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Úvodné slovo  

Pre kvalitný život potrebuje každý človek spájať rôzne druhy činností, potrebuje sa 

vzdelávať, duševne rásť a potrebuje mať  fyzickú kondíciu, aby všetko, za čím kráča, mal 

silu zrealizovať. Naše zariadenie v súčasnosti spája tri druhy služieb: sociálne služby, 

zdravotnícke a predškolskú starostlivosť. Spájanie je úžasný fenomén, resp. princíp,  

ktorý v roku 2017 pre nás nadobudol ešte väčší význam. 

Prečo v úvode výročnej správy píšeme práve o spájaní? Celé roky v našom zariadení prežívame pocit, 

že v snahe o inovatívne služby (ambulantné, založené na princípe rešpektujúcom dôstojnosť človeka, 

podporujúce ľudí so ŤZP v nezávislom spôsobe života) sme súčasťou málopočetnej skupiny 

organizácií. Napriek tomu, že sa dlhodobo hovorí o nutnosti deinštitucionalizácie v sociálnych 

službách, o inkluzívnom školstve, o bezbariérovom prístupe vo verejných priestoroch, veľmi málo sú 

tieto dôležité princípy realizované. Čo zostáva organizáciám alebo jednotlivcom, ktorí sú presvedčení, 

že ľudia s ŤZP majú nárok na rovnako kvalitné vzdelanie, zdravotnícke služby, ako ľudia ostatní? 

Majú sa svojich, štátom málo podporovaných, snáh vzdať? Kto tu potom zostane bojovať za rovnaké 

práva všetkých? Zostane tu niekto? Dá sa to však vydržať ísť dlho proti prúdu?  Dá – ak sa spájajú 

sily. Ak spájajú svoje sily podobne zmýšľajúci ľudia, ak spájajú svoje sily pomáhajúce organizácie. Ak 

dochádza k spájaniu sa pre dobro, vzniká nevídaná sila, a na dôvažok vzniká aj radosť v srdci a dobrý 

pocit. Spájať sa v prospech užitočných vecí, v prospech ušľachtilých myšlienok, cieľov, je spôsob, ako 

sa dá zvládnuť akákoľvek situácia, aj dlhodobé, náročné, pomáhajúce pôsobenie v spoločnosti. Spájať 

svoje sily s inými pomáhajúcimi organizáciami je skvelá vec.  
 

Spájame sa aj v rámci nášho zariadenia do dobrého kolektívu - my zamestnanci, osoby s ŤZP a ich 

rodinní príslušníci, osobní asistenti, dobrovoľníci,... prejavuje sa to na pozitívnej atmosfére 

v priestoroch nášho zariadenia. Stojíme aj o spájanie sa v rámci nášho mesta – s občanmi, 

s úradníkmi,...  Spájame sa aj so školami zameranými na sociálnu prácu. Vytvárame pre študentov 

príležitosti na spoznávanie ľudí s ŤZP a ich špecifickej situácie, a taktiež ako uplatňovať ľudsko-

právny prístup v sociálnej práci. 
 

V roku 2017 naše chcenie spájať sa na všetkých úrovniach pre spoločné dobro vyústilo aj do 

konferencie o osobnej asistencii (ako najdôležitejšom nástroji nezávislého života ľudí s ŤZP). 

Konferencia bola celoslovenská, s prepojením na švédsky inšpiratívny prístup k ľuďom s ŤZP.   

Pozvali sme na ňu užívateľov osobnej asistencie, osobných asistentov, rodinných príslušníkov, 

spolupracujúce organizácie, zástupcov MPSVaR SR, predstaviteľov mesta Košice,... Prioritou 

konferencie bolo poukázať na vysokú mieru samostatného života ľudí s ŤZP, ktorú môžu dosiahnuť 

vďaka dobre fungujúcej osobnej asistencii. Spôsob života mnohých ľudí s ŤZP, žijúcich vo vyspelých 

krajinách je o tom dôkazom. Aby k tomu došlo aj u nás na Slovensku, je potrebné zjednotiť úsilie 

všetkých, ktorým na dôstojnom živote osôb s ŤZP záleží, a stanoviť si priority a jednotný postup.   

 

Veríme, že cesta dobrých vzťahov, úprimnosti, dôvery, transparencie, žičlivosti vedie k rozkvetu 

všetkých zúčastnených, či už ide o organizácie, jednotlivcov, alebo dôležité témy, idey a ich realizáciu.  

 

      

 

kolektív 

     Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach 
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Kto sme 

Sme mimovládna nezisková organizácia s regionálnou pôsobnosťou, zameraná na 

poskytovanie pomoci deťom, mládeži a dospelým s telesným postihnutím a ich 

blízkym.  

Vznikli sme z iniciatívy rodičov detí s telesným postihnutím v roku 1993, registráciou občianskeho 

združenia na Ministerstve vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-8440, so zámerom zviditeľňovať 

a obhajovať práva osôb s telesným postihnutím a zapojiť sa do procesu vytvárania dôstojných 

spoločenských podmienok pre život ľudí s ŤZP na Slovensku. 

Od roku 1996 prevádzkujeme polyfunkčné centrum, v ktorom poskytujeme ambulantné sociálne 

služby, zdravotnícku službu v ambulancii a zariadení SVLZ v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia a výchovnovzdelávaciu službu v súkromnej materskej škole.  

 

Naše poslanie  
Našim poslaním je pomáhať deťom, mládeži a dospelým s telesným postihnutím a ich rodinám pri 

riešení problémov súvisiacich so zdravotným postihnutím, aby sa necítili v náročných životných 

situáciách osamelí, bezradní, slabí, nešťastní,... Pomáhať im, aby sa naučili svoje problémy riešiť, aby 

dokázali zdravotné  postihnutie prijať ako výzvu na získanie jedinečných skúseností na ceste životom.  

Naše ciele  
Hlavným cieľom našej činnosti je poskytovať kvalitné ambulantné sociálne, zdravotné a výchovno-

vzdelávacie služby pre deti, mládež a dospelých s telesným postihnutím a ich rodiny, ktoré sú pre ľudí 

s telesným postihnutím, žijúcich v rodine veľmi dôležité. 

Naše hodnoty    

Veríme, že:  

 Vo vyspelej spoločnosti predstavuje každý človek nenahraditeľnú hodnotu. 
 Ľudia s telesným postihnutím sú integrálnou súčasťou každej spoločnosti a len spolu  

s nimi tvorí spoločnosť celok. 
 Ľudia s telesným postihnutím dokážu pri vytvorení adekvátnych podmienok 

plnohodnotne fungovať v prirodzenom spoločenskom prostredí 

Naša vízia  

 Spoločnosť, ktorá má postoj ku zdravotnému postihnutiu ako ku skúsenosti, ktorú môže zažiť 
každá ľudská bytosť.  
 Spoločnosť, ktorá dokáže oceňovať odlišnosti, vytvárať podmienky na rovnosť príležitostí, 
budovať bezbariérové prostredie na princípoch univerzálneho dizajnu, vychovávať a vzdelávať 
všetky svoje deti, podporovať zdravý rodinný a komunitný život.    
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Náš hodnotový systém  
Hodnotový systém kolektívu Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže 
v Košiciach je postavený na poznaní zákonitostí života a na vedomí nutnosti tieto 
zákonitosti  rešpektovať ako podmienku naplneného a šťastného života. Preto pozýva 
svojich zamestnancov k vedomého zdieľaniu nasledujúcich skutočností: 

 Detský klub ZPDaM v Košiciach chce podporovať každého (klienta, zamestnanca, 
dobrovoľníka,...) v jeho osobnostnom raste k ľudskosti, múdrosti, tvorivosti. 

 

 Detský klub ZPDaM v Košiciach chce byť napomáhajúcim faktorom pri budovaní  
ľudskej, radostnej spoločnosti, vníma spoluzodpovednosť za jej stav a jej 
spoluvytváranie. 

 

 Detský klub ZPDaM v Košiciach vníma prácu ako dar a poslanie (v  nijakom 
prípade len ako nutnú povinnosť), ktoré potrebuje každý človek v rámci svojho 
osobnostného rozvoja pre dobro svoje a dobro spoločnosti mať a vykonávať. 

 

 Detský klub ZPDaM v Košiciach vníma povinnosť každého človeka pracovať na sebe, 
na svojej ľudskosti, etickosti, zodpovednosti, spolupatričnosti, ochote.  

 

 Detský klub ZPDaM v Košiciach vníma ako povinnosť každého zamestnanca 
chrániť čistotu medziľudských vzťahov na pracovisku, chrániť dobrú pracovnú 
atmosféru. Detský klub ZPDaM v Košiciach odporúča každému zamestnancovi, aby 
sa snažil stať ochotnou a dôveryhodnou oporou ostatným členom kolektívu, a aby sa 
snažil v tejto schopnosti byť oporou rásť. 

 

Všetky uvedené povinnosti vyplývajú zo skutočnosti, že každý jednotlivec môže dostať od 
života len toľko, koľko sám životu dá, a dostane od neho presne to, čo mu sám dal. Preto je 
nutné starať sa o kvalitu svojho pôsobenia, a dávať svetu to najlepšie, čo kto dokáže, 
a v maximálnej možnej miere. Tým sa prepracuje na ceste životom na úroveň, kedy bude 
preňho radosťou žať krásne ovocie svojho pôsobenia.  

    

 

 
„Vytvorenie spravodlivého štátneho a spoločenského poriadku, prostredníctvom ktorého je každému dané to, čo 
mu patrí, je základná úloha, ktorej musí znova čeliť každá generácia.“ 
                                                                                                                               Benedikt XVI., Encyklika Deus Caritas Est 
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Naši zamestnanci v roku 2017 

Riaditeľka 
Ing. Dagmar Kozáková 

 

Sociálne služby 
 

Domov sociálnych služieb 
 

MUDr. Marcela Strhárská, sociálna pracovníčka, odborná zástupkyňa pre DSS 

Bc. Mária Dubecká, sociálna pracovníčka 

Mgr. Ľubica Benkovská, sociálna pracovníčka 

PhDr. Marián Kozák, sociálny pracovník – poradca 

Mgr. Kristína Kocúrová, sociálna pracovníčka 

Bc. Ján Podhájecký, sociálny pracovník – pracovný asistent 

Mgr. Michal Kunc, sociálny pracovník 

 

Rehabilitačné stredisko 
 

Ing. Jana Gregová, sociálna pracovníčka, odborná zástupkyňa pre RS 

Mgr. Karolína Mózerová, sociálna pracovníčka 

 

Zdravotnícke služby 
 

Ambulancia lekára špecialistu v odbore FBLR 
 

MUDr. Eva Bočkorová, lekárka internistka – fyziatrička, odborná zástupkyňa pre ZZ 

MUDr. Adriana Babičová, lekárka – fyziatrička 
  

Zariadenie SVLZ v odbore FBLR 
 

Bc. Silvia Zadorová,  fyzioterapeutka 

Zuzana Čurpeková, dft. - fyzioterapeutka 

Dominik Mišek, dft. – fyzioterapeut 

Mgr. Elena Pištejová 

 

Výchovnovzdelávacia služba 
 

Súkromná materská škola  
 

Bc Viktória Bereczová – učiteľka materskej školy - riaditeľka materskej školy 

Mgr. Jana Gregová – učiteľka materskej školy – liečebná pedagogička 

Erika Bezegová – učiteľka materskej školy 

Ing. Andrea Molčáková – učiteľka materskej školy 

Jana Racz – učiteľka materskej školy 

Mgr. Mačingová Martina – učiteľka materskej školy 

 

Hygiena a údržba 
Zuzana Forgáčová, hygienická pracovníčka 

Ján Šonkolyoš, údržbár 
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Naši dobrovoľníci v roku 2017 
 

Dobrovoľnícka služba s finančnou podporou ÚPSVaR v Košiciach 

1. Blaščák Vladimír 

2. Habinová Eva, Mgr 

3. Nagyová Mária 

4. Zárembová Viera, Mgr. 

 

Dobrovoľníci z cirkvi Ježiša Krista sv. neskorších dní 

1. Van Dalen Mária 

2. Van Dalen Robert 

3. Schulz Katy  

4. Schulz Craig  

 

Dobrovoľníci – individuálne zapojení bez finančnej podpory 

1. Fabišík Mikuláš 

2. Gregová Jana, Mgr. 

3. Galdunová Tatiana, Mgr. 

4. Modrák Ján, Ing. 

5. Modrák Marcel, Ing. 

6. Modráková Renáta, Ing. 

7. Neubarová Martina, Bc.  

8. Németh Ladislav  

9. Sadloň Ivan  

10. Sadloňová  Jarmila, Ing. 

11. Simon Juraj  

12. Simonová Melinda 
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Organizačná štruktúra 

 

 

Legislatíva 
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1. Naša cieľová skupina 

Cieľovou skupinou našich sociálnych služieb sú mladé osoby s ťažkým 

telesným postihnutím (ŤTP), ktoré je v ich životoch prítomné od narodenia. Prítomnosť 

postihnutia ich „činí“ skupinou ľudí so špecifickými potrebami, resp. menšinovou skupinou 

v spoločnosti (odkázanou na fyzickú pomoc) a to im prináša množstvo obmedzení v každej 

sfére života.   
 

Ako sa cítia ľudia žijúci od narodenia s ŤTP? Majú rovnaké mentálne, duševné potreby ako 

zdraví ľudia, ale fyzický stav tela im neumožňuje ich naplniť. Už maličké dieťa je tým veľmi 

ovplyvnené, lebo v najmladšom detskom veku sa svet spoznáva prostredníctvom pohybu, 

dotyku, skrátka pomocou tela, ktoré sprostredkúva priamy zážitok so svetom. Dieťa s ŤTP je 

odkázané na neustálu fyzickú pomoc iných osôb, ktoré mu nahrádzajú ruky, nohy. Je to 

náročné najmä pre rodičov, lebo najčastejšie oni bývajú tými rukami, nohami, ktoré dieťa 

potrebuje pre prežitie.  
 

U zdravého dieťaťa je normálne, že navštevuje základnú školu podľa slobodného výberu 

rodičov (vrátane záujmových činností). Na základe svojich schopností a túžob si vyberá 

strednú školu, a po jej ukončení sa rozhoduje, či bude pokračovať vo vzdelávaní sa na 

niektorej zo spektra vysokých škôl. Zdravý človek v priebehu svojho života môže 

navštevovať aj množstvo doplňujúcich vzdelávaní. Vyberá si svoje pracovné pôsobenie, 

miesto, kde bude žiť, s kým a ako bude žiť. Ak sú mu upreté práva na štúdium alebo na 

pracovnú sebarealizáciu, prípadne na samostatný a partnerský život, prežíva pocit neslobody, 

smútku, upadá do depresie, prípadne hnevu, pasivity,...  
 

 

Deti s ŤTP majú potreby ako zdravé deti, avšak nevedia zdolávať fyzické 

prekážky. Keď príde čas, aby nastúpili do škôlky, školy, pribúdajú problémy. 

Bežné školské zariadenia nie sú na takéto situácie pripravené, preto deti končia 

v špecializovaných školách, ktorých je málo, a sú v nich sústredené deti so 

zdravotným postihnutím zo širokého okolia. Keď dieťa skončí základné vzdelanie, potrebuje 

ísť na strednú školu, aby rozvíjalo ďalej svoje schopnosti, a pripravovalo sa na budúcu 

pracovnú sebarealizáciu. Zdravé deti si vyberajú z veľkého spektra stredných škôl. Deti s ŤTP 

sú odkázané na tú školu, ktorá je ochotná ich prijať. Väčšinou to je tá istá špeciálna škola, na 

ktorej absolvovali základné vzdelanie, a je tam k dispozícii aj určitý typ strednej školy. Výber 

neprichádza do úvahy, rodičia a dieťa „musia“ byť radi, že je tu možnosť na vzdelávanie sa. 

Zdravé dieťa/mladý človek na strednej škole rozmýšľa, ako sa v ďalšom živote uplatní, čo 

túži robiť. Deti/mladí ľudia s ŤTP na strednej škole už nezvyknú rozmýšľať, čo budú v živote 

robiť, lebo väčšinou nemajú adekvátne stredoškolské vzdelanie pre ďalšie štúdium vysokej 

škole alebo vysoké školy pre študentov s ŤTP nie sú k dispozícii. Z toho vyplýva realita, že 

možnosti pracovného uplatnenia pre túto cieľovú skupinu sú temer nulové.  
 

Človek s postihnutím mentálnych schopností sa môže naučiť byť pomocníkom pri rôznych 

manuálnych činnostiach, ale človek s ŤTP vie/môže pracovať len duševne. Vo všeobecnosti 

platí, že každý, kto sa chce živiť výlučne duševnou prácou, sa potrebuje dlho a intenzívne 

vzdelávať. Potrebuje mať k dispozícii vhodné školy, prípadne doplňujúce kurzy a pod.  
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Deti s ŤTP však na výber školu nemajú, nemôžu študovať, lebo ich fyzická schránka nevie 

zabezpečiť svoj presun, nevie zabezpečiť zapísanie si učiva, atď. Zostáva teda v situácii, že 

nerozvinie schopnosti, ktorými by sa mohol zapojiť do pracovného života spoločnosti. Jeho 

jediná vízia je pobyt doma (ak má šťastie) a zariadenie sociálnych služieb (ak má šťastie, tak 

ambulantné). Jeho duševné schopnosti, ktoré mu boli dané, sa však „hlásia“ k životu, preto 

ľudia s ŤTP cítia potrebu sebarealizácie. Samozrejme len do času. Keďže existuje schopnosť 

adaptácie skoro na všetko – daná každému živému tvorovi, ľudia s ŤTP od narodenia si 

zvyknú na to, že takmer nič nemôžu, že s nimi takmer nikto nepočíta. Adaptácia na takúto 

situáciu sa prejavuje veľkou pasivitou, zľahostajnením, neschopnosťou vyjadriť svoje 

myšlienky, chcenia (veď sa ich nikto na nich nepýta). Aká je budúcnosť týchto ľudí? Za 

priaznivých okolností sa o nich postará do konca života ich rodina. Inak je tu už len pobytové 

sociálne zariadenie.  
 

Pri riešení problematiky života s telesným postihnutím je potrebné odlíšiť 

vrodené telesné postihnutie od získaného telesného postihnutia v priebehu 

života v dôsledku úrazu či choroby. Je to úplne iná situácia, lebo má iné 

dôsledky pre dotyčného človeka. Človek, ktorý aspoň časť života prežil 

s fungujúcou telesnou schránkou, zažil to, že sám rozhodoval o sebe, išiel, kam 

chcel, postaral sa sám o seba. Preto rozvinul aspoň čiastočne aktívny prístup 

k životu, získal prežitia z bežného života, vytvoril si návyky, možno získal 

vzdelanie, pracovné skúsenosti. To vedia ľudia, ktorí získajú ŤTP v priebehu 

života, následne využiť.  
 

Ako sa však mal človek s ŤTP prítomným od narodenia naučiť niečomu naozaj dobre, keď sa 

nevie dostať na žiaden typ vzdelávania, keďže sú všade schody, úzke vchody, nie sú 

k dispozícii školskí asistenti, ktorí by nahradili motoriku rúk.  
 

Pracovná príležitosť týkajúca sa duševných schopností si vyžaduje dobrú 

úroveň zručností.  Nikto nie je ochotný zamestnať niekoho, kto nevie dobre 

robiť skoro nič. Preto je nevyhnutné, aby sa naše školstvo otvorilo deťom 

a mládeži s ŤTP. Ako sa dá k tomu školstvo pohnúť? Naša cieľová skupina 

sa musí prejaviť vo vzťahu k verejnosti, musí sa postaviť za svoje práva, 

musí sa naučiť sebaobhajobe, zviditeľňovaniu problematiky života s ŤTP. 

