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1. HISTÓRIA 

 

Naša história sa datuje od roku 1982, kedy sme boli Obvodným národným výborom 

Bratislava IV. zriadení. Naše zariadenie bolo prvé zariadenie denného typu pre malé deti 

na Slovensku. 

Riaditeľmi zariadenia boli :  

1. Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.  

2. PaedDr. Pavel Kailing 

3. Ing. Edita Kruzslíková 

4. Mgr. Jana Čajágiová - aktuálne 

Prvým projektom bolo zriadenie prvého diagnostického oddelenia (1. január 1986), kde sa 

na základe komplexnej diagnostiky mohla zabezpečiť cielená práca s každým dieťaťom podľa 

jeho potrieb a možností.  

Od roku 1990 nesieme meno po poprednom slovenskom neuropsychiatrovi a odborníkovi na 

mentálnu retardáciu, prof. Karolovi Matulayovi. Práve on sa aktívne a ochotne podieľal na 

vzniku zariadenia a do posledných chvíľ svojho života (†1998) spolupracoval a poskytoval 

cenné medicínske poznatky z oblasti psychiatrie a neurológie našim zamestnancom i rodinám 

prijímateľov. 

V roku 1991 sme otvorili prvú integrovanú triedu detí predškolského veku v našej 

republike, v ktorej sme začali overovať podmienky pre začlenenie aj ťažko postihnutých detí 

do kolektívu zdravých detí. Tento projekt v našich podmienkach fungoval do roku 2002. 

V roku 1994 sme spustili projekt „Škola“, kde sme sa zameriavali na intenzívnejšiu prípravu 

prijímateľov sociálnej služby do života a na využitie ich pracovných schopností.  

Špecifické problémy výchovy našich prijímateľov sociálnej služby s poruchou autistického 

spektra sme riešili intenzívnymi kontaktmi s odborníkmi, vzdelávaním pracovníkov 

v zahraničí, ktoré v roku 1998 vyústilo do zriadenia samostatného úseku autizmu. Doteraz 

sme konzultačným, supervíznym a poradenským centrom pre prijímateľov sociálnej služby s 

autizmom  aj v ďalších DSS na celom Slovensku. 

V roku 2002 sme naše „denné“ sociálne služby rozšírili na ambulantnú, týždennú a celoročnú 

pobytovú formu sociálnej služby. V zrekonštruovaných priestoroch v súčasnosti býva 12 

prijímateľov sociálnej služby, z toho 4 sú na týždennej pobytovej forme sociálnej služby a 8 

na celoročnej pobytovej forme sociálnej služby. 

Od 1. augusta 2005  v našom zariadení funguje Regionálne diagnosticko-poradenské 

centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami, ktorého cieľom je 

pomáhať rodinám riešiť situácie spojené s výchovou dieťaťa s pervazívnou alebo inou 

závažnou vývinovou poruchou.  

Od septembra 2010 sme v súlade so zákonom o sociálnych službách prešli od projektu 

ŠKOLA k individuálnym plánom. Individuálny plán chápeme ako podporný popis 

konkrétnych potrieb (cieľov) prijímateľa a podpory služieb, ktorý na ich realizáciu potrebuje. 

pričom dôležitejší ako výsledok je proces, ktorý prijímateľ s podporou prešiel. Individuálny 



plán je program, pri ktorom sa náš prijímateľ sociálnej služby stáva partnerom a aktívnym 

účastníkom sociálnych služieb. 

Od 15. februára 2012 je autistické oddelenie pretransformované na špecializované zariadenie 

pre prijímateľov sociálnej služby s poruchou autistického spektra, ktorí sú rozdelení do 3 

skupín podľa veku prijímateľa. Od 1. augusta 2017 sme špecializované zariadenie rozšírili o 

ďalšiu skupinu šiestich malých detí, čím sa zvýšila kapacita na 23 miest. 

Od 1. septembra 2019 sme špecializované zariadenie na ambulantnej forme nad 18 rokov 

rozšírili o 5 miest presunom 5 prijímateľov s poruchou autistického spektra z domova 

sociálnych služieb. 

Od 1. januára 2013 je pod naše zariadenie presunuté zariadenie podporovaného bývania na 

Hontianskej 16, kde sa poskytuje bývanie pre 12 dospelých občanov s duševnými poruchami 

a poruchami správania. Od augusta 2013 sme rozšírili sociálnu službu zariadenia 

podporovaného bývania o 12 miest pre dospelé osoby s mentálnym postihnutím, a to v dome 

na Hontianskej 12. 

Od 1.4. 2021 sme začali poskytovať nový druh terénnej sociálnej služby – podporu 

samostatného bývania. Ide o podpornú sociálnu službu (ustanovenej v § 57 zákona 

o sociálnych službách), ktorá sa zameriava na podporu samostatnosti, nezávislosti 

a sebestačnosti fyzickej osoby, a to najmä pomocou pri prevádzke domácnosti, pomocou pri 

hospodárení s peniazmi, podporou pri organizovaní času, podporou pri zapojení sa do 

spoločenského a pracovného života, podporou rozvoja osobných záujmov. 

Zabezpečuje vytvorenie podmienok na zotrvanie fyzických osôb v prirodzenom rodinnom 

prostredí a integruje ich do miestnej komunity. Ide o proces pomoci a podpory v procese 

deinštitucionalizácie sociálnych služieb.  

Od 1.4.2021 zmenilo naše zariadenie názov na CENTRUM sociálnych služieb prof. K. 

Matulaya pre deti a dospelých. . Pôvodný názov bol už mätúci, keďže v CSSpKM 

poskytujeme viacerov druhov služieb a DSS bola iba jednou z nich.   

Sme rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, napojenou na rozpočet 

Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je našim zriaďovateľom. 

2. VÍZIA 

Vízia zamestnancov CSSpKM: 

„Sprevádzať našich prijímateľov sociálnej služby v ich vývine od raného detstva tak, 

aby sa každý z nich s našou odbornou i ľudskou pomocou a podporou 

aktívne dopracoval k vrcholu svojich možností 

a zaradil sa do bežného života.“ 

Z našej strany to predpokladá: 

• Čo najlepšie poznať ich potreby – plány – sny   

• Rozvíjať tímový prístup pri riešení odborných otázok, ako aj pri tvorbe ich 

individuálnych plánov (ďalej „IP“) 



• Vytvárať a rozvíjať partnerský vzťah medzi zamestnancom, prijímateľom a rodinou, 

založený na vzájomnej dôvere a podpore 

A ako pochopili našu víziu prijímatelia? 

