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Úvod 

Vážené dámy a páni, 

 

dovoľte, aby sme Vám prostredníctvom tejto výročnej správy umožnili nahliadnuť do sveta 
a života Domova dôchodocov Šaľa. Chceme Vám priblížiť pohľad na dianie , život a prácu 
Domova dôchodcov Šaľa. 
 

Podľa údajov a obrazovej dokumentácie môžete nahliadnuť do atmosféry nášho zariadenia 
a zhodnotiť, ako sa nám darilo napĺňať náš cieľ, ktorým je komplexná starostlivosť  o našich 
klientov.  

Oproti minulému obdobiu v rámci našej činnosti a poskytovaní sociálnych služieb nastalo 
niekoľko významných zmien a významných udalostí. 

V apríli 2017 Domov dôchodcov oslávil prvý rok svojej činnosti. Za ten jeden rok sa nám 
podarilo naplniť kapacitu zariadenia a dokonca  vedieme rozsiahly  poradovník žiadateľov 
o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov ale aj v zariadení opatrovateľskej 
služby, čo nasvedčuje, že je o naše služby zo strany žiadateľov záujem. Zároveň je to pre nás 
aj výzva nepoľaviť v našej činnosti, pracovať k plnej spokojnosti našich klientov a zároveň 
naplniť očakávania súčasných klientov ale aj budúcich. 

Podstatnou zmenou, ktorá sa udiala v našej štandartnej činnosti je poskytovanie  terénnej 
sociálnej služby jedáleň. V rámci tejto sociálnej služby od mája 2017 Domov dôchodcov 
prevzal zabezpečovanie  a  prípravu jedla – obeda – pre osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek 
a majú o túto službu záujem od OSS Šaľa, a stal sa tak jediným poskytovateľom sociálnej 
služby tohto druhu  v meste Šaľa. Klienti si tak môžu  v každý pracovný deň jedlo osobne 
odobrať, alebo môžu využiť aj službu donášky jedla do domácnosti.  
 
Domov dôchodcov Šaľa  disponuje rehabilitačným  pavilónom,  kde na základe  Rozhodnutia 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor zdravotníctva, poskytujeme našim klientom 
zdravotnícke služby v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. K tomu slúžia 
rôzne liečebné a rehabilitačné stroje, prístroje a zariadenia, pomocou ktorých  môžu naši 
klienti , na základe odborného vyšetrenia a odporučenia rehabilitačným lekárom ,ktorý 
pravidelne navštevuje naše zariadenie, rôzne liečebné procedúry, ako je napr.  Elektroliečba, 
magnetoterapia, ultrazvuk, laserová terapia, parafín. Súčasťou týchto priestorov je aj krásna 
telocvičňa.  

 
Poskytovanie našich služieb využívajú obyvatelia mesta Šaľa, ale záujem je aj od obyvateľov 
okolitých obcí a miest. Súto hlavne ľudia, ktorí potrebujú pomoc, ktorí sa ocitli v zdravotnej 
alebo sociálnej tiesni. Je našou výzvou a úlohou do budúcnosti, zodpovedným prístupom 
poskytnúť a zabezpečiť pre našich klientov komplexnú starostlivosť po každej stránke,  
poskytnúť milé a láskavé slovo, a tak aspoň z časti vynhradiť to, čoho sa museli  pre svoj 
nepriaznivý zdravotný stav vzdať a odkázanosť na pomoc inej osoby vzdať,  a to je domov.  
 
Starnutím organizmu sa mení i postavenie v živote a spoločnosti. Rozumný a objektívny 
človek si všíma zmeny, ktoré prebiehajú. Nesnaží sa ich negovať, ale prijímať s pokojom a 
porozumením. Nakoniec, ani iná cesta neexistuje. Starnutie nikto z nás nezastaví.. .. 



 
Starnutie nie je len negatívne. 

Nemalo by byť. Má i svoje pozitívne stránky. Životné skúsenosti, múdrosť  a nadhľad. 
Starnutie je i viac rozvahy a väčšia zdržanlivosť. Menšia náročnosť i menšie očakávania. 
Starnutie je prirodzený proces v prírode. Starnú živočíchy i stromy. Pokusy človeka zastaviť a 
spomaliť starnutie sú márne a naivné. Snaha urobiť starnutie pokojným a zmysluplným je 
užitočné a rozumné. Napokon, seniorov stále pribúda. 
 