Dospelí ľudia s ťažkým telesným postihnutím musia vyjadriť, čo potrebujú, 

čo je potrebné zmeniť, a prečo, aby sa otvorili brány deťom so ZP k vzdelávaniu, k začleneniu 

do bežného života spoločnosti. Aby to dokázali, potrebujú prípravu a vedenie, o ktoré sa 

spoločne v Detskom klube snažíme. 
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2.   Účel, poslanie, vízia a stratégia sociálnych služieb 

Účel poskytovania našich sociálnych služieb vymedzuje §2 Zákona NR SR č.448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách. Sociálne služby sú zamerané na zachovanie, obnovu alebo rozvoj 

schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti. 
 

Poslaním našich sociálnych služieb je  

- pripravovať a sprevádzať osoby s ŤZP k plnohodnotnému životu, aby sa stávali 

aktívnymi, sebarealizujúcimi a šťastnými; 

- pozitívne a vedome participovať na budovaní takej spoločnosti, ktorá poskytne 

rovnocenné príležitosti pre všetkých svojich občanov. 
 

Víziou našej organizácie sú komunitné služby realizujúce partnerský prístup ku prijímateľom 

SS, podporujúce dôstojné podmienky na život, sprevádzajúce na ich ceste k čo najviac 

nezávislému životu v bežnom prostredí. Také komunitné služby, ktoré podporujú ľudí s ŤTP 

v nezávislom živote, aby sa mohli rozhodovať, plánovať a robiť zmeny vo svojom živote, 

organizovať si podporu a služby, ktoré potrebujú, aktívne sa zapájať do diania v komunite. 

Predpokladom pre to je schopnosť sebaobhajoby, ktorá zahŕňa schopnosť hovoriť sám za 

seba, vedieť vyjadriť svoje potreby, chcenia, túžby, stáť si za svojimi právami, rozhodovať sa, 

byť nezávislý, mať kontrolu nad vlastným životom, byť zodpovedný sám za seba.  
 

Naša stratégia spočíva predovšetkým v spôsobe, akým sprevádzame prijímateľa sociálnej 

služby k plnohodnotnému životu. Sprevádzanie je prepájané s napĺňaním vnútorných 

i vonkajších podmienok.  

 Vnútorné podmienky spočívajú v schopnosti jednotlivca žiť plnohodnotný život. Ide o 

oblasť vnútorného života jednotlivca. Patrí sem predovšetkým: sebaobhajoba, vnútorná 

aktivita, aktívny prístup k životu, samostatnosť 

 Vonkajšie podmienky spočívajú v spôsobe fungovania spoločnosti. Spoločnosť má 

vytvárať možnosť na vzdelávanie sa, prácu, samostatný život, atď. pre všetkých svojich 

občanov, nielen pre väčšinovú populáciu. Patrí sem: 

 príležitosti pre sebarealizáciu: škola, práca, rodinný život, voľnočasové aktivity,...) 

 osobná asistencia ako najlepší nástroj pre nezávislý život ľudí s ŤTP  

 zviditeľnenie problematiky ŤZP v spoločnosti 

 rodina rozumejúca potrebám a možnostiam svojho člena so ŤZP 

 spolupráca s komunitou za účelom prirodzeného prijatia ľudí s ŤZP do svojho života 

 zviditeľnenie potreby aktívneho, vedomého, tvorivého občianstva v spoločnosti 
 

Súčasťou stratégie je dôležitý vhodne zvolený prístup k prijímateľovi sociálnej služby. U nás 

uplatňujeme partnerský, individuálny a aktívny prístup, vedúci k spoluzodpovednosti, 

spolurozhodovaniu, splnomocňovaniu, ktorý objavuje hodnotu terajšieho a potenciálneho 

prínosu prijímateľa SS pre spoločnosť. Tento tzv. ľudsko-právny prístup sa opiera o naše 

hodnoty vyplývajúce z presvedčenia, že: 

 ľudia so zdravotným postihnutím obohacujú spoločnosť – svojou životnou situáciou 

poukazujú na skutočné hodnoty v životoch nás všetkých; 
 každý človek, s akýmkoľvek typom zdravotného postihnutia, môže žiť naplnený, šťastný, 

užitočný život, ak mu spoločnosť na to pripraví podmienky (čo je úlohou spoločnosti).  
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3. Nástroje a aktivity určené na podporu osobnostného 

rozvoja prijímateľov (klientov) sociálnych služieb 
 

Časopis Klubčík 

Časopis Klubčík založený našim pracovným kolektívom  plní dve dôležité úlohy:  

 Poskytuje priestor ľuďom so zdravotným postihnutím na vyjadrenie 

svojich potrieb, chcení, názorov, túžob, a tak im umožňuje zlepšovať 

svoje vyjadrovanie, trénovať sa v sebaobhajobe.   

 Zviditeľňuje problematiku života so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti. 

Časopis funguje podľa princípu: „Každý prispieva podľa miery svojich schopností.“ Tento 

princíp je dôležitý, lebo časopis je otvorený každému prispievateľovi so zdravotným 

postihnutím. Takáto otvorenosť je potrebná, aby sa aj ľudia so ZP mali  príležitosť  vyjadriť 

verejne. Prispievajú aj zamestnanci, dobrovoľníci, rodičia, osobní asistenti,... Jedinou 

podmienkou je pozitívny charakter príspevku, čo v našom poňatí znamená snahu o vyhnutie 

sa nekonštruktívnemu nadávaniu. To neznamená, že odmietame realitu, odmietame len 

nadávky, neprimerané sťažnosti, ohováranie .  

Keďže spektrum našich prispievateľov je veľmi rozmanité, aj príspevky sú veľmi rozmanité 

. Vypovedajú o prežívaní každého prispievateľa, a tým podporujú okrem spomínaných úloh 

aj možnosť porozumenia špecifickým potrebám ľudí so ZP. 

Partia z DK 

Vytvorili sme „Partiu z DK“ -  skupinu ľudí, ktorým záleží na riešení problematiky ZP... 

Skupina vznikla, aby podporila zviditeľnenie problematiky zdravotného 

postihnutia v užšej aj širšej komunite. Zahŕňa zamestnancov, klientov, 

osobných asistentov, dobrovoľníkov, rodičov, všetkých, ktorým záleží na 

zlepšení situácie, v akej žijú ľudia s ŤZP. Ľudia so ZP sami, bez podpory 

ostatných,  potrebné zmeny v spoločnosti nedokážu uskutočniť. Členom Partie 

z DK záleží na budovaní dobrej spoločnosti, ktorá myslí na všetkých svojich 

občanov. V skupine sa uplatňuje priateľský, ohľaduplný, vzájomne sa 

podporujúci prístup. Členovia Partie z DK sa snažia  vzájomne sa od seba učiť, rozvíjať sa, 

užitočne pôsobiť.  

Tvorba FB stránky 

Facebook a naša fb-stránka „Partia z DK“ je jedným z našich nástrojov na 

zviditeľňovanie problematiky zdravotného postihnutia. Prostredníctvom neho 

zverejňujeme informácie o aktivitách nášho zariadenia, o článkoch napísaných do 

časopisu, o dokumentoch vytvorených našim zariadením. Taktiež prostredníctvom 

fb môžeme upozorňovať na dianie v komunite, aj v spoločnosti, prostredníctvom 

uverejňovania dôležitých príspevkov iných organizácií. 
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Starostlivosť o prostredie    

Práca v kuchynskom prostredí (varenie, pečenie, stolovanie, umývanie riadu, 

udržiavanie poriadku) a práca záhradnícka (starostlivosť o rastliny, 

o jazierko, sezónne práce) umožňujú prijímateľom SS trénovať samostatnosť 

a sebarealizáciu v starostlivosti o prostredie (niektorí vnímajú domáce práce 

ako svoju záľubu). 

Klubín – kultúrnovzdelávací spolok  

 Vzdelávanie: Každý človek sa potrebuje v niečom vzdelávať počas 

celého života. Vzdelávanie pomáha udržiavať vnútornú aktivitu, pružnosť. 

Preto sa venujeme udržiavaniu získaných vedomostí a získavaniu nových, 

hlavne v oblasti sociálnej problematiky rozličnými spôsobmi: vzdelávacie 

filmy, články, knihy, účasť na vzdelávacích aktivitách – konferencie, 

semináre, ... Niektorí klienti sa radi venujú matematike, slovenskému jazyku , angličtine.  

 Kultúrno-umelecké aktivity: navštevujeme rôzne kultúrne akcie, objekty, ako sú 

historické pamiatky každého druhu (ak sú aspoň trochu dostupné), galérie, múzeá, 

divadlo. Okrem spoznávania a obdivovania umenia druhých sa snažíme sami vytvárať 

svoje tvorivé diela, rôzneho druhu. Najpopulárnejšia je výroba keramiky v našej 

keramickej dielni. 

 Literatúra a osvetová činnosť. 

Spolupráca s komunitou 

Klienti sú vedení k tomu, aby sa stále viac zapájali do bežného života komunity, užšej aj širšej 

(MČ Košice-Sever, mesto Košice). Nadviazali sme spoluprácu s miestnym úradom MČ KE-

Sever pri mapovaní dostupnosti budov a vonkajších priestorov. Spoločne s klientmi, 

osobnými asistentmi poukazujeme na rôzne problémy, týkajúce sa možností zapojenia sa ľudí 

s ŤTP do bežného života v mestskej časti. V rámci mesta sa snažíme poukazovať na potrebu 

otvorenia sa úradov, iných verejných budov osobám s ŤTP, taktiež na potrebu organizovania 

aktivít, pri ktorých sa ráta aj účasťou ľudí so ŤZP. 

Dokumentárne štúdio Klubius 

Tvorba videodokumentov je ďalším nástrojom na podporu začlenenia ľudí so ZP 

do bežného života spoločnosti. Založenie dokumentárneho štúdia sa stalo 

súčasťou nášho systematického zviditeľňovania problematiky ZP v spoločnosti. 

Prostredníctvom niekoľkých projektov sme zabezpečili technické vybavenie 

štúdia, lektora, ktorý učí nielen klientov vytvárať vlastné dokumenty. Táto 

činnosť výborne prispieva k sebaaktivizácii všetkých zúčastnených. Dokumenty 

budú rôzne – dlhšie aj kratšie. Klienti s podporou zamestnancov v nich budú 

predstavovať seba, svoje životy, svoje potreby, spôsob svojho fungovania v komunite, 

poukážu na to, čo sa má zmeniť a ako. Vytvorené dokumenty budú zverejňované na internete 

(kanál youtube špeciálne vytvorený pre tento účel), aby boli prístupné širokej verejnosti.    
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4. Sociálna služba v domove sociálnych služieb 

Náš domov sociálnych služieb poskytuje ambulantné sociálne služby osobám  

s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na dlhodobú komplexnú 

sociálnu službu, a zároveň chcú žiť vo svojom prirodzenom prostredí v rodine.  
 

Ide predovšetkým o mladých dospelých s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú 

spoločnú životnú situáciu charakteristickú ukončením školského vzdelávania a chýbajúcimi 

podnetmi pre ďalší osobnostný rozvoj, chýbajúcou pracovnou sebarealizáciou, ťažkosťami pri 

snahe viesť samostatný život, resp. nemožnosťou viesť samostatný život, chýbajúcimi 

možnosťami pre zmysluplné voľnočasové aktivity a ťažkosťami pri začleňovaní sa do 

prirodzeného života svojho okolia.  
 

V roku 2017 navštevovalo náš domov sociálnych služieb 18 mladých dospelých klientov.  
 

V domove sociálnych služieb (DSS) sa snažíme našich klientov sprevádzať pri riešení ich 

problémov – a to spôsobom, ktorý je založený na individuálnom prístupe a na 

rešpektovaní osobného chcenia klientov. Spoločne pracujeme na tom, aby sa ich 

osobnostný rozvoj posúval správnym smerom. Aby sa učili kvalitnej sebaobhajobe – 

aby vedeli vyjadriť svoje potreby, chcenia a vedeli  si ich v spoločnosti aj obhájiť. 

Aby sa posilňovali v samostatnosti a vnútornej i vonkajšej aktivite, aby pochopili, že 

držia svoj život vo svojich rukách oni sami, a že ho môžu formovať podľa vlastných 

túžob. Vytvárame pre nich aktivity na rozvoj intelektuálnych schopností, na rozvoj 

emocionálnej časti osobnosti, motivácie, hodnotového systému, tvorivosti. Každý z nich má 

svoj vlastný individuálny plán, ktorého realizácia je náplňou ich denného režimu. Každodenná 

pravidelná činnosť realizovaná v zariadení je dopĺňaná obohacujúcimi aktivitami zameranými 

na spoznávanie nových miest, organizácií, ľudí v rámci užšieho aj širšieho kruhu komunity, 

na nadväzovanie novej spolupráce a nových vzťahov, skrátka na podporu začleňovania našej 

cieľovej skupiny do prirodzeného života v spoločnosti.  
 

Kolektív zamestnancov DSS vníma svoju činnosť ako poslanie - poslanie pomáhať, 

podporovať, sprevádzať, primerane usmerňovať ľudí s ŤZP. Naši klienti nemali svoje životy 

v minulosti naplnené dostatkom podnetov a možností pre svoj osobnostný rozvoj. Nestali sa z 

nich zorientovaní mladí dospelí, ktorí aktívne pristupujú k svojim životom. Nie je to len 

otázka ich zdravotného postihnutia, je to predovšetkým otázka možností, ktoré im v minulosti 

boli ponúknuté. Ak by mali dostatok podnetov a príležitostí pre svoj rozvoj, ak by sa 

spoločnosť viac usilovala ich vnímať ako svoju prirodzenú súčasť, boli by títo mladí ľudia s 

ŤZP niekde úplne inde. Aj svojimi schopnosťami, aj zapojením do života spoločnosti. 

Vidíme, že každý človek potrebuje ciele, vízie, zapojenie do života komunity, lebo ak je o to 

ukrátený, upadá, mentálne aj psychicky. S ním upadá často krát aj jeho rodina, a zostáva 

jediná vízia – ústavná starostlivosť. V súčasnosti sa v odborných kruhoch hovorí a píše, že to 

nechceme, lebo vyspelý štát musí mať pripravené iné možnosti pre svojich občanov. Pre 

všetkých svojich občanov. Vyspelá spoločnosť dokáže vytvoriť podmienky a poskytnúť 

príležitosti umožňujúce prežiť aj ľuďom s ŤZP zmysluplný a naplnený život. S týmto 

uvedomením pristupujeme k poskytovaniu sociálnej služby našim klientom. Snažíme sa im 
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poskytnúť maximum zmysluplných možností, aby sme ich podporili v ich osobnostnom raste, 

aby sme im pomohli stať sa prirodzenou súčasťou svojej komunity spolu so svojimi rodinami. 

 

4.1 Financovanie sociálnej služby v DSS, ekonomicky oprávnené náklady  

V priebehu roku 2017 ambulantnú sociálnu službu v DSS navštevovalo 18 dospelých klientov 

s ťažkým zdravotným postihnutím. Z toho 12 klientov so stupňom odkázanosti na pomoc inej 

osoby VI a 6 klienti so stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby V. 

Sociálna služba bola poskytovaná v celodennom (8 hodinovom) alebo poldennom  

(4 hodinovom) režime. Priemerná návštevnosť bola 16 klientov / 1 deň (8hod).   

Poskytovanie sociálnej služby bolo podporené finančným príspevkom od Košického 

samosprávneho kraja. Príspevok bol poskytnutý na 14 prijímateľov sociálnej služby.  

Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2017 činili: 498 € na 1 klienta / 1 mesiac 

Úhrada klientov za sociálnu službu činila: 10 € / 1 mesiac (20 dní) 

 0,50 € / 1 deň (8 hodín) 

 0,50 € / 1 deň (4 hodiny) 
 

Sociálna služba bola finančne zabezpečená z nasledujúcich zdrojov: 

1. Príspevok od Košického samosprávneho kraja na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej 

osoby a na prevádzku pri poskytovaní sociálnej služby v DSS. 

2. Úhrady prijímateľov sociálnej služby za poskytnutú sociálnu službu. 

3. Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. 

4. Finančné granty od Nadácie pre deti Slovenska a nadácie Pontis. 

5. Vlastné zdroje na dofinancovanie sociálnej služby.  
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5. Sociálna služba v rehabilitačnom stredisku 

Zariadenie sociálnych služieb rehabilitačné stredisko vzniklo ako podporná 

služba pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých život priviedol do 

situácie, že sú odkázaní na pomoc iných, častokrát sa nachádzajú 

v spoločenskej izolácii, nemajú dostatok príležitostí na svoj osobnostný rozvoj 

a sebarealizáciu. Napriek tomu nechcú byť odovzdanými a pasívnymi, chcú vo 

svojom živote fungovať prirodzeným spôsobom, aktívne a chcú sa rozvíjať.  

V roku 2017 navštevovalo Rehabilitačné stredisko celkovo pre 5 prijímateľov SS.  

Poskytovaná sociálna služba sa riadi zákonným vymedzením podľa Zák. NR SR č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona sa poskytuje sociálna 

rehabilitácia, sociálne poradenstvo a  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. 

Sociálna rehabilitácia je zameraná na podporu samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti 

klienta, realizuje sa prostredníctvom nácvikov zručností alebo aktivizovaním schopností, 

tiež posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri posilňovaní sociálnych zručností. Ide najmä 

o nácviky aktivít každodenného života, nácviky mobility a používania pomôcok, nácviky 

sociálnych zručností.  

Sociálne poradenstvo je zamerané na sprevádzanie klienta a jeho blízkych osôb v nepriaznivej 

sociálnej situácii, je zamerané na posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problémov a podľa 

potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.  

Pomoc pri odkázanosti je podpornou pomocou pre vykonávanie všetkých aktivít, ktoré 

v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia klient nemôže vykonávať samostatne.  

Hlavným celoročným zameraním v práci s dospelými klientmi  bolo: 

 sprevádzanie klientov pri podpore ich samostatnosti, sebaobslužnosti, sebestačnosti, 

nezávislosti, 

 pomoc pri nacvičovaní dôležitých životných zručností,   

 podpora pri nadobúdaní a upevňovaní užitočných návykov,  

 aktivizovanie a posilňovanie vnútorných zdrojov a schopností,  

 utváranie a pestovanie dobrých vzťahov,   

 nadobúdanie a upevňovanie sociálnych a komunikačných zručností.  
 

Programy sociálnej rehabilitácie boli vytvárané pomocou individuálnych plánov 

a v spolupráci klienta s kľúčovým pracovníkom sociálnej rehabilitácie. Pri ich tvorbe sa 

zohľadňovalo zdravotné znevýhodnenie (diagnóza, rozsah, progresivita) a z toho vyplývajúce  

individuálne potreby, záujmy, sociálny kontext, ekonomické možnosti a iné dôležité 

okolnosti. 
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5.1 Financovanie sociálnej služby v RS v roku 2017 

V priebehu roku 2017 ambulantnú sociálnu službu v RS navštevovali 5 dospelí klienti s 

ťažkým zdravotným postihnutím. 

Sociálna služba bola poskytovaná v celodennom (8 hodinovom) alebo poldennom  

(4 hodinovom) režime. Priemerná návštevnosť bola 4 klienti / 1 deň (8hod).   

Sociálna služba bola poskytovaná s podporou finančného príspevku od Košického 

samosprávneho kraja. Príspevok bol poskytnutý v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 na  

3 prijímateľov sociálnej služby (klientov). 

Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2017 činili: 583 € na 1 klienta / 1 mesiac 

Úhrada klientov za sociálnu službu činila:  

 0,50 € / 1 deň (8 hodín) 

 0,25 € / 1 deň (4 hodiny) 

 

Sociálna služba bola finančne zabezpečená z nasledujúcich zdrojov: 

1. Príspevok od Košického samosprávneho kraja na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej 

osoby a na prevádzku pri poskytovaní sociálnej služby v RS. 