Tu je ich „preklad“: 

V zariadení sa nám poskytuje taká sociálna služba, ktorá nám pomáha k dosiahnutiu 

našich naplánovaných cieľov (IP) s odbornou a ľudskou pomocou zamestnancov 

DSSpKM. 

Apríl 2012 (Ivan Čietek, Michal Hvozda, Ivan Strachov, Renáta Popluhárová) 

3. CIELE 

 

Naším cieľom je poskytnúť deťom a dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím, 

s pervazívnou vývinovou poruchou alebo psychickou poruchou takú mieru pomoci a podpory, 

aby mohli žiť normálny – bežný život, na ktorý má každý nárok.  

U malých detí je dôležitá včasná a správna diagnostika, navrhnutie optimálneho programu na 

jeho rozvoj, a to v úzkej spolupráci s rodinou dieťaťa. 

U dospelých prijímateľov je pre nás dôležité rešpektovanie ich potrieb a príprava dospelých 

prijímateľov na samostatný život. Veľmi dôležitý pre dosiahnutie cieľa je proces, ktorý 

prijímateľ s podporou prechádza, kde vystupuje ako aktívny člen tímu. 

4. DRUHY  SOCIÁLNEJ  SLUŽBY 

 

V rámci Centra sociálnych služieb prof. K. Matulaya poskytujeme 4 druhy sociálnych 

služieb – domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie 

podporovaného bývania, podpora samostatného bývania a fakultatívne sociálne služby 

prostredníctvom Regionálneho diagnosticko-poradenského centra pre osoby 

s autizmom. 

V rámci Centra sociálnych služieb prof. K. Matulaya funguje diagnostický tím, ktorý je 

zameraný na diagnostiku prijímateľov sociálnych služieb pri nástupe, ako aj na rediagnostiku 

prijímateľov sociálnych služieb po určitom čase poskytovania sociálnej služby za 

stanovených podmienok.  

Diagnostický tím tvoria osobitne vybraní interní odborní zamestnanci – 

liečebný/špeciálny pedagóg, logopéd a psychológ. Odborní zamestnanci spolupracujú s 

ďalšími internými, externými odborníkmi a inštitúciami podľa potrieb prijímateľov. 

Pri malých deťoch do 8 rokov, prijatých na sociálnu službu, do diagnostiky vstupuje aj 

kľúčový pracovník prijímateľa sociálnej služby – väčšinou pedagóg alebo sociálny pracovník. 

DIAGNOSTIKA 

Úlohou diagnostického tímu je zhodnotiť v priebehu adaptačnej doby aktuálny stav klienta, 

zhodnotiť jeho schopnosti a možnosti. 

Odborní zamestnanci kompletizujú potrebné interné aj externé podkladové správy 

o prijímateľovi (anamnestické údaje, lekárske správy, psychologické správy, pedagogické 

správy a pod.). Po adaptačnej fáze vykonávajú tímovú funkčnú a vývinovú diagnostiku, do 



ktorej prispievajú čiastkovými výsledkami z jednotlivých oblastí – motorika, komunikácia, 

vedomosti, sociálne správanie, sebaobsluha. Na základe ich analýz prehodnocujú celkový 

stav, aplikujú a overujú najefektívnejšie terapeuticko – výchovné modely v priamej práci s 

prijímateľom.  

U malých detí do 8 rokov robia aj diagnostiku s vypracovaním individuálneho stimulačného 

programu pre možnosť integrácie v materskej škole bežného typu. Pri celom procese úzko 

spolupracujú s rodinou, berú do úvahy ich podnety a požiadavky. U starších prijímateľov, po 

skončení povinnej školskej dochádzky, sa zameriavajú na diagnostiku pracovných zručností, 

na možnosti osamostatnenia sa v bývaní a s tým spojené zručnosti, na zmysluplné trávenie 

voľného času a na možnosti integrácie do spoločnosti prostredníctvom podporných služieb.  

V záverečnej písomnej správe je zhodnotený celkový aktuálny stav prijímateľa po stránke 

zdravotnej, psychologickej, špeciálno-pedagogickej, jeho možnosti, potreby, záujmy. Zvolí sa 

stratégia prístupu, nosná metodika a terapeutické postupy, ktoré sa budú používať v ďalšom 

výchovno-vzdelávacom procese (príprava do školy, pracovná príprava, TEACCH,…). 

Súčasťou záverečných materiálov je „plán sociálnej rehabilitácie“ tvoriaci aktuálne učebno-

výchovné či terapeutické ciele, špecifické postupy, príp. metódy, miesto a spôsob ich 

napĺňania. 

REDIAGNOSTIKA 

Rediagnostika našich stálych prijímateľov prebieha v ich kmeňových výchovných skupinách, 

s ich súhlasom a so súhlasom rodičov. Trvanie rediagnostiky je 3 až 6 mesiacov. Do 

programu rediagnostiky sa zaraďujú prijímatelia podľa aktuálnej potreby – zmeny v správaní, 

zmena zdravotného stavu, nové potreby, ktoré sa objavili pri tvorbe individuálneho plánu 

a pod.  

4.1.   DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

DSS je súčasťou organizačnej štruktúry CSSpKM.  Vrámci vnútornej organizačnej štruktúry 

vznikol 1. septembra 2019 Úsek sociálnej a zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ÚSaZS“) 

zlúčením pôvodného úseku výchovy a sociálnej rehabilitácie s úsekom zdravotnej 

starostlivosti. Tento počin bol logickým vyústením dlhodobej situácie v našom zariadení. 

Čoraz viac sme si uvedomovali, že narastajúcim vekom prijímateľov sociálnej služby (ďalej 

len „prijímatelia“), ale aj ich meniacim sa rodinným zázemím a zložením skupín sa menili i 

potreby našich prijímateľov, najmä vyplývajúce z meniaceho sa fyzického i psychického 

stavu prijímateľov. Tieto faktory poukazovali na aktuálnu potrebu viac skĺbiť a prehĺbiť 

výchovnú a sociálno-rehabilitačnú starostlivosť so zdravotnou starostlivosťou formou 

ošetrovateľských procesov. 

