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Úvod  
Vážené dámy a páni,  

  

dovoľte, aby sme Vám prostredníctvom tejto výročnej správy umožnili nahliadnuť do sveta a 

života Domova dôchodcov 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 2018 Domov dôchodcov oslávil druhý rok svojej činnosti. Za tieto dva roky 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.  

V rámci terénnej sociálnej služby jedáleň je Domov dôchodcov Šaľa 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. Sú to 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 vynahradiť 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  

   

  
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 2018 bola kapacita zariadenia plne obsadená a v súčasnosti evidujeme 83 

žiadostí o umiestnenie v ZPS a 4 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  
   

  



  
   

V priebehu roka 2018 Mesto Šaľa odovzdalo do správy majetku Domova dôchodcov Šaľa 15  

elektricky polohovateľných postelí s príslušenstvom, čo značne zvýšilo  štandard kvality 

poskytovaných služieb pre klientov s obmedzenou mobilitou, alebo úplne imobilným.  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 Šaľa, ul. Nešporova 1010/19,  927 01  Šaľa  
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SOCIÁLNY  ÚSEK  

Štatistické údaje o počte obyvateľov k 31.12.2018 

 

1. Počet obyvateľov 

 

Muži 24 

Ženy 74 

Celkom 98 

        

 

 

 

2. Počet zaevidovaných  žiadostí v roku 2018 

Muži 13 

Ženy 21 

Celkom 34 

24%

76%

Počet obyvateľov

muži ženy



V sledovanom roku bolo vyradených 13 žiadostí, z toho úmrtia 9, na vlastnú žiadosť 4. 

3. Oznámenie o zaradení do poradovníka 

Oznámenie 
 

O zaradení do poradovníka 36 

O nezaradení do poradovníka 0 

 

4. Počet prijatí do zariadenia 

 

Počet prijatých  

Muži 5 

Ženy 13 

Celkom 18 

 

 

5. Počet vydaných zmlúv a dodatkov 

 

Vydané zmluvy  

Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb 18 

Zmluvy o vysporiadaní práv a povinností 18 

Zmluvy o úschove cenných vecí 0 

Celkom 36 

 

 

Vydané dodatky k zmluvám 
 

Dodatky k zmluvám o poskytovaní 160 

Celkom 160 



 

6. Počet ukončenia pobytu v zariadení 

 

Počet ukončenia pobytu  

Muži 5 

Ženy 13 

Celkom 18 

 

 

 

Celkový počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov ( ZPS ) a v zariadení 

opatrovateľskej služby ( ZOS ) v roku 2018 bolo 98 klientov ( 74 žien a 24 mužov ).  V priebehu  

roka 17 klientov  zomrelo a 1 klient ukončil pobyt v zariadení. Napriek tejto skutočnosti  

kapacita zariadenia  k 31.12.2018 bola naplnená, teda  80 klientov, nakoľko sme  uzatvorili 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s novými klientmi, ktorých žiadosti boli vedené 

v poradovníku žiadateľov.   

 

 

Pohyb obyvateľov, kapacita celkom v roku 2018 

 

Ukazovateľ Merná 
jednotka Počet 

Počet obyvateľov 
k 31.12.2018 osoba         80 

Priemerný počet 
obyvateľov osoba 98 

Obyvatelia ktorí odišli osoba 1 

Obyvatelia ktorí zomreli osoba 17 

Z toho zomrelí muži osoba 1 

Z toho zomrelé ženy osoba 16 
Počet dní prevádzky 

zariadenia deň 365 

 



 

 

7. Priemerný vek obyvateľov 

 

Priemerný vek 
 

Muži 82 

Ženy 82,5 

Celkom 82 

 

 

 
 

Pohyb obyvateľov, kapacita celkom v roku 
2018

počet obyvateľov z toho zomrelé ženy

z toho zomrelí muži obyvateľia ktorí zomreli

obyvatelia ktorí odišli celkový stav klientov k 31.12.2018

50%50%

Priemerný  vek

ženy

muži



 
8. Stupeň odkázanosti na sociálne služby 

 

Stupeň odkázanosti IV. V. VI. 

Počet obyvateľov 28 18 34 

 

 

 

I. Poskytovanie sociálnych služieb 

 

1.  V rámci sociálnej starostlivosti sociálne pracovníčky poskytovali nasledovné sociálne 
služby :  

-    viedli písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby, 

-   viedli mesačnú evidenciu a výpočet neprítomnosti prijímateľov sociálnych služieb počas    
pobytu v zdravotníckych zariadeniach, návštevách u príbuzných, dovolenkách,  

-    poskytovali pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov podľa potreby a 
želania prijímateľov,  

-   viedli osobnú, písomnú, telefonickú, mailovú komunikácia s rodinnými príslušníkmi 
prijímateľov,  

-   poskytovali sociálne poradenstvo pre budúcich možných žiadateľov a žiadateľov o 
poskytovanie sociálnej služby,  

35%

22%

43%

Stupeň odkázanosti

IV.