V našom zariadení našlo svoje profesionálne uplatnenie 41 zamestnancov, ktorí svojou 
obetavou,  náročnou prácou a trpezlivosťou prispeli k lepšiemu životu našich klientov, preto by 
som chcela aj touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom za ich náročnú a obetavú prácu, 
ktorá sa pre mnohých z nich stala životným poslaním. 

 

 
 

 

 

 

        PhDr. Janka Hušvétyová 

                       riaditeľka DD Šaľa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



Identifikačné údaje 

 

Názov: Domov dôchodcov Šaľa 

Sídlo: Nešporova 1010/19,  927 01  Šaľa 

Dátum zriadenia organizácie: 20. septembra 2015 

Reg. číslo:  327. , Nitriansky samosprávny kraj 

Cieľová skupina: v zmysle § 35, § 36 a § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

IČO: 48484342 

DIČ: 2120161 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán: PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka 

Kontakt: 0905 475812 

Mail: husvetyova@sala.sk 

Web: domovdochodcov.sala.sk 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali na základe ustanovení § 11 ods. 4 písm. 1) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súvislosti s § 21 až § 23  
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 9, 35, 36, 58 a § 80 zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o z mene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodlo 
Uznesením   č.  6/2015 – XIII. zo  6. zasadnutia   Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa      17. 
septembra 2015 o zriadení rozpočtovej organizácie mesta – Domov dôchodcov Šaľa 
a schválení zriaďovacej listiny.  

 

 

 

Predmet činnosti, druh a forma sociálnej služby 

1. Domov dôchodcov Šaľa je rozpočtová organizácia zriadená za účelom poskytovania 
sociálnych služieb ako verejný poskytovateľ sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 
o sociálnych službách“). Vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje 
vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu 
ustanovenom zákonom o sociálnych službách pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré 
poskytuje. 

2. Domov dôchodcov poskytuje z hľadiska druhu sociálne služby na riešenie nepriaznivej 
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia  dôchodkového veku, ktorými sú: 
a) Zariadenie pre seniorov (ďalej aj ako „ZPS“) podľa § 35 zákona o sociálnych službách, 

v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek 
a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.  
podľa prílohy č.3, alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje 
z iných vážnych dôvodov, forma sociálnej služby je celoročná pobytová, 

b)  Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej aj ako „ZOS“) podľa § 36 zákona 
o sociálnych službách, v ktorom sa poskytuje sociálna služby na určitý čas plnoletej 
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3, ak 
jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu, forma sociálnej služby je pobytová, 

c) Podporná služba podľa § 58 zákona o sociálnych službách, ktorou je poskytovanie 
stravovania v jedálni ambulantnou a terénnou formou. 

Domov dôchodcov v rámci poskytovania sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 
dovŕšenia dôchodkového veku poskytuje odborné činnosti ( pomoc pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu 
a pod.) , obslužné činnosti (ubytovanie, upratovanie, stravovanie, pranie, žehlenie) záujmovú 
činnosť a vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť.  



Zariadenie pre seniorov poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc 
pobytovou formou na neurčitý čas, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov. Do zariadenia sa prijímajú občania na základe žiadosti o 
prijatie a aktuálneho Lekárskeho nálezu, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie 
o odkázanosti osoby na sociálnu službu. 

 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba prechodne na určitý čas a to po 
dobu troch mesiacov s možnosťou predĺženia poskytovania sociálnej služby po každých troch 
mesiacoch prevažne až do jedného roka. Do zariadenia sa prijímajú občania na základe žiadosti 
o prijatie a aktuálneho Lekárskeho nálezu, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné 
rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu. 

Celková kapacita zariadenia je 80 miest, pričom pôvodný zámer prerozdelenia lôžok bol 60 
miest pre Zariadenie pre seniorov (ZPS) a 20 miest pre Zariadenie opatrovateľskej služby 
(ZOS). Z prvých mesiacov fungovania zariadenia bolo zrejmé, že vzhľadom na skutočnosť, že 
v meste Šaľa nie je hospic a do zariadenia boli prijímaní klienti neraz vo veľmi vážnom 
zdravotnom stave, malo zariadenie vysokú fluktuáciu klientov. . Z toho dôvodu a dôvodu 
nenaplnenosti kapacity zariadenia v roku 2016  mesto Šaľa, ako zriaďovateľ, zaslalo 
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Riadiacemu orgánu pre ROP žiadosť 
o súhlas so zmenou prerozdelenia kapacít zariadenia z pôvodného členenia 60 miest ZPS a 20 
miest ZOS na 75 miest ZPS a 5 miest pre ZOS, ktorá bola zo strany ministerstva akceptovaná. 