V súčasnosti je na úseku 36,3 zamestnancov, z toho 1 vedúca úseku, 1 koordinátor 

ambulantnej formy, 1 koordinátor pobytovej formy, 4 vychovávatelia, 5 sociálni pracovníci, 

6,5 inštruktori sociálnej rehabilitácie a 0,5 pracovný terapeut, 2 sestry a 1 zdravotnícky 

asistent na pobytovej forme, 0,5 fyzioterapeut na pobytovej forme 9 opatrovateľov na 

ambulantnej forme a 5,5 opatrovateľov na pobytovej forme. Neoddeliteľnou súčasťou 

pracovného tímu ÚSaZS je aj 0,3 psychológ, 0,5 logopéd a 0,5 vychovávateľ diagnostik. Títo 

zamestnanci pracujú v 8 skupinách. Z toho jednu skupinu tvoria malé deti v budove na ulici 



Ľ. Zúbka 6 vo veku od 3 do 8 rokov. Ďalšiu skupinu tvoria prijímatelia, ktorí sú na pobytovej 

službe tiež na ulici Ľ. Zúbka. 6 skupín prijímateľov sídli v dvoch budovách na Lipského ulici 

13 a 19. 

Úlohou DSS je systematické rozvíjanie schopností, vedomostí a zručností prijímateľov s 

mentálnym postihnutím. Poskytovaním kvalitnej komplexnej starostlivosti, ktorej základom je 

tímová spolupráca, sa odborní zamestnanci snažia dosiahnuť u každého prijímateľa čo možno 

najvyššiu mieru samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti v každej oblasti 

psychomotorického vývoja.  

Hlavné priority DSS počas roka 2021 

Počas roka sme sa snažili zrealizovať aspoň niektoré spoločné aktivity, ktoré boli dovtedy 

bežnou súčasťou života v CSSpKM. V rozsahu, ktorý nám dovolila pandémia, sme 

podporovali domáce práce, upratovacie práce, aktivity v kuchynke, záhradnícke práce. Keďže 

bolo potrebné zabezpečiť , aby sa jednotlivé skupiny medzi sebou nemiešali, mnohé aktivity 

sa konali v malom počte a opakovane, aby si ich užili viacerí. Zamestnanci začali nahrávať 

videá, aby boli klienti i rodičia informovaní o každodennom živote zariadenia a aby sme boli 

v neustálom kontakte. K tejto iniciatíve sa pridali i niektorí klienti a posielali nám zase videá 

z domáceho prostredia. Všetka komunikácia bola zverejnená aj na našej webovej stránke a na 

Facebookovej stránke CSSpKM. Naďalej bolo našim cieľom stimulovať vývin adekvátnymi 

postupmi a dosahovať pozitívne zmeny v možných oblastiach rozvoja – či už v sebaobsluhe, 

psychických funkciách, motorike, komunikácii, alebo v pracovných zručnostiach. To 

znamená, umožniť vyvážený rozvoj všetkých oblastí jeho života, udržať stav nadobudnutých 

schopností a zručností prijímateľa na dosiahnutej úrovni, príp. zabrániť jeho regresu. 

Podporovať prijímateľa a jeho vedenie k samostatnosti, s cieľom zvýšiť kvalitu jeho života. 

Hlavné aktivity DSS počas roka 2021 

Január 

DSSpKM ONLINE alebo „ PORADA PRIATEĽOV“ 

Takto sme nazvali pravidelné skupinové online stretnutia  s našimi PSS. Rozprávali sme na 

rôzne témy, spolu oslavovali narodeniny a meniny, vzájomne sa spoznávali cez 

predstavovanie seba a svojej rodiny.  

Február 

                     FašiangBÁL 

                     Tentokrát na linku online platformy. 

Viac o tejto akcii napísala p. M. Čápová v Dúbravských novinách č. 4/2021.  

Počas lockdownu bolo aj DSSpKM zatvorené. Postupne sa centrum otvára, ale nie všetci 

klienti využívali sociálnu službu. Aj preto naďalej pokračovali stretnutia online, ktorých 

hlavnými aktérmi boli všetci zúčastnení. Naozaj to bola špecifická udalosť, pre ktorú boli 

niektorí ochotní zmeniť aj svoj denný režim.  

Marec 

Online muzikoterapia s odbornými zamestnancami, online receptívna biblioterapia pod 

názvom Čitáreň u Renči  či  Zaostrené na mozog . Aj na tieto aktivity sa  mohli pripájať 

klienti a ich rodinní príslušníci online. 



Marec - Apríl 

Nové číslo časopisu Na kolene 

Témy nového čísla sú rôznorodé. Prinášajú pohľady našich klientov na život a tvorbu prof. 

Karola Matulaya, po ktorom nesie meno naše Centrum sociálnych služieb (tento rok 

CSSpKM slávi 40. výročie svojho vzniku), ďalej rozhovory s našimi dvomi zaslúžilými 

kolegyňami, veselé výroky klientov, recept, básne, zamyslenia, ilustrácie. Časopis Na kolene 

vyšlo po 16. krát. 

Jedno výnimočné trojdnie, ktoré u nás nazýváme aj Farebná oslava inakosti. Pripomíname si 

v ňom svetové dni Downovho syndrómu (ponožkový deň), epilepsie (fialový deň) a autizmu 

(modrý deň). S radosťou sa pripájame k podpore ľudí s downovým syndrómom. epilepsiou i 

autizmom. Naše zariadenie je tu aj pre nich.  

Podarilo sa nám zorganizovať verejnú akciu plnú zábavy a radosti, ktorá má za cieľ zvýšiť 

povedomie o ľuďoch s týmito inakosťami. 

Apríl 

Deň Zeme 

Pripojili sme sa k podpore nášho spoločného domova, a nielen v tento deň. Naše zariadenie sa 

dlhodobo aktívne zapája do ochrany a rozvoja životného prostredia. Či už je to kvalitná 

separácia odpadu, pravidelné čistenie širšieho okolia od odpadkov, alebo náš posledný 

dlhotrvajúci projekt permakultúrnej senzorickej záhrady. 

Máj  

Stavali sme máj 

Stavanie mája sa nám aj tento rok  podarilo zrealizovať 

Prvé očkovanie výjazdovou očkovacou službou 

To, že sa necháme zaočkovať, pokladáme za zodpovedné rozhodnutie, pretože nám záleží na 

našich klientoch, ktorí sú nám zverení. Veríme množstvu odborníkov a vedcov, ktorí sa 

zhodujú, že jedinou cestou ako vyhrať nad vírusom, je vakcína. Bol to tím z Bratislavského 

samosprávneho kraja, ktorý zaočkoval viac ako tri desiatky ľudí. 

