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Úvod 

Vážené dámy a páni, 

Vo výročnej správe Vám chceme priblížiť pohľad na dianie , život a prácu Domova dôchodcov 
Šaľa. 
 

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

Starnutie je jedným z najťažších období v živote človeka. Rodinný život má pre starého človeka 
veľký význam a spravidla od rodiny očakáva  určitú pomoc.  

Umiestnenie do  zariadenia niektorí seniori chápu ako posledné štádium aktívneho života, čo 
pôsobí na nich stresujúco a prejavuje sa to okrem iného aj v oblasti základných psychických 
potrieb.  
 

 Život v inštitucionálnom zariadení je charakteristický svojou organizovanosťou a tlakom na 
dodržiavanie určitých všeobecne prijatých pravidiel. Klienti si umiestnenie do inštitucionálnej 
starostlivosti spájajú s nutnosťou vzdať sa prinajmenšom časti svojej autonómie, oberajú 
seniora o motiváciu k rôznym prirodzeným aktivitám, ktoré boli v minulosti súčasťou bežného 
seniora /nakupovanie, upratovanie, varenie a pod./ 

 

V tejto situácii je veľmi dôležitý citlivý a profesionálny prístup našich zamestnancov, ktorí sa 
o klienta starajú. 

 

V našom zariadení našlo svoje profesionálne uplatnenie 41 zamestnancov, ktorí svojou 
obetavou,  náročnou prácou a trpezlivosťou prispeli k lepšiemu životu našich klientov, preto 
považujem za povinnosť na tomto mieste poďakovať všetkým zamestnancom za ich oddanú 
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 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. V neposlednom rade zohrávala  
svoju úlohu aj skutočnosť, že  rodiny si svojich blízkych nechávali do poslednej chvíle doma  
a až keď sa situácia stáva pre rodinu nezvládnuteľná, rozhodnú sa umiestniť svojho rodinného 
príslušníka do zariadenia, kedy už  ani zdravotnícky a opatrovateľský personál nedokáže svojou 
starostlivosťou daný stav zvrátiť. Zároveň z toho dôvodu si nechávajú svojich seniorov posúdiť 
na službu ZPS, ktorá je dobu neurčitú a nie na ZOS, kde je starostlivosť poskytovaná iba 
dočasne. Z toho dôvodu a dôvodu nenaplnenosti kapacity zariadenia v budúcom období, 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. 

 

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 
 

 

 

Na I.N.P. je stravovací,  sociálny, spoločenský, hospodársky, technologický, rehabilitačný, 
obslužný a ubytovací úsek. Vstupné priestory sú vytvorené v prístavbe objektu, kde sa 
nachádza zádverie, vstupná hala s recepciou a jej zázemím, z ktorej je prístupná nadstavba II. 
N.P. schodiskom a výťahom. V novo pristavanom pavilóne F sú umiestnené priestory fyziatrie, 
balneológie a liečebnej rehabilitácie a miestnosť pre zdravotnícky a opatrovateľský personál. 
Na I. N.P. je ďalej jedáleň s vlastnou kuchyňou a jej zázemím, skladové priestory, priestory pre 



personál s technickými priestormi,  ďalej na I.N.P.  sú 4 pavilóny ( A,B,C,D), v ktorých je spolu 
umiestnených 18 dvojlôžkových ubytovacích izieb a 2 jednolôžkové izby s vlastnými 
hygienickými zariadeniami a 4 čajové kuchynky. Každá izba má samostatný východ do 
predzáhradky vybavenej dvomi stoličkami a príručným stolíkom.  V zariadení sú poskytované 
rôzne typy a možnosti bývania, pričom je dodržaný štandard bývania v 1 a 2 lôžkové izby 
v závislosti od potrieb a finančných možností klientov. Izbu si klient môže dotvoriť podľa 
svojich predstáv tak, aby mu čo najviac pripomínala domov. 