V.

VI.



-    plnili administratívne úlohy vyplývajúce z procesu podania žiadosti,  

-    vypracovávali a vydávali nové oznámenia o zaradení do evidencie žiadateľov o poskytovanie 
sociálnej služby,  

-    viedli evidenciu a aktualizáciu evidencie žiadateľov o umiestnenie,  

-    vypracovali a vydávali nové zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb pri prijímaní nových 
prijímateľov sociálnych služieb,  

-    vypracovávali a vydávali dodatky k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb na základe 

dohody s prijímateľom pri zmene rozsahu poskytovaných sociálnych služieb alebo zmene stupňa 

odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, alebo pri zmene spôsobu stravovania, zmene obytnej 

jednotky, resp. iných zmenách,  

-    poskytovali pomoc pri adaptačnom procese pri prijímaní nových prijímateľov sociálnych 

služieb, sledovanie priebehu adaptácie, vyhodnotenie adaptačného procesu,  

-    viedli evidenciu a spravovali depozity (úschova cenností a spravovanie osobného majetku), 

 

2.  Kultúrno – záujmová činnosť v Domove   dôchodcov Šaľa v roku 2018 

Kultúrno - záujmovú činnosť v  Domove dôchodcov Šaľa zabezpečovali sociálne pracovníčky, 

ktoré  zostavujú mesačný plán aktivít, prispôsobený individuálnym potrebám prijímateľov 

sociálnych služieb. Kultúrno- záujmová činnosť pomáhala našim seniorom  udržiavať duševnú 

sviežosť a dobrú fyzickú kondíciu . 

Naši  seniori  sa aj s prihliadnutím na svoj zdravotný stav   zúčastňovali  denne v čase od 9.00 - 

9.45 skupinového cvičenia , ktoré je zamerané na precvičovanie  kĺbov, svalov a chrbtice. 

Denne v čase od 10.00- 11.30 a od 14.00 – 16.00 sa klienti zapájali do prác so sociálnou 

pracovníčkou , kde tvorili vlastné výrobky, hrali spoločenské hry, viedli individuálne aj 

skupinové rozhovory a počúvali obľúbené pesničky. Sociálne pracovníčky organizovali 

spoločenské akcie (oslava menín a narodenín klientov, rôzne kultúrne podujatia(  ku sviatku Dňa 

matiek, Mesiacu úcty k starším, Vianočné predstavenia) . 

Domov dôchodcov Šaľa  disponuje rehabilitačným  pavilónom,  kde mali naši klienti možnosť 

individuálneho aj skupinového cvičenia,  posilniť si horné aj dolné končatiny na špeciálnom 

prístroji THERA-TRAINER. Na ponaťahovanie svalov, šliach a rozhýbanie kĺbov mali 



k dispozícii rôzne pomôcky na cvičenie ( lopty, závažia, žinenky, rebriny) Naši klienti mali 

možnosť používať aj bežecký pás a stacionárny bicykel.  

Mnohým  pomohla aj rehabilitačná liečba predpísaná rehabilitačným lekárom MUDr. Jozefom 

Koloňom.  

Magnetoterapia – zrýchľuje hojenie kostí a mäkkých tkanív ,vďaka magnetoterapie  dochádza 

k uvoľneniu tonusu hladkej cievnej svaloviny, má  protizápalový účinok. 

 Elektroterapia –pozitívne ovplyvňuje látkovú premenu a funkciu orgánov, hĺbkovo lieči 

tkanivá. 

 Liečba ultrazvukom – aplikácia sa používa k ovplyvneniu bolesti, svalového napätia, 

nervového vedenia a výživu tkanív. 

Parafín- pôsobením tepla sa uvoľňujú kŕče, teplo pôsobí na kostrové svalstvo relaxačne, 

uvoľňuje kŕče , zmierňuje chronickú bolesť, zlepšuje výživu a hojenie tkanív. 

Foto: Rehabilitačný pavilón, telocvičňa 

                        

 

 

 



Január 2018  

Január sa niesol v duchu Novoročných zvykov a tradícii v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

Seniori si zaspomínali a porozprávali si medzi sebou na zvyky a tradície, ktoré dodržiavali vo 

svojich  rodinách.  Novoročným zvykom a rituálom pripisovali skutočne veľmi 

významnú úlohu. Verili, že novoročné obrady vedia odhaliť, čo nás čaká a neminie 

v budúcnosti, že nás ochránia od nešťastí a možných pohrôm, aj prinesú šťastie či bohatstvo. 