2. Úhrady prijímateľov sociálnej služby za poskytnutú sociálnu službu. 

3. Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.  

4. Vlastné zdroje na dofinancovanie sociálnej služby.  
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6. Niektoré akcie a aktivity obohacujúce každodenné  

    aktivity prijímateľov (klientov) sociálnych služieb 
 

JANUÁR 

Novoročné  predsavzatia  
Každý rok sa snažíme naštartovať sa a motivovať celý kolektív nášho zariadenia do nového 

tvorivého obdobia. Aj začiatkom roku 2017 sme sa, klienti i zamestnanci, zamýšľali nad 

rôznymi predsavzatiami. Predsavzatia sme následne premietali do plánov na uskutočnenie 

návštevy nejakého zaujímavého miesta alebo do vykonávania rôznych zaujímavých či 

netradičných aktivít. Začiatkom nového roku je dôležité pozitívne naladiť sa a zaktivizovať. 

Pracovná skupina (PRASK) 
V jednote je sila. Aj preto sa usilujeme spájať, 

najprv my všetci v Detskom klube, a do spájania 

oslovujeme osoby a organizácie, ktoré majú 

podobné ciele. S týmto zámerom sme vytvorili 

(v roku 2014) za účelom spájania sa pracovnú 

skupinu „PRASK“ zloženú zo zamestnancov, klientov, dobrovoľníkov...   

Aj v roku 2017, od začiatku januára, sme sa v skupine 

PRASK spoločne stretávali, diskutovali o problémoch, 

s ktorými sa ľudia s telesným postihnutím v bežnom 

živote stretávajú. Stretnutia pracovnej skupiny 

prebiehali pravidelne raz týždenne.  

O zapojenie spoločnosti, jej oslovenie a predstavenie 

problému, sa snažíme vlastnou „redaktorskou prácou“ výrobou krátkych reportáži 

zaznamenaných na video. Všetky videá s našimi reportážami zverejňujeme na našom youtube 

kanáli:  ww.dkke.sk/klubius 
 

Na problémy nedostupnosti rôznych dôležitých verejných miest z dôvodu architektonických 

bariér, ktoré sme vyhodnotili ako najzávažnejšie, sme začali verejne poukazovať a žiadať 

kompetentných o ich riešenie. Pri riešení vážnejších problémov spolupracujeme 

s masmédiami. Redaktori väčšinou radi prídu a pomôžu nám zverejnením daného problému.  
 

Vo veci cesty vedúcej do Detského klubu a jej prístupnosti pre osoby s telesným postihnutím 

sme oslovili Správu mestskej zelene a Magistrát mesta Košice. Jednalo sa o prechod 

parkoviskom a mostom cez Mlynský náhon v úseku Alešovo Nábrežie a Ťahanovské riadky. 

Vďaka našej argumentácii bol problém aspoň čiastočne odstránený.  
 

 Reportáž - Cesta od zastávky Tomášikova k Detskému klubu ZPDaM 

https://www.youtube.com/watch?v=hVcXwzkAN3o&t=1s 

 Ne/riešenie opravy mosta, cesty a chodníkov, Košice – Sever 

https://www.youtube.com/watch?v=BwvmnVT7n28 

https://www.youtube.com/watch?v=hVcXwzkAN3o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BwvmnVT7n28
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Problém, ktorému sa už dlhšie venujeme je správanie sa ľudí z bežnej populácie k ľuďom 

s ťažkým telesným postihnutím. V oblasti etikety a správania sa k ľuďom s telesným 

postihnutím sme v našich reportážach poukázali na problémy, s akými sa ľudia na vozíku 

stretávajú, a ktoré siahajú na ich dôstojnosť.  

 1.časť Rýchle súdy - Etiketa správania sa k ľuďom na vozíku 

https://www.youtube.com/watch?v=CBkFwblp4yc 

 časť Nerozprávajte do chrbta - Etiketa správania sa k ľuďom na vozíku 

https://www.youtube.com/watch?v=MTCYPIUVaBA 

Ľudia s postihnutím majú rovnaké právo na to, aby sa začlenili do spoločnosti, aby žili v čo 

najväčšej miere nezávislý (samostatný) spôsob života. Začali sme sa viac venovať téme 

osobnej asistencie, pretože vnímame tu mnohé problémy a hlavne nedostatok osobných 

asistentov z dôvodu, že je táto práca nízko finančne ohodnotená. Nedostatkom osobných  

asistentov sa znižujú možnosti ľuďom s postihnutím na to, aby mohli žiť nezávislý život. Na 

základe mnohých diskusií sme sa rozhodli, že usporiadame na tému osobnej asistencie 

celoslovenskú konferenciu. Naplánovali sme si ju na posledný štvrťrok 2017. Stretnutia 

pracovnej skupiny k príprave konferencie prebiehali pravidelne raz za dva týždne. 

Retro  habarky  z vianočného  stromčeka 
V rámci prvých novoročných predsavzatí našich klientov sme vyrábali retro 

habarky. Na ich výrobu sme použili vrcholky vianočného stromčeka 

z nedávnych Vianoc. Týmto spôsobom sme sa učili, ako sa dá vyrobiť zo 

zdanlivo nepotrebných a vyhodených vecí niečo užitočné, čo môže po 

spracovaní slúžiť ďalej. 

 

Pečenie a varenie 
Praktická činnosť - práca v kuchyni patrí 

medzi obľúbené pravidelné aktivity 

sociálnej rehabilitácie. V januári sme 

piekli koláče šťastia, vyprážali  palacinky 

a ďalšie obľúbené dobroty. 

 

Spoločné čítanie motivačnej literatúry 

Naším ďalším predsavzatím bolo pokračovať v spoločnom čítaní motivačnej literatúry. 

Čítanie v roku 2017 sme zahájili knihou s názvom „Prečo skáčem“. Knihu napísal 13 ročný 

chlapec, ktorý má vážnu formu autizmu, no napriek tomu si našiel spôsob komunikácie 

s okolitým svetom. Pri čítaní sme sa dozvedeli o záhadnom správaní autistov, o tom ako 

vnímajú čas, život, krásu a prírodu.  

 

Poďakovanie  firme  bart.sk 
Začiatkom roka sme boli osobne poďakovať sa 

zamestnancom firmy „bart.sk“ za finančný dar. Firma 

https://www.youtube.com/watch?v=CBkFwblp4yc
https://www.youtube.com/watch?v=MTCYPIUVaBA
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nám opätovne venovala výťažok z vianočného večierku. Na znak vďaky za podporu rozvoja 

našich klientov prostredníctvom tvorivých činností, sme kolektívu zamestnancov venovali 

kachlicu z keramickej hliny a ručne robenú pohľadnicu s našimi podpismi. Sme veľmi radi, že 

prostredníctvom venovaných finančných prostriedkov sme mohli zakúpiť ďalší tvorivý 

materiál a začali sa venovať novej kreatívnej činnosti a to výrobe prírodných mydiel. 

Reportáž RTVS o neprístupnosti ciest a chodníkov pre ľudí na vozíčku 
V januári nás oslovila redaktorka RTVS Lenka Bódová, s ktorou 

už dlhšie spolupracujeme. Pripravovala reportáž o neprístupnosti 

ciest a chodníkov pre vozičkárov, matky s kočíkmi, seniorov a 

ľudí po úrazoch v zimnom období v našom meste Košice. 

K situácii sa za Detský klub ZPDaM v Košiciach vyjadril PhDr. 

Marián Kozák a jeho osobný asistent Mgr. Michal Kunc.  

Reportáž bola odvysielaná 16.1.2017 na STV1 v relácii Správy RTVS. 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/115602#940  

 
 

Školenie v grafickom programe Adobe Photoshop 
Pre zlepšovanie „redaktorských zručností“ našich klientov 

ale i zamestnancov sme zorganizovali v rámci sociálnej 

rehabilitácie kurz „Práca s grafickým programom 

Photoshop“. Kurz nadväzoval na počítačové vzdelávanie 

v minulosti. Lektorom bol Bc. Ján Podhájecký, 

ktorý účastníkov oboznámil s programom, jeho 

nastaveniami a možnosťami.  

Klienti i zamestnanci, sme sa tak mohli naučiť, 

ako sa dá vyrobiť plagát, ako vyretušovať a 

upravovať  obrázok, fotografiu, či iné tipy a          

triky. 

Film  „Zázraky z neba“ 
V rámci klubového kina sme si pozreli motivačný film 

„Zázraky z neba“. Príbeh o dievčati, ktoré zázrakom prežilo 

ťažkú chorobu aj nebezpečný pád. Nakoniec sa stane niečo 

neuveriteľné a dievčatko sa vylieči. Je to silný príbeh 

o nádeji, láske, viere a uzdravení. Aj prostredníctvom 

takýchto filmov sa snažíme klientov motivovať k tomu, aby 

sa nevzdávali, aj keď je ich situácia niekedy ťažká 

a náročná, aby vedeli, že s vierou a láskou sa dá všetko 

zvládnuť. 

 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/115602#940
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Stretnutia  s rodičmi 
V priebehu mesiaca január sme sa venovali hodnoteniu individuálnych plánov našich klientov 

za predchádzajúci rok. K tomuto účelom sme pripravili individuálne stretnutia, na ktoré sme 

pozvali rodičov našich klientov (príp. iné blízke osoby). Stretnutie pre každého klienta 

individuálne pripravil jeho kľúčový sociálny pracovník.  Programom stretnutia bolo spoločné 

hodnotenie individuálneho plánu. Svoju prácu hodnotil ako prvý klient, následne dostal 

priestor rodič. Súčasťou bolo spoločné plánovanie si cieľov a aktivít do nasledujúceho roka.  

Rodinných príslušníkov sme oslovili pre spoluprácu, na zdieľanie svojich názorov a zážitkov 

napísaním článkov do časopisu Klubčík, a pod. 

 

FEBRUÁR 

Projekt „SPACE“ 
Vo februári sme sa spoločne s klientmi zapojili do projektu „SPACE – tu sa cítim dobre!“,  

v ktorom Nadácia pre deti Slovenska ponúkla priestor „navrhnúť“ prostredie, v ktorom by sa 

deti a mladí ľudia cítili dobre. Ľudia s postihnutím sa dennodenne  

stretávajú s bariérami v prostredí, v ktorom žijú. Preto sme uvítali 

možnosť hovoriť o problémoch 

prístupnosti prostredia, ktoré sa 

týkajú nielen ľudí s telesným 

postihnutím, ale aj mamičiek 

s kočiarmi a starších ľudí. Je 

potrebné sa ozývať, zapájať, spolupracovať, ak chceme zmeniť k lepšiemu situáciu života 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

Deň svätého valentína 
Vo februári sme si pripomenuli  Deň sv. Valentína. Spojili sme ho 

s praktickou prácou v kuchynke a spolu s klientmi sme napiekli koláče 

v tvare symbolu lásky – srdca. V tento deň sme sa venovali aj tvorivým 

činnostiam. Vyrábali sme malé darčeky, ktorými klienti obdarovali 

svojich blízkych. 

Recitačná súťaž 
Koncom februára sme usporiadali recitačnú 

súťaž. Každý si mohol vyskúšať, aké je 

postaviť sa pred publikum a vystúpiť so 

svojím príspevkom. Klienti si tak precvičili 

svoju schopnosť vyjadrovania sa, 

sebaprezentácie a rozvíjania  rečového 

prejavu. Zároveň táto aktivita prispela k tomu, aby sa nebáli vystupovať pred ľuďmi a hovoriť 

o svojich potrebách.  
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Na záver recitačnej súťaže sme mali aj hudobný program, zahralo a 

zaspievalo nám duo Zuzana a Miloš (sestra našej kolegyne s manželom). 

Bol to veselý a aj umelecký zážitok. 

Film skok do života 
V klubovom kine sme si pozreli ďalší motivačný film s názvom „Skok do života“. Je to 

príbeh o mladom človeku, ktorému sa po autonehode 

obrátil celý život naruby. Musel sa vysporiadať 

s neľahkou zmenou jeho životnej situácie a sústrediť sa 

to, aby v tom našiel niečo pozitívne. Nakoniec objavil iné 

možnosti, ktoré mu život ponúkal a našiel nový zmysel 

života. Film bol pre nás povzbudením, pretože nám 

pripomenul, že ak má človek vytýčený cieľ a pevne za ním ide, tak ho dosiahne, nech už je v 

akejkoľvek zlej životnej situácii.  

MAREC 

Medzinárodný deň žien 
Pri príležitosti blížiaceho sa MDŽ sme s klientmi vyrábali 

pohľadnice a nacvičovali piesne pre seniorov z neďalekého 

zariadenia opatrovateľskej služby.  Pripravili sme si pre nich 

hudobný program za sprievodu gitary. Predniesli  sme im báseň a 

obdarovali ich vlastnoručne vyrobenými pohľadnicami. Priniesli 

sme im radosť, odmenou nám bol ich úprimný úsmev aj slzy 

dojatia. Aj pracovníci ZOS boli našej aktivite veľmi radi, preto by chceli v spolupráci s nami 

pokračovať. 

http://www.kosicesever.sk/clanok/rozdali-sme-radost-potesenie 

Výstava 3d puzzle 
V rámci rozširovania obzorov a získavania nových poznatkov sme si 

boli  pozrieť  unikátnu výstavu 3D puzzle modelov slávnych stavieb 

sveta v OC Cassovia. Mali sme možnosť vidieť 3D makety stavieb z 

35-tich štátov sveta, vrátane egyptských pyramíd, Taj Mahalu, Big 

Benu, Sochy slobody, Tower Bridge, Čínskeho múra a mnoho 

ďalších. Dozvedeli sme sa veľa historických faktov a zaujímavostí o 

týchto architektonických skvostoch.   
 
 

Medzinárodný deň šťastia 
Medzinárodný deň šťastia, ktorý pripadol na 20. marec, sa niesol v duchu 

nášho spoločného motta: „Čo je šťastie? Robiť druhého šťastným. Čo je 

radosť? Robiť druhému radosť“. V spoločnej ankete sme sa zamysleli nad 

http://www.kosicesever.sk/clanok/rozdali-sme-radost-potesenie
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tým, v čom spočíva opravdivé šťastie.  Pri tejto príležitosti sme chceli niečím obdarovať aj 

našich blízkych. Vyrábali sme stromčeky šťastia. 

Marec mesiac kníh 
,,Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť". J. A. Komenský 

Marec sa v našom zariadení niesol v duchu mesiaca 

kníh. Spoločne s klientmi sme organizovali 

niekoľko podujatí v duchu podpory a zachovania 

čítania kníh. V priebehu celého mesiaca sme 

pokračovali v čítaní knihy Prečo skáčem. Do čítania jednotlivých 

kapitol sa zapojili  viacerí klienti. Spoločne sme vyrábali aj originálne 

záložky do kníh. 

Zbrierka šatstva 
V rámci spolupráce s komunitou sme sa zapojili do zbierky 

šatstva. Konala sa koncom marca na Miestnom úrade 

Košice-Sever. Snažíme sa aj takýmto spôsobom pomáhať 

ľuďom, ktorí sú v slabšej ekonomickej situácii. Spoločne 

sme zhromaždili  niekoľko tašiek, ktoré sme odovzdali na 

Miestnom úrade, s pocitom, že niekomu ešte dobre poslúžia. 

Návšteva Liptovského mikuláša 
Koncom marca sme navštívili krásne historické mesto 

Liptovský Mikuláš. V prvej polovici 19. storočia sa 

Mikuláš vďaka evanjelickej inteligencii stal významným 

centrom slovenského kultúrneho a národného života. Bol 

významným dejiskom pri formovaní štúrovskej slovenčiny 

a jej rozširovania medzi pospolitý ľud. Keďže sme chceli 

túto históriu prebádať a dozvedieť sa viac o našej minulosti, navštívili sme budovu bývalej 

evanjelickej fary, kde pôsobil M.M. Hodža.  Na 

jej pôde bol v roku 1844 založený prvý 

celonárodný kultúrno-osvetový spolok Tatrín 

zameraný na všestrannú podporu a 

zveľaďovanie kultúrneho života a vzdelanosti 

na Slovensku. Bol významným centrom národného a politického života. 

Nevynechali sme ani návštevu Múzea Janka Kráľa. Prezreli sme si bývalú 

mučiareň v podzemí múzea, na poschodí sme  navštívili stále expozície 

múzea. V budove sa nenachádza výťah, preto si navzájom pomohli, aby sme 

sa do každého priestoru múzea dostali všetci. 
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Prešli sme sa aj mestom s turistickou sprievodkyňou, ktorá nám 

povedala mnoho informácii o bohatej histórii mesta, aj 

o jednotlivých historických budovách. Navštívili sme tiež Galériu 

P.M.Bohúňa, kde sme si pozreli aktuálnu výstavu, ako aj finisáž 

filmu o slovenskej maliarke Ester Šimerovej-Martinčekovej.  

Liptovský Mikuláš má nádherné historické centrum a mnoho 

pamiatok, ktoré sa rozhodne oplatí navštíviť. Preto sa tam stále  

radi vraciame. 

Motivačné prednášky Nicka Vujicica 
Pre opätovné podnietenie aktivity v nás všetkých sme si pozreli motivačné prednášky 

presvedčivého kresťanského rečníka Nicka Vujicica. Tento pozoruhodný mladík  sa narodil 

bez rúk a nôh. Svoje postihnutie využil ako dar a príležitosť. Po celom svete organizuje 

prednášky a semináre. Zameriava sa hlavne na prácu 

s mladými ľuďmi. Snaží sa im ukázať hodnotu 

skutočnej krásy, nie tej, čo je na povrchu, ale tej, 

ktorú má človek vo svojom vnútri. Motivuje ľudí, 

aby si išli za svojimi cieľmi, aby sa nebáli vystúpiť 

zo svojho tieňa. Jeho pozitívny  prístup k životu je 

pre nás všetkých príkladom toho,  aby sme sa nebáli mať ciele a vytrvalo ísť za ich 

napĺňaním. Prináša nám aj  posolstvo toho, aby sme sa mali radi sami pre to, akí sme, a aby 

sme sa nedali ovplyvniť inými  a vážili si samých seba.  

Brigáda pri bazéne 
Koncom marca sme sa rozhodli, že pôjdeme skrášliť 

prostredie pri našom bazéne a pripravíme ho na 

nasledujúcu sezónu. Čistili sme okná a sklenené 

plochy, ktorých je okolo bazéna neúrekom. Vysávali 

sme podlahu okolo celého bazéna, utierali stoličky a umývali sme aj 

vonkajšie okná. Do tejto praktickej činnosti sa radi zapojili aj klienti. 

Angličtna  s americkými lektormi 
Záujem o hodiny konverzácie v angličtine a spoznávanie cudzej krajiny v našom zariadení 

pretrváva. Preto sme veľmi radi, že nás aj v roku 2017 

pravidelne navštevovali naši americkí priatelia. Prostredníctvom 

konverzácie v angličtine nás 

učia lepšie komunikovať 

a zdokonaľovať sa v tomto 

jazyku. 
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Keramická dielňa 
V roku 2016 sme v Detskom klube s 

podporou sponzorov zriadili keramickú 

dielňu. Práca s keramickou hlinou má 

terapeutické a relaxačné účinky. 

Stimuluje hmatovú citlivosť, pôsobí relaxačne a rehabilitačne, 

uvoľňuje napätie, stres a uspokojuje potrebu zmysluplnej 

činnosti. Pri tejto činnosti klienti zapájajú všetky zmysly. Klienti sami dokážu oceniť 

úžitkovú hodnotu svojho výrobku, ktorý sa dá použiť nielen na okrasu, ale aj na praktické 

účely. Dôležitý rozmer keramiky je tiež v  jej trvanlivosti v porovnaní s inými materiálmi. 