 

Samostatným prevádzkovým celkom prístupným z exteriéru je prvý pavilón A pri hlavnom 
vstupe, kde je umiestnená práčovňa so sušiarňou a žehliarňou a sklad čistého prádla. 

II. N.P. je pre imobilných a ťažko chorých seniorov,  nachádza sa tu 19 dvojlôžkových 
ubytovacích izieb a 2 jednolôžkové izby, ktoré sú vybavené umývadlami. Ďalej je tu špeciálna 
umyváreň pre ubytovaných, 6 hygienických zariadení so sprchou, skladové priestory.  V každej 
obytnej izbe je zavedený signalizačný systém zdravotnej starostlivosti „ sestra – pacient“ pre 
neočakávané situácie klientov. 

Budova je zastrešená plochou strechou, pričom strechy pavilónov slúžia ako pochôdzne terasy, 
ktoré sú prístupne z izieb klientov a chodby. 

 

Nezastavaná časť pozemku je využívaná ako oddychová zóna pre klientov Domova dôchodcov,  
upravená zeleňou a lavičkami.  Súčasťou objektu je aj novovybudované parkovisko pre 12 
vozidiel a priestranné „nádvorie“ slúžiace pre zásobovacie vozidlá a zdravotnícke vozidlá. 

 

 

 

 



Riadenie a organizácia zariadenia 

Domov dôchodcov Šaľa zahájil svoju činnosť 6. 4. 2016, kedy boli do zariadenia prijatí prví 
klienti. 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  

 

Riaditeľ 1   VŠ II. stupňa sociálna práca min.3 roky praxe 
Kancelária riaditeľa 1 stredoškolské s maturitou  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 3 – stredoškolské, vyššie odborné 
Zdravotnícky asistent 3 – stredoškolské 
opatrovateľka 8  – opatrovateľský kurz v rozsahu min 220 hod. 
sanitár 1 – stredoškolské, odbor sanitár 
masér 1 – stredoškolské, prax min. 3 roky 
Rehabilitačný pracovník 1 – stredoškolské, prax min. 3 roky 

 

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

 



Prevádzkovo ekonomický úsek   /10 ½ /  
Vedúci prevádzkovo ekonomického úseku 1 – stredoškolské v odbore, 
Administratívny pracovník 1 - stredoškolské 
Pracovník prvého kontaktu 2 - stredoškolské 
Údržbár, vodič 1 ½ -   učňovské, VP skupiny B + prax 
Zamestnanec práčovne 2 - učňovské 
upratovačka 3 – učňovské (základné) 

 

 

V Súlade so zákonom NR SR č.448/2008 o sociálnych službách, ktorý vstúpil do platnosti 1. 
januára 2009  v Domove dôchodcov Šaľa poskytujeme  sociálne služby a sociálnu starostlivosť 
pre rôznorodú skupinu starších občanov, na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu 
službu. Poslaním Domova dôchodcov Šaľa je a bude  v Zariadení pre seniorov (ZPS) 
a v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)  poskytovať kvalitné sociálne služby  prijímateľom 
sociálnych služieb  na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských 
práv a základných slobôd tak, aby pre prijímateľov sociálnych služieb boli rozvíjané 
a podporované také opatrenia, programy a postupy, ktoré by prostredníctvom podpory 
zdravého starnutia viedli k zlepšeniu zdravotnému stavu našich seniorov, podporovali ich 
aktívny život a vytvárali predpoklady pre udržanie fyzických a psychických schopností podľa 
ich priania, možností a schopností.  

 

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 2016 bol 99 ľudí, z toho 75 žien a 24 mužov. 