 

Február 2018 

Vo februári sme u nás privítali členky z Denného centra č.1 z Hornej ulice Šaľa, aby nám 

priblížili výrobu košíkov z papiera. Zo strany senioriek  bol veľký záujem naučiť sa niečo nové 

a pre nich doteraz nepoznané. Zaujímali sa o techniku a spôsob výroby, naučili sa ako si 

vyrobiť  ruličky z papiera, ktorý je dostupný kdekoľvek ( noviny, letáky...), ako ruličky  

nadpájať a pliesť. Naše seniorky boli veľmi učenlivé a krásnym výsledkom ich usilovnosti bolo 

zopár upletených  jedinečných kúskov. 

 

 

 

 

 

 

Marec 2018  

Oslavy fašiangov neobišli ani Domov dôchodcov v Šali. Najznámejšie a zároveň najveselšie dni 

fašiangu, spojené s radovánkami a hodovaním sme aj my oslávili   pravou fašiangovou zábavou, 

na ktorej vládla výborná nálada. O dobrú náladu sa postaral  aj  šláger Feri, ktorý nám hral do 

tanca. 



                                            

  

Apríl 2018 

Najznámejší kresťanský sviatok Veľkú noc sme oslávili spolu s klientami Domova dôchodcov 
zaspomínaním si na tieto sviatky. Ženy nám priblížili ich rodinné  tradície a zvyky od Zeleného 
štvrtku až po Veľkonočný pondelok. Spomienky obohatili o recepty jedál, ktoré pravidelne 
pripravovali, napr.: tradičný veľkonočný baránok, syrová hrudka... chlapi si zaspomínali na 
pletenie korbáčov z vŕbového prútia. A kedže tradícia káže dávať maľované vajíčka alebo 
kraslice, ktoré vedeli ženy zdobiť samy podľa krajových zvykov, ani my sme tradíciu neporušili 
a spolu  sme si vyrobili  maľované kraslice.   

 

                                     

 

Máj 2018 

Veselé tanečné vystúpenie, básničky o tulipáne, ale aj krásne slová o mamičke - takto potešili deti z MŠ 

Okružnej babičky v Domove dôchodcov v Šali. Trošku predčasne, 11. mája, no o to výnimočnejšie oslávili 

Deň matiek. Okrem vystúpenia dostali babičky aj vlastnoručne vyrobené srdiečka. V gratulácii nezaostával 

ani primátor Jozef Belický – mamičky-babičky potešil krásnymi slovami a kvetinou. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jún 2018 

V júni k nám do Domova dôchodcov zavítala  Kpt. Mgr. Evou Čakajdová  z KRPZ Nitra. Na 

tému SENIORI POZOR,NESTANTE SA OBEŤOU PODVODNÍKOV A ZLODEJOV! 

diskutovala so   seniormi, ako sa nenechať oklamať a podviesť, ako sa  brániť voči podvodníkov 



a zlodejov. Živo a pútavo im porozprávala príbehy z vlastnej praxe, čo seniorov zaujalo natoľko, 

že viedli dlhú diskusiu  na danú tému a prispeli so svojimi poznatkami a vlastnými skúsenosťami 

zo života  do diskusie.  

 

      

                                                                            

 

 

Júl 2018 

 

Varenie leča v kotlíku, Trstická dychovka a oslava narodenín – na dvore Domova dôchodcov v 

Šali to poriadne žilo! Klienti domova dôchodcov vedia, ako sa poriadne zabaviť. Vedenie 

zariadenia im 7. júla 2018 zorganizovalo kultúrne podujatie, na ktoré im prišla zahrať Trstická 

dychovka pod vedením pána Farkaša. Skvelý program seniori obohatili aj oslavou narodenín 

klienta, dobre známeho pána Ladislava Čurku. No aká by to bola oslava bez kotlíkovej dobroty? 

Navariť ju prišiel bývalý klient zariadenia Dušan Illéš, ktorý je známy svojim vynikajúcim 

lečom. O tom, že v zariadení vládne príjemná atmosféra, svedčí aj fakt, že sa sem ľudia radi 

vracajú. Zabaviť sa totiž prišiel aj ďalší bývalý klient Miroslav Klištinec. Klienti si spievali, 

pochutnávali na leče a tí, ktorým to zdravie dovolilo, aj si zatancovali.  



 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

           

 

                         



 

August 2018      

Po úspešnej besede v  júni  , sme opäť pre veľký záujem zo strany klientov zorganizovali ďalšiu 

besedu na  tému AKO SA NESTAŤ OBEŤOU PODVODNÍKOV A ZLODEJOV!  Besedu 

viedla p. Domaradská  z Centra právnej pomoci v Nitre. Upozornila ich , že najmä starší ľudia 

sú vďačným terčom pre  podvodníkov a zlodejov, ktorí sa vydávajú za dôveryhodných 

predajcov, obchodníkov... , ktorí si ich môžu vytipovať  ako svoje obete a následne  telefonicky 

kontaktovať alebo ich oslovujú priamo na ulici a pod vopred pripravenými zámienkami s 

rôznymi emotívnymi príbehmi alebo poskytovaním služieb sa snažia vylákať od nich peniaze 

Naši klienti sa veľmi živo zaujímali o všetky tieto  informácie, ako sa nedať oklamať a svojimi 

skúsenosťami a poznatkami prispievali do živej diskusie. 