Práca s keramickou hlinou pridáva dôležitý rozmer napojenia na každodenný svet, kde 

pravidelným kontaktom s produktom svojej činnosti, či už ide o misku alebo svietnik, klient 

prehlbuje spätnú väzbu k svojej tvorivej práci. Túto tvorivú aktivitu sme vykonávali 

pravidelne dva krát do mesiaca pod vedením skúsenej lektorky. 

 

APRÍL  

Film  „Zázračná vychovávateľka“ 
Začiatkom apríla sme si spoločne pozreli film „Zázračná vychovávateľka“ o Helen 

Kellerovej. Filmy o ľuďoch so zdravotným postihnutím, ktorí vo svojom živote aj napriek 

mnohým ťažkostiam, obmedzeniam  a nepochopeniam veľa dosiahli, sú pre nás mimoriadne 

povzbudzujúce. Sú motiváciou nevzdávať sa, bojovať a aj napriek ťažkostiam ísť dopredu. 

Helen Kellerová už v útlom veku prišla o zrak aj sluch. Rodičia jej našli vytrvalú 

vychovávateľku, ktorá zvolila zázračné metódy, aby dokázala Helen pomôcť pochopiť svet, 

ktorý nevidela a načúvať ľuďom, ktorých nepočula. Nakoniec sa jej podarilo, ako prvej osobe 

s takýmto zmyslovým postihnutím, vyštudovať univerzitu.  

Reportáž pre Rádio Košice na tému  
„nevhodné parkovacie miesta pre osoby s ŤZP pri Železničnej stanici v Košiciach“ 
 

Opäť sme sa vyjadrovali do médií. Tentokrát na tému parkovania osôb s ŤZP pri Železničnej 

stanici v Košiciach. Oslovila nás redaktorka Lea Heilová z Rádia Košice a my sme radi prijali 

možnosť ozvať sa, informovať a upozorniť aj širšiu verejnosť na viacero problémov.   

PhDr. Marián Kozák a Mgr. Michal Kunc poukázali v prvom rade na nedostatočne označené 

parkovacie miesta (chýbajúce čiary), čo spôsobuje, že 

namiesto troch áut, ako je vyznačené na značke, tam 

parkuje niekedy aj päť áut, čo spôsobuje nedostatok 

miesta na vystupovanie a nastupovanie osôb s telesným 

postihnutím. Taktiež pre zle viditeľné označenie 

parkoviska je zložité nájsť tieto parkovacie miesta. 

Ďalším problémom je, že parkovanie pre osoby s ŤZP je 

na vyvýšenom ostrovčeku, ktorý nemá znížené obrubníky.  
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K týmto problémom sa vyjadrila aj mediálna zástupkyňa EEI Lucia Chovanová, ktorá 

informovala, že v najbližších týždňoch budú vyznačené parkovacie miesta a neskôr sa 

uskutoční aj kompletná reorganizácia parkoviska a premiestnenie parkovacích miest na iné 

miesto. Spoločnosť EEI prisľúbila aj zviditeľnenie dopravného značenia. 

Je dôležité spolupracovať s médiami, informovať verejnosť o nedostatkoch, s ktorými sa 

ľudia so zdravotným postihnutím stretávajú, zviditeľňovať problematiku života so 

zdravotným postihnutím a tiež kontaktovať ľudí, ktorí sú kompetentní veci riešiť.  

Reportáž bola zverejnená: https://www.tvkosice.sk/video/58e61d964526ca4eee626d23 

Výroba jarných dekorácii 
Venovali sme sa výrobe jarných dekorácii. Pri výrobe sme používali okrem 

nakúpených aj prírodné materiály, ktoré sme nazbierali v našom okolí. 

Tradičné maľovanie na vyfúknuté vajíčka nesmelo chýbať. Tvorivé 

činnosti rozvíjajú kreativitu a fantáziu klientov, prinášajú radosť z tvorby a 

napomáhajú aj k rozvoju praktických zručností. Ručne vyrábané jarné 

ozdoby klienti podarovali alebo si nimi skrášlili svoje domovy. Niekoľko 

výrobkov zdobilo počas jarných mesiacov aj naše priestory. 

Práca v záhradke - nadobúdanie praktických zručností a relaxácia 
Príjemné teplé jarné dni sme trávili aj prácou v záhradke. Táto činnosť učí klientov 

praktickým zručnostiam a zodpovednosti, majú príležitosť 

nadobúdať aj nové pracovné skúsenosti. Pohyb 

na čerstvom vzduchu pôsobí pozitívne na 

telesnú i duševnú stránku človeka. Priamy 

kontakt s pôdou, rastlinami či kvetmi pôsobí 

relaxačne a uzdravujúco. Spolu s našimi 

klientmi sme vyčistili jazierko, pohrabali trávnik a vypleli burinu v 

bylinkovom záhone. Staráme sa aj o okolie nášho zariadenia, o terasu, na 

ktorej pestujeme množstvo ozdobných kríkov. Klienti radi pomáhajú s ich 

strihaním, či polievaním. 

Písanie článkov do internetového časopisu Klubčík 
Klienti, hlavne tí, ktorí sú vďaka Nadácii pre deti Slovenska zamestnaní ako redaktori nášho 

internetového časopisu Klubčík, pravidelne prispievajú svojimi 

článkami. Píšu na rôzne témy, zamýšľajú sa nad životom, 

hodnotami, píšu o problematike života ľudí so zdravotným 

postihnutím... Časopis poskytuje priestor hovoriť o tom, s 

akými problémami sa stretávajú ľudia s ŤZP, informovať širšiu 

verejnosť a podnecovať záujem o riešenie tejto problematiky. 

Samotné písanie je tiež prostriedkom sebapoznávania, sebavyjadrovania a sebarozvoja.  

Ponúka príležitosť naplno prejaviť svoju tvorivosť, zapojiť do písania celú osobnosť, svoje 

https://www.tvkosice.sk/video/58e61d964526ca4eee626d23
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skúsenosti, emócie, inteligenciu, predstavivosť a aktívne sa podieľať na riešení danej 

problematiky. 

Burza kníh vo Verejnej knižnici Jána Bocatia 
Verejná knižnica Jána Bocatia pravidelne organizuje burzy kníh, na 

ktorých sa vždy radi zúčastníme. Čítanie kníh je dôležité pre každého, 

obohacuje  vnútorný život, rozširuje obzory a ponúka  možnosť  

nahliadnuť do neznámych svetov. Aj v tomto mesiaci sme obohatili svoje 

domáce knižnice o mnohé zaujímavé a hodnotné diela. Na burze kníh bola 

TV Košice, pre ktorú sme sa vyjadrili aj my.  

Reportáž je uverejnená na: https://www.youtube.com/watch?v=SmIIJJBHS88 

Deň Zeme – workshop a tvorivé dielne 
Na Deň Zeme, 22. apríla, sme sa pri spoločnej diskusii zamysleli nad tým, ako pristupujeme  

k problému znečisťovania životného prostredia a akými spôsobmi môžeme prírodné zdroje 

chrániť. Taktiež sme sa zamysleli nad tým, ako 

môžeme my sami doma šetriť vodu a iné 

zdroje. Pre klientov sme pripravili aj kvíz s 

otázkami na danú tému. Pri príležitosti Dňa 

Zeme sme usporiadali aj tvorivý workshop. 

Recykláciou nepotrebného  oblečenia sme 

vytvorili originálne a hlavne užitočné veci. Každý si z domu doniesol 

nenosené tričko, z ktorého sme vyrobili praktické nákupné tašky.  

Športový deň 
Koncom apríla sme usporiadali v klube Športový deň a 

s radosťou sme si zasúťažili vo viacerých disciplínach. 

Šport zlepšuje nielen telesné, ale aj duševné zdravie. 

Podporuje kolektívneho ducha, spolupatričnosť 

a súdržnosť. Atmosféra počas celého dňa bola nabitá 

pozitívnou a radostnou atmosférou, všetci sme 

povzbudzovali jednotlivé tímy, tešili sa z každého 

víťazstva a naplno sa zapájali do jednotlivých športových disciplín. Veľkej obľube sa u nás 

teší hlavne boccia. Tento paraolympijský šport je pre všetkých, aj tých, ktorým telo nedovolí 

veľké fyzické výkony. Akékoľvek telesné obmedzenia sa pri ňom mažú.  

MÁJ 

Dni mesta Košice   
Na prelome apríla a mája sa každoročne konajú oslavy pri 

príležitosti Dní mesta Košice. Z bohatého programu 23. 

ročníka sme si vybrali predstavenie Úsmevy pre Košice, 

https://www.youtube.com/watch?v=SmIIJJBHS88
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ktoré sa konalo vo Veľkej sále Historickej radnice. Mali sme možnosť zúčastniť sa prehliadky 

dramatickej tvorivosti ľudí, ktorí sú ,,inak obdarení" a ktorí navštevujú rôzne zariadenia v 

rámci nášho mesta. Vystúpili tam napríklad klienti z organizácie LUX, n.o. a DOMKO, 

divadelný súbor zo ZŠ Staničná, tanečný klub Step by Step zo ZUŠ Ľudovíta Fullu Košice a 

iné organizácie, ktoré mali pripravený bohatý kultúrno-umelecký program.  

Prírodná záhrada - výroba púpavového medu 
Naša prírodná záhrada je v máji posiata zakvitnutými púpavami 

a to nás inšpirovalo k príprave 

domáceho púpavového medu, ktorý je 

dobrým prírodným pomocníkom pri 

prechladnutí, tráviacich a iných 

zdravotných ťažkostiach. Snažíme sa 

využívať dary, ktoré nám príroda ponúka.  

Spolupráca so ZOM Prešov - diskusia na tému osobná asistencia 
V našom zariadení sa uskutočnilo stretnutie s Borisom Klohnom, predsedom o.z. ZOM 

Prešov, jeho osobným asistentom Michalom Kallom a kolegom Matúšom Gregom. Spoločne 

sme riešili hlavne dôležitú tému osobnej asistencie. 

Dospeli sme k niekoľkým konkrétnym návrhom, čo by 

sa dalo urobiť pre zlepšenie podmienok užívateľov OA 

aj ich osobných asistentov. Vnímame dôležitosť 

spájania síl s organizáciami, ktorým záleží na 

zlepšovaní podmienok života ľudí so zdravotným 

postihnutím, aj nevyhnutnosť spoločného posúvania 

návrhov kompetentným osobám.  

Spolupráca s MČ Košice – Sever, Návšteva ZOS 
Našich klientov vedieme k uvedomeniu si toho, že na svete nie sme preto, aby sme žili iba pre 

seba. Lásku, radosť a schopnosti, 

ktoré máme, chceme rozdávať aj 

iným. S touto myšlienkou sme prijali 

pozvanie Mgr. Zdenky Slovíkovej, 

vedúcej Oddelenia sociálnych vecí 

MÚ MČ Košice – Sever, aby sme 

opäť navštívili klientov Zariadenia 

opatrovateľskej služby, ktoré sa nachádza v našej mestskej časti a potešili 

ich svojou prítomnosťou a pozornosťou. 

Článok o tejto akcii uverejnila na svojej stránke aj Mestská časť Košice – Sever: 

http://www.kosicesever.sk/clanok/mile-stretnutie-pri-prilezitosti-dna-matiek 

 

http://www.kosicesever.sk/clanok/mile-stretnutie-pri-prilezitosti-dna-matiek
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Medzinárodný deň múzeí  
Už od roku 1977 si každoročne 18. mája pripomíname 

Medzinárodný deň múzeí. Pri tejto príležitosti sme sa vybrali do 

Múzea Spiša, ktoré sa nachádza v Spišskej Novej Vsi. Najväčším 

lákadlom, pre ktoré sme sa rozhodli toto mesto navštíviť, bola 

premiéra filmu Slávne dejiny Provincie XVI spišských miest. V 

múzeu je tiež inštalovaná Expozícia prírody a histórie regiónu 

Spiš, v ktorej sme mohli obdivovať jedinečnosti prírody Slovenského raja, Hornádskej kotliny 

či Levočských vrchov. Nachádzajú sa tu aj exponáty zbierkových fondov z archeológie, 

baníctva a remesiel. V múzeu v tom čase prebiehala  aj výstava Voda, duša Zeme, na ktorej 

bol prezentovaný vodný ekosystém, fauna, flóra. Dozvedeli sme sa niečo o etymológii, 

vlastnostiach vody či znečistení, o minerálnych vodách nášho regiónu, vodnom vtáctve a 

mnohých ďalších zaujímavostiach. Ďalšia pozoruhodná výstava, ktorú 

sme si pozreli, mala názov Dobrú chuť, ctihodní mešťania!  V rámci 

nej sme si pozreli spôsoby stolovania mešťanov v priebehu 18., 19. a 

začiatku 20. storočia, rôzne vzácne príborové sety a porcelán, tiež aj 

recepty a jedlá danej doby. Ocenili sme, že celý objekt múzea bol v 

nedávnom období rekonštruovaný, pribudol tam výťah, plošina 

vedúca do pivničných priestorov aj bezbariérové WC. 

Film „Kruh 2001“ 
Jeden z ďalších motivačných filmov, ktoré sme si spolu pozreli, bol film s názvom Kruh 

2001. Povzbudilo nás hlavné posolstvo filmu - dôležité je nevzdávať sa v živote a bojovať za 

každých okolností, pretože z každej situácie vieme vyjsť ako víťazi. Film je o nadanej mladej 

gymnastke, ktorá po vážnom úraze na jednej zo súťaží zostala odkázaná na invalidný vozík. V 

nemocnici a na dedine u starých rodičov si nájde nové záchytné body a vzťahy, zdolá 

sebaľútosť a po čase sa dokáže vrátiť do školy a bežného života ako víťaz. 

Pracovné aktivity v našom prostredí  
Našim klientom vytvárame podmienky k tomu, aby sa 

mohli zapojiť aj do pracovných aktivít. Každý si môže 

vybrať z množstva činností podľa svojich záujmov, 

možností a schopností. Manuálna práca poskytuje klientom 

priestor na sebarealizáciu, napomáha k zvyšovaniu ich 

samostatnosti aj zodpovednosti. Osvojujú si nové pracovné návyky a zručnosti. Prispieva tiež 

k rozvoju rozumových schopností, nadobúdaniu kladných 

vlastností, získavaniu skúsenosti, dáva pocit užitočnosti a prináša 

radosť zo zmysluplnej činnosti. Práca v záhrade, či iné manuálne 

činnosti vykonávane v areáli DK ako napr. podieľanie sa na 

údržbe záhradného nábytku, či práca v dielni, majú pozitívny 

vplyv na fyzickú aj psychickú stránku človeka. Už samotný pobyt 

v našej krásnej záhradke pôsobí terapeuticky. 
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Reportáž o problémovom parkovaní pre osoby s ŤZP na košickej železničnej stanici 
Začiatkom apríla 2017 sme v spolupráci s Rádiom a TV Košice 

riešili problematické parkovanie pre osoby s ŤZP na košickej 

stanici. V reportáži sme hovorili o viacerých nedostatkoch. 

Pozitívna reakcia mesta (do mesiaca boli miesta vyznačené) 

povzbudila našich klientov k aktivite. Chcú hovoriť do médií, 

spolupracovať s redaktormi a riešiť problémy, ktoré sa 

bezprostredne dotýkajú všetkých ľudí s ŤZP.  

Spolupráca s Magistrátom mesta Košice na riešení prístupovej rampy cez Mlynský náhon 
Dlhodobo sme riešili problém s prístupovou  rampou k mostíku cez Mlynský náhon, ktorým  

k nám do zariadenia prichádza denne množstvo ľudí s ŤZP. Most bol v 

zlom stave, prechod cez neho bol pre ľudí na vozíku nebezpečný. Po 

mnohých emailoch a telefonátoch kompetentným v našej MČ Košice - 

Sever, ktoré zostali bez odozvy, sme natočili reportáž, v ktorej sme 

hovorili o nevyhovujúcom stave mosta a 

žiadali nápravu. Urobili sme aj 

fotodokumentáciu a poslali  ju vedúcemu 

technického oddelenia Magistrátu mesta 

Košice Alexandrovi Sütővi. Most má v správe Správa mestskej 

zelene v Košiciach, ktorá prisľúbila opravu. Zrealizovala ju v 

máji 2017. Opäť povzbudenie pre nás a našich klientov k tomu, 

že je dôležité ozývať sa a bojovať za svoje práva. 

Kurz Základy fotografovania 
Sociálni pracovníci nášho DSS navštevovali kurzy „Mediálnej 

školy“ v Žiline. Získané poznatky, v rámci sociálnej rehabilitácie, 

sprostredkovávali klientom formou 

kurzu „Základy fotografovania“. 

Klienti mali príležitosť naučiť sa 

princípy  kompozície, ktorá je základom dobrej fotografie. 

Naučili sa, napr. čo je to zlatý rez alebo aj aké aspekty je 

dôležité všímať si pre vytvorenie pekných záberov. 

Fotosúťaž Motýlia krása na Výstave motýľov v Botanickej Záhrade 
Získané teoretické vedomosti sme hneď využili aj  

v praxi. Navštívili sme Výstavu motýľov 

exotických trópov v Botanickej záhrade, kde 

prebiehala fotosúťaž o najkrajšiu 

fotku motýľa, do ktorej sme sa 

rozhodli zapojiť. Mali sme možnosť 
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obdivovať okolo sto druhov motýľov, ktoré pochádzali z tropických oblastí Ameriky, 

Austrálie, Afriky a Ázie. V špeciálnych liahňach sme videli aj kukly, z ktorých na svet 

prichádzajú tieto nádherné tvory. Podarilo sa nám urobiť krásne  fotografie, ktoré sme poslali 

do súťaže Motýlia krása, organizovanej Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach.  

JÚN 

MINI Recyklácia Priateľov Zeme 2017 
V dňoch 29.5.-1.6.2017 sa v budove úradu MČ Košice – Sever 

na Festivalovom námestí 2 uskutočnila ekologicko – 

charitatívna akcia s názvom „MINI Recyklácia Priateľov Zeme 

2017“. Radi sa zapájame do aktivít MČ Košice-Sever a preto 

sme sa k zbierke pridali aj my. Nepotrebné šatstvo, obuv a 

kuchynské potreby sme odniesli na MÚ Košice –Sever. Veríme, 

že si tieto veci našli nových majiteľov a poslúžia tým, ktorí to 

naozaj potrebujú.  

Riešenie chodníka od zastávky Tomášikova k Detskému klubu 
Už dlhšiu dobu sme poukazovali na problematickú cestu  

od autobusovej zastávky Tomášikova k nám do Detského 

klubu ZPDaM. Stav chodníkov je nevyhovujúci, nie sú 

vyznačené priechody pre chodcov. Chodník, ktorý vedie  

od zastávky Tomášikova smerom na ulicu Ťahanovské 

riadky, končí parkoviskom a je nutné zísť z chodníka a obísť 

ho po ceste pomedzi idúce autá. Tieto situácie sú pre ľudí na vozíku, či matky s kočiarmi 

nielen nepohodlné, ale aj nebezpečné. Obrátili sme sa s prosbou o vyriešenie danej situácie na 

starostu MČ Košice - Sever. Riešenie nám však nemohol prisľúbiť, pretože chodníky nie sú  

v kompetencii MČ. Napísali sme teda e-mail vedúcemu referátu 

dopravy na Magistráte mesta Košice Ing. Jurajovi Cichanskému, 

ktorému sme v prílohe poslali videoreportáž, v ktorej hovoríme o 

týchto problémoch - https://www.youtube.com/watch?v=hVcXwzkAN3o 

Reakcia zo strany Magistrátu mesta Košice bola pozitívna. Ing. Iveta 

Ziarková z Odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného 

prostredia nám navrhla osobné stretnutie, na ktorom sme si spolu 

obhliadli problémové miesta. Na spoločnom stretnutí nám predniesla kompromisný návrh, 

ktorým by mesto Košice dokázalo zabezpečiť bezbariérovú cestu od zastávky Tomášikova až 

do DKZPDaM. Zrealizovanie týchto zmien prisľúbila v mene mesta do III. Q r.2017. 