Netradičná výstava obrazov na BSK. 

Netradičná výstava obrazov v priestoroch vestibulu Bratislavského samosprávneho kraja 

trvala do konca mája. Vystavovali v nej klienti župných zariadení a mohli ste tam nájsť a 

zakúpiť obrazy aj od nás. 

Jún 

Druhé očkovanie výjazdovou očkovacou službou  

Popri druhej dávke pre našich klientov a kolegov sme dostali možnosť zaočkovať prvou 

dávkou aj dalších. Spolu bolo u nás  podaných vyše 70 dávok vakcín.  

Opäť to bol tím z výjazdovej očkovacej služby Bratislavského samosprávneho kraja. 

Karaoke show, vernisáž na tráve, časopis Na kolene 

Multi oslava - Karaoke show –  plná talentov a odvážnych spevákov, ktorí sa prespievali od 

ľudoviek až po modernu. Kto nespieval, tak hral na keyboarde. bol osobne ocenený 

riaditeľkou J. Čajágiovou. 



Vernisáž na tráve – celé podujatie sprevádzala predajná výstava obrazov našich klientov, a 

zvlášť Chodník Peťa Venglára venovaný jeho výtvarnej tvorbe. Takýmto spôsobom sme si 

uctili nášho klienta Petra Venglára In memoriam,  za prítomnosti jeho otca p. Venglára. 

5. výročie časopisu Na Kolene – náš časopis tvorený klientmi oslávil svoju päťročnicu. 

Vystúpenie našej tanečnej skupiny Len Tak s 2 ľudovými tancami.   

Táto akcia sa uskutečnila za aktívnej účasti vojakov Čestnej stráže prezidentky Slovenskej 

Republiky. 

Júl 

Dar od spoločnosti IKEA 

V duchu podpory a pomoci dobrým projektom nás spoločnosť IKEA obdarovala hmotným 

darom – záhradným nábytkom a doplnkami.  

Svojpomocne, za pomoci našich klientov, sme si ho zmontovali. A od júla nám na pobyt 

vonku i vnútri slúžia nové lavičky, taburetky, stoličky, podsedáky, deky, vankúše. 

August 

Nové knižné búdky 

Búdky na knihy sme vyrábali v našom zariadení za aktívnej účasti našich klientov. O to viac 

nás teší, že práca našich rúk bude slúžiť všetkým Dúbravčanom. 

Ďakujeme  IPM GROUP za finančnú podporu, vďaka ktorej sme mohli nakúpiť kvalitný 

materiál na výrobu knižných búdok, Dúbravským novinám a Materskej škole Damborského 

za nadštandardné susedské vzťahy. Jedna z knižných búdok je osadená na plote MŠ 

Damborského, a tak sa stane symbolom vzájomného prepájania našich komunít. 

Výtvarné spektrum 

Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM je 

jedinečným podujatím, ktoré poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a 

vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby.  

Tento rok sa do nej prvýkrát zapojili aj naši dvaja klienti, Šimon Plch a Maroš Nawalany. 

Súťažili v kategórii insitná tvorba a obaja získali cenu - čestné uznanie a postup do 

celoslovenského kola. 

Ocenené práce sa dali vidieť v Pisztoryho paláci v Bratislave a v Synagóge v Leviciach. 

Výtvarný salón ZPMP 

Výtvarný salón sa v obmedzenom režime predsa uskutočnil. Téma bola Moje splnené želanie. 

Za naše zariadenie sa posielalo päť prác. Vyhodnotenie výtvarného salóna 2021 a ocenenie 

výhercov prebehlo kvôli rôznym pandemickým opatreniam až 31.8. 2021 v priestoroch 

záhrady centra BIVIO a bolo súčasťou poobedného programu Dňa krivých zrkadiel. 

Ceny získali: Eva Lachová za obrázok Mici, Šimon Plch za Letná obloha, Marián Nawalany 

za Pozvánka na koncert a Adrián Slezák za obraz Trh. 

Zuzana Žákovicová dokonca získala cenu Grand prix  (hlavná cena) za obrázok stratil sa pes 

Boni a Tomáš Redler cenu za obrázok Kytica. Tieto dve práce boli poslané za výtvarný 

krúžok Čmelík, ktorý funguje pri Centre rodiny. Práce boli vystavené dva týždne v priestore 

Slovenskej televízie na Námestí SNP. 

September 

Návšteva Slovenského národného múzea 



Dňa 24. septembra 2021 sme si boli pozrieť výstavu v Slovenskom národnom múzeu v 

Bratislave. Zaujali nás exponáty o vzniku človeka, o kameňoch a zvieratách. Nakoniec sme sa 

prešli cez Staré mesto.  

Dežova búdka na okuliare 

Nový výrobok z drevárskej dielne CSSpKM. Je to domček na použité dioptrické okuliare, 

ktoré po renovácii profesionálnou firmou budú opäť slúžiť svojmu účelu. Náš liečebný 

pedagóg spolu s klientmi a ďalšími kolegami ho na podnet p. poslanca Štekláča vyrobili a 

nainštalovali do Parku Deža Ursínyho v Dúbravke. 

Október 

Rozlúčka s letom, vítanie jesene 

4. októbra sme sa rozlúčili s krásnym letným časom. Obohatením boli študentky špeciálnej 

pedagogiky, ktoré v našom zariadení absolvovali odbornú prax.  

Pri tejto príležitosti boli ocenení traja najusilovnejší záhradníci Ľubor, Roman a Robo, ktorí sa 

naozaj príkladne a dôsledne dennodenne starajú o záhradu. 

Jubilujúci klienti 

Na spoločnej oslave sme ocenili našich klientov – jubilantov, ktorí naše zariadenie navštevujú  

5 až 35 rokov. 

November 

Keďže sme rešpektovali opatrenia v rámci pandémie, spoločnú akciu – Tvorivé dielne sme 

nemohli zrealizovať. No v rámci zariadenia si skupiny spolu s klientmi vyrábali adventné 

vence a vianočné ikebany. 

December 

V rámci povolených podmienok sme uskutočnili tradičné akcie – Mikulášenie a Vianoce 

s nami. 

DSSpKM. 

Aktivita počas celého roka  

Celoročnou aktivitou je pre nás a našich klientov pokračovanie v projekte - Senzorická 

záhrada, alebo Záhrada pre všetkých. Stálym  cieľom je postupne zrevitalizovať nevyužívaný 

priestor záhrady pred hlavným vchodom budovy B a premeniť ho na Senzorickú Záhradu. 