V priebehu roka 2017 bola kapacita zariadenia plne obsadená a v súčasnosti evidujeme 92 
žiadostí o umiestnenie v ZPS a 5 žiadostí pre ZOS, čo teda naznačuje, že záujem o tieto služby 
je neustále vysoký. Toto číslo a záujem  o naše  zariadenie  nám aj napovedá, že dokážeme plne 
konkurovať  zariadeniam podobného typu v okolí, čo nás zároveň zaväzuje k tomu, aby sme 
svoju prácu robili naďalej dobre, kvalitne a zodpovedne. 

 

 

Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb. 

 

Budova Domova dôchodcov  je v meste dobre situovaná, včlenená  medzi obytnými domami 
v tichej lokalite. Integrovanosť zariadenia v prostredí je dostatočná, čo umožňuje dostupnosť 
rôznych typov služieb, ako napr. obchod, pošta, zastávka, mestský úrad, čo súvisí aj 
s možnosťou nadviazania a rozvíjania rôznych typov  sociálnych kontaktov. Na jeho výstavbu 
sa mesto rozhodlo využiť areál bývalej materskej školy na ul. Nešporovej, ktorý bol 
vybudovaný v roku 1973 a tvorí ho komplex 5 prízemných budov o celkovej ploche cca 1 141 
m2. Uvoľnený objekt  bol zrekonštruovaný  a prístavbou ďalšieho dvojpodlažného krídla 
a nadstavbou v strednej časti jestvujúceho objektu vzniklo zariadenie komplexného 
zabezpečenia sociálnych služieb s dostupnosťou pre starých a zdravotne ťažko postihnutých 
občanov. 

 



 ZARIADENIE BOLO VYBUDOVANÉ S  
PODPOROU EURÓPSKEJ  ÚNIE,  Z EURÓPSKEHO FONDU 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU  SR 
 

 

Budova Domova dôchodcov  je v meste dobre situovaná, včlenená  medzi obytnými domami 
v tichej lokalite. Integrovanosť zariadenia v prostredí je dostatočná, čo umožňuje dostupnosť 
rôznych typov služieb, ako napr. obchod, pošta, zastávka, mestský úrad, čo súvisí aj 
s možnosťou nadviazania a rozvíjania rôznych typov  sociálnych kontaktov. Na jeho výstavbu 
sa mesto rozhodlo využiť areál bývalej materskej školy na ul. Nešporovej, ktorý bol 
vybudovaný v roku 1973 a tvorí ho komplex 5 prízemných budov o celkovej ploche cca 1 141 
m2. Uvoľnený objekt  bol zrekonštruovaný  a prístavbou ďalšieho dvojpodlažného krídla 
a nadstavbou v strednej časti jestvujúceho objektu vzniklo zariadenie komplexného 
zabezpečenia sociálnych služieb s dostupnosťou pre starých a zdravotne ťažko postihnutých 
občanov. 

 



 

 

Podrobnému popisu budovy a prevádzky sme sa venovali vo Výročnej správe za rok 2016. 

V priebehu roka 2017 Mesto Šaľa odovzdalo do správy majetku Domova dôchodcov Šaľa 15  
elektricky polohovateľných postelí s príslušenstvom a antidekubitným matracom, čo značne 
zvýšilo  štandard kvality poskytovaných služieb pre klientov s obmedzenou mobilitou, alebo 
úplne imobilným. Koncom roka 2017 sa nám podarilo zakúpiť z vlastných prostriedkov ešte 
29 elektricky polohovateľných postelí a poskytnúť tak vyšší komfort a pohodlie na lôžku pre 
našich klientov.  Z príspevkov sponzorov a z časti vlastných prostriedkov  sme dokázali pre 
klientov zadovážiť rôzne rehabilitačné pomôcky, zdravotné pomôcky a prístroje,   
prostredníctvom ktorých je možné zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb nielen v oblasti 
bývania, stravovania a zaopatrenia, ale aj v oblasti starostlivosti o zdravie klientov a pre 
personál jednoduchšiu manipuláciu s imobilným klientom. 