Výroba bazového sirupu 
Slnečný júnový deň sme prežili na brehu Jazera a pri Hornáde, kde 

sme zbierali bazové kvety. Hovorí sa, že príroda je najlepší lekár a že 

má liek na všetko.  

https://www.youtube.com/watch?v=hVcXwzkAN3o
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A tak sa snažíme využívať jej liečivú silu. Nazbierali sme 

vyše sto kvetov bazy, z ktorých sme uvarili chutný a zdravý 

sirup. Baza priaznivo pôsobí pri nachladnutí, znižuje horúčku 

a zmierňuje kašeľ.  

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Lipt. Mikuláši 
Liptovský Mikuláš je mestom, do ktorého sa veľmi 

radi vraciame, pretože v ňom vždy máme čo 

obdivovať.  Tento krát sme navštívili  Slovenské 

múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ktoré 

interaktívnym spôsobom približuje prírodné 

zaujímavosti z celého Slovenska. Je po kompletnej 

rekonštrukcii a je úplne bezbariérové, preto sme si 

bez problémov mohli prezrieť všetky štyri podlažia 

veľkej budovy - bývalého jezuitského kláštora. V 

podzemných priestoroch je jaskyniarska expozícia s 

nádhernými kvapľami a archeologickými nálezmi. 

Na prvom poschodí sa nachádza expozícia Chránená 

príroda Slovenska – Zem miesto pre život. Ďalej 

sme sa dostali do časti venovanej živej prírode a jej ochrane. Múzeum je veľmi zaujímavé aj 

pre množstvo interaktívnych prvkov. 

Vystavené exponáty dopĺňajú aj svetelné 

a zvukové efekty, preto sme sa cítili 

naozaj ako v prírode. Aj podkrovie 

budovy ukrýva mnoho zaujímavosti. Tu 

sme mali možnosť zoznámiť sa s rôznymi 

voľnočasovými i hospodárskymi aktivitami človeka – včelárstvom, rybárstvom, ovčiarstvom, 

lyžiarstvom, či záchranárstvom. Tiež sme mohli vojsť a poobzerať si kópiu interiéru 

Rainerovej útulne, najstaršej chaty vo Vysokých Tatrách.  

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 
Navštívili sme aj Liptovskú galériu Petra Michala Bohúňa, ktorá 

má vo svojich zbierkach približne 5200 umeleckých diel. 

Obdivovali sme gotické, renesančné aj barokové maľby a 

plastiky  z oblasti Oravy, Turca, Spiša, ale najmä Liptova. Stála 

expozícia nám priblížila vývoj slovenského maliarstva v 19. 

storočí. Nachádzajú sa tu obrazy známych maliarov, napr. 

Czauczika, Klemensa, Medňanského a mnohých iných. 
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Potulky mestom Košice s Milanom Kolcunom   
Milan Kolcun, známy košický sprievodca, ale aj spisovateľ, prekladateľ, 

moderátor a režisér pravidelne organizuje 

pešie prehliadky mesta, známe ako 

Potulky mestom Košice. Tieto akcie sú 

určené nielen pre turistov a návštevníkov 

mesta, ale aj pre Košičanov, ktorí sa chcú 

o svojom meste dozvedieť zaujímavosti, 

ktoré sa len tak bežne nedočítajú v knihách. Potuliek sme sa viac krát zúčastnili aj my a boli 

sme nadšení, ako pútavo nám Milan Kolcun odhaľoval tajomstvá z histórie nášho mesta. 

Dokázal odpovedať aj na všetky naše otázky týkajúce sa historických budov, či známych 

košických osobnosti.  

Svetový deň hudby 
Svetový deň hudby sme si pripomenuli diskusiou o vplyve hudby na človeka a tiež spoločným 

spevom. Vo všeobecnosti sa málo vie o pozitívnych účinkoch hudby a  spevu, ktorý nás 

ovplyvňuje oveľa viac, ako si myslíme. Vplýva na naše zdravie, náladu, emócie aj vzťahy. 

Spievanie nás upokojuje, zlepšuje náladu a posilňuje imunitný systém. Ten, kto si spieva, je 

zdravší a vyrovnanejší. Pri speve dochádza k aktivizácii tých častí mozgu, ktoré ovplyvňujú 

vnímanie a spracovanie emócií, citovosti a empatie. Výskumy tiež uvádzajú, že spievanie 

zlepšuje koncentráciu a pamäť,  fantáziu, vyššie city, podnecuje originalitu, vytvára pozitívny 

vzťah k umeniu a k prírode. My si preto veľmi radi zaspievame aj za doprovodu gitary, 

klávesov, či flauty. Vyrobili sme si aj vlastné spevníky. Vyberáme si piesne, ktoré nesú v sebe 

posolstvo. Keď si spievame o radosti, láske, úsmeve, tieto myšlienky sa nám dostávajú aj do 

podvedomia a pozitívne nás ovplyvňujú. 

Jánske ohne na Alpinke 
Svätojánsky večer – jednu z najčarovnejších chvíľ roka 

sme prežili spoločne na obľúbenom mieste Košičanov – 

na Alpinke. Pri svätojánskom ohníku sme robili plány, čo 

všetko by sme mohli ako kolektív podporiť, posunúť 

dopredu. Plánovali sme natáčanie dokumentu o osobnej 

asistencii, konferenciu, spoluprácu s inými organizáciami. Zahrali sme sa na našu obľúbenú 

tému „Štúrovci“, opekali sme, spievali pri gitare, hrali hry s loptou, túlali sme sa po Alpinke. 

Bol to krásny večer v prírode. V roku 2018 si ho radi zopakujeme. 

 JÚL 

Festival „Európske ľudové remeslo“ v Kežmarku  
V Kežmarku sa každoročne koná festival s názvom Európske 

ľudové remeslo. Na jeho otvorení sme nechýbali ani my. 
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Zažili sme deň plný umeleckých zážitkov. Videli sme, ako 

pod rukami hrnčiara vzniká hlinený džbán, ako sa robia 

cínové odliatky, z ktorých neskôr vznikajú krásne šperky a 

rôzne sošky, či ako sa vyrábajú drevené korytá. Z menej 

známych remesiel sme si mohli pozrieť napr. povrazníctvo, 

alebo výrobu sviečok z vosku. Na nádvorí hradu svoje 

umenie predvádzali sokoliari. V rámci celého festivalu sa 

konalo mnoho sprievodných podujatí a hudobných vystúpení, na ktorých sme sa zúčastnili. 

Návšteva historického mesta Levoča 
Začiatkom júla sme opäť navštívili krásne historické mesto 

Levoču, ktorá patrí do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO. Keďže sme išli autami, mali sme možnosť vyviezť 

sa až na Mariánsku horu, ktorá patrí medzi najstaršie a 

najvýznamnejšie pútnické miesta na Slovensku.  Každoročne 

sa tu stretávajú tisícky pútnikov nie len zo Slovenska, ale aj z 

okolitých krajín, aby tu načerpali duchovnú silu. Aj my sme mali príležitosť zblízka 

obdivovať Baziliku navštívenia Panny Márie v celej jej 

kráse a majestátnosti. Mesto Levoča má zachované veľké 

množstvo kultúrno - historických pamiatok. Pani 

sprievodkyňa nám pútavo rozprávala o bohatej histórii 

mesta, o jednotlivých pamiatkach, slávnych  ľuďoch, 

ktorých meno sa spája s 

mestom. Navštívili sme aj 

Gymnaziálny kostol, ktorý je ukážkou stavebného umenia 

obdobia gotiky, s mohutnými barokovými sochami a výzdobou. 

Kostol je prepojený s budovou bývalého kláštora, do ktorého 

sme tiež nahliadli. Na prízemí kláštora sa nachádza z čias jeho 

vzniku jediná úplne zachovaná krížová chodba na Slovensku.  

Reportáž o bariérovom prístupe na Hlavnú poštu 
Redaktorka RTVS Mgr. Lenka Bodóvá s kameramanom oslovila PhDr. Mariána Kozáka, aby 

sa vyjadril za občanov s telesným postihnutím k problematike architektonických bariér. 

Témou reportáže bola opäť košická hlavná pošta, ktorej debarierizácia sa rieši už viac ako 

dvadsať rokov.  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/130817#2681 (44:41) 

Zahájenie Spolupráce s filmovou produkčnou spoločnosťou Atarax   
na  príprave  filmu  o  osobnej asistencii      
V júli sme začali spolupracovať s filmovou spoločnosťou ATARAX, ktorá nám ponúkla 

výrobu krátkeho dokumentárneho filmu, venovanému problematike ťažkého telesného 

postihnutia.  
 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/130817%232681
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Na prvom pracovnom stretnutí sme sa dohodli, že témou bude 

nezávislý život osôb s ťažkým telesným postihnutím a osobná 

asistencia ako najdôležitejší nástroj nezávislého života. Dohodli 

sme sa, že v dokumente 

budú účinkovať naši mladí 

ľudia s ťažkým telesným 

postihnutím, ich osobní asistenti a rodičia. Scenár 

k dokumentu napísala naša kolegyňa MUDr. Marcela 

Strhárská. 

Hodina anglického jazyka s americkými lektormi v košickej ZOO 
Efektívne a zaujímavé vyučovanie anglického jazyka neprebieha iba za stolom, ale aj  

v teréne. Spolu s našimi americkými lektormi sme navštívili košickú ZOO. Prehliadka  tejto 

rozlohou najväčšej ZOO v strednej Európe bola v angličtine, dozvedeli sme sa názvy 

jednotlivých druhov zvierat, ktoré sme mohli vidieť aj naživo. 

Prírodná záhradka 
Počas letných mesiacov sme 

trávili dni aj v našej prírodnej 

záhrade. Práca je osviežením 

pre telo aj pre dušu. Rozvíja 

našich klientov po každej 

stránke - fyzickej, kognitívnej, psychicko - emocionálnej i 

sociálnej. Zlepšuje motoriku, koordináciu, povzbudzuje 

zmyslové vnímanie, v kognitívnej rovine pomáha trénovať pamäť, zvyšuje kreativitu, 

poskytuje priestor na vykonávanie zmysluplnej činnosti. Klienti sa tak stávajú tvorcami a 

darcami - podieľajú sa na vzniku nového života rastlín. Táto činnosť nám prináša aj veľa 

radosti z práce a spolupráce.  

AUGUST  

Pracovná cesta do Bratislavy   
Začiatkom augusta sme absolvovali dôležitú pracovnú cestu do 

Bratislavy. Okrem časti zamestnaneckého kolektívu vycestovali aj 

dvaja klienti. Dôvodom cesty bola konzultácia o chystanej 

novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách s poslankyňou 

NR SR, Mgr. Silviou Shahzad a jej 

tímom. Cestu sme však využili aj na 

diskusiu o osobnej asistencii a pozvanie p. poslankyne a členov 

jej pracovného tímu na našu konferenciu o osobnej asistencii. 

Stretli sme sa aj s odborníkom na školstvo, p. profesorom 

Mironom Zelinom, s ktorým sme sa pri kávičke mohli 
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pozhovárať o problémoch väčšiny našich klientov, ktorým nebolo umožnené vzdelať sa podľa 

ich mentálnych schopností.  

Inšpiráciu a povzbudenie sme našli počas príjemného stretnutia so 

slečnou Natáliou Turčinovou, podnikateľkou, ktorá funguje vďaka 

osobnej asistencii nezávisle od rodiny. Celý priebeh pracovnej cesty 

sme zachytili aj na kameru a tak sme získali množstvo materiálu na 

našu tvorbu videodokumentov s touto tematikou.  

Starostlivosť  o záhradu  
Vysoké augustové teploty sme využili na prácu v našej záhradke. 

Potešila nás úroda reďkvičiek, ktoré sme spoločne pozbierali. 

Aby sme sa mohli tešiť neskôr aj z paradajok, ošetrili sme ich 

proti škodcom a vypleli od 

buriny. V bylinkovom záhone 

sme nazbierali mätu, aby sme 

si mohli po jej vysušení robiť zdravý a chutný čaj. Po 

práci v záhrade sme poobedie prvého augustového dňa 

strávili v telocvični, kde sme si zahrali bocciu. Po fyzickej 

námahe na slnku sme si tak v chládku telocvične oddýchli pri paralympijskom športe. 

Diskusia o pripravovanej novele zákona č.447/2008 Z.z.  
Organizáciou ZOM Prešov sme boli pozvaní na diskusiu o pripravovanej novele zákona č. 

447/2008 Z.z. o peň. prísp. na kompenzáciu ŤZP. Tá 

sa uskutočnila 16. augusta a viedol ju už dlhoročný 

zástupca ľudí s ŤTP vo Výbore pre osoby so 

zdravotným postihnutím (Komore za mimovládne 

organizácie) – Mgr. Tibor Köböl. Z Detského klubu 

sa jej zúčastnili okrem zamestnancov aj klienti, 

keďže sú pre nich kompenzačné pomôcky životne dôležité. 

Mali sme možnosť predstaviť svoje problémy a potreby, 

ktoré p. Köböl prisľúbil tlmočiť na zasadnutí Výboru. 

Účastníci sa zhodli na potrebe spájať sily a zvýšiť aktivitu 

a komunikáciu vo vzťahu ku zodpovedným inštitúciám. 

Detskému klubu ZPDaM takáto aktivita vyplýva aj zo 

stanov združenia a niektorí klienti vyslovili chcenie zúčastňovať sa podobných diskusií.   

Natáčanie dokumentu o osobnej asistencii 
Koncom augusta sme s filmovou produkčnou spoločnosťou 

Atarax začali natáčať vyjadrenia a zábery do dokumentu o 

osobnej asistencii a jej prínose pre ľudí s ťažkým telesným 

postihnutím. Naši klienti získali skvelú príležitosť na 

zverejnenie svojho názoru a svojich túžob a potrieb v tejto 
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oblasti. Popri natáčaní sme zároveň získavali nové poznatky a skúsenosti do práce na 

vlastných videodokumentoch nášho dokumentárneho štúdia Klubius. 

Úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia našej klientky Martinky 
Dňa 23. augusta naša klientka (už) Bc. Martina Holentová úspešne ukončila 

bakalárske štúdium na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity štátnymi 

skúškami a obhajobou bakalárskej práce. Ako sa sama vyjadrila, Detský 

klub ZPDaM jej bol po celý čas oporou a podporoval 

ju v jej štúdiu. Chvála patrí aj Katolíckej univerzite 

v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, 

ktorá Martinku prijala s ústretovosťou a rešpektovala 

jej špecifické potreby. Najväčší obdiv si však zaslúži samotná 

Martinka, ktorá to zvládla napriek ťažkému telesnému postihnutiu 

a zdravotným komplikáciám. 

Návšteva 46.novodobého Bardejovského jarmoku 
Dňa 24.8.2017 sa konal v Bardejove jarmok. Tradičné 

ľudové remeslá, špeciality miestnych kuchýň, či iné 

atrakcie nás prilákali zakúsiť atmosféru tohto jarmoku 

v jednom z najkrajších miest Slovenska. Pozreli sme sa 

na šikovné ruky remeselníkov v akcii, ochutnali 

gurmánske špeciality a nakúpili drobnosti pre naše 

rodiny. Do pozadia nám hrali a tancovali folklórne 

súbory, čo skvelo dotvorilo príjemnú atmosféru. Výlet nás obohatil o nové poznatky a zážitky 

z tradičnej ľudovej oblasti.  

SEPTEMBER 

Hosť Rádia Regina 
Aj v septembri sme opäť spolupracovali s médiami. Dňa 7.9.2017 sme v živom vysielaní 

Rádia Regina mohli počuť MUDr. Marcelu Strhársku, ktorá s moderátorkou Andreou 

Fecikovou diskutovala o rôznych témach súvisiacich so životom ľudí s telesným postihnutím 

a ich rodín. Rozprávali sa na tému etikety správania sa k ľuďom s postihnutím, o bariérach v 

ľuďoch, o osobnej asistencii a podobne. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/746072 

Deň pozitívneho myslenia 
Pri príležitosti Dňa pozitívneho myslenia sme 

viedli klientov k tomu, aby sa zamysleli nad 

pozitívnym prístupom k životu. Spoločne sme 

čítali výroky a citáty, ktoré nás oslovujú a ktoré 

nám dodávajú pozitívny pohľad na život. Do 

významu týchto citátov pre našich klientov sme sa 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/746072
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vcítili vďaka vzájomnej diskusii.  

Prednáška  a  diskusia  o osobnej asistencii  so študentmi  strednej  zdravotníckej  školy 
Niekoľko rokov spolupracujeme so Strednou zdravotníckou 

školou na Kukučínovej ulici v Košiciach. Spoluprácu  začal 

rozvíjať náš kolega PhDr. Marián Kozák s pani profesorkou 

Mgr. Darinou Tresovou. Zámerom spolupráce bolo rozšíriť 

vzdelávanie študentov 

budúcich fyzioterapeutov 

v oblasti zdravotného postihnutia z pohľadu sociálnej 

práce a ľudskoprávneho prístupu.  

V roku 2017 sa tejto vzdelávacej aktivity zúčastnili naši 

sociálni pracovníci: PhDr. Marián Kozák a Mgr. Michal 

Kunc. Podujatia sa zúčastnili aj naši dvaja klienti Bc. 

Martina Holentová a Matúš Knap s osobnými asistentmi. Naši kolegovia zahrnuli do 

programu aj etiketu správania sa k ľuďom na vozíku vo forme videí z produkcie nášho 

dokumentárneho štúdia Klubius. Nakoľko sme boli na pôde zdravotníckej školy, prezentovali 

sme študentom aj možnosti liečebnej rehabilitácie a odbornej praxe v našom zariadení. 

Spolupráca s Komisiou pre debarierizáciu Košíc 
Aktívnu participáciu na komunitnom dianí v našej mestskej 

časti a v našom meste deklarujeme aktívnou spoluprácou 

s Komisiou debarierizácie Košíc v zastúpení Ing.Jána Bartka. 

Na spoločných stretnutiach si vymieňame poznatky z 

procesu debarierizácie za uplynulé obdobie, ale aj vízii našej 

spolupráce do budúcnosti. Prisľúbil, že naše podnety bude 

aj naďalej aktívne predkladať Magistrátu mesta Košice, 

DPMK, či inými dotknutým inštitúciami prostredníctvom 

komisie. Oboznámil nás tiež s medzinárodnými normami 

WDU (World Disability Union), ktoré riešia univerzálny 

dizajn všetkých novostavieb.   

Svetový deň vďačnosti 
Počas svetového dňa vďačnosti sme sa spolu s klientmi zamysleli a 

vo vzájomnej diskusii sme si objasňovali podstatu a rozsah vďačnosti 

pre každého z nás. Naše myšlienky sme prepísali na papier a 

popripínali sme ich na nástenku pri vstupe do denného centra DSS. 

Účelom tejto nástenky bolo priblížiť význam vďačnosti, vzájomnej 

úcty a tolerancie všetkým, ktorý náš domov sociálnych služieb 

v danom období navštívili.  
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Mapovanie bariér: Východoslovenská galéria  
Ľudia s ŤZP majú rovnaké právo navštevovať 

kultúrne podujatia, verejné priestranstvá spolu 

s ostatnými občanmi. Naše dokumentárne štúdio 

Klubius sa v duchu tejto myšlienky, v zastúpení 

našich zamestnancov a klientov, zhodlo na potrebe zmapovať 

prístupnosť nedávno zrekonštruovanej budovy Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici v 

Košiciach. Z technického hľadiska nás zaujímal hlavne interiér budovy, výťahy, plošiny 

a toalety. Väčšina priestorov bola bezbariérová, bohužiaľ až na niektoré expozície v suteréne 

budovy. Aj napriek týmto prekážkam sme si uchovali príjemný umelecký zážitok 

z prístupných expozícií. 