 

Veková štruktúra obyvateľov domova v roku 2016 

 

Vek prijímateľov Počet prijímateľov 

do 62 rokov 2 ľudia 

63 – 74 rokov 22 ľudí 

75 – 79 rokov 9 ľudí 

80 – 84 rokov 26 ľudí 

85 – 89 rokov 22 ľudí 

nad 90 rokov 18 ľudí 

celkom 99 ľudí 

 



 

 

Pohyb obyvateľov, kapacita celkom v roku 2016 

 

ukazovateľ merná 
jednotka 

počet 

Počet obyvateľov 
k 31.12.2016 

osoba 99 

Priemerný počet 
obyvateľov 

osoba 99 

Obyvatelia ktorý 
odišli 

osoba 8 

Obyvatelia , ktorý 
zomreli 

osoba 22 

Z toho zomrelí muži osoba 6 

Z toho zomrelé ženy osoba 16 

Priemerný vek 
obyvateľov 

rok 81,57 

Počet dní prevádzky 
zariadenia 

deň 270 

 

Vek prijímateľov

do 62 rokov 63-74 rokov 75-79 rokov 80-84 rokov 85-89 rokov nad 90 rokov



 

 

Stupeň odkázanosti 

 

Odkázanosť Počet ľudí 
IV 40 
V 32 
VI 27 

  
 

 

Pohyb obyvateľov, kapacita celkom v roku 2016

počet obyvateľov k 31.12.2016 obyvatelia, ktorý odišli

obyvatelia, ktorý zomreli z toho zomrelí muži

z toho zomrelé ženy celkový stav klientov k 31.12.2016

41%

32%

27%

Stupeň odkázanosti

IV

V

VI



Uvedené štatistiky poukazujú na vysokú fluktuáciu klientov, ktorá bola zapríčinená prijímaním 
klientov s ťažkým zdravotným stavom aj z nemocničného prostredia, nie raz už s nezvratným 
stavom a na dožitie. Táto skutočnosť bola ovplyvnená nenaplnenosťou celkovej kapacity 
zariadenia a nedostatkom voľných kapacít v zariadeniach podobného typu v okolí 
a v neposlednom rade absenciou hospicu v našom meste.  Z celkového počtu ubytovacích dní 
naši klienti strávili dohromady 266 dní čerpaním dovolenky a 83 dní pobytom v nemocničnom 
zariadení.  

Život   v našom    zariadení má organizovanosť a dbá sa na dodržiavanie všeobecne prijatých  
 pravidiel.  Organizovanosť  panujúca v   zariadení a relatívny   komfort  zabezpečený inými 
 atribútmi   oberajú   klienta  o motiváciu k rôznym  prirodzeným    aktivitám, na   ktoré   bol 
zvyknutý. Zabezpečujeme  prijímateľom   sociálnych služieb   nielen základné   fyziologické 
potreby, ale   aj   pocit bezpečia,  príjemnej  atmosféry a to hlavne   prístupom zamestnancov 
a zmysluplným naplnením dňa. Každý nový deň je naplnený zaujímavou aktivitou , ktorá sa 
strieda.   
Činnosť na sociálnom úseku zabezpečovali dvaja sociálni pracovníci, ktorých hlavnou 
činnosťou okrem vedenia spisovej agendy a potrebnej  dokumentácie bolo okrem iného 
organizovať pre klientov voľnočasové aktivity, rôzne činnosti , zabezpečiť klientom 
zmysluplné naplnenie dňa novými zaujímavými aktivitami, zapájanie klientov do zamestnaní, 
prihliadajúc na individuálny prístup ku každému klientovi.  Všetky činnosti smerujúce ku 
klientovi sú zamerané na udržanie sociálnych schopností, podporu samostatnosti 
a sebestačnosti, na skvalitnenie úrovne pamäte a myslenia, na rozvoj jemnej a hrubej motoriky 
vypracované na základe individuálneho rozvojového plánu jednotlivých prijímateľov. Sociálni 
pracovníci zostavujú pre klientov celoročný plán záujmovej činnosti, ktorý je priebežne podľa 
záujmu, ročných období, sviatkov a spoločenských podujatí rozpracovaný podrobnejšie.   