 

 

Riadenie a organizácia zariadenia 

Domov dôchodcov Šaľa je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa. 
Štatutárnym orgánom Domova dôchodcov Šaľa je riaditeľka, ktorá je oprávnená konať v jeho 
mene navonok vo všetkých veciach a zodpovedá za jeho činnosť a hospodárenie. Do funkcie 
ju vymenúva a z funkcie odvoláva  Mestské zastupiteľstvo v  Šali na návrh primátora mesta.   
Riaditeľke sú priamo podriadení vedúci zamestnanci úsekov.  Vedúceho úseku menuje 
a odvoláva riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa. 

 

 



ZPS a ZOS sa člení na úseky: 

A.) Sociálny úsek 
B.) Zdravotný a opatrovateľský úsek 
C.) Stravovací úsek  
D.) Prevádzkovo – ekonomický úsek 

Úseky sú povinné navzájom súčinne spolupracovať a zabezpečovať koordináciu práce tak, aby 
bola zabezpečená riadna prevádzka zariadenia. Úseky prostredníctvom vedúcich úsekov môžu 
riaditeľke podávať návrhy na skvalitňovanie služieb poskytovaných v zariadení ako aj návrhy 
na zlepšenie práce. 

 

Organizačné členenie 
Pracovné miesta zamestnancov 

 

Riaditeľ  /1/ 1   VŠ II. stupňa sociálna práca min.3 roky praxe 
 

Sociálny úsek    /2/  
Vedúca sociálneho úseku 1  - VŠ min. I. stupeň sociálna práca 
Sociálny pracovník 1  - VŠ min. I. stupeň sociálna práca 

 

Zdravotný a opatrovateľský úsek   /18/  
Vedúca zdravotného a opatrovateľského úseku 1 – stredoškolské – diplom. sestra 
Zdravotná sestra 2 – stredoškolské, vyššie odborné 
Zdravotnícky asistent 2 - stredoškolské 
opatrovateľka 8 - opatrovateľský kurz v rozsahu min. 220 hod. 
lekár 1 - VŠ  
sanitár 2 – stredoškolské, odb. sanitár 
masér 1 – stredoškolské, prax min. 3 roky 
Rehabilitačný pracovník 1 – stredoškolské, prax min. 3 roky 

 

Stravovací úsek   /8/  
Vedúca stravovacieho úseku 1 – stredná  škola prax min. 5 rokov 
kuchár 4 – stredné odborné 
Pomocná sila 3 – učňovské + prax v kuchyni 

 

Prevádzkovo ekonomický úsek   /11,5/  
Vedúci prevádzkovo ekonomického úseku 1 – stredoškolské 
Administratívny pracovník 1 - stredoškolské 
Pracovník prvého kontaktu 2 - stredoškolské 
Údržbár, vodič 1,5 - učňovské, VP skupiny B + prax 
Zamestnanec práčovne 2 - učňovské 
upratovačka 4 – učňovské (základné) 

 



Organizačná štruktúra 

Domov dôchodcov, ul. Nešporova 1010/19,  927 01  Šaľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálny úsek. 

 

Sociálne služby pre klientov DD boli poskytované ako celoročné pobytové sociálne služby 
v zmysle § 35 a § 36 zákona o sociálnych službách. 

Počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej 
služby v roku 2017 bolo 109 ľudí, z toho 80 žien a 29 mužov. Z toho 25 zomrelo a 4 odišli čiže 
stav k 31.12.2017 bol 80 ľudí. Z toho 75 miest zariadenie pre seniorov a 5 miest opatrovateľskej 
služby. 
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Veková štruktúra obyvateľov domova v roku 2017 

 

Vek prijímateľov Počet prijímateľov 

60 – 65 rokov 2 ľudia 

66 – 75 rokov 20 ľudí 

76 – 85 rokov 42 ľudí 

86 – 95 rokov 42 ľudí 

96 a viac rokov 3 ľudí 

celkom 109 ľudí 

 

 

 

 