Záhrada už teraz slúži našim klientom ako pracovno–relaxačná zóna. Je to forma aktivizácie 

klientov prostredníctvom práce v záhrade, práce v drevárskej dielni, učenie novým 

zručnostiam, tiež zmysluplné trávenie času – starostlivosť o priestor, zodpovednosť. 

4.2.  ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE 

 

Špecializované zariadenie vzniklo v roku 2012 transformáciou úseku autizmu, ktoré 

poskytovalo starostlivosť osobám s pervazívnou vývinovou poruchou už od roku 1995. Po 

rozšírení kapacity v roku 2019 o 5 miest, v súčasnej dobe poskytuje starostlivosť 28 

prijímateľom sociálnej služby, v štyroch skupinách rozdelených podľa veku: 



- ambulantná forma - 25 prijímateľov sociálnej služby:  

vo veku 3 až 8 rokov – 13 klientov 

vo veku nad 8 rokov do 18 rokov – 4 klienti 

vo veku nad 18 rokov - 8 klientov  

- týždenná forma - 1 prijímateľ sociálnej služby nad 8 rokov veku 

- celoročná forma - 2 prijímatelia sociálnej služby nad 8 rokov veku  

Odborný tím tvorí 23 zamestnancov, v zložení špeciálni/liečební pedagógovia, sociálni 

pracovníci, logopéd, psychológ, inštruktori sociálnej rehabilitácie, opatrovatelia a zdravotná 

sestra. Pri práci s osobami s autizmom využívame prístupy a metódy TEACCH programu, 

ktorý vychádza zo silných stránok ľudí s pervazívnou vývinovou poruchou a pomáha rôznymi 

technikami vizualizácie a štrukturalizácie ľahšie chápať a rozumieť priestorovej i časovej 

orientácii - umožňuje prijímateľom priblížiť, čo sa bude diať, kedy bude daná aktivita 

nasledovať, s kým, kde a ako dlho ju bude robiť. Okrem toho využívame prvky ABA prístupu 

vo všetkých procesoch, v rozvíjaní komunikačných zručností aj podporné a náhradné systémy 

AAK – napríklad výmenný obrázkový komunikačný systém, jednoduché gestá, komunikátory 

s hlasovým výstupom, iPad.  

PRIORITY V ROKU 2021 

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID 19 bolo aj v tomto roku prioritou zvládnutie 

chodu zariadenia v čo najlepšej miere. Prevádzka zariadenia v ambulantnej a týždennej forme 

bola niekoľkokrát počas roka prerušená z dôvodu karanténnych opatrení. Všetky hromadné 

kultúrno – spoločenské a športové aktivity boli počas roka zrušené alebo obmedzené na 

minimálnu kapacitu. Tohto roku nebolo možné pokračovať ani v aktivitách sociálnej 

integrácie malých detí s PAS v kolektíve bežnej populácie detí v blízkych MŠ. 

Počas roka 2021 sme sa snažili zrealizovať aspoň niektoré spoločné aktivity, ktoré boli 

dovtedy bežnou súčasťou života v ŠZ. Naďalej posilňujeme stratégie na: 

1. vytváranie podmienok na podporu celej rodiny dieťaťa s poruchou autistického spektra – 

konzultácie pre rodinu, otvorenosť a komunikácia s rodinou, akceptácia rôznych modelov 

dochádzky do ŠZ, rodičovské skupiny a zapájanie rodičov do samotných aktivít v ŠZ  

2. zabezpečenie kvalitnej prípravy dieťaťa s PAS na školu a rozvíjanie jeho 

sociálnokomunikačných kompetencií  

3. podporu a vedenie k aktivitám u starších prijímateľov, ktoré patria ku každodenným 

činnostiam a podieľať sa tak na participácii v dianí bežného života, s rešpektovaním ich 

špecifických potrieb  

HLAVNÉ AKTIVITY V ROKU 2021 

Prednášky v rámci nášho interného vzdelávania pre nových zamestnancov ale aj 

skúsenejších zamestnancov sa rozbehli pozvoľna až v druhej polovici roka, po lete. Okrem 

nich sa realizovalo aj vzdelávanie na tému ABA (Aplikovaná behaviorálna analýza) 

s lektorkou Mgr. Zuzanou Maštenovou, ktoré prebehlo v 5 prednáškach.  



Aj tento rok sme si pripomenuli „Farebný deň inakosti“, ktorý bol plánovaný k Svetovému 

dňu Downovho syndrómu, Svetového dňu epilepsie a Svetovému Dňu povedomia autizmu. 

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu (COVID 19) sme aktivity realizovali len 

v jeden deň. Akcia prebiehala v našej záhrade, kde sme za dodržania bezpečnostných opatrení 

privítali aj určený počet detí vždy len z jednej triedy z MŠ Damborského a MŠ Bullová. 

Pripravili sme si pre nich zábavu spojenú s aktivitami s terapeutickým padákom, 

bublinovačkou a tvorby farebného ponožkového hada z navešaných rôznofarebných 

ponožiek. „Naše“ deti a deti z blízkej komunity tak mohli spoznávať podobenstvá inakosti 

veselou formou a spájať tak ich svety bez hraníc. 

Medzinárodný deň detí sme si pripomenuli v našej záhrade na „Zúbka“. Naše deti čakalo 

bláznivé šantenie na skákacom veľkom hrade so šmýkalkou, bublinovačka, trampolína, hudba 

a malé pohostenie s dobrôtkami. Celý deň bol v znamení zábavy a smiechu.  

Hipoterapia sa konala v redších intervaloch a zúčastnili sa jej len starší klienti z Lipského. 

Deň Zeme, tak ako po iné roky, sme si pripomenuli skrášlením nášho okolia, sadením 

kvietkov, polievaním, hrabaním záhrady, vytrhávaním buriny...  

Nové pieskovisko a detský kolotoč sme získali pre našich najmenších do záhrady na Ľ. 

Zúbka. 

V júli sa v našom zariadení konečne konalo 2 dňové školenie pre 18 zamestnancov CSSpKM 

v Bazálnej stimulácii – základný modul I., ktoré sa stretlo sa s obrovským nadšením 

a ohlasom.  Lektorkou bola pani PhDr. Friedlová z Institutu bazální stimulace. V budúcom 

roku plánujeme pre týchto zamestnancov zabezpečiť aj vzdelávanie v Nadstavbovom kurze 

bazálnej stimulácie Modul II. 