Dni zdravého srdca 
Pri príležitosti Svetového dňa srdca sme sa venovali 

športovým aktivitám, ktoré môžu naše srdce, ale aj ducha 

udržiavať v dobrej kondícii. Klienti sami navrhovali rôzne 

športové aktivity, nechýbala ani naša obľúbená boccia. 

Spolupráca s RTVS - reportáž o sociálnych službách v Košickom kraji 
Dňa 27.9.2017 bola na RTVS odvysielaná reportáž redaktorky Kristíny Plajdicskovej o 

sociálnych službách v Košickom kraji. K problematike sa vyjadrila aj pani riaditeľka Ing. 

Dagmar Kozáková, ktorá verejne predniesla myšlienku silnejšej podpory ambulantných 

sociálnych služieb, nakoľko inštitucionálna starostlivosť poskytovaná pobytovou formou 

vytrháva človeka z jeho prirodzeného prostredia, čo je v rozpore s myšlienkami 

deinštitucionalizácie sociálnych služieb.  

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/136884#2572 (42:52 min.) 

Pracovná cesta do Bratislavy 
Zamestnanci a klienti Detského klubu sa zúčastnili 

seminára z názvom: „Zapájanie ľudí s postihnutím  

do života miestnej komunity a podpora priateľských 

vzťahov medzi ľuďmi bez ohľadu na postihnutie.“ 

Seminár sa uskutočnil na Ministerstve zdravotníctva SR. 

V rámci pracovnej cesty sme navštívili aj Organizáciu 

muskulárnych dystrofikov, jej členov sme pozvali  

k spolupráci na pripravovanej konferencii na tému osobnej 

asistencie. V rámci pracovnej cesty sme sa zúčastnili ešte 

seminára organizovaného Radou pre poradenstvo 

v sociálnej práci na tému zapájania ľudí so ZP do života 

komunity a podporu priateľských vzťahov medzi všetkými 

ľuďmi. Lektorkou bola pani Angela Novak Amado z USA, 

ktorá dlhé roky realizuje túto tému priamo v praxi a robí semináre v rôznych krajinách sveta.  

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/136884#2572
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OKTÓBER 

Etiketa správania sa k ľuďom na vozíku 3. časť 
Záleží nám na osvetovej činnosti a rozhodli sme sa vytvoriť tretiu časť dokumentárneho cyklu 

o etikete správania sa k ľuďom na vozíku. Aj na príprave tohto videa sa podieľali klienti, 

odborní a technickí zamestnanci našej organizácie.  

https://www.youtube.com/watch?v=IL_siY6IRjw 

Rytmus pre život - Svetový deň hudby  
Spektrum našich aktivít zahŕňa aj hudobné činnosti, avšak aktivita 

nemá nikdy dosah len na jeden rozmer života klienta. V praktickej 

časti sme s klientmi vyrábali jednoduchý hudobný nástroj – 

perkusie, pričom sme posilňovali ich zmysel pre detail a jemnú 

motoriku. Následne sme si zaspievali ich obľúbené piesne a pri 

tom sme si zahrali na novo vyrobených nástrojoch, čím sme 

podfarbili praktický význam našej práce. Na umocnenie 

efektu tejto tvorivej činnosti sme klientom dali možnosť pri 

tónoch vážnej hudby vyjadrovať svoje pocity kreslením na 

spoločný plagát. Takýmto spôsobom sme povzbudili 

vonkajšie prejavovanie emócií v tvorivej činnosti. 

Úspech pri žiadaní o opravu chodníka na ceste do Detského klubu 
Ako bolo sľúbené z referátu dopravy Magistrátu mesta Košice, došlo 

v treťom štvrťroku 2017 k výmene asfaltového povrchu problémových 

častí chodníka a vybudovaniu dvoch nových priechodov pre chodcov. 

Tieto zmeny umožňujú návštevníkom Detského klubu, ale aj 

obyvateľov blízkych ulíc prejsť od zastávky Tomášikova až do 

Detského klubu bezbariérovou trasou. Niektoré zmeny ešte neboli 

vykonané, na čo sme kompetentných upozornili. Ďakujeme aj na tomto 

mieste mestu Košice za spoluprácu pri riešení tejto veci.  

Spolupráca s denníkom Košický večer 
Dňa 17. 10. navštívila naše zariadenie pani redaktorka 

Tatiana Snitková z denníka Košický večer. Prišla s 

cieľom zistiť informácie ohľadom architektonických 

bariér a prekážok, s ktorými sa ľudia s ťažkým telesným 

postihnutím stretávajú. Za naše zariadenie sa vyjadril 

PhDr. Marián Kozák, ktorý poukázal hlavne na 

architektonické bariéry v podobe rozbitých chodníkov, 

vysokých obrubníkov, schodov vedúcich do verejných 

budov, nedostatku bezbariérových verejných WC, a podobne.  

https://www.youtube.com/watch?v=IL_siY6IRjw%20
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Vyjadrila sa aj naša klientka redaktorka časopisu Klubčík Bc. Martina Holentová, ktorá 

popísala svoje skúsenosti so štúdiom na strednej a vysokej 

škole, s navštevovaním verejných inštitúcii, s cestovaním v 

MHD, ale aj v medzimestskej doprave. Pani redaktorke sme 

vysvetlili aj problematiku Mapy bezbariérovosti mesta 

Košice, ktorej pilotnú verziu v roku 2017 zverejnilo mesto 

Košice. Výstup z tohto rozhovoru  bol zverejnený v 

novinách Košický večer v piatok 20.10.2017.    

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20676500/hendikepovani-kosicania-zavidia-viedencanom-metro.html 

Mapovanie bariér: Múzeum letectva Košice 
Navštívili sme Múzeum letectva Košice, ktoré je súčasťou 

Slovenského technického múzea, kde sme natočili krátke video 

o úrovni bezbariérovosti priestorov múzea. Múzeum letectva od 

roku 2002 poskytuje prehľad o technickom vývoji lietadiel, 

leteckých motorov, prístrojov a 

informácií súvisiacich s letectvom 

širokej verejnosti. Spolu s klientmi sme testovali interiér aj 

exteriér múzea a výstupom z tejto aktivity je krátke video 

o bezbariérovosti tejto inštitúcie spracované našim 

dokumentárnym štúdiom Klubius. 

https://www.youtube.com/watch?v=g4hOvy2qgFY 

Európsky deň občianskeho práva 
Počas Európskeho dňa občianskeho práva sme si s klientmi počas 

spoločnej aktivity hravou formou vysvetľovali tri základné ľudsko 

- právne dokumenty vo vzťahu 

k našej cieľovej skupine. Dohovor o 

právach osôb so ZP, Všeobecnú 

deklaráciu ľudských práv a Dohovor o 

právach dieťaťa. Zaujímavým spôsobom sme 

si sprístupnili najdôležitejšie informácie 

obsiahnuté v týchto dokumentoch. Po spoločnej diskusii nás čakala pútavá 

aktivita. Na pripravených kartičkách boli napísané základné práva, 

nachádzajúce sa v spomínaných dokumentoch. Tie sme pripínali na 

nástenku k názvu dokumentu, v ktorých sú uvedené, pre lepšiu fixáciu 

naučeného. 

Študenti  strednej  školy na  praxi v našom  zariadení 
Každoročne prijímame na odbornú prax 

študentov stredných a vysokých škôl so 

štúdijným zameraním na sociálnu prácu. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20676500/hendikepovani-kosicania-zavidia-viedencanom-metro.html
https://www.youtube.com/watch?v=g4hOvy2qgFY
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Chceme prispieť k výchove dobrých budúcich sociálnych pracovníkov. Klienti vítajú nových 

praktikantov, pretože väčšina z nich sa stáva ich priateľmi a tým pribúdajú nové príležitosti na 

začleňovanie sa do života spoločnosti. V našom zariadení sú praktikanti aktívne zapájaní do 

priamej práce s klientmi. Jesenné tvorivé dielne boli príležitosťou pre spoločné zapojenie sa 

do tvorivej činnosti. 

Výkon volebného práva občanov s telesným znevýhodnením 
Posledný októbrový deň nás navštívila pani redaktorka  

z RTVS Zuzana Navrátilová. Zaujímala sa o možnosti ľudí s 

telesným znevýhodnením využiť svoje volebné právo. Náš 

kolega PhDr. Marián Kozák sa vyjadril k problematike 

prístupnosti volebných miestností, pričom aj navrhol riešenie 

formou elektronických volieb. 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/140113#359   

 

NOVEMBER 

Autorizácia  filmu „Kde je vôľa tam je cesta“  
Produkčná spoločnosť Atarax nás pozvala na autorizáciu dokumentu o osobnej asistencii 

„Kde je vôľa, tam je cesta“. Stretli sme sa, všetci  

podieľajúci sa na tvorbe filmu, dňa 2. novembra u nás 

v Detskom klube. Režisér filmu Mgr. Peter Hrabinský 

a producentka Mgr. Eva Kratochvílová za prítomnosti 

všetkých účinkujúcich (užívateľov osobnej asistencie, 

osobných asistentov a rodičov) uviedli pracovnú 

premiéru dokument s očakávaním spätnej väzby. V krátkej diskusii sme vyjadrili svoje 

pripomienky, ktoré režisér akceptoval s tým, že budú realizované v dokumente do jeho 

premiéry na našej konferencii „Osobná asistencia 2017“. 

Turnaj v stolnom futbale  
Začiatkom novembra sa z nášho zariadenia opäť šírilo 

hlasné povzbudzovanie a buchot loptičky. Klienti si 

s našou pomocou zorganizovali turnaj v stolnom futbale. 

Zapojiť sa mohol ktokoľvek. Klienti, osobní asistenti, ale 

aj zamestnanci, či vedenie. Výsledkovú listinu si 

aktualizovali samotní klienti, čo podporilo ich aktivitu 

a schopnosť organizovať veci od začiatku až do konca. Turnaj mal skvelú odozvu, všetci sme 

sa zabavili a akcia podporila športového a súťaživého ducha.  

Spoločenské hry 
V zariadení sa venujeme rôznym činnostiam, ktoré podporujú a upevňujú kognitívnu a tvorivú 

stránku osobnosti. Prostredníctvom vedomostnej hry „Vyhraj milióny“ si rozširujeme 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/140113%23359
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vedomosti o nové a zaujímavé fakty z histórie, z ríše zvierat, zo športu ale aj aktuálneho 

diania v našej krajine i vo svete. Pri hre „Scrabble“ zapájame logické myslenie, rozširujeme si 

slovnú zásobu a upevňujeme kognitívne schopnosti. Pri spoločenskej hre „Activity“ sa  klienti 

rozvíjajú po kreatívnej stránke, posilňujú schopnosť sebaprezentácie a zvyšujú si sebadôveru. 

Všetky tieto aktivity podporujú aj súdržnosť a upevňujú pozitívne vzťahy v kolektíve. 

Výstava včelárstva 
Botanickú záhradu navštevujeme pravidelne, pretože krásy 

našej prírody a živočíšstva sú pohladením našej duše. 7. 

novembra nás zaujala výstava venovaná včelárstvu 

a výrobkom zo včelieho medu. V minulosti sme sa už 

zapojili do podporného programu pre včelárov „Adoptuj si 

včielku“ a tak už dobre chápeme významu a prínos týchto malých stvorení pre náš svet 

a prostredie. Na výstavu sme sa však neboli len popozerať. Zapojili sme sa aktívne aj do 

tvorivých dielní a vyskúšali si prácu so včelím voskom ako materiálom na výrobu sviec, či 

iných voňavých výrobkov. Včelári našu prítomnosť privítali ako spestrenie ich dňa a urobili 

nám ochutnávku rôznych vzoriek medu. My sme ich na oplátku podporili kúpou včelích 

výrobkov. 

Narodeniny našej p. riaditeľky 
V novembri sme si nezabudli spomenúť na našu pani riaditeľku, ktorá 

je pre mnohých z nás ako druhá mama. Našla si popri svojich 

povinnostiach čas a strávila s nami jedno príjemné slávnostné 

odpoludnie. Pohľadnicou sme jej pripomenuli jej rodnú Skalicu 

a vyjadrili vďačnosť za to, čo urobila a robí pre všetkých ľudí so 

zdravotným postihnutím a nielen nich. Pani riaditeľka s nami trávi 

toľko času, koľko jej to pracovné povinnosti dovolia a dokonca 

s nami absolvovala aj niekoľko spoločných výletov. Patrí 

jej za to obdiv a vďaka. Rovnako tak pánovi profesorovi 

Kozákovi - in memoriam, s ktorým ešte v roku 1993 

založili naše občianske združenie. Prajeme si všetci ešte 

množstvo spoločne strávených príjemných chvíľ, výletov a 

zážitkov. Veríme, že budeme úspešní aj v boji za rovnosť 

príležitostí a práv pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Zbierka v uliciach – Hodina deťom 
10. novembra sme sa vybrali do ulíc nášho mesta, aby sme sa 

aktívne zapojili do celoslovenskej 

zbierky fondu Hodina deťom, 

ktorú organizovala Nadácia pre 

deti Slovenska. Táto nadácia 

finančne podporila už niekoľko 
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našich projektov. Vďačíme jej za podporu nášho časopisu Klubčík, či dokumentárneho štúdia 

Klubius.  Naši redaktori Maťka, Matúš a Gregor jej vďačia aj za možnosť byť v týchto 

projektoch zamestnaní. Účasťou na zbierke, poskytnutím priestorov nášho klubu 

a zabezpečením koordinačného centra, ktoré bolo k dispozícii celý deň pre všetkých 

dobrovoľníkov z celých Košíc, bolo len jednou z možností, ako sme mohli vyjadriť svoju 

vďačnosť a podporu Nadácii pre deti Slovenska. 

Konferencia o Osobnej asistencii 
Od začiatku roku sme sa s nadšením venovali príprave, pre nás 

veľmi dôležitej udalosti, konferencii s názvom „Osobná 

asistencia, overený spôsob začlenenia ľudí s ťažkým telesným 

postihnutím“. Konferencia sa uskutočnila 27. novembra 2017 

v hoteli Yasmin v Košiciach. Cieľom konferencie bolo poukázať 

na skutočnosť, že ľudia s ťažkým telesným postihnutím nechcú 

byť, z dôvodu svojej odkázanosti na pomoc iných osôb, vyčlenení 

zo spoločnosti. Že túžia po živote porovnateľnom s ľuďmi  

v bežnej populácii a že majú na takýto život právo. Skúsenosti  

z vyspelých krajín potvrdzujú, že najlepším riešením odkázanosti 

je osobná asistencia. Príbehy osôb s ŤTP, ktoré odzneli na 

konferencii, tento fakt potvrdili. 

DECEMBER 

Triedenie odpadu 
Uvedomujeme si, že aj my sami môžeme prispievať k tomu, aby sme 

šetrili prírodné zdroje a chránili tak prírodu i Zem. Už niekoľko rokov 

triedime odpad a sme rozhodnutí v tom pokračovať naďalej. Máme 

samostatné triediace nádoby na plasty, sklo, papier aj kov. Bioodpad 

odnášame do kompostoviska, ktoré sa nachádza v našej záhrade.  

Keď chceme, aby aj po nás ostala naša krajina zelená, čistá a voda v nej 

pitná, separovanie odpadu je tá najjednoduchšia cesta, ktorou môžeme 

k čistejšej planéte prispieť aj my.  

Zapojenie sa do projektu Vianočná pošta 
Počas celého mesiaca decembra bolo 

v klube cítiť predvianočnú atmosféru. 

Začiatkom decembra sme sa zapojili do 

projektu Vianočná pošta, ktorú organizovalo 

OZ Pohodovo. Do projektu sa na jednej strane zapojilo množstvo 

zariadení pre seniorov, ktoré dodali mená svojich klientov a na druhej 

strane množstvo dobrých ľudí, ktorí im vyrobili, resp. napísali vianočnú 

pohľadnicu. Aj my sme s radosťou vyrobili desiatky originálnych 
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pohľadníc, ktorými sme na Vianoce potešili seniorov z rôznych kútov Slovenska. Zahrial nás 

skvelý pocit z vykonaného dobrého skutku a potešili krásne pohľadnice, ktoré sme od 

seniorov ako odpoveď dostali na oplátku my. 

Návšteva vianočných trhov v Prešove  
Dňa 6. decembra, sme ako každoročne, navštívili 

vianočné trhy v Prešove. Užívali sme si vianočnú 

atmosféru, obzreli a nakúpili si darčeky v stánkoch 

- ručne vyrobené výrobky, ochutnali vianočné 

špeciality a spoločne sa zabavili. Od pekného 

spoločne stráveného času nás neodradilo ani zimné 

počasie a problémy s dopravou, keďže 

bezbariérový spoj (nízkopodlažný vlak) sme mali  

Adventné posedenie pri sviečkach 
Necelé dva týždne pred Vianocami sme sa stretli na 

tradičnom adventnom posedení pri sviečkach. Pozvaní 

boli aj rodičia klientov. Spoločne sme precítili duchovnú 

atmosféru blížiacich sa sviatkov, zhrnuli sme si rok 2017, 

pripomenuli najdôležitejšiu udalosť uplynulého roka, za 

ktorú považujeme konferenciu o osobnej asistencii. 

Bol to zároveň priestor na vzájomnú vďačnosť, 

radosť a zamyslenie sa. Záver stretnutia sme venovali 

plánovaniu aktivít na rok 2018, v ktorom občianske 

združenie Detský klub ZPDaM oslávi 25. výročie 

svojho založenia.    

Výroba mydielok 
Vďaka finančnému daru od firmy 

bart.sk, sme mohli zakúpiť 

hmotu, formy, farby aj vône na 

výrobu mydielok. 13. decembra 

sme si túto ručnú prácu mohli prvýkrát vyskúšať. Ďakujeme 

aj touto cestou firme bart.sk a jej zamestnancom za to, že sa rozhodli výťažok 

z predvianočného večierka venovať práve nám. Nakúpili sme množstvo materiálu, vďaka 

čomu si výrobu mydielok môžeme plánovať ako pravidelnú aktivitu. Voňavé mydielka sú 

skvelým darčekom pre našich blízkych.  

Návšteva Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) 
Aj v tomto roku v predvianočnom čase sme navštívili ZOSku, ktorá 

je od nás vzdialená len niekoľko stoviek metrov. Nešli sme 
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s prázdnymi rukami. Vzali sme so sebou gitaru a ručne robené 

drobné darčeky. Spevom kolied, darčekmi a hlavne svojou 

prítomnosťou sme priniesli trochu lásky medzi starších ľudí, 

ktorí sú tak isto ako mnohí z nás, odkázaní na pomoc iných. Oni 

nás obdarovali svojim úsmevom a pozvaním na opätovné 

stretnutie. Pri návšteve sme si uvedomili, že väčšiu radosť ako 

keď sme obdarovaní, zažijeme, keď dávame my. 

Predvianočné stretnutie 

Rok 2017 sme formálne ukončili na predvianočnom stretnutí, na ktoré už tradične pozývame 

aj rodinných príslušníkov našich klientov 

a priateľov Detského klubu.  

V úvode stretnutia sme si spoločne 

chronologicky zaspomínali na aktivity a 

chvíle prežité v roku 2017. Klienti mali 

možnosť komentovať svoje zážitky a vyjadriť 

svoje zhodnotenie aktivít, do ktorých boli 

zapojení.  

Stretnutie pokračovalo zábavným programom. 

Účinkujúci vtipnými scénkami a inými vystúpeniami potešili a aj pobavili prítomných hostí. 