Pohyb obyvateľov – celkový počet klientov v roku 2017 

 

Pohyb obyvateľov – 
celkový počet 
ukazovateľ 

merná 
jednotka 

počet 

Počet obyvateľov 
k 31.12.2017 

osoba 109 

Priemerný počet 
obyvateľov 

osoba 109 

Obyvatelia ktorí 
odišli 

osoba 4 

2
20

42

42

3

Veková štruktúra obyvateľov

60 - 65 rokov 66 - 75 rokov 76 - 85 rokov 86 - 95 rokov 96 a viac rokov



Obyvatelia , ktorí 
zomreli 

osoba 25 

Z toho zomrelí muži osoba 5 

Z toho zomrelé ženy osoba 20 

Priemerný vek 
obyvateľov 

rok 81,57 

Počet dní prevádzky 
zariadenia 

deň 365 

 

 

 

 

Stupeň  odkázanosti 

 

Stupeň  Počet klientov 
IV. 36 
V. 36 
VI. 37 

  

109

25
20

4
5

80

Celkový počet klientov

počet obyvateľov obyvatelia, ktorí zomreli

z toho zomrelé ženy obyvatelia, ktorí odišli

z toho zomrelí muži celkový stav klientov k 31.12.2017



 

 

Pomoc a sociálne poradenstvo v rámci komplexných poradenských služieb súčasným, ako aj 
potenciálnym prijímateľom  sociálnych služieb v priebehu roka zabezpečovali  dve sociálne 
pracovníčky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon). 

 

Kultúrno – záujmová činnosť v Domove   dôchodcov Šaľa v roku 2017 

 

 

Prijímateľom sociálnych služieb zabezpečujeme okrem základných fyziologických potrieb, aj 
pocit bezpečia, príjemnej, rodinnej atmosféry, a to hlavne prístupom zamestnancov a 
zmysluplným naplnením dňa. Snažíme sa aby bol  deň našich klientov naplnený záujmovou 
aktivitou, ktorá ich posilňuje a nevyčerpáva.  

Kultúrno - záujmovú činnosť v  Domove dôchodcov Šaľa zabezpečovali počas celého roka 
sociálne pracovníčky, ktoré  zostavujú mesačný plán aktivít, prihliadajúc pri tom na 
individuálne potreby a záujmy klienta v súlade s individuálnym rozvojovým plánom klienta.  

 

Organizujeme aktivity rôzneho druhu, ktoré pozitívne vplývajú na  celkové prežívanie a 
správanie človeka. Aktivity sú rôznorodé, podľa momentálneho fyzického a psychického 
stavu klientov a fantázie zamestnancov. Nikto nikoho do ničoho nenúti.  Po raňajkách majú 
možnosť klienti zúčastňovať sa skupinového cvičenia pri ktorom klienti sedia a teda sa ho 
môžu zúčastňovať aj klienti na vozíčku. Do tohto cvičenia sú zaraďované aj aktivity na 
precvičovanie mysle a pamäťové cvičenia. 

33%

34%

33%

Stupeň odkázanosti

IV.

V.

VI.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci záujmovej činnosti pripravujeme a organizujeme pre našich klientov rôzne aktivity, 
z ktorých si podľa momentálneho zdravotného stavu a fyzickej či psychickej pohody môžu 
vybrať. Na pomoc prišli aj členky Denného centra č.1 na ul. Hornej v Šali, ktoré predviedli 
a učili šikovné ruky našich klientov ako sa pletie z papiera. 

    

 
 
 
 
  krúžková činnosť (spev,  výroba ozdobných a darčekových predmetov) 
  ergoterapia (ručné práce, , výroba korálkových stromčekov, maľovanie,  
  pracovné aktivity - starostlivosť o kvety,  zeleň,  
  biblioterapia – Domov dôchodcov disponuje svojou rozsiahlou knižnicou 
  spoločenské hry (karty, človeče....) 
  športové aktivity (ranné rozcvičky, ) 



       

 

 

V rámci kultúrnych aktivít organizovaných pre klientov sa na ich programe spolupodieľajú 
a vystupujú deti zo základných a materských škôl mesta, ale aj profesionálni hudobníci. 

