysle náplne práce)

2

Ergoterapuet 1
Spolu za úsek: 4

Úsek: Zpb a DSS
(ZPB  Hviezdoslavova č. 5 a DSS a ZPB, Sládkovičova č.8)

Vedúci strediska, sociálny terapeut 1
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 5
Sociálny pracovník (priamy kontakt s klientom, IP, administratívna soc. práca 
v zmysle náplne práce)

0,50

Spolu za úsek: 6,50
STREDISKO: DSS NÁDEj, Vidiná

Vedúci strediska, ergoterapeut 1
Zdravotnícky asistent 1
Ergoterapeut 1
Opatrovateľ 1
Sociálny pedagóg / sociálny pracovník 1
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 1
Pomocný pracovník (upratovanie) 0,25
Spolu za stredisko: 6,25
SpOLU: 45,5 úväzkov, 

47,5 zamestnancov
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Zamestnanci sú nositeľmi zmien, sú to najbližší ľudia, kľúčové osobnosti 
v živote obyvateľov celoročných služieb DSS. Ich nastavenie pre transfor-
máciu Slatinky bolo kľúčové od samého začiatku. Toto bolo aj jedným z vý-
chodísk projektu RPSP. Na zisťovanie efektivity vzdelávania a zmeny posto-
jov zamestnancov preto zvolili dotazníkovú metódu. Prieskum uskutočnili 
pred a po vzdelávaní zamestnancov. V lete roku 2015 sme takmer rovnaký 
dotazník požiadali vyplniť zamestnancov opäť.

V  prvej časti dotazník zisťoval demografickú štruktúru zamestnancov. Tá 
sa počas posledných 10 rokov nezmenila – stále výrazne prevažujú ženy 
a  výrazne prevažuje veková skupina nad 36 rokov, poslednom období 
je najsilnejšia veková skupina 45-55 rokov. V  posledného prieskumu je 
zrejmé, že viac ako 64% zamestnancov pracuje v DSS Slatinka viac ako 10 
rokov. Z toho sa dá usudzovať, že sa jedná o stabilný tím pracovníkov, ktorí 
spoločne prešli obdobím transformácie zariadenia. Zmeny v zariadení sa 
odrazili aj na profesnej skladbe – viac ako polovicu respondentov v roku 
2015 tvorili zamestnanci v pozícii sociálny pracovník alebo inštruktor soci-
álnej rehabilitácie, kým v roku 2006 prevažovali pracovníčky na zdravotníc-
kych pozíciách.

Nastavenie na zmeny v  zariadení zaznamenalo významný pokrok po 
prvom vzdelávaní. Pred jeho absolvovaním si takmer 70% zamestnancov 
myslelo, že v zariadení treba udržať vtedajší stav a zmeniť len detaily. Po 
vzdelávanie presvedčilo väčšinu „spokojných“ a  presvedčenie o  potrebe 
zmien mnohých vecí, pretrvalo takmer 60% zamestnancov až dodnes.

Odpovede v roku 2015 sú ovplyvnené spomalením až úplným zastavením 
podpory investičného projektu ROP, ktorý mal za cieľ dotiahnuť fyzickú 
zmenu prostredia a reálne poskytnúť obyvateľom aj zamestnancom kvali-
tatívne odlišné podmienky na život a prácu. Istú skepsu je cítiť, pri odpove-
diach o hlavnom cieli práce zariadenia, keď až 26% za to považuje udržanie 
prevádzky na dobrej úrovni. Naďalej však väčšina zamestnancov považuje 
poskytovanie kvalitných služieb za významnú súčasť svojej práce a  vízie 
zariadenia, kým na začiatku transformácie prevládal ochranársky a prístup 
k obyvateľom zariadenia.

Odpovede respondentov na otázku, čo je hlavným cieľom vašej organizácie 
(respondenti mohli označiť aj viacero odpovedí)

2006 2007 2015
racionálne hospodáriť s fin. prostriedkami vzhľadom k nízkym dotáciám 10%
bezpečnosť, ochrana a dobré služby pre klientov 50% 24% 36%
kvalitné služby pre klientov 30% 72% 59%
udržať prevádzku zariadenia na dobrej úrovni 18% 14% 26%
mať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom 0% 0% 5%
aby si pracovníci plnili svoje povinnosti pridelené úlohy 14% 6% 3%

Podobnou „vlnou“ si prešlo aj hodnotenie schopností a zručností ľudí, ktorým 
poskytujú podporu. Po vzdelávaní sa niektoré odpovede v  prieskume 
menili. Na viaceré otázky o  predpokladoch klientov pre samostatný život 
ani nevedeli v roku 2006 odpovedať, resp. ich nepovažovali za relevantné. 
Oproti tomu v poslednom prieskume je vidieť, že jednotlivé otázky majú už 
zažité a ich odpovede odrážajú stav podľa jednotlivých prevádzok, v ktorých 
pracujú. Zamestnanci boli totiž požiadaní, aby odpovedali na otázky so zre-
teľom na skupinu ľudí, s ktorou pracujú. Rozdelenie obyvateľov v jednotli-
vých prevádzkach zatiaľ koreluje s mierou podpory, ktorú potrebujú. Nie-
ktorí klienti už prešli osamostatnením (až do vlastného bývania). Preto je 
potrebné jednotlivé údaje z roku 2015 vnímať v tomto svetle. 