 

                               

                                                                

                            



 

September 2018 

Leto je nenávratne preč a pomaly nám klope na dvere jeseň. Posledné slnečné lúče sme využili  

formou Arteterapie  - liečby umením, kedy sa seniori venovali  maľovaniu  obrázkov . Na   

trénovanie pamäte sme  využili  kognitívne cvičenia, ktoré boli  zamerané na udržanie 

pamäťových schopností našich seniorov.  

                  

                                                              

Október 2018 

 

 18. októbra sa v Dome kultúry zišlo vyše 200 seniorov z celého mesta. Medzi pozvanými 

hosťami na celomestskej oslave Mesiaca úcty k starším boli aj naši klienti z Domova dôchodcov 

v Šali. Zaspievali si, zatancovali a porozprávali sa so svojimi rovesníkmi zo šalianskych klubov 

dôchodcov a iných združení. Ako pohladenie na duši im padli slová primátora mesta Šaľa Jozefa 

Belického, ktorý sa im v úvode podujatia prihovoril. „Želám vám, aby ste mali pevné zdravie, 

aby ste boli naďalej oporou svojim blízkym, priateľom, aby nikto v tomto meste nemusel zostať 

sám. Prajem vám, aby ste sa mohli naďalej realizovať vo vašich kluboch, aby ste ukázali to 

najlepšie, čo vo váš je. Aby ste naďalej boli príkladom pre všetkých. Sme na vás právom hrdí,“ 

zaželal im primátor. Vedúcim jednotlivých klubov a riaditeľke Domova dôchodcov v Šali Janke 

Hušvétyovej sa primátor poďakoval za záslužnú a obetavú prácu s našimi seniormi. Po krásnych 

slovách a slzičkách v očiach oslávencov prišiel rad na poriadnu zábavu. Hudobným hosťom  

programu bola známa a obľúbená speváčka Marcela Laiferová. Počas jej známych hitov sa 

oslávenci odviazali a svoj deň si naplno užívali. Mnohí si vzácne vystúpenie fotili a nakrúcali 

na mobilný telefón. Nasledovala autogramiáda a fotenie sa s hviezdou. Tanečný parket sa zaplnil 

do posledného miesta, keď nastúpila známa dvojica z denného centra č. 1 Duo Seniors – Ondrej 

Miťko a Jarko Hambálek. Keď už bolo na tanečnom parkete miesta málo, seniori tancovali 



priamo pod pódiom. K svojmu sviatku dostali aj malý-milý darček – malinový sirup so 

šalianskym veršíkom, kvietok a ovocie na zdravie.      

 

 

       

 

 

                

 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme pripravili pre všetkých klientov domova dôchodcov 

posedenie. Zaspievať a zahrať im prišli deti zo ZŠ Krátka pod vedením pani učiteľky Laczkovej.  



               

 

                           

 

November 2018 

V novembri sme privítali návštevu spevokolu z Klubu dôchodcov od p. Ráczovej. Aktívnou 

členkou spevokolu je aj naša klientka, p. Terézia Feketeová. Spevokol svojimi pesničkami 

spríjemnil klientom Domova dôchodcov popoludnie a že sa vystúpenie páčilo, o tom svedčil aj   

spev  našich klientov, ktorý znel spoločenskou miestnosťou.  

 



     

December 2018 

V decembri zavítal do Domova dôchodcov Mikuláš. Miestna predajňa DM Drogerie Markt 

prekvapila a   potešila našich seniorov mikulášskymi balíčkami plnými drogérie.  Tie rozdali 

klientom milé zamestnankyne DM Drogerie Markt a kedže balíčkov bolo dosť, pomáhal aj 

personál. Riaditeľka, personál a najmä seniori sa balíčkom úprimne potešili. „Naozaj sme to 

nečakali, našich klientov táto mikulášska návšteva neskutočne milo prekvapila. Veľmi si to 

vážime, aj touto cestou ďakujeme,“ priznala prekvapenie aj riaditeľka zariadenia Janka 

Hušvétyová.  

 

               

 

 



     

 

       

Mikulášske prekvapenie v podobe balíčkov pripravil pre klientov aj personál Domova 

dôchodcov.  

                  

 



               

Pre veriacich klientov sa každú nedeľu a každý posledný štvrtok v mesiaci slúži svätá omša, 

ktorú, celebruje pán farár. 