 Pri realizácii aktivít využívame dve formy:  
 

• organizované - krúžková činnosť zameraná na rozvoj zručností a schopností,  
 
- kultúrno – spoločenská činnosť (rôzne výročia, sviatky,...)  
- športovo – rekreačná činnosť,  
- záujmové pracovné zameranie ( zamerané na uspokojovanie prevažne vlastných potrieb a 
vnútorného života)  
 

• neorganizované - podmienené individuálnymi, subjektívnymi predstavami  
 
- jednotlivcov, zamerané na uspokojovanie vlastných potrieb  
oddychovo-pasívna forma (prechádzky, počúvanie hudby,  
sledovanie TV 
 

Niektorí klienti profitujú zo spoločných programov, s inými je treba pracovať a komunikovať 
jednotlivo, pričom využívame osvedčené metódy, ako je napr. pozorovanie, príklady, 
povzbudzovanie, rozhovory,   učenie a pod.  

Medzi obľúbené terapie patrili artterapia, muzikoterapia a ergoterapia. Najobľúbenejšími 
technikami sa stali decoupage, pletenie z papiera, servítková technika, vymaľovávanie 
obrázkov, výroba ozdobných predmetov, háčkovanie  a iné.  



 

  

Obr. Arteterapia 

 

V rámci vzájomného spoznávania, rozvíjania sociálnej komunikácie a vzájomného rešpektu 
a upevňovanie rodinného prostredia v zariadení, sme pre klientov pripravili aj niekoľko 
spoločných akcií v priestoroch zariadenia, počas ktorých  si mohli pripomenúť svoje osobné 
sviatky, životné jubileá, ale aj cirkevné sviatky a pamätné dni spoločenského života.  
Spomenieme napríklad  spoločné posedenie pri živej hudbe, kde si klienti môže spolu zaspievať 
ale aj zatancovať, Katarínsku zábavu pri pečenom prasiatku, návštevu  „Mikuláša“ v zariadení, 
návštevu  spevokolu pod vedením p. Rácovej z Klubu dôchodcov Šaľa- Veča, s ktorým si mohli 
klienti zaspievať vianočné koledy.  

 
 

 
Obr. : Katarínska zábava a pečené prasiatko 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Obr. Zatancujeme si... 

 

Dôležité miesto v živote DD zohráva duchovný život 

Raz do mesiaca  prichádza do DD  mons. ICLic. Ladislav Šálka, dekan – farár miestnej farnosti 
a spolu s veriacimi slávi sv. omšu. Okrem toho raz do týždňa  navštevuje zariadenie rehoľná 
sestra. Zariadenie je ekumenicky otvorené. 

Klienti majú možnosť aj zúčastňovať sa spoločenského  a kultúrneho diania a života v meste. 
V mesiaci  jún sa zúčastnili Šalianskeho jarmoku, kde mohli vidieť vystúpenie mažoretiek, 
vystúpenie detí zo ZŠ J. C. Hronského, ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ J. Fándlyho. Okrem toho sa mohli 
občerstviť rôznymi dobrotami. 
V júli sme pre nich zorganizovali návštevu  soľnej jaskyne v Šali, kde sa mohli oboznámiť 
s blahodarnými účinkami  pobytu v soľnej jaskyni, jeho vplyvu na imunitný systém a prevencii   
proti ochoreniam ako astma, kožné ochorenia ako  napr. lupienka (psoriáza). 
Taktiež sme viac krát navštívili miestne zmrzlinárne, kde sa naši klienti mohli občerstviť 
výbornou zmrzlinou. 
V auguste sa naša dvojica Dušan Illéš a Alexander Špánik zúčastnila na  súťaži vo varení guláša 
v rámci akcie „Sídliskovica“ v Šali- Veči, kde ich svojou účasťou prišli podporiť aj ostatní 
obyvatelia Domova dôchodcov. Svojimi bohatými  skúsenosťami v gastronómii vybojovali 
krásne 2. miesto. 