MŠ Damborského nás oslovilo so zapojením sa do projektu „Dobré srdce“, kde je potrebné 

zbierať uzávery s PET fliaš a zhromažďovať ich do nainštalovanej kovovej nádoby v tvare 

srdca. Zbierka prebieha po celé roky. Oslovený záujemca musí nájsť odberateľa na uzávery  

a sumu, ktorú za ne získa má použiť na nákup pomôcky pre človeka, ľudí so špeciálnymi 

potrebami. V krátkej dobe sa nám spoločne podarilo zaplniť až 2 zberné nádoby. 

Pustili sme sa do aktívnejšieho využívania iPad-ov hlavne k nácviku komunikácie s našimi 

PSS s PAS a preto sme zakúpili 5 ks cez NF. Poďakovanie sme zaslali firme m:zone, od 

ktorej sme iPad-y kúpili za upravenú zníženú cenu a tak sa z nich môžu tešiť viaceré skupiny, 

klienti aj zamestnanci.  

4.3.  ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA 

 

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya prevádzkuje Zariadenia podporovaného 

bývania (ďalej len „ZPB“) v dvoch budovách na Hontianskej ulici 12 a 16 v Bratislave.  

V jednom dome pre 12 dospelých ľudí  s mentálnym postihnutím a v druhom pre 12 

dospelých ľudí s duševnými poruchami a poruchami správania. 

Odborní tím tvorí 11 zamestnancov v zložení 4 sociálni pracovníci, 6 inštruktori sociálnej 

rehabilitácie a koordinátor ZPB. 

Poslaním ZPB je poskytovať prostredníctvom podporovaného bývania dospelým ľuďom 

so špeciálnymi potrebami takú podporu a pomoc, aby mohli žiť plnohodnotný samostatný 



život. Vytvárať podmienky, ktoré pozitívne ovplyvňujú kvalitu ich života. Zmyslom 

poskytovania našej sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je sociálne 

začlenenie dospelých ľudí, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a predchádzať ich 

sociálnemu vylúčeniu. 

Cieľ sociálnej služby v ZPB 

-     čo najviac priblížiť prijímateľovi sociálnej služby – obyvateľovi ZPB, bežný spôsob 

života (zamestnanie, povinnosti spojené s chodom domácnosti, oddych a  u tých 

obyvateľov, u ktorých neexistuje funkčné rodinné zázemie aj budovanie vzťahov 

a sociálnej siete i mimo zariadenia) 

-    zvýšiť sebakompetencie prijímateľa 

-    prehĺbiť kontakt s realitou prostredníctvom reálnych a pre prijímateľa zmysluplných 

denných režimových činností 

-    vytvoriť prostredie dôvery a spolupatričnosti (budovať a podporovať sociálne 

zručnosti vedúce k možnosti kooperácie a pozitívnej dynamike v skupine). 

PRIORITY V ROKU 2021 

Počas pandemických obmedzení z dôvodu koronavírusu sme mali každodenné komunity 

s klientmi, ktoré boli zamerané na rozhovory s nimi. Preberali sme rôzne témy ako napríklad 

ako dodržiavať opatrenia, čo je testovanie, očkovanie a iné. Celkový život sa musel 

prispôsobiť  spoločenskej situácii. Podporovali sme online stretnutia s blízkymi a kamarátmi. 

Tiež sme využívali možnosti online  muzikoterapie, ktorú pravidelne robili zamestnanci z 

DSSpKM. Preferovali sme aktivity v interiéri - pozeranie krátkych videí na rôzne poučné 

témy ale aj hudobné filmy alebo súťažné relácie. Tiež sa nám osvedčilo spoločné plánovanie, 

nákupy a následné varenie obedov počas víkendov. 

HLAVNÉ AKTIVITY V ROKU 2021 

20., 22. a 29. Február - Potulky skupinky klientov v prírode - Ovsište, Železná studienka. 

9.Február - Tvoríme pozdravy. Valentín sa blíži. 

15.Február - Fašiangy - spoločne sme uvarili fazuľovú polievku a napiekli rôzne druhy šišiek. 

21.Marec – Fotografiou sa pripájame k podpore ľudí s Downovým syndrómom. 

21.Marec – Očkovanie v Karlovke proti Covidu – 19. Laci po očkovaní povedal: „Je dobrá tá 

vakcína, hneď mám dobrú náladu." 

29.Marec - Janka dnes oslávila okrúhle narodeniny. Gratulujeme všetko najlepšie. Ďakujeme 

za príjemnú oslavu. 

4.Apríl – Spoločne strávené Veľkonočné sviatky s tradíciami. 

22. Apríl - Pri príležitosti Dňa zeme sme upratali záhradu a vysadili kvety. Pobyt vonku a 

práca nám urobili dobre. 

11. Jún - Dobrovoľnícky projekt “Naše mesto”. Dobrovoľníci umývali okná, práca im išla 

výborne a dobrá nálada je už samozrejmosťou. 

15. Jún – Práca v záhrade – odstraňovanie buriny, upratovanie, skladanie hojdačky 



17,.21, 22. jún - Natieranie záhradného nábytku olejom. Kosenie. Ruku k dielu pridali viacerí.  

27. Jún – Žabka kváka, opekačka - grilovačka nás láka. Štefan kuchtí šaláty aj domáci mätovo 

- citrónový nápoj. Ohník dymí špekačky sa opekajú hladné brušká už čakajú. Veselosť, radosť 

zo stretnutí, spev a tanec na konci.  

Aj keď bolo teplo, ale stálo to zato. 

20. Júl – Ocenení na Fašiangovom bále navštívili UFO a dali si koláčik a kávičku. (Janka 

a Laci) 

31. August - Vyšli sme si na Radničkine trhy. 

18. September - Gril párty. Od rána sa u nás pieklo, upratovalo, chystalo, aby sme o 12 - tej 

mohli začať s grilovaním. 

27. - 30. November - Pečenie a zdobenie Perníkov. 

28. November - V prvú adventnú nedeľu sme postavili stromček a urobili adventný veniec. 

19. December - Predvianočné posedenie. Kapustnica a koláčiky boli výborné. Najkrajšie však 

bolo, že sme boli spolu. 