 

 

 

 

V apríli 2017 Domov dôchodcov oslávil prvé výročie, kedy sa otvorili brány zariadenia 
a mohli sme tak privítať prvých obyvateľov domova. Tejto významnej akcie  sa zúčastnil aj 
primátor mesta MgR. Jozef Belický,  prednostka mestského úradu Ing. Jana Nitrayová, hlavná 
kontrolórka mesta Ing. Alžbeta Sedliačiková.  



 

V priebehu roka bolo pre klientov Domova dôchodcov zorganizovaných ešte niekoľko 
kultúrnych a spoločenských akcií, prostredníctvom ktorých sme sa snažili našim klientov 
vyplniť zmysluplne voľný čas, poučiť, zabaviť, zaspievať si či zatancovať.   

 Deň narcisov Domove dôchodcov Šaľa 

 

 

 

 

 

Meranie zrakovej ostrosti 

Veľkej pozornosti sa tešia kultúrne akcie z príležitosti Fašiangov, Dňa matiek, Veľkej noci, 
Mesiaca úcty k starším, Mikuláša, Silvestra a pod. Pri tejto príležitosti sú pre klientov 
organizované posedenia s hudbou a tancom, ktoré tvoria neopakovateľnú atmosféru sviatkov. 
Súčasť života klientov tvorí aj duchovný život – sväté omše, poriadané jedenkrát v mesiaci 
a svätá spoveď. 

 

 

 
 



Zdravotný a opatrovateľský úsek 

 

Činnosti opatrovateľského úseku v Domove dôchodcov Šaľa sú poskytované v zmysle zákona 
o sociálnych službách . Úkony pri celkovej opatrovateľskej starostlivosti o klientov 
zabezpečuje kvalifikovaný odborný personál, ktorého činnosť koordinuje vedúca zdravotného 
a opatrovateľského úseku. Pracovníčky opatrovateľského úseku pracujú v dvojzmennej 
prevádzke, nakoľko si to charakter zariadenia vyžaduje.   

K činnostiam realizovaných vedúcou úseku patrí pravidelný monitoring celkového 
zdravotného stavu klientov, konzultácie s ošetrujúcimi lekármi, následné plánovanie, 
realizácia a hodnotenie vybraných ošetrovateľských a opatrovateľských intervencií. Vedúca 
úseku zabezpečuje pre klientov zariadenia ordinované lieky, ich dávkovanie a podávania, 
inkontinenčné a kompenzačné pomôcky a prostriedky  pre činnosť opatrovateľského úseku. 
V neposlednom rade komunikuje s príbuznými, zabezpečuje dopravu a sprevádzanie klientov 
na pravidelné kontroly a vyšetrenia v zdravotníckych zariadeniach. Opatrovateľský úsek je 
úzko prepojený a spolupracuje so všetkými úsekmi zariadenia, aby bola pre klienta 
zabezpečená komplexná starostlivosť nie len v oblasti sociálnych a zdravotníckych služieb, 
ale aj v oblasti stravovania bývania a údržby bielizne a šatstva. 

 

Domov dôchodcov Šaľa  disponuje rehabilitačným  pavilónom,  kde na základe  Rozhodnutia 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor zdravotníctva, poskytujeme našim klientom 

zdravotnícke služby v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. K tomu slúžia 

rôzne liečebné a rehabilitačné stroje, prístroje a zariadenia, pomocou ktorých  môžu naši klienti 

, na základe odborného vyšetrenia a odporučenia rehabilitačným lekárom ,ktorý pravidelne 

navštevuje naše zariadenie, rôzne liečebné procedúry, ako je napr.  Elektroliečba, 

magnetoterapia, ultrazvuk, laserová terapia, parafín.  

V telocvični, ktorá je súčasťou rehabilitačného pavilónu  majú  klienti možnosť individuálneho 

aj skupinového cvičenia,  posilniť si horné aj dolné končatiny na špeciálnom prístroji THERA-

TRAINER. Na ponaťahovanie svalov, šliach a rozhýbanie kĺbov majú k dispozícii rôzne 

pomôcky na cvičenie ( lopty, závažia, žinenky, rebriny) Naši klienti majú možnosť používať aj 

bežecký pás a stacionárny bicykel.  

Tieto služby na základe rozhodnutia RÚVZ Nitra a rozhodnutia NSK poskytované výlučne 

klientom Domova dôchodcov Šaľa a sú súčasťou zdravotného a opatrovateľského úseku. 