           

Obr. „Naši kuchári“                   obr. Psovodi z MsP Šaľa 



V neposlednom rade musíme ešte spomenúť návštevu psovodov Mestskej polície v Šali, 
ukážku zo záchrannej akcie a obhliadky hasičskej  a záchrannej techniky, ktorú predviedli 
klientom príslušníci HaZZ v Šali spojenú s prednáškou  zameranú na prevenciu vzniku 
požiarov a tak isto si mohli vypočuť prednášku člena Mestskej polície zameranú na prevenciu 
proti krádežiam, nakoľko hlavne seniori sa stávajú ľahkými obeťami rôznych podvodníkov.  
Častými návštevníkmi nášho zariadenia sú aj detičky z okolitých mestských materských 
škôlok, ktorí si pre našich seniorov pripravia bohatý kultúrny program pri príležitosti sviatkov 
alebo oslave dňa úcty k starším.  V  rámci udržiavania rodinných väzieb, priateľských vzťahov 
a kontaktu s blízkym okolím je naše zariadenie otvorené pre rodinných príslušníkov, návštevy, 
ale aj pre samotných klientov od 8,oo hod rána do 20,oo hod večer. 
 
 

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.  Na výmenu informácií používajú 
rôzne formy komunikácie a to predovšetkým písomnú formou hlásenia  s rôznych oznamov, 
ústnu pri odovzdávaní služieb ako aj elektronickú.  

Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti  je riešené prostredníctvom praktických lekárov 
v meste, pričom zariadenie má aj svojho praktického lekára, a ktorým spolupracuje na základe 
dohody o poskytovaní lekárskej starostlivosti. Akútne chorých a imobilných klientov 
navštevuje lekár priamo v zariadení, v prípade závažnejšieho ochorenia ošetrenie riešime 
prostredníctvom LSPP.  

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, predovšetkým so sociálnym a v spolupráci so 
sociálnymi pracovníkmi sa spolupodieľajú na tvorbe individuálnych rozvojových plánoch 
klienta.  

V priebehu roka od apríla 2016, kedy sme zahájili činnosť DD, sme v našom zariadení poskytli 
sociálne služby pre klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby celkovo 99 klientom. 
Z toho mobilných bolo 40 klientov, imobilných 34 a čiastočne imobilných bolo 25 klientov. 
Z celkového počtu klientov boli 27 vozíčkari a 19 klientov používalo rehabilitačnú pomôcku 
k stabilizácii chôdze.  

Počas činnosti zariadenia sa nám ku koncu roka vďaka sponzorom, ale aj z vlastných 
finančných prostriedkov podarilo pre  obyvateľov zariadenia zabezpečiť rôzne rehabilitačné 



pomôcky, vozíky, rolátory, kúpacie stoličky a v neposlednom rade 13 polohovacích  postelí, 
ktoré sa vzhľadom na zdravotný stav našich klientov ukazujú ako nevyhnutné, nakoľko DD 
v čase zahájenia svojej činnosti nebol takýmito nevyhnutnými pomôckami vybavený. 

Súčasťou zdravotného úseku je moderný rahabilitačný pavilón, v ktorom sa nachádza aj 
telocvičňa, kde klienti majú možnosť každé ráno zúčastňovať sa skupinového cvičenia. 
Vybavenie telocvične tvoria žinenky, fit lopty, overbaly, pomôcky na senzomotorickú 
stimuláciu, edukačná tabuľa na precvičovanie jemnej motoriky, stacionárny bicykel, 
mobitrainer a rôzne rehabilitačné pomôcky, ktoré napomáhajú k precvičovaniu svalstva.  