                                    

 

 

OŠETROVATEĽSKO-OPATROVATEĽSKÝ ÚSEK 
 

1. Zdravotnícka starostlivosť 

 

O klientov Domova dôchodcov sa starajú praktickí lekári mesta Šaľa. .Klienti,  ktorí boli 

pred umiestnením do zariadenia  obyvateľmi mesta Šaľa,  praktických lekárov nemenili. 

Klienti, ktorí k nám prišli z iných okresov má v starostlivosti MUDr. Kaprinay Ladislav. 

Lekári  prichádzajú na návštevy do zariadenia podľa potreby. Všetci lekári poskytujú 

pravidelné kontroly a predpisujú lieky a inkontinečné pomôcky.  



Na odporučenie lekárov sestra následne objednáva klientov  k odborným lekárom na 

vyšetrenia a na pravidelné kontroly u odborných lekárov. Zabezpečuje lieky z lekárne, 

dávkuje lieky a zodpovedá za ich podávanie, meria fyziologické funkcie a glykemické 

hodnoty. Poskytovanie inkontinečných pomôcok je zabezpečované cez fi. EDAS  a EMG. 

a za dodávanie liekov bola určená fi.Dalen s.r.o. Šaľa. V prípade zhoršenia zdravotného 

stavu , alebo úrazu je privolaná RZP a RLP. 

Zdravotné úkony /napr. aplikácia inj.inf. a ošetrovanie rán a dekubitov/ sú vykonávané 

zdravotnými sestrami z agentúry ADOS, s ktorou spolupracujeme. 

V našom zariadení je poskytovaná aj rehabilitačná starostlivosť. Klienti sa môžu 

zúčastňovať spoločného cvičenia a ležiacim klientom je poskytovaná 3x do týždňa masáž 

chrbta a nôh v rámci prevencie dekubitov.  Klientov pravidelne  navštevuje   lekár fyziatrie, 

balneológie a liečebnej rehabilitácie  MUDr.  Jozef Koloň z Lehníc a klientom po 

dôkladnom vyšetrení ordinuje individuálne rehabilitačné úkony, ktoré vykonáva s klientami 

kvalifikovaná rehabilitačná pracovníčka. 

 

2.  Ošetrovateľská starostlivosť 
 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená nepretržite 24 hodín 

kvalifikovanými opatrovateľkami a je zameraná na prevenciu, upevňovanie, prinavrátenie 

a zlepšenie zdravia v súlade so sociálnym prostredím. Ošetrovateľská starostlivosť je 

poskytovaná v súlade s novými poznatkami a postupmi v ošetrovateľstve. 

Súčasťou ošetrovateľského procesu je dôkladné vedenie dokumentácie kde sa zaznamenáva 

každá zmena zdravotného stavu klienta. Okrem toho sa vedie kniha hlásení, kde sa zapisujú 

všetky udalosti daného dňa a noci, ktoré sa v zariadení udiali. 

Najčastejšie diagnózy u klientov, ktorí vyžadovali ošetrovateľskú starostlivosť : ICHS, 

arytmia,hypertenzia, diabetes mellitus, NCMP, demencia, depresia, organický 

psychosyndróm. Alzheimerova demencia, ochorenia respiračného a tráviaceho traktu, 

anémia, onko ochorenie, ochorenie pohybového aparátu, úrazy a náhle vzniknuté stavy. 

 

 

 



Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti 

Popis udalostí a činností v roku 2018 Počet obyvateľov z celkového 
počtu 

Počet klientov        80 
Počet diabetikov 30 
II.st. inkontinencie 18 
III.st inkontinencie 30 
Utrpeli pád 11 
Liečení psychot. liečbou 42 
Dekubity vzniknuté v zariad. 2 
Dekubity vzniknuté mimo 2 
Dávkovanie liekov sestrami 74 
Zaočkovaní proti chrípke 76 

 

    

3.  Opatrovateľská starostlivosť 

 

V rámci opatrovateľskej služby je vykonávaná starostlivosť : ranná a večerná toaleta, 

kúpanie, umývanie česanie strihanie nechtov, holenie, umývanie vlasov, podávanie stravy, 

kŕmenie, výmena inkontinenčných  pomôcok, polohovanie, starostlivosť o osobnú 

a posteľnú bielizeň, okolie obyvateľa, pitný režim, sprevádzanie obyvateľov na odborné 

vyšetrenia. Pri toalete a kúpaní personálu zariadenia výrazne uľahčuje prácu s klientom 

zakúpený pacientský zdvihák Darfilt univerzal.  