Na záver predvianočného stretnutia sme si zaspievali koledy. Toto tradičné predvianočné 

stretnutie je výnimočné aj preto, že je  príležitosťou na dlhšie spoločné rozhovory s rodinnými 

príslušníkmi našich klientov.  
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7. Naša účasť na medializácii problematiky zdravotného  

     postihnutia  
 

Často sme svedkami situácií, ktoré poukazujú na skutočnosť, že v bežnej spoločnosti ešte 

stále pretrváva deficit informácií o zdravotnom postihnutí a sociálnych dôsledkoch, ktoré 

spôsobuje človeku. Poslaním našej organizácie je zviditeľňovať problematiku zdravotného 

postihnutia a obhajovať práva osôb so zdravotným postihnutím.  

Pre oslovovanie a informovanie širšej verejnosti slúžia médiá. Usilujeme sa o dobrú 

spoluprácu so zástupcami médií, čo potvrdzuje ich rastúci záujem o naše názory. Novinári nás 

kontaktujú a očakávajú, že na ich otázky budú odpovedať predovšetkým ľudia s ŤZP. 

Snažíme sa našich klientov pripravovať na komunikáciu s nimi, aby vedeli vyjadriť svoje 

myšlienky a potreby pre účel ich zverejnenia a následného pôsobenia na verejnosti, čo 

prispieva k rozvoju schopnosti sebaobhajoby.  
 

V roku 2017 sme spolupracovali s RTVS, s denníkom Košice: Dnes, s denníkom Korzár.  
 

 16.1.2017, RTVS, Lenka Bodóvá, téma: Košické sídliská sú zasypané snehom. (neprístupnosť ciest 

a chodníkov pre vozičkárov, matky s kočíkmi, seniorov a ľudí po úrazoch v zimnom období v 

Košiciach) http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/115602#940 
 

 10.3.2017, www.kosicesever.sk, téma: návšteva ZOS na pri príležitosti MDŽ 

http://www.kosicesever.sk/clan…/rozdali-sme-radost-potesenie 
 

 06.04.2017, Televízia Košice, Lea Heilová ,téma: Miesta ŤZP museli ustúpiť platenému 

parkovaniu 

https://www.tvkosice.sk/video/58e61d964526ca4eee626d23 
 

 06.04.2017 Televízia Košice, Barbora Slivková, téma: Staré knihy našli nových majiteľov 

https://www.youtube.com/watch?v=SmIIJJBHS88 
 

 18.5.2017 http://www.kosicesever.sk, téma: o stretnutie v ZOS na Ťahanovských riadkoch 

http://www.kosicesever.sk/clanok/mile-stretnutie-pri-prilezitosti-dna-matiek 
 

 11.7.2017, RTVS, Lenka Bodóvá, téma: Výťahu pre vozičkárov bráni historická fasáda  

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/130817#2681  
 

 7.9. 2017, Rádio Regina, Andrea Feciková, relácia Hosť Rádia Regina MUDr. Marcela Strhárská, 

DKZPDaM v KE, téma: komunikácia s ľuďmi s telesným postihnutím 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/746072 
 

 27.9.2017, RTVS, Kristína Plajdicsková, téma:  Sociálne služby v Košickom kraji 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/136884#2578 
 

 RTVS, Lenka Bodóvá, téma: Reportáž o Hlavnej pošte v Košiciach  

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/137416#2573 
 

 20.10.2017 Košický večer, Tatiana Snitková, téma:  Hendikepovaní Košičania závidia 

Viedenčanom metro 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20676500/hendikepovani-kosicania-zavidia-viedencanom-

metro.html 
 

 3.11. 2017, RTVS, Zuzana Navrátilová, téma: Po schodoch do volebnej miestnosti 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/140113#358 
 

 15.12.2017, www.kosicesever.sk, téma: Predvianočný čas – čas obdarovávania 

https://www.kosicesever.sk/clanok/predvianocny-cas-cas-obdarovavania 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/115602#940
http://www.kosicesever.sk/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kosicesever.sk%2Fclanok%2Frozdali-sme-radost-potesenie&h=ATNtm6jTBS5XhB630K8pnRBc3Igkt4Y-NCTxpTgnHjot4GuAPKlUwleVJxH1HRe6AqHqkJ3I4DtM4IR5S6cd96hzyA7V2X2qRrtVafl5LGOBj0ouaU19CcFlLow0sifRztygr5RDUC323UjiGd_StKcDxhEiEEupE6wtFmmI3sTaTjS0Fdg8uXssk6eP1ZtaFDxIugU_XQ-iWIctDhLW5N6YtfTjE0z3Qtnd-wlIDcwhyg3cJu1ujAM9L1GtBwPFVy6oLVjlaliUVjO6VzNE4CnE
https://www.tvkosice.sk/video/58e61d964526ca4eee626d23
https://www.youtube.com/watch?v=SmIIJJBHS88
http://www.kosicesever.sk/
http://www.kosicesever.sk/clanok/mile-stretnutie-pri-prilezitosti-dna-matiek
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/130817#2681
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/746072
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/136884#2578
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/137416#2573
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20676500/hendikepovani-kosicania-zavidia-viedencanom-metro.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20676500/hendikepovani-kosicania-zavidia-viedencanom-metro.html
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/140113#358
http://www.kosicesever.sk/
https://www.kosicesever.sk/clanok/predvianocny-cas-cas-obdarovavania
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II. ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY  

 

 

 

  Špecializovaná ambulantná starostlivosť FBLR  

  Zariadenie SVLZ FBLR 
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1. Špecializovaná ambulantná starostlivosť  - FBLR 

V roku 2017 bola lekárska rehabilitačná starostlivosť poskytovaná dvoma lekárkami, ktoré 

striedavo ordinovali: 

 internistka - fyziatrička pre dospelých, odborná zástupkyňa pre ZZ  

 fyziatrička - pre deti i dospelých 

 

2. Zariadenie SVLZ - FBLR 
 

Rehabilitačná starostlivosť v zariadení SVLZ bola poskytovaná dvoma fyzioterapeutkami 

a jedným fyzioterapeutom. Poskytovaná liečebná rehabilitácia bola zameraná najmä na 

fyzické problémy klientov (pacientov) vznikajúce ako následok ich telesného postihnutia 

alebo ohrozenia týmto druhom zdravotného postihnutia. Liečebnej rehabilitácie sa 

zúčastňovali aj rodinní príslušníci a osobní asistenti, ktorí v dôsledku fyzickej námahy 

spojenej so starostlivosťou o osobu s telesným postihnutím majú 

zdravotné problémy: bolesti chrbtice, končatín, a pod. Rehabilitačné 

priestory sú vybavené okrem predpísaného základného vybavenia aj 

elektroterapeutickými prístrojmi, špeciálnymi zariadeniami na 

nácvik lokomócie, bradlovými chodníkmi, bežiacim chodníkom 

Mill Track, špeciálnymi polohovacími vertikalizačnými 

zariadeniami, terapeutickými loptami, perličkovým kúpeľom, 

biolampou, ergoterapeutickými pomôckami, atď.  
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Pre osoby s ťažkým telesným postihnutím sú k dispozícii inteligentné rehabilitačné prístroje 

Motomed viva pre dospelých (2) a Motomed Gracille pre deti (1). Pre vozíčkarov je v 

zariadení špeciálna osobná váha.   

 
 

Okrem odborného lekárskeho vyšetrenia 

a liečebnej telesnej výchovy mali klienti 

zdravotníckej služby k dispozícii vodoliečbu v 

bezbariérovom bazéne s prístupovou rampou a 

so zabudovanými podvodnými masážami. 

Imobilní pacienti pri vstupe do bazéna môžu 

použiť mobilný zdvihák alebo zdvíhací systém 

Dan Hoist s diaľkovým ovládaním. 

Zdravotnícka starostlivosť bola poskytovaná na báze zmluvného vzťahu so zdravotnými 

poisťovňami a financovaná zo zdrojov zdravotného poistenia klientov (pacientov).    
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III.  

VÝCHOVNOVZDELÁVACIA 

SLUŽBA 
 

 

 

 Súkromná materská škola 
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1. Charakteristika, poslanie a ciele našej materskej školy 

        Súkromná materská škola, Ťahanovské riadky 23, Košice, vznikla v septembri v roku 

2015. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šiestich 

rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zriaďovateľom 

materskej školy je občianske združenie Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v 

Košiciach. Materská škola nemá právnu subjektivitu. 

       V januári 2017 do materskej školy bolo prijatých 32 detí. V septembri 2017 sa počet 

prijatých detí zvýšil na 39, čo je o 7 detí viac, ako bolo prijatých začiatkom školského roka 

2016/2017. Materskú školu navštevovali tri deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

        Materská škola prevádzkuje dve triedy s kapacitou 20 a 15 detí. K priestorom materskej 

školy patrí aj oplotený pozemok, záhrada s terasou, trávnatými plochami, pieskoviskom, 

drevenou preliezačkou, hojdačkami, šmýkačkou, jazierkom, oplotenými a vyvýšenými 

záhonmi, ovocnými stromami a kríkmi. Záhrada poskytuje bezpečné prírodné prostredie na 

rôzne pohybové i relaxačné aktivity pre deti a na stretnutia s rodičmi detí materskej školy. 

Materská škola má výdajnú školskú jedáleň a výdajné miesto. Materská škola má k dispozícií 

telocvičňu na 1. nadzemnom podlaží budovy. Objekt, v ktorom sídli materská škola je 

bezbariérový. 

       Predprimárne vzdelávanie v materskej škole podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti 

sociálno-emocionálnej, kognitívnej, perceptuálno-motorickej, pričom sa opiera o tvorivo-

humanistickú teóriu rozvoja osobnosti dieťaťa. Výchovno-vzdelávacia činnosť v našej 

materskej škole uplatňuje celostný (holistický) pohľad na dieťa. Zámerom tohto prístupu je 

podpora pozitívneho potenciálu každého dieťaťa, posilňovanie v jeho osobnostnom raste 

k ľudskosti, múdrosti a tvorivosti. To všetko deťom sprostredkovať cez pozitívny postoj 

k životu, cez vnímavosť ku kráse sveta. Materská škola pracuje podľa vlastného Školského 

vzdelávacieho programu Čarovný svet, ktorý bol vypracovaný na základe Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Podľa nášho presvedčenia je 

dôležité deťom dávať podnety, dôkazy, informácie o tom, že svet je krásny a sprevádzať ich 

v procese objavovania. 

       V roku 2017 sme v našej materskej škole poskytovali výchovnovzdelávaciu službu aj 

deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Vnímame potrebu sociálneho 

začleňovania detí so zdravotným postihnutím do spoločnosti, ktorá sa začína prejavovať už 

v predškolskom období dieťaťa. Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

boli v našej materskej škole pripravené špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a 

uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Špeciálnou výchovno-

vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia 

a prístupov) vo  výchove a vzdelávaní pre dieťa. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia  dieťaťa, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí 

rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj 

dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. 
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      Materská škola pokladá za dôležité spoluprácu s rodinou detí, preto umožnila zapájanie 

rodičov do diania školy, organizovala formálne a neformálne stretnutia s rodinami, ako boli 

jarná brigáda, koncoročný výlet, jesenná slávnosť a vianočná besiedka. 

2. Výchovno-vzdelávacia činnosť v roku 2017 

       Výchovno-vzdelávacia činnosť sa opierala o Školský vzdelávací program materskej školy 

s názvom „Čarovný svet“. Ciele vzdelávacieho programu Čarovný svet vychádzajú zo štátnej 

koncepcie vzdelávacieho programu. Je veľmi dôležité zdôrazniť, podporovať a rozvíjať 

celostný pohľad na dieťa. Naším cieľom bolo aplikovať takýto prístup vo výchovno– 

vzdelávacom procese. Dieťa je bytosť duchovno – duševno – fyzická, toto poznanie zohráva 

dôležitú rolu vo výchove a vzdelávaní detí, upozorňuje na dôležitosť harmonického rozvoja 

kognitívnych a nonkognitívnych schopností dieťaťa.   

       Harmonický osobnostný rozvoj dieťaťa je podmienený priaznivou výchovno-vzdelávacou 

klímou, ktorá kladie dôraz na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, a v ktorej sa 

realizuje učenie hrou. Pre materskú školu bolo dôležité pozitívne emocionálne prežívanie 

dieťaťa. Uplatňoval sa princíp aktivity dieťaťa, pričom učiteľova aktivita spočívala v 

premyslenom vytváraní podmienok na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa.  

 

Január - "Vitaj nový rok, tešíme sa na teba."   

      Začiatkom januára sme si pripomenuli posolstvo 

najkrajších sviatkov v roku, Vianoc, a to  prostredníctvom 

sviatkov Troch kráľov, ktoré sme oživili pohybovo-

dramatickou hrou detí. 

      Príchodom nového roka sme sa venovali ročným 

obdobiam, ich charakteristickým znakom a ich významu 

v živote ľudí. Vyzdvihovali sme krásu každého obdobia 

ročného cyklu a rozprávali sme sa o významných sviatkoch v kolobehu roka. Snažili sme sa 

poukázať na význam toho, čo znamená byť „pomocníkom dobra“. Pomocou hier sme rozvíjali 

emocionálne zručnosti detí, v ktorých sme vyzdvihovali dobré skutky okolo nás. Deti zažívali, 

ako môžeme pomáhať druhým v rôznych situáciách.  

        V čase pobytu vonku sme pozorovali zimnú prírodu, poukazovali sme na jej krásu 

v tomto ročnom období. Deti zažívali zimné radovánky. 

 

Február - "Viem sa stať takým, akým chcem byť."   

      Zaoberali sme sa témou „Chcem byť sebe pomocníkom“, kde sme sa venovali aktivitám, 

pri ktorých sa deti zoznamovali s rôznymi vlastnosťami seba samých a aj ostatných v skupine. 

Boli usmerňované k tomu, aby si vytvorili pozitívny obraz o sebe.  

      Deti cez hry zažili, že každý je v niečom dobrý, výnimočný a v niečom potrebuje poradiť 

sa a prijať pomoc od druhých. Zisťovali sme, že každý má svoje dobré vlastnosti, ale robí aj 

chyby, cez ktoré sa ale vie veľa naučiť.  
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      Obdobie fašiangov aj tento rok sme ukončili karnevalom. Témou karnevalu bol „Čarovný 

les“, kde sa stretli obyvatelia lesa v rozmanitosti od 

lesnej víly a machového škriatka po červenú čiapočku 

a zajačika - podľa fantázie detí a rodičov. Deti mohli 

zarecitovať básničku, zaspievať pesničku, alebo 

predviesť malú scénku, ktorú si nacvičili vo svojich 

maskách. Dôraz sme kládli na to, aby masku, za ktorú 

sa dieťa prezlieklo, si vymyslelo samo. Deti si 

vyhotovovali masky doma s rodičmi, pričom bolo 

dôležité to, aby deti boli prítomné pri ich príprave 

a zapodievali sa pri ich výrobe. Tým sa príprava na karneval mohla stať tvorivo stráveným 

rodinným časom, ktorý nenahradí požičovňa kostýmov a zostane v pamäti rodičov a detí ako 

pekná spomienka.   

  

Marec - "Knižky nám pomáhajú k múdrosti."    

      „Knižky nám pomáhajú k múdrosti." Pod týmto názvom sme 

sa zaoberali s témou knižiek. Často sme si čítali rozprávky a 

prezerali knihy rôznych žánrov. Pani učiteľky oboznamovali deti 

s knihami, ako so vzácnym materiálom, ktorý nás vie nie len 

zabaviť, ale aj veľa naučiť.  

       Príchod jari sme s deťmi oslávili jarnou slávnosťou. Pomocou 

príbehu o semienku, z ktorého sa stala rastlinka, deti sa 

oboznámili s kolobehom ročných období a s obdobím jari - ako 

ožíva príroda odchodom zimy. 

Deti si sadili semienka fazuľky a pozorovali, ako z nich 

rastie rastlina. 

Deti počúvali rozprávku o prebúdzajúcej sa prírode, 

a príbeh o cibuľke snežienky pod zemou, ktorá prekonala 

svoj strach a sa odvážila vyjsť na zem, čím odohnala zimu 

a mohla prísť jar. Príbeh deti mohli vidieť aj ako divadlo, 

v podaní pani učiteliek.  

      V našej záhrade a na prechádzkach sme pozorovali jarnú prírodu, pomenovávali zmeny, 

aké nastali príchodom jari.  

 

Apríl - "Príroda nám dáva veľa radosti“   

      V rámci prípravy na Veľkú noc sme sa rozprávali 

o ľudových tradíciách a zvykoch spojených s týmito 

sviatkami. Deti vyrábali veľkonočné ozdoby, ktorými 

vyzdobili triedy materskej školy.  

      Maľovali sme vajíčka, plietli korbáče z prútia a učili 

sme sa ľudové pesničky a riekanky v sprievode 

ukazovania textu. 
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Význam týchto sviatkov sme deťom priblížili symbolicky 

– rozprávali sme im rozprávku o húsenici, ktorá sa 

premení na motýľa, čo je obrazom premeny a symbolom 

nového života. Táto tematika je charakteristická na toto 

obdobie, kedy sa v prírode prejavuje nový zrod života. 

V zvieracej ríši sa rodia mláďatká, o čom sa deti učili 

hravou formou. Pani učiteľky sadili s deťmi semienka 

a priesady, ako aj bylinky do vyvýšených záhonov v záhrade materskej školy.  

Pri pobyte v záhrade a na prechádzke pozorovali hmyz. Venovali sme pozornosť včielkam 

a ich užitočnému životu, ako vyrábajú med z nektáru kvetov, rozlišovali sme a chutnali rôzne 

druhy medu. Deti modelovali zo včelieho vosku a kreslili s farbičkami, ktoré voňali za 

medom. 

 

Máj - "Milé mesto, milá vlasť."   

      V súvislosti s dňom matiek, deti sa učili tematické pesničky a básničky, rozprávali sme sa 

o tom, aké dôležité miesto zastupuje mamka v živote dieťaťa, akú má úlohu v rodine. Pozvali 

sme mamky, aby strávili predpoludnie s deťmi v škôlke. Mamka, ktorá chcela, mohla 

vymyslieť aktivitu pre deti a urobiť s nimi činnosť podľa vlastnej predstavy. Deti si tak 

vyrobili napríklad tašku zo starého trička, pohľadnicu, pletené zvieratko a podobne 

v prítomnosti mamky jedného z nich. 

Ďalšou nosnou témou mesiaca bolo 

Slovensko, naša rodná krajina a Košice, 

mesto v ktorom sa nachádza naša 

materská škola a kde väčšina z nás býva. 

Deti sa učili o tom, prečo je dôležité 

chrániť prírodu, udržiavať čistotu a krásu 

nášho okolia. Na vychádzke deti zbierali 

smetie a učili sa triediť odpad. S pani 

učiteľkami vysádzali kvety a umiestňovali ich v exteriéry a okolí 

materskej školy za účelom skrášľovania prostredia. 

 

 Jún - "Voda, oheň, zem a vzduch - samé zázraky."   

       Príchodom leta sme venovali pozornosť prírodným živlom. Na sviatok Jána sme 

zorganizovali výlet do prírody, kde sme sa stretli 

deti materskej školy, ich súrodenci a rodičia a 

pani  učiteľky na svätojánskej slávnosti. Deti mali 

možnosť cez pohybové hry na lúke pri lese zažiť 

kontakt s vodou, ohňom, zemou a vzduchom.  
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Koniec školského roka sme oslávili na koncoročnej slávnosti v záhrade 

našej materskej školy, kde 

sme sa lúčili s predškolákmi 

a rozdávali ďakovné listy 

všetkým deťom materskej 

školy. Bolo to dojímavé 

stretnutie, kde si rodičia 

mohli pozrieť pohybovo-

hudobnú hru, ako sa hrávali detí v škôlke v tomto 

období. 