 

Prevádzkovo ekonomický  úsek 

V domove dôchodcov sa v rámci poskytovania sociálnej služby poskytujú obslužné činnosti, 
ako je upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Na činnosti prevádzkovo 
ekonomického úseku okrem vedúcej sa podieľalo 10 zamestnancov, z toho 1 na polovičný 
úväzok. Personálne zloženie prevádzkovo ekonomického úseku tvorili vedúca úseku, 1 
administratívny pracovník, 3 upratovačky, 2 zamestnankyne práčovne, 2 pracovníci prvého 
kontaktu, 1 údržbár, 1 vodič na polovičný úväzok. Drobná údržba je vykonávaná 
zamestnancom údržby s cieľom predchádzania havarijných stavov a odstraňovania malých 
porúch. Zamestnanec údržby  zabezpečuje aj starostlivosť o zeleň a údržbu areálu zariadenia. 
V prípade potreby vypomáha aj pri rozvoze jedál v rámci terénnej sociálnej služby – jedáleň.  
Pravidelné revízie zariadení a nutná údržba vo väčšom rozsahu je zabezpečovaná externými 
dodávateľmi Všetci títo zamestnanci s každodennou prácou snažia pomáhať pri vytváraní 
dôstojných podmienok života našich klientov. Hlavným cieľom je neustále skvalitňovanie ich 
bývania či osobného pohodlia. Pri poskytovaní služieb sa snažíme aby boli splnené všetky 
záväzné normy súvisiace s poskytovaním  sociálnych služieb čo sa týka celkového prostredia, 
vybavenia izieb, hygienických zariadení, či tepelnej pohody v našom zariadení. 

Činnosť ekonomického úseku zabezpečuje 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. 

O výsledku hospodárenia a činnosti ekonomického úseku pojednáva samostatná časť tejto 
správy. 

 

Stravovací úsek 

 

Stravovací úsek domova dôchodcov zabezpečuje celodenné stravovanie pre klientov v jedálni 
DD. Pre imobilných klientov je strava podávaná priamo na izbách, ak si to zdravotný stav 
klienta vyžaduje, je mu poskytnutá pomoc pri kŕmení, v nevyhnutnom prípade podávame aj 
stravu mixovanú. Strava je pripravovaná vo vlastnej kuchyni, ktorá je vybavená moderným 
zariadením, strojmi a prístrojmi. Celodenné stravovanie klientov tvorí 5 jedál, z toho 2 hlavné 



(obed, večera), u diabetikov aj druhá večera. Činnosť na tomto úseku zabezpečuje 8 
zamestnancov, z toho 1 vedúca, 4 kuchári a 3 pomocné sily.  Jedálny lístok pripravuje vedúca 
stravovacieho úseku v spolupráci so zdravotným úsekom, pričom sa dodržiavajú zásady 
zdravého racionálneho, dietetického stravovania a prihliada sa na špeciálne požiadavky 
klientov, ako je napr. intolerancia na mliečnu laktózu, a iné. Vedúca stravovacieho úseku  
zabezpečuje dodržiavanie schválených jedálnych lístkov, platných receptúr a technologických 
postupov výroby a prípravy jedál, dodržiavanie pestrosti, kalorickej a biologickej hodnoty a 
kvality stravy s prihliadaním na vek a zdravotný stav klientov súlade so zásadami racionálnej 
výživy. Na základe jedálneho lístka sú objednávané potrebné suroviny, uskutočňuje sa denný 
výdaj surovín na základe normovacieho lístku. 

Samotní klienti majú možnosť spolupodielať sa na tvorbe jedálneho lístka svojimi podnetmi 
a pripomienkami, pričom sa taktiež prihliada na ich zdravotný stav a zásady zdravej výživy. 

Ku koncu roka 2016 bolo v našom stravovacom zariadení zabezpečená príprava jedla v rámci 
nepretržitého celodenného stravovania pre 91 klientov. Z tohto počtu bolo klientov zo ZPS OSS 
Šaľa, z dôvodu ukončenia činnosti jedálne pri ZPS.  

 

 

Počet stravníkov  v DD k 31.12.2016 

 

Stravníci spolu do 31.12.2016 : 122 klientov 

Racionálna strava 98 klientov 

Diabetická strava 24 klientov 

 

 
 

 

racionálna 
strava
80%

diabetická 
strava
20%



Domov dôchodcov Šaľa v zmysle § 58 zákona o sociálnych službách od 1. 7. 2016 zabezpečuje  
aj terénnu sociálnu službu – jedáleň, spojenú aj s rozvozom hotových pokrmov. V rámci tejto 
sociálnej služby sa v domove pripravovalo 81porcií jedál, z toho 69 porcií  racionálnej stravy a 
12porcií diabetickej. Donášku hotového jedla do domácnosti z celkového počtu klientov 
využívalo 53 stravníkov. Ostatní stravníci si jedlo prevezmú osobne v domove dôchodcov  do 
vhodných nádob na prenos jedla – „obedárov“.  