 

 



 

4.  Hygiena 

 

Hygienický režim sú zásady a pracovné postupy pre dodržiavanie všeobecných 

hygienických požiadaviek, pri ktorých preventívnym spôsobom znižujeme a vylučujeme 

nesprávne pracovné postupy. Dôležitým opatrením prevencie je zabránenie prenosu nákazy 

od prameňa nákazy k zdravému jedincovi, ktorým je dezinfekcia. Výkon dezinfekčných prác 

vykonávame prostredníctvom vlastných zamestnancov. Sem patrí mechanická očista, ktorá 

zabezpečí dôkladné odstránenie  mechanických nečistôt zo zariadení a plôch, chemická 

dezinfekcia pomocou chemických prostriedkov a fyzikálna dezinfekcia, na ktorú využívame 

pôsobenie infražiariča. Pri práci s dezinfekčnými prostriedkami používame ochranné 

prostriedky. Kladieme dôraz na dezinfekciu rúk ošetrovateľov a následne na ich ochranu. Na 

dezinfekciu používame Detol a na ochranu rúk krém Fortea.   

 

 

PREVÁDZKOVO – EKONOMICKÝ ÚSEK 
 

Činnosť prevádzkovo – ekonomického  úseku 

Chod prevádzkovo – ekonomického úseku zabezpečuje 13 zamestnancov , z toho 1 vedúca 
úseku,  2 zamestnanci  prvého kontaktu (recepcia ), 2 zamestnanci  práčovne, 1 administratívny 
pracovník , 4 upratovačky, 1 údržbár, 2 vodiči. 

 

1. Vyhodnotenie poskytovania služieb BOZP a PO 

Priebežne prebiehali vstupné školenia novoprijatých  zamestnancov – podľa záznamov 
o preškolení.  

Uskutočnila sa kontrola na zistenie odstránených nedostatkov z protipožiarnej kontroly, ktorá 
bola vykonaná 17.10.2017 , na ktorej sa zúčastnil aj Michal Jobbágy – technik PO. 

Vykonala sa odborná prehliadka protipožiarnych vodovodov podľa vyhl. 699/2004 
dodávateľsky firmou Haskont s.r.o. Kráľová nad Váhom. 

 

 

 



2 . Činnosti zabezpečované dodávateľsky 

• Protipožiarnu ochranu a školenia zamestnancov zabezpečoval SaWo Consulting – 
Michal Jobbágy, Šaľa 

• Údržbu a kontrolu výťahov zabezpečovala firma Németh Lift s.r.o., Štvrtok na Ostrove 
• Deratizáciu a dezinsekciu zariadenia zabezpečovala firma Ladislav Žitňák – dezinfekcia, 

dezinsekcia, deratizácia, Šaľa 
• Kontrolu hydrantov zabezpečovala firma Haskont s.r.o. , Kráľová nad Váhom 
• Údržbu a kontrolu EPS , ER zabezpečovala firma  BEST ALARM s.r.o. Žitavce 
• Údržbu a kontrolu UPS zabezpečovala firma O.K. SERVIS SK s.r.o. Šintava 
• Mzdy, personalistika zabezpečovala firma Converso s.r.o. Trnovec nad Váhom 
• Účtovníctvo zabezpečovala firma ALLIS group s.r.o. Šaľa 
• Údržba a kontrola vzduchotechniky zabezpečovala firma IQ SYS s.r.o. Šaľa 
• Odbornú kontrolu prevádzkyschopnosti (odborná prehliadka) dvojkrídlových posuvných 

dverí zabezpečovala firma ADVES s.r.o. Bratislava 
 
 
 

3. Vyhodnotenie  plánu kontrol, prehliadok a školení 
 
Kontroly a prehliadky zariadení  
Kontrola/školenie Lehota kontroly, 

školenia v roku, 
mesiaci 

Posledná 
kontrola, 
školenie 

Nasledujúca 
kontrola, 
školenie 

Poznámky 

Elektrozariadenia 4 roky 5/2017 5/2021 dodávateľsky 
Dezinfekcia Podľa potreby   dodávateľsky 
Deratizácia  Podľa potreby 11/2018  dodávateľsky 
Kontrola/školenie Lehota kontroly, 

školenia v roku, 
mesiaci 

Posledná 
kontrola, 
školenie 

Nasledujúca 
kontrola, 
školenie 

Poznámky 

Kontrola výťahov 1 mesiac 12/2018 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12/2019 

dodávateľsky 

Kontrola výťahov 3 roky / 6 rokov 11/2018 11/2021 dodávateľsky 
Kontrola UPS ½ rok / 1rok 2/2019 2/2019 dodávateľsky 
Kontrola EPS,ER 1 mesiac,            