 

 

 

 

Prevádzkový a ekonomický úsek 

Prevádzkový úsek v priebehu roka zabezpečoval  bežné rutinné obslužné práce, ktoré sú 
súčasťou poskytovaných sociálnych služieb, ako je pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, 
upratovanie či už izieb klientov alebo spoločných priestorov. Samozrejmosťou je aj 
vykonávanie bežnej údržby a opráv, starostlivosť o zeleň a porasty v areáli Domova 
dôchodcov Šaľa. Rozsiahlejšie  opravy, ktoré bolo treba v priebehu roka nevyhnutne vykonať 
sme riešili dodávateľským spôsobom. 

Činnosť ekonomického úseku zabezpečoval v priebehu  odborný zamestnanec, ktorého hlavnou 
činnosťou je okrem iného vedenie komplexnej účtovnej agendy, spracovanie štvrťročných, 
polročných a ročných rozborov hospodárenia, kontrolu plnenia rozpočtu, dodržiavanie 
plánovacej a rozpočtovej disciplíny v zmysle platnej legislatívy. Súčasťou prevádzkovo 
ekonomického úseku je aj administratívny pracovník, ktorý okrem zabezpečovania nákupu 
drobného tovaru vedie pokladňu zariadenia podľa platnej internej smernice o pokladničných 
operáciách. 

 

 

Stravovací úsek 

Ako bolo spomenuté v začiatku výročnej správy, významnou  zmenou v našej činnosti bolo, 
že Domov dôchodcov ako jediný v meste Šaľa  poskytuje terénnu sociálnu službu - jedáleň , 
v zmysle § 58 Zákona o sociálnych službách. Táto skutočnosť však nejako výrazne 
neovplyvnila ani nezaťažila chod stravovací úsek, nakoľko kapacita našej kuchyne je 
stanovená na 300  jedál ( obedov ) denne. Okrem toho samozrejme slúži i na prípravu 
ostatných jedál pre našich klientov, a to raňajky, desiata, olovrant, večera a druhá večera pre 
klientov diabetikov. 



 

Počet stravníkov v DD a OSS Šaľa 
Stravníci spolu od 01.01.2017 do 31.12.2017 : 1326 klientov 

Racionálna strava 1014 klientov 

Diabetická strava  312 klientov 

 

Mesiac DD OSS 
RAC DIA RAC DIA 

január 1614 532 564 31 
február 1457 565 494 28 
marec 1697 602 583 31 
apríl 1680 565 570 30 
máj 1740 586 0 0 
jún 1688 601 0 0 
júl 1707 605 0 0 

august 1767 593 0 0 
september 1722 508 0 0 

október 1777 517 0 0 
november 1860 472 0 0 
december 1806 486 0 0 

 

V tabuľke je uvedený počet klientov, ktorým bolo  poskytované celodenné stravovanie. 

 

76%

24%

Počet stravníkov

racio

dia



Terénna sociálna služba od 01.01.2017 – 31.12.2017 

 

Mesiac ROZVOZ OSOBNÝ ODBER 
 RAC DIA RAC DIA 

január 800 262 421 0 
február 812 259 414 0 
marec 963 293 446 0 
apríl 826 238 301 11 
máj 1393 277 1088 29 
jún 1333 270 1223 30 
júl 1265 284 1059 30 

august 1461 299 1159 34 
september 1319 233 975 34 

október 1667 274 1129 50 
november 1578 274 1022 30 
december 1478 283 880 42 

      
spolu 14895 3246 10117 290 

 

 
 

- 25 012  racionálna strava : rozvoz             14 895 obedov 
                                              osobný odber 10 117 obedov 
 

- 3 536   diabetická strava: rozvoz                 3 246 obedov 
                                            osobný odber        290 obedov 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbor hospodárenia 

k 31.12.2017 

 

 

 

Účtovná jednotka eviduje majetok v správe: 
  
Budovy, stavby 2 947 325,00 

Stroje, prístroje, zariadenia 89 202 
Dopravné prostriedky 15 981 

racionálna strava diabetická strava

14895

3246

10117

260

TERÉNNA SOCIÁLNA SLUŽBA
rozvoz osobný odber



 

 

 