 

 

Počet pripravovaných jedál – terénna forma  

Terénna forma celkový počet 81 

  
- 69 racionálna strava : rozvoz 41 obedov 

                                      obedár 28 obedov 
 

- 12 diabetická strava: rozvoz 12 obedov 
                                     obedár 0 
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terénna forma stravníci

racionálna strava diabetická rozvoz obedáre



Rozbor  hospodárenia 

k 31.12.2016 

 

Účtovná metóda – podvojné účtovníctvo – akruálne, používaný účt. softvér IVES Košice 
 

Účtovná jednotka eviduje majetok v správe: 

Budovy, stavby 2 878 697 

Stroje, prístroje, zariadenia 80967 

Dopravné prostriedky 15981 

Hmotný majetok odovzdaný zriaď. 68628 

Materiál OTE 5510 

Obstaranie dlhodobého majetku-kapit.            25000 

 

 

Prijaté dotácie  za účtovnú jednotku 

 

Celkom 411 386 

Prenesené kompetencie 288 000 

 
  

  

Originálne kompetencie (PDFO) 25 000 

Vlastné príjmy - vrátené 70 180 

Kapitálové 25 000 

Sponzorské dary 3 206 

Vlastné príjmy nevrátené od zriaď. 58 413 

 

 

 

   



Výdavky za účtovnú jednotku spolu 

 

Celkom 

  

Spolu bežné výdavky (600) 316 206 

Osobné náklady (610+620+640) 264 852 

Prevádzkové náklady ( 630) 

 

51 354 

Výdavky z príjmov-prevádz.nákl. 70 180 

  

Kapitálové výdavky 25 000 
 

 

Komentár – Najvyššiu sumu Domov dôchodcov použil na osobné náklady. Prevádzkové 
náklady a výdavky z príjmov boli použité na úhradu režijných nákladov spojených s chodom 
zariadenia a na zakúpenie drobného materiálu. 

Z kapitálových výdavkov boli pre DD zakúpené : 

- okenné žalúzie a sieťky proti hmyzu 
- kamerový systém 
- polohovateľné postele pre klientov zariadenia 
- boli dokončené predzáhradky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                      Prenesené kompetencie – dotácie zo štátneho rozpočtu   

Dotácia 288 000 Eur 

Čerpanie 288 000 Eur 

 

    

Položka Osobné náklady celkom 202 114  

611 Tarifné platy 109 027  

612 Osobné príplatky 7 954  

612 Ostatné príplatky 15 078  

614 Odmeny + mimoriadne 4 950  

620 Odvody 52 890  

637 Dohody mimo pracov. pomeru 11 496  

642015 Náhrada mzdy PN 719  

630 Spolu prevádzkové náklady - tovary a služby 

631 Cestovné náklady 

632 Elektrická energia 

  Plyn  

  Vodné-stočné 

 Teplo 

  Poštovné+telefon+internet 

633 Materiál 

634 Dopravné 

635 Údržba a oprava budov 

637 Služby 

  

 

 

Komentár:  

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola vyčerpaná v plnej výške 288 000 Eur. Prevažná časť dotácie 
bola použitá na mzdy a odvody zamestnancov, zvyšok bol použitý na úhradu za energie, 
nákup strojov a prístrojov a služby spojené s prevádzkou zariadenia. 