 

Júl,  August – “Vitaj leto!“ 

       V letných slnečných dňoch deti veľa času strávili 

v záhrade materskej školy. Tento čas sme využili na 

dlhšie vonkajšie pobyty pri rôznych zábavno-náučných 

hrách, pohybových aktivitách. Veľa pozornosti sme 

venovali pitnému režimu v lete zvlášť dôležitému. Deti 

sa najviac tešili sladkému ovociu, na ktorom si mohli 

pomaškrtiť v záhrade.  

       Počas letných mesiacov materská škola mala prázdniny v rozsahu štyroch týždňov na 

prelome júla a augusta. 

                          

September - "Škôlka nás s láskou víta."   

      Začiatkom školského roka deti nastúpili plné zážitkov a dojmov po letných prázdninách 

a dovolenkách. Deti sa tešili z kamarátov, ktorých dávno nevideli. Prišli aj deti, ktoré sa 

prvýkrát zoznamovali s prostredím, s pani učiteľkami a novými rovesníkmi. Pre materskú 

školu je najdôležitejšie, aby dieťa získalo dôveru, vybudovalo 

si dobrý vzťah s kolektívom a cítilo sa bezpečne 

v láskyplnom prostredí. Niektoré deti adaptáciu absolvovali 

s rodičom, kým si postupne, prirodzeným spôsobom 

a individuálnym tempom zvykli na nové prostredie a obľúbili 

svoju triedu. Dobrú atmosféru pani učiteľky vytvárali 

pomocou pohybových hier a aktivít zameraných na 

vybudovanie pozitívnych sociálnych 

vzťahov. Deti sa zoznámili s tvorivými činnosťami materskej školy, 

ktoré sa pri denných edukačných aktivitách týždenne opakujú, ako 

napríklad pečenie chleba, maľovanie, modelovanie, ručné práce.  

Veľká pozornosť bola venovaná starostlivosti o prírodu, o jej kráse a 

významu pre človeka, čo je nosnou témou školského vzdelávacieho 

programu po celý rok. Pod vedením pani učiteliek, deti sa venovali 

ochrane životného prostredia.  
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Október - "Ďakujeme za úrodu, milá naša Zem."   

       Tento mesiac sa niesol v znamení jesennej úrody. Ďakovali sme prírode za „pestré plody, 

zlaté klasy“, ako sa to v piesni spieva, ktorú sa deti naučili. Na 

jesennej slávnosti deti prinášali z domu rôznorodé ovocie 

a zeleninu, čím sa „stôl darov prírody“ naplnil a predstavil 

bohaté spektrum úrody. Deti sa učili o zdravej strave, a aj 

o tom, ako sa treba 

starať o svoje telesné 

zdravie. Zážitok mali 

aj z oberania sliviek a jabĺk zo stromov v záhrade 

našej materskej školy.  

Navštívili sme spolu 

s rodičmi našich detí 

Ekologické vzdelávacie 

centrum Sosna v blízkosti Košíc, kde sme strávili náučné 

dopoludnie v jesennej prírode v spoločnosti rodičov a pani 

učiteliek. Domov si priniesli obrázok, ktorý si vyrobili z hliny a 

vyzdobili kvietkami.  

 

November - "Pomáhame zvieratkám."  

      Pozorovali sme zmeny nastávajúce v prírode príchodom zimy. Rozprávali sme sa o tom, 

že tak ako aj my ľudia sa prispôsobujeme zmene ročného obdobia, tak sa na zimu pripravujú 

aj zvieratá. Vyrábali sme pre vtáky kŕmidlá, ktoré deti zavesili na stromy v záhrade 

a pravidelne sa starali o dostatok krmiva v nich. Uvedomovali sme si, že máme možnosť 

pomáhať zvieratám, o čo sa budeme snažiť po celý rok. Pozornosť sme venovali tomu, že na 

našej krásnej planéte Zem žijú nie len ľudia, ale aj zvieratká, o ktoré sa treba starať, ako aj 

o rastliny a celkovo o prírodu, ktorú musíme chrániť.  

      Usporiadali sme slávnosť sv. Martina, ktorá bola spojená s tvorivou dielňou pre deti 

a rodičov, kde si vyrábali lampášiky. 

Pripomenuli sme si legendu o svätom 

Martinovi, podľa ktorej sa Martin 

podelil o svoj plášť so žobrákom. 

Týmto príbehom sme chceli poukázať na to, že aké 

dôležité je si všímať všetkých vo svojom okolí a 

pomáhať tam, kde sa dá. Pani učiteľky zahrali príbeh 

tieňovým divadlom, ktoré je medzi deťmi veľmi 

obľúbené a málo kedy zažité. 
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December - "Blíži sa čas čarovných Vianoc"   

     Počas adventného obdobia sme sa pripravovali vnútorným naladením na čarovné obdobie 

Vianoc. Posolstvo sviatkov sme sa snažili deťom priblížiť čítaním adventných príbehov.  

Pozornosť sme venovali aj vonkajšej príprave. 

Deti robili poriadok v škôlke, upratovali triedy, 

pričom sme sa veľa rozprávali o dôležitosti 

udržiavania čistoty nie len v našom vnútri 

srdiečku, ale aj 

v našom vonkajšom 

prostredí, kde žijeme. 

Deti zdieľali zážitky zo 

svojho domova, že ako 

pomáhajú mamke pri prácach v domácnosti. Vyzdobili sme triedy 

na predvianočnú slávnosť, ktorú každý rok prežívame v kruhu 

rodičov. Súčasťou prípravy bola aj hra detí príbehu narodenia 

Ježiška, ktorú hrávali v škôlke každý deň a na slávnosti ukázali 

rodičom. Každé dieťa si vyrobilo vianočný darček pre svojich 

rodičov, ako vyjadrenie lásky k svojim blížnym.  
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3.  Financovanie materskej školy v roku 2017 

V roku 2017 priemerné ekonomické náklady na pobyt 1 dieťaťa v našej materskej škole činili 

250 eur / 1 mesiac. Do uvedených nákladov nie sú zahrnuté náklady na stravovanie dieťaťa, 

náklady na vybavenie a opotrebovanie priestorov, dobrovoľná práca. 

Predškolská výchova a vzdelávanie boli financované z nasledujúcich zdrojov: 

1. Školné od rodičov detí 

2. Dotácia od mesta Košice na 32 detí 

3. Príspevok zo Štátneho rozpočtu na predškolákov 

 

24%

75%

1%

Financovanie materskej školy podľa zdrojov 
v %

Školné

Dotácia od mesta Košice

Príspevok zo Štátneho rozpočtu

 

75%

15%

8%

1% 1%

Náklady na prevádzku materskej školy
v %

Mzdy, odvody a iné osobné náklady

Služby

Elektrina, plyn, voda

Údržba

Dane a poplatky
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IV. NAŠA KONFERENCIA 
„Osobná asistencia-overený spôsob začlenenia osôb 

s ťažkým telesným postihnutím do spoločnosti“ 
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Naša konferencia:  

„Osobná asistencia - overený spôsob začlenenia osôb 

s ťažkým telesným postihnutím do spoločnosti“ 
 

Celým rokom 2017 sa niesli prípravy na veľkú a dôležitú udalosť - našu konferenciu  

s názvom „Osobná asistencia, overený spôsob začlenenia ľudí s ťažkým telesným 

postihnutím“, ktorá sa konala 27. novembra 2017 v kongresovej sále hotela Yasmin 

v Košiciach. Konferencia sa konala pod záštitou komisárky pre práva osôb so zdravotným 

postihnutím.  
 

Motiváciou, prečo sme sa rozhodli 

zorganizovať konferenciu na tému osobnej 

asistencie, bolo vnímanie potreby a práva 

ľudí s ŤZP žiť plnohodnotný samostatný/ 

nezávislý život. Skúsenosti potvrdzujú, že 

najefektívnejším nástrojom pre človeka 

s ŤZP k dosiahnutiu nezávislého spôsobu 

života je osobná asistencia. Osobná asistencia patrí medzi srdcové témy v našej organizácii.  

Detský klub stál pri zrode osobnej asistencie na Slovensku. Realizovali sme pilotný projekt, 

ktorý v rokoch 1998-1999 uvádzal túto novú formu sociálnej pomoci osobám s ŤZP do praxe 

na Slovensku. 
 

Konferenciu sme sa rozhodli zrealizovať aj z dôvodu, že v poslednom období sa zo strany 

rezortu sociálnych vecí začali šíriť pochybnosti o efektivite osobnej asistencie. Naším cieľom 

bolo zrealizovať takú konferenciu, na ktorej bude priestor pre kvalifikovanú diskusiu 

o osobnej asistencii a príklady dobrej praxe za účasti zástupcov všetkých zainteresovaných.  
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Účastníkmi konferencie boli užívatelia osobnej asistencie, osobní asistenti, rodinní príslušníci 

osôb s ŤZP, ale i zástupcovia Ministerstva PSVaR SR, Úradov PSVaR, NRSR, Fakulty 

architektúry STU, Teologickej fakulty KU, NROZP, známych MVO zastupujúcich práva 

a záujmy osôb s ŤZP, sympatizanti, novinári. Veľkým obohatením programu konferencie bol 

príspevok známej osobnosti európskeho hnutia nezávislého života Dr. Ratzku, ktorý je 

užívateľom osobnej asistencie a známym expertom.  
  

Konferencia naplnila naše očakávania a bola dobrou pôdou na vyjadrenie postaty osobnej 

asistencie a diskusie o nej. Pre účely šírenia posolstva konferencie sme zriadili webovú 

stránku www.forumOA.sk, na ktorej sme zverejnili všetky príspevky a celý priebeh 

konferencie. 
 

Sme veľmi radi, že Slovensko v roku 2010 prijalo Dohovor OSN o právach osôb so ZP za 

záväzný dokument. Odvtedy prebehlo dosť času a môžeme skonštatovať, že Dohovorom 

garantované rovnaké práva osôb so ZP zostali zatiaľ teóriou. Teóriou, o ktorej sa veľa hovorí. 

Držíme palce všetkým ľuďom so ZP, aby dokázali presadiť svoje práva. Naša organizácia je 

vždy pripravená ich záujmy podporiť. 
 

Budeme sa tejto, pre ľudí s ŤZP veľmi 

dôležitej, téme venovať aj naďalej. 

Plánujeme rozvíjať  užšiu spoluprácu 

s príbuznými organizáciami a dohodnúť 

spoločné kroky, ktorých cieľom bude 

zlepšiť kvalitu života ľudí s ŤZP 

a odstrániť bariéry, ktoré im bránia 

plnohodnotnému prístupu do spoločnosti. 
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V. NAŠE PLÁNY  

NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE 
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Naše plány na nasledujúce obdobie – rok 2018 

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach a jeho kolektív plánuje 

v nastávajúcom období roku 2018 sa zamerať predovšetkým na kontinuálne pokračovanie 

a rozvíjanie poskytovaných služieb v súlade s poslaním, cieľmi, hodnotami, víziami 

a hodnotovým systémom zakladateľov tejto organizácie.  

1. Pri poskytovaní sociálnych služieb pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím 

vidíme ako najdôležitejšie: 

 vytvárať naďalej čo najviac príležitostí pre osobnostný rozvoj našich klientov 

 sprevádzať našich klientov - osoby s ŤZP k začleneniu sa do prirodzeného života 

spoločnosti, do života svojej užšej aj širšej komunity  

 zviditeľňovať problematiku zdravotného postihnutia a postavenia osôb s ŤZP 

v spoločnosti 

 zapájať odborných pracovníkov do systému celoživotného vzdelávania 

 pokračovať v zavádzaní štandardov kvality do našej praxe v súlade s legislatívou 
 

Doterajšie aktivity plánujeme v roku 2018 rozvíjať a obohatiť novými aktivitami: 

 Reportážne videá o živote a potrebách ľudí s ŤZP  

V našom Dokumentárnom štúdiu Klubius, ktoré sme založili s cieľom aktívne prispieť  

k zviditeľňovaniu problematiky zdravotného postihnutia, budeme pokračovať v natáčaní  

reportážnych videí. Naši klienti ako moderátori budú natáčať rôzne krátke reportáže z 

diania v komunite, meste alebo z akcií a podujatí, ktoré navštívime v iných mestách. 

Zamerajú sa aj na etiketu – správanie sa k osobám s ŤZP. Cieľom tejto aktivity je 

posilňovať komunikačné zručnosti našich klientov a ich schopnosti  sebaobhajoby. 

 Internetový časopis Klubčík  

Budeme pracovať na zdokonaľovaní už niekoľko rokov existujúceho časopisu Klubčík. 

S klientmi – redaktormi časopisu budeme pracovať na postupnom zvyšovaní úrovne 

tvorby príspevkov, ktoré budú zamerané najmä na témy: ŤZP, ľudské práva, dianie 

v komunite a v spoločnosti. Cieľom tejto redakčnej činnosti je rozvíjanie zručností našich 

klientov vo vyjadrovaní sa, v komunikácii, v aktívnom prístupe k životu a  

v sebaobhajobe. V roku 2018 sa zameriame aj na oslovovanie ľudí z komunity, aby sa 

zapojili do rozvoja Klubčíka napísaním vlastných článkov. 

 Nezávislý život a osobná asistencia 

Tému nezávislého života s podporou osobnej asistencie budeme otvárať na pravidelných 

tematických stretnutiach, ktoré budú organizované našimi klientmi s našou pomocou. 

Nezávislý život budú klienti zviditeľňovať aj natáčaním krátkych videí o potrebe 

a význame osobnej asistencie pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Taktiež plánujeme 

natáčať videovizitky, prostredníctvom ktorých si môžu ľudia s ťažkým telesným 

postihnutím hľadať osobných asistentov. Túto dôležitú tému budeme diskutovať aj s 

organizáciami, ktoré pracujú v sociálnej oblasti a riešia podobné témy, besedami na 

stredných školách zameranými  na motiváciu študentov vykonávať osobnú asistenciu ako 

zmysluplnú brigádu.  
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 Bilancia činnosti Detského klubu pri príležitosti 25. výročia od založenia 

občianskeho združenia  

V priebehu roku 2018 si budeme pripomínať udalosti a 25 ročnú históriu od vzniku nášho 

občianskeho združenia. Plánujeme vyhľadať významné dokumenty, súvisiace so 

založením a rozvojom  organizácie, spracovať ich do digitálnej podoby a zverejniť. 

Výročie plánujeme osláviť.  

 Spolupráca s poslankyňou Národnej rady SR Silviou Shahzad Petruchovou  

Plánujeme rozvíjať aktívnu spoluprácu s poslankyňou Silviou Shahzad Petruchovou 

v oblasti prípravy návrhov na legislatívne zmeny smerom k efektívnejšej podpore 

nezávislého života  osôb s ťažkým telesným postihnutím na Slovensku. 

 Spolupráca s europoslankyňou Janou Žitňanskou  

Plánujeme osloviť pre aktívnu spoluprácu europoslankyňu Janu Žitňanskú, ktorá sa venuje 

problematike vytvárania dôstojných životných podmienok pre osoby s ŤZP, rešpektujúcich  

princípy filozofie nezávislého života, na Slovensku a v Európskej únii.      

 Umelecká činnosť v keramickej dielni  

V keramickej  dielni  plánujeme  rozvíjať  naštartovanú  tvorivú  umeleckú činnosť. Tento 

proces zahŕňa  neustále  zdokonaľovanie sa  v zručnostiach  pracovať s hlinou, s tvorivým 

materiálom, hrnčiarskym kruhom, keramickou pecou,... Práca s keramickou hlinou 

stimuluje hmatovú citlivosť,  pôsobí relaxačne a rehabilitačne,  uvoľňuje napätie, stres a 

uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti. V ďalšom období máme v pláne zdokonaliť sa 

v technikách vytvárania výrobkov z hliny. V keramickej dielni si budú naši klienti 

rozvíjať svoju tvorivosť, svoje výrobky budú distribuovať ďalej za účelom podpory 

spoločných dobrých vecí, ideí. 

 Spolupráca s komunitou  

Vnímame ako veľmi dôležité spolupracovať s inými organizáciami a zapájať sa do diania 

v komunite. V roku 2018 sa budeme snažiť viac rozvinúť spoluprácu so študentmi 

sociálnej práce z TF KU. Zameriame sa na osobnú asistenciu, jej význam pre samostatný 

(nezávislý) život osôb s ŤZP. Študentom ponúkneme príležitosti na zoznámenie sa 

s osobami s ŤZP, ktorí hľadajú osobných asistentov. Taktiež plánujeme pokračovať 

v spolupráci s MČ Košice Sever. Tu sa zameriame najmä na pokračovanie mapovania 

bariér pre život ľudí s ŤZP v našej mestskej časti. 

 Návštevy kultúrno-historických objektov 

Plánujeme navštevovať kultúrne a historické objekty, kde okrem kultúrnych 

a vzdelávacích zážitkov sa zameriame na zmapovanie prístupnosti týchto objektov pre 

osoby s obmedzenou mobilitou. Z miest, ktoré navštívime vytvoríme  fotodokumentáciu. 

 Mapovanie možností verejnej prepravy, železničnej a autobusovej 

Zameriame sa aj na mapovanie verejných dopravných prostriedkov z pohľadu ich 

prístupnosti pre osoby s ŤZP (bariérovosť/bezbariérovosť) a výsledky mapovania budeme 

zverejňovať.  

 Zbierka na podporu dobrých vecí v priestoroch nášho zariadenia 

Plánujeme uskutočniť celoročnú verejnú zbierku, výťažok ktorej bude slúžiť na nákup 

materiálov pre tvorivú činnosť klientov sociálnych služieb v našom zariadení.  
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2. Pri poskytovaní  výchovno-vzdelávacej starostlivosti deťom v predškolskom veku 

plánujeme: 

 pokračovať vo vytváraní podmienok pre poskytovanie kvalitnej výchovno-vzdelávacej 

starostlivosti, vychádzajúc zo skutočných potrieb týchto detí; 

 podporovať rodičov v oblasti výchovy detí, a tak nepriamo ale veľmi účinne napomáhať 

týmto deťom v ich rozvoji; 

 aktualizovať náš školský vzdelávací program Čarovný svet v kontexte Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (č.2016-

17780/27322:1-10A0) a Národného programu rozvoja výchova a vzdelávania „Učiace sa 

Slovensko“; 

 pracovať na zapojení všetkých pedagogických zamestnancov do kontinuálneho 

vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania pedagógov a v súlade s platnými 

rezortnými predpismi; 

 realizovať pravidelné stretnutia s rodičmi na tému potrieb detí, výchovných princípov a 

postupov; 

 zrekonštruovať detské ihrisko, upraviť výsadbu (stromy, kríky, trávnik), založiť kvetinový 

záhon, vyvýšený záhon na zeleninu a kompostovisko; 

 zapájať vo väčšej miere rodičov a priateľov do zveľaďovania prostredia materskej školy; 

 aktualizovať internetovú stránku našej materskej školy;  

 napĺňať kapacitu materskej školy - k 1. septembru 2018 plánujeme prijať 38 detí. 

Pozornosť budeme venovať aj rozšíreniu spektra tvorivých činností vhodných pre deti 

predškolského veku. Plánujeme venovať sa práci s drevom, práci s hlinou a práci s včelím 

voskom. 
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VI. FINANČNÁ SPRÁVA  

 

 

 

  Finančná správa o hospodárení za rok 2017 

– príjmy a výdavky, stav a pohyb majetku a záväzkov 

  Náklady a výnosy podľa činností (stredísk)  

  Finančná správa o hospodárení za celú organizáciu 
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PRÍLOHY 

 

 

 

  Správa nezávislého audítora z auditu   

 účtovnej závierky 

  Certifikát EN ISO 9001:2015 
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