3 mesiace, 
12 mesiacov 

12/2018 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12 / 2019 

dodávateľsky 

Kontrola 
vzduchotechniky 

½ roka 12/2018 6,12/2019 dodávateľsky 

Kontrola 
dvojkrídlových 
posuvných dverí 

1 rok 9/2018 9/2019 dodávateľsky 

 
Ochrana pred požiarmi 
Kontrola/školenie Lehota kontroly, 

školenia v roku, 
mesiaci 

Posledná 
kontrola, 
školenie 

Nasledujúca 
kontrola, 
školenie 

Poznámky 

Vstupné školenie trvale trvale trvale Technik PO 



Školenie  
zamestnancov 

24 mesiacov  Podľa uplynutej 
doby 

Technik PO 

Kontrola PHP a 
hydrantov 

24 mesiacov / 12 
mesiacov 

10/2017 / 
7/2018 

10/2019 
7/2019 

dodávateľsky 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Kontrola/školenie Lehota kontroly, 
školenia v roku, 

mesiaci 

Posledná 
kontrola, 
školenie 

Nasledujúca 
kontrola, 
školenie 

Poznámky 

Vstupné školenie trvale trvale trvale Technik BOZP 
Školenie  
zamestnancov 

24 mesiacov  Podľa uplynutej 
doby 

Technik BOZP 

 
 

Prevádzka 

Kontrola/školenie Lehota kontroly, 
školenia v roku, 

mesiaci 

Posledná 
kontrola, 
školenie 

Nasledujúca 
kontrola, 
školenie 

Poznámky 

Údržba auta 1 mesiac 12/2017 1-12/2019 Vodič 
Emisná kontrola 24 mesiacov  9/2019 Autoservis 
STK - auto 24 mesiacov  9/2019 STK 
Pravidelná 
servisná 
prehliadka 

1 rok 9/2018 9/2019 STK 

 
 

Vzdelávanie zamestnancov 

Usporiadateľ Názov kurzu 
3P – Projekt n.o. Teamforming Camp 
Mgr. Beata Sklenárová Supervízia 
Samovzdelávanie  
pre opatrovateľky 

Inkontinencia, imobilizačný syndróm 

Samovzdelávanie  
pre opatrovateľky 

Starostlivosť o klienta s poruchami príjmu 
stravy 

Samovzdelávanie  
pre opatrovateľky 

Poruchy spánku a riziká samoliečby 

Samovzdelávanie  
pre opatrovateľky 

Kompletná staristlivosť o ležiaceho klienta 

 
 
    
 
 
 
 
 



4. Zákazky realizované prieskumom trhu  
 

• Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky – K & T mäso spol. s r.o., Tešedíkovo 
• Rôzne potravinárske výrobky, Spracované a konzervované ryby, Mlynské výrobky, 

škrob a škrobové výrobky, Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, Živočíšne alebo 
rastlinné oleje a tuky, Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie, orechy, Hlboko mrazené 
výrobky – Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 

• Rôzne potravinárske výrobky – Lebeco s.r.o., Kolárovo 
• Mlieko a mliečne výrobky, Rôzne potravinárske výrobky, Mlynské výrobky a škrob, 

škrobové výrobky, Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, Poľnohospodárske 
a záhradnícke produkty, Nápoje, tabak a príbuzné produkty – Bohuš Šesták s.r.o., 
Galanta 

• Čistiace, dezinfekčné prostriedky a upratovacie prostriedky – Banchem, s.r.o., 
Dunajská Streda 

• Kancelárske potreby a kancelársky materiál – Szaly s.r.o. Šaľa 
• Náplne do tlačiarní – Szaly s.r.o., Šaľa 
• Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky – Ľubica Križanová – Veľkoobchod OZ, 

Trnava 
 

5. Darovacie zmluvy 
 
V roku 2018 bolo uzatvorených 5 darovacích zmlúv : 
 

• EMG Care s.r.o.   finančný dar v hodnote 992,00 Eur 
• EMG Care s.r.o.   finančný dar v hodnote 747,00 Eur 
• EMG Care s.r.o.  finančný dar v hodnote 746,00 Eur 
• MAER s.r.o.    2 kusy 4 funkčné, elektricky polohovateľné lôžka              

v hodnote  964,80 Eur za jednu posteľ 
• Essity Slovakia, s.r.o.  SUPERSET-M1 Svetlo života v počte 1 kus, 

v hodnote 799,0 Eur  
 
 

 

STRAVOVACÍ ÚSEK 
 

Domov dôchodcov ako jediný v meste Šaľa  poskytuje terénnu sociálnu službu - jedáleň , v 

zmysle § 58 Zákona o sociálnych službách. 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 Šaľa  

 
Počet obedov spolu od 01.01.2018 do 31.12.2018 :  33 609 

Racionálna strava :        26 797  

Diabetická strava :          6 812 

 

  

Mesiac  
Klienti DD  Zamestnanci 

DD  
RAC  DIA  RAC  

január  1913 490 449 
február  1678 451 448 
marec  1871 491 494 
apríl  1826 508 495 
máj  1795 569 469 
jún  1774 580 463 
júl  1777 652 395 

august  1758 632 412 
september  1714 619 443 

október  1756 621 485 
november  1743 594 469 
december  1680 605 440 

  

V tabuľke je uvedený počet obedov, ktoré boli  poskytnuté  klientom s celodenným  

stravovaním a zamestnancom DD. 