 

Originálne kompetencie  -  dotácie cez rozpočet mesta z PDFO + vrátené vlastné príjmy 

Položka Osobné náklady celkom  62 411 

611 Tarifné platy 33 692 

612 Osobné príplatky 2 426 

612 Ostatné príplatky 3 376 

614 Odmeny  9 180 

620 Odvody 13 181 

637 Dohody mimo pracov. pomeru 503 

642015 Náhrada mzdy PN 53 

 

 

630 Spolu prevádzkové náklady - tovary a služby 35 975 

631 Cestovné náklady 0 

632 Elektrická energia 10 274 

  Plyn  

  Teplo a TUV 7 943 

  Poštovné+telefon+internet 492 

 Vodné-stočné 1 038 

633 Materiál 13 562 

635 Údržba a oprava budov 449 

637 Služby 2 217 

 

   

 

700 Spolu kapitálové výdavky 25 000 

 

 

 



Príjmy za rok 2016: 
Druh príjmu   

Príjmy za režij.náklady strava  14 580 

Príjem z ostatných činností DD 110 831 

Príjem z úrokov 28 

  

  

S P O L U : 125 439 

  

Sociálny fond    
  

Vyrovnanie za rok 2015 31,90 

Tvorba za rok 2016 1723,62 

  

Zostatok k 31.12.2016 1755,52 

  

Výdavky SF:  

Príspevok na stravovanie 0 

Príspevok na dopravu 0 

Odmena pri výročí 0 

Príspevok na kultúru. 0 

Ostatné čerpanie  

S p o l u 0 

  

 

Zostatok na účte SF k 31.12.2016   1 755,52 € 

V priebehu roku 2016 neboli použité žiadne finančné prostriedky zo SF. Zostatok sa previedol  do 
budúceho roka. 

 

 



 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 poistné.  

Vzhľadom na skutočnosť, že DD nebol v plnej prevádzke celý rok,  nevieme porovnať akú má DD 
energetickú náročnosť, či vykážeme energetickú úspornosť a v akej miere. Takúto bilanciu budeme 
vedieť určiť až po celom roku činnosti domova pri plnej obsadenosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb 
 

Korenšpondenčná adresa:  Nešporova 1010/19 

IČO:                            48484342 

Štatutárny orgán:         PhDr. Janka Hušvétyová 
Telefón:                          0905 475812 
Email:                               husvetyova@sala.sk 
telefón                             0905 475812 
ústredňa                          031 7838390 
 
sociálny pracovník         031 7838392 
                                           simkova@sala.sk 
 
zdravotný a opatrovateľský úsek  031 7838393 
        komlosiova@sala.sk 
 
prevádzkovo ekonomický úsek      031 7838394 
        pastekova@sala.sk 
 
stravovací úsek       031 7838395 
        takacova@sala.sk 
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Naši sponzori za rok 2016 
 
Lekáreň Zdravia s.r.o – PharmDr. Kamil Stratený 
Ing. Tibor Mikula 
EMG Care s.r.o. – Ing. Juraj Oravec 
Slovcare s.r.o. – Martin Klein 
Pohrebné služby Šaľa – Mária Juhászová 
Združenie priateľov ADOS 
Alexander Pintér 
Papiernictvo PEMA – Ing. Peter Magdálik 
 
 
 
 
 
 
Dovoľte vysloviť veľké a úprimné ďakujem všetkým sponzorom, ktorí finančne, alebo 
nefinančne prispeli ku skvalitneniu života našich seniorov v Domove dôchodcov Šaľa. 
 
Srdečne ďakujeme. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Že starý človek bude môcť aj naďalej starnúť. Bude smieť byť 
inkontinentným, pomäteným, ochrnutým, plným strachu aj chorým. 
Bude môcť byť iným, ako sme dnes my, a predsa bude iným 
človekom...... 

A našou úlohou bude vytvoriť mu priestor, ktorý bude dostatočne 
veľký pre jeho strach ale aj nádej, pre jeho ďalší život.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali, 29. júna 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spracoval: PhDr. Janka Hušvétyová, štatutárny zástupca 

Príspevky: odborní zamestnanci DD Šaľa 
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