Prijaté dotácie za účtovnú jednotku 
  
Celkom 658 782 
Prenesené kompetencie 307 200 
Originálne kompetencie 64 500 
Vlastné príjmy - vrátené 287 082 

 

 

 

Výdavky za účtovnú jednotku spolu 
  
Celkom 658 782 
Spolu bežné výdavky     371 700 
Osobné náklady 279 082 
Prevádzkové náklady 92 618 
Výdavky z príjmov - prevádzkové náklady 287 082 

 

 

 

 

 

Prenesené kompetencie - dotácie zo štátneho rozpočtu  
   
Dotácia: 307 200€  
Čerpanie: 307 200€  
   
Položka SPOLU osobné náklady  272 486 

611 Tarifné platy 125 459 
612 Osobné príplatky 13 947 
612 Ostatné príplatky 24 836 
614 Odmeny + mimoriadne odmeny 18 000 
620 Odvody 81 745 
637 Dohody mimo pracov. pomeru 7 262 

642015 Náhrada mzdy PN 1 237 

   



   
Položka SPOLU prevádzkové náklady - tovary a služby 34 714 

631 Cestovné náklady 0 
632 Energia, plyn, vodné, stočné, internet, poštovné 12 390 
633 Materiál 8 089 
635 Údržba a oprava 6 715 
637 Služby 7 520 

 

 

Originálne kompetencie - dotácie cez rozpočet mesta z PDFO + vrátené vlastné príjmy 
   
   
Položka SPOLU osobné náklady  224 250 

611 Tarifné platy 78 865 
612 Osobné príplatky 9 710 
612 Ostatné príplatky 18 511 
614 Odmeny + mimoriadne odmeny 7 238 
620 Odvody 98 887 
637 Dohody mimo pracov. pomeru 10 262 

642015 Náhrada mzdy PN 777 

   
   
Položka SPOLU prevádzkové náklady - tovary a služby 127 332 

631 Cestovné náklady 81 
632 Energia, plyn, vodné, stočné, internet, poštovné 50 364 
633 Materiál 52 603 
634 Doprava 1 095 
635 Údržba a oprava 8 042 
637 Služby 15 147 

 

Príjmy za rok 2017 
  
Druh príjmu 
Príjmy za režijné náklady - strava 65 195 
Príjem z ostatných činností DD 221 883 
Príjem z úrokov 4 
SPOLU 287 082 

 

 

 

 



Sociálny fond 
  
Zostatok z roku 2016 1 741 
Tvorba za rok 2017 4 593 
Čerpanie v roku 2017 4 933 
Zostatok k 31.12.2017 1 401 

 

 

Záver 

Účtovná jednotka nevykazuje žiadne pohľadávky  a záväzky  voči zamestnancom, nemá daňové 
nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné 
dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naše poďakovanie sponzorom 

 

EMG Care s.r.o – Ing. Juraj Oravec 

ESPHARM s.r.o Lekáreň OLMED – Oľga Tagajová 

Lekáreň zdravia s.r.o – PharmDr. Kamil Stratený 

Bidfood Slovakia s.r.o – Ing. Peter Sekula 

SLOVCARE s.r.o – Martin Klein 

Nadácia COOP Jednota Ing. Ján Bilinský 

 

 

 

 

 

 

 



Staroba 
Čaká na každého z nás. Prichádza tak pomaly, že si ju niektorí uvedomia v 
poslednej chvíli a nestihnú si ju vychutnať.  

Naša staroba je obraz nášho života. Jeseň života, ako so o starobe poeticky 
píše, je presne to isté, ako jeseň v prírode. Zbierame plody. Ako jablká 
napríklad. Môžu byť krásne, šťavnaté, ale aj nezrelé a dokonca červivé. Závisí 
od záhradníka. V našich životoch máme toho najdôležitejšieho záhradníka. 
Seba. 

Našou úlohou a zároveň poslaním je postarať sa o to, aby naši  klienti mohli 
prežiť pokojnú a slnečnú svoju jeseň života v našom domove, aby si plnými 
dúškami mohli užívať pozornosti,   uznania  lásky a prijatia ktoré im ponúkame . 

 

 

V Šali, 1. júna 2018 

 

 

 

 

 

 

Spracovala : PhDr. Janka Hušvétyová, štatutárny zástupca 

Príspevky:    Odborní zamestnanci DD Šaľa 
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