5. REGIONÁLNE DIAGNOSTICKO-PORADENSKÉ CENTRUM (RCA) 

 

Súčasťou Centra sociálnych služieb prof. K. Matulaya je Regionálne diagnosticko-poradenské 

centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami (RCA), ktoré poskytuje 

základné sociálne poradenstvo a fakultatívne sociálne služby.  

Odborný tím tvoria psychológ a liečebný pedagóg. Spolupracujú aj s internými 

zamestnancami DSSpKM ako je psychológ a logopéd prípadne s externými odborníkmi a 

inštitúciami podľa potreby klientov. 

RCA poskytuje deťom a dospelým občanom s autizmom a inými vývinovými poruchami : 

terapeutickú intervenciu diagnostiku a spracovanie komplexnej správy konzultácie a 

poradenstvo (psychologické, špeciálno pedagogické a základné sociálne poradenstvo). 

Služby RCA sa poskytujú:  

ambulantnou formou – na dohodnutý termín v sídle RCA  

terénnou formou – podľa potrieb rodičov a iných zariadení ( DSS, ZŠ,MŠ...)  

RCA poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť tak, aby sa zlepšila kvalita života ako 

samotného dieťaťa, tak aj celej rodiny.  

Služby RCA okrem základného sociálneho poradenstva sú platené v zmysle cenníka, ktorý je 

súčasťou VZN BSK a je zverejnený na našej webovej stránke.  

PRIORITY V ROKU 2021  

Prioritou v roku 2021 bola naďalej včasná diagnostika a intervencia u detí do 3 rokov veku a 

zvyšovanie rodičovských kompetencií pri vyslovení podozrenia na nešpecifický vývin dieťaťa 

v obraze poruchy autistického spektra a práca s deťmi a rodinou v školskom veku s 

Aspergerovým syndrómom. 



 1. včasná diagnostika bola zameraná na diferenciálnu a vývinovú diagnostiku. Na základe 

podrobnej diagnostiky boli vyslovené diagnostické závery a následné odporúčania na prácu s 

dieťaťom. Diagnostické závery boli spísané do komplexnej diagnostickej správy. 

 2. včasná intervencia bola prioritne zameraná na stimuláciu sociálnej komunikácie, 

kooperácie a hry. Podmienkou bola intenzívna spolupráca s rodinou. Na základe nami 

stanovených priorít prijímania klientov do intenzívnej včasnej stimulácie sa nám podarilo 

zaradiť väčšinu rizikových deti do intenzívnej starostlivosti.  

3. zvyšovanie rodičovských kompetencií bolo súčasťou intenzívnej včasnej stimulácie. 

Prostredníctvom individuálnych odborných konzultácií sme vzdelávali rodičov v tom, ako 

pristupovať k dieťaťu, ako s ním komunikovať, ako s ním pracovať v domácom prostredí a 

ako zvládať náročné výchovné situácie. Súčasťou bolo aj sociálne poradenstvo v rámci 

kompenzácií a poradenstvo v oblasti zaradenia dieťaťa do predškolskej starostlivosti. 

 4. skupina detí školského veku s Aspergerovým syndrómom. Práca s touto skupinou bola 

zameraná na cielenú intervenciu s dieťaťom (sociálne zručnosti) a konzultácie s rodičmi, ale 

aj triednymi učiteľmi detí, ktoré absolvujú terapeutickú intervenciu. V rámci zvyšovania 

rodičovských kompetencií sme sa zamerali na zvládanie náročných výchovných situácií v 

súvislosti s fungovaním v prirodzených sociálnych situáciách a zvládanie stresových a 

úzkostných stavov u detí.  

HLAVNÉ AKTIVITY V ROKU 2021  

Odborný tím RCA úzko spolupracuje so všetkými druhmi sociálnych služieb v rámci 

CSSpKM, je súčasťou realizovaných aktivít, pomáha pri riešení problémov v súvislosti s 

prijímateľmi sociálnych služieb (zmena správania, zdravotného stavu a pod.). Medzi hlavné 

aktivity RCA patrí intenzívna participácia na vzdelávaní zamestnancov CSSpKM v oblasti 

porúch autistického spektra, ktoré sa realizovalo počas celého roka 2021 (podľa aktuálnych 

možností vzhľadom na covid situáciu ) a metodické a odborné vedenie zamestnancov 

pracujúcich s klientmi s poruchou autistického spektra. 

RCA sa aktívne podieľalo na Online konferencii Aspergerov syndróm: Výzvy a možnosti 

13. – 14. októbra 2021. 

V priebehu roku 2021 sa realizovalo prezenčné a online vzdelávanie pre poradne v spolupráci 

s Vierou Hincovou -A Centrum  -vzdelávanie zamerané na prácu s klientom a rodinou s 

Aspergerovým syndrómom. Tento vzdelávací program vznikol ako výstup z projektu 

Inklúzia krok za krokom a reaguje na potrebu zvýšenia odborných kapacít pre prácu 

s klientami a rodinami s Aspergerovým syndrómom. Realizáciu programu podporil 

Bratislavský samosprávny kraj z individuálnych dotácií, preto mali prednosť poradenské 

zariadenia z Bratislavského kraja. V prípade že sa počet miest na vzdelávaní pre BSK  

nevyčerpá, budú do vzdelávania zaradení aj účastníci mimo BSK.  

Lektori sa podelia o praktické skúsenosti z praxe sprevádzania detí, mladých ľudí a dospelých 

s Aspergerovým syndrómom a ich rodín. Do spoločného vzdelávacieho programu sú zapojené 

nasledovné pracoviská: 



Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya: Mgr. Monika Bárdošová, Mgr. Jana 

Čajágiová, Mgr. Katarína Hollá,  

A Centrum: Mgr. Viera Hincová,  

Regionálne edukačno- sociálne centrum Nové Zámky – PaedDr Renáta Póčová,  

Vzdelávacie centrum ASD Vision Mgr. Katarína Reinoldová,  

Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva a prevencie pri Spojenej škole Trenčín: Mgr. 

Ľubomíra Dunčáková,  

TiJa Poprad Mgr. Jana Repaská a ďalší. 

OBSAH VZDELÁVANIA: Teoretické poznatky: 20 hodín, Praktické zručnosti pre prácu 

s klientom s AS: 40 hodín    

Po absolvovaní uvedených tém vzdelávania sa realizovali  2 supervízne semináre, kde 

účastníci  vzdelávania priniesli informácie o svojich skúsenostiach z aplikácie získaných 

poznatkov a získali spätnú väzbu od lektorov vzdelávania.  