2006 2007 2015
Majú len veľmi nízke predpoklady pre samostatný život 
      áno 62% 38% 41%
      nie 0,50% 20% 21%
Väčšina bude vždy potrebovať niekoho, kto im bude musieť pomáhať
     áno 32% 46% 82%
     nie 0,50% 0,50% 3%
Už teraz dosiahli  svoje maximum v relatívnej samostatnosti
     áno neodp. neodp. 26%
     nie 26% 48% 28%
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Desať rokov transformácie hodnotí väčšina zamestnancov pozitívne zmeny 
kvality života obyvateľov – možnosti sebarealizácie a rozhodovanie o sebe, 
viac súkromia, rozšírenie sociálnej siete, pracovné príležitosti. Zmeny v za-
riadení priniesli aj možnosti pre individuálny prístup k jednotlivým ľuďom 
a zmenu v organizácii práce. Takáto významná zmena v štruktúre organi-
zácie je výzvou pre manažment. Niektorí zamestnanci (10%) vnímali, že 
rozdelenie kolektívu do jednotlivých domov malo negatívny vplyv na celis-
tvosť kolektívu pracovníkov. Na druhej strane rovnaká skupina zamestnan-
cov tento krok vítala, aj to, že vie lepšie ovplyvniť chod svojej konkrétnej 
prevádzky.

Spätná väzba od zamestnancov zariadenia je pre skvalitňovanie práce 
a  lepšie nastavenie cieľov veľmi dôležitá. Pridaná hodnota opakované-
ho prieskumu, pomôže aj vonkajším pozorovateľom pochopiť dynamiku 
procesu. Ukazuje sa veľký význam kontinuálneho vzdelávania zamestnan-
cov a to rôznymi formami (semináre, pracovné návštevy, supervízie,...). Ani 
akékoľvek výborné vzdelávanie nezaručí, že všetci zamestnanci príjmu novú 
víziu nastavenia služieb na konkrétneho človeka za svoju. Je však možné 
systematickou prácou získať kritickú väčšinu. Druhé pozorovanie z dostup-
ných výsledkov potvrdzuje tézu, že ak proces zmeny trvá príliš dlho, počia-
točné nadšenie a nasadenie zamestnancov stráca na sile a môže sa stať, že 
časť zamestnancov sa uspokojí so status quo. Prechodné obdobie prináša 
aj náročnejšie financovanie a  manažérske výzvy. Aj z  týchto dôvodov by 
rýchla a plynulá zmena fyzického prostredia a nastavenie nových služieb 
by mali byť v záujme nielen vedenia, ale najmä zriaďovateľa zariadenia.

Rok 2015 a ďalej...
Ďalší osud kaštieľa na Slatinke zatiaľ nie je jasný. V každom prípade však 
nebude slúžiť na bývanie pre ľudí, ktorí ho už raz dobrovoľne opustili. Po-
sunuli sa ďalej a chcú ísť ešte ďalej. 

Niektorým sa v tomto roku podarilo odísť z celoročným pobytových služieb 
do samostatných bytov, za ktoré si sami platia. Žijú v nich vo dvojici s part-
nermi alebo s pár priateľmi. Aby ich mohli zamestnanci DSS Slatinka pod-
porovať v  nevyhnutných veciach, zaregistrovali sociálnu službu podpora 
samostatného bývania. Na konci roka ju poskytujú 10 ľuďom. 

Urobili viacero krokov v oblasti zamestnávania. Už neuvažujú len o „svojich“, ale 
otvárajú dvere aj pre iných ľudí so zdravotným znevýhodnením na trh práce. 

Začali s  procesom prinavracania spôsobilosti na právne úkony. Už sú 
podané prvé žiadosti na súd. 

Obyvatelia zariadenia sa aktívne zapájajú do riešenia ľudsko-právnych 
otázok a  sami začínajú hovoriť o  svojich právach. Asi najďalej sa dostala 
správa o prístupnosti verejných budov v Lučenci. 

A okolie reaguje. Pomaly ale iste sa ukazujú nielen tolerantní susedia, ale 
ochotní nájomcovia bytov, budúci zamestnávatelia, aktívni podporovate-
lia, či už z radov mladých ľudí, bežných občanov ale aj oficiálnych úradov 
a samosprávy. 

Desať rokov kvapky cieľavedomej a presvedčivej práce v Slatinke vytrvalo 
kvapkali na kameň inštitucionálneho myslenia v zariadení aj mimo neho. 
Niekedy sa zdá, že kameň je stále rovnako tvrdý aj keď s malými puklinka-
mi. Potom sa zrazu na jednom mieste rozpadne. Možno práve vo chvíli, keď 
si už strácate nádej. To sú tie vzácne chvíľky, keď sa človek môže nadýchnuť, 
usmiať a pokračovať ďalej. Pretože to má zmysel.
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