VZDELÁVANIE 

Vzniknutá situácia spojená s pandémiou COVID 19  nás prinútila aj v tomto roku upraviť 

podmienky vzdelávania. 

Naše semináre prebiehali väčšinou online formou a boli zamerané na rozšírenie vedomosti 

v odbornej sfére – status prijímateľa, rozvoj komunikácie u neverbálnych detí, adaptácia 

a zaškoľovanie nového zamestnanca, psychohygiena na pracovisku, vzťahová väzba, inklúzia 

krok za krokom, kľúčové kompetencie poskytovateľov, nenásilná komunikácia, prvá pomoc 

pre telo a dušu, hranice vo vzťahu s klientom, ja a moja profesionalita. Počas leta absolvovalo 

16 zamestnancov zariadenia I.cyklus bazálnej stimulácie a počas jesene zamestnanci ŠZ zase 

pravidelné témy z aplikovanej behaviorálnej analýzy. 

Hneď ako to bolo možné, zamerali sme sa na skupinové supervízie, ktoré sme využili na tie 

najpálčivejšie témy. Uskutočnilo sa 11 supervízií, viaceré aj za finančnej podpory TU SME, 

neinvestičného fondu. Zvolili sme možnosť stálych  supervízorov, keďže aj zamestnanci 

potrebovali kontinuitu pri riešení niektorých problémov. Samostatnú supervíziu mali aj  

vedúci zamestnanci. V decembri sme spoločne absolvovali SWOT analýzu. 

Zoznam supervízorov: Mgr. Kristína Mózešová, Mgr. Martin Simon, Mgr. Katarína 

Debnáriková 

6. PROJEKTY V ROKU 2021 

 

Cez Nadáciu  Tesco sa nám podarilo  pokračovať v realizácii permakultúrnej 

senzorickej  záhrady v areáli na Lipského 19 . Postupne sa napĺňa zámer -  vytvorenie 

interaktívneho priestoru pre všetkých klientov, zamestnancov ale aj ľudí z okolitej komunity 

tak, aby vnímali prírodu ako súčasť svojho života, ktorý prechádza všetkými fázami – od 

počiatočnej prípravy prostredia, cez nákup stromčekov a rastlín a ich výsadbu až po 



každodennú starostlivosť o záhradu. Do všetkých aktivít sme dokázali primerane zapojiť PSS, 

aj tých s najťažším postihnutím. 

7. DOBROVOĽNÍCTVO 

 

Aj tento rok sa podarilo zorganizovať tradičnú dobrovoľnícku akciu NAŠE MESTO, ktorú 

organizuje Nadácia PONTIS. V rámci projektu „Zmeňme to spoločne“ prišlo 55 

dobrovoľníkov, ktorí umývali okná v ZPB aj v budovách na Lipského 13 a 19, dali do 

poriadku záhrady, natreli altánok a plot,  

Zúčastnili sa dobrovoľníci z firmy IBM, Human Dynamic Europe a YIT Slovakia.  

8. PODPORUJÚ NÁS  

 

Prijímateľov a zamestnancov CSSpKM ako aj jednotlivé akcie a aktivity počas celého roka, 

realizované projekty a vzdelávanie podporujú a finančne dopĺňajú: 

 

TU SME, neinvestičný fond    www.tusmenf.sk 

 

   www.tusmedoma.org 

9.    HOSPODÁRENIE ZARIADENIA 

 
Príjmy 2021 

 
EK Názov Suma v eur 

212 Príjmy za prenájom 162 € 

223 Príjmy za poskytnuté sociálne služby 106 641 € 

223 Príjmy za služby RCA 7 233 € 

223 Príjmy za stravné  13 107 € 

292 Ostatné príjmy - dobropis 3 289 € 

292 Ostatné príjmy - vratky 22 283 € 

292 Ostatné príjmy – GL poskytnutá zľava 527 € 

311 Granty 2 190 € 

312 Transféry 114 274 € 

453 
Prevod prostriedkov z darovacieho 

účtu 
3 123 € 

  Príjmy celkom 272 829 € 

   



 

Výdavky 2021 

 

EK Názov Suma v eur 

61x Mzdové náklady 
1 384 739 

€ 

62x Poistné a príspevok do poisťovní 495 976 € 

631 Cestovné 90 € 

632 Energie, voda a komunikácie 79 485 € 

633 Materiál  81 227 € 

634 Dopravné 5 828 € 

635 Rutinná a štandardná údržba 49 180 € 

636 Nájomne za prenájom 123 € 

637 Služby 97 213 € 

642 Transfery 12 836 € 

  Bežné výdavky celkom 
2 206 697 

€ 

71x Kapitálové výdavky 27 410 € 

819 Finančné operácie výdavkové 0 € 

  Výdavky celkom 
2 234 107 

€ 

 

10.  KONTAKTY 

 

CENTRUM  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. KAROLA MATULAYA PRE DETI 

A DOSPELÝCH 

LIPSKÉHO 13 

BRATISLAVA 

841 01 

www.csspkm.sk 

 

RIADITEĽKA, ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA 

Mgr. Jana ČAJÁGIOVÁ 

mail:   cajagiova@csspkm.sk  

telefón:  0948 292626, +421/2/6436 2508 

 

REGIONÁLNE DIAGNOSTICKO-PORADENSKÉ CENTRUM (RCA) 

Mgr. Monika Bárdošová 

mail:   bardosova@csspkm.sk 

telefón: +421/911 211 744, +421/2/6436 3262 

 

http://www.csspkm.sk/
mailto:cajagiova@csspkm.sk
mailto:bardosova@csspkm.sk


ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE 

Mgr. Ivana Kubincová 

mail:   autisti@csspkm.sk, kubincova@csspkm.sk 

telefón: +421/948 119 616   

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Mgr. Ingrid Bezáková 

mail:  bezakova@csspkm.sk 

telefón: +421/2/6436 6142 

 

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA 

Mgr. Júlia Krupová 

mail:   krupova@csspkm.sk 

telefón: +421/948 072 332, +421/911 836 482 

 

ÚSEK EKONOMIKY 

Andrea Janebová 

mail:   janebova@csspkm.sk 

telefón: +421/2/6436 4262 

 

 

 

mailto:autisti@csspkm.sk
mailto:bezakova@csspkm.sk
mailto:krupova@csspkm.sk
mailto:janebova@csspkm.sk