 

 

Terénna sociálna služba od 01.01.2018 – 31.12.2018  
  

Mesiac  ROZVOZ  OSOBNÝ ODBER  Solidaritas 
  RAC  DIA  RAC  DIA  RAC 

január  1936 368 1081 23 314 
február  1816 317 1008 62 446 
marec  1898 385 1110 69  
apríl  1884 378 998 48  
máj  1878 386 1036 50  



jún  1908 375 943 42  
júl  2023 380 1084 49  

august  2203 380 1152 51  
september  1994 378 1105 41  

október  2290 406 1241 34  
november  2309 409 1151 32  
december  1767 312 878 26  

spolu  23 906 4 474 12 787 527 760 
 

- 37 453  racionálna strava :  rozvoz  :           23 906 obedov  
                                                   osobný odber:   12 878 obedov                                                                          

                Solidaritas :        760 obedov 
 
-          5 001  diabetická strava:          rozvoz                  4 474 obedov   
                                                                      osobný odber:        527 obedov                                                     

 
                                                            
 

ROZBOR  HOSPODÁRENIA 
k 31.12.2018 

 

Základné údaje:  Domov dôchodcov Šaľa 

Sídlo:     Nešporova 1010/19,  927 01  Šaľa 
Právna forma:    rozpočtová organizácia 
IČO:     48484342 
Zriadená dňom:   20. 05. 2015 
Zriaďovateľ:    Mesto Šaľa 
 
Stav zamestnancov k 31. 12. 2018 42 
 
Z toho:     40 plných úväzkov 
     2 čiastočné úväzky  vo výške 0,6 0,1  ( t.zn. 60% a 10%) 
     40,7 priemerný evid. počet 
     35 – pracovné miesta obsadené ženami 
       7 – pracovné miesta obsadené mužmi 
 
Štatutárny orgán:         riaditeľka 
Počet úsekov:                  4 
Počet lôžok ZPS:   75 
Počet lôžok ZOS:              5 
 
Celkový počet klientov za rok 2018: 109  



 
Účtovná metóda – podvojné účtovníctvo – akruálne, používaný účtovný softvér IVES Košice 
Účtovná jednotka eviduje majetok v správe: 
  
Budovy, stavby 2 947 325,00 
Stroje, prístroje, zariadenia 100 202 
Dopravné prostriedky 34 235 
Prijaté dotácie za účtovnú jednotku 
  
Celkom príjmy 673 685 
Prenesené kompetencie 331 470 
Originálne kompetencie 60 000 
Vlastné príjmy - vrátené 282 215 

Výdavky za účtovnú jednotku spolu 
 

Celkom výdavky 673 304 
610 mzdy 317 881,00 
620 odvody 114 019,00 
630 materiál služby 229 194,00 
640 transfery 1 210,00 
700 kapitálové výdavky 11 000,00 

 

Komentár: 

Prevažná časť z finančných prostriedkov vyčlenených na chod Domova dôchodcov Šaľa bola 

vynaložená na úhradu mzdových nákladov a odvodov vo výške cca 432.000€ . Nezanedbateľnú 

finančnú čiastku potrebnú pre zabezpečenie chodu zariadenia tvorí položka 630 - materiál a 

služby v celkovej sume 229.194€. Mesto poskytlo Domovu dôchodcov finančné prostriedky vo 

výške 60.000€. Finančné prostriedky vo výške 282.214,51€ získala organizácia od svojich 

klientov a túto sumu do konca roka Mesto organizácii vrátilo v plnej výške. 

 

 
Prenesené kompetencie - dotácie zo štátneho rozpočtu  
   
Dotácia: 331 470€  
Čerpanie: 331 090€  
   
Položka SPOLU osobné náklady  331 090 

611 Tarifné platy 161 183 
612 Osobné príplatky 45 434 
614 Odmeny + mimoriadne odmeny 24 150 
620 Odvody 97 226 
637 Dohody mimo pracovného pomeru 3 097 



    
Komentár: 

Dotácia z MPSVaR SR bola poskytnutá vo výške 331.470€,  z toho bolo ministerstvu 
vrátených 380,24€. Prostriedky boli použité na mzdy a odvody zamestnancov.  

Originálne kompetencie - dotácie cez rozpočet mesta z PDFO + vrátené vlastné príjmy 
   
   
Položka SPOLU osobné náklady  342 215 

611 Tarifné platy 95 115 
612 Osobné príplatky 1 183 
614 Odmeny + mimoriadne odmeny 2 000 
620 Odvody 23 793 
632 Energia, plyn, vodné, stočné, internet, poštovné 85 873 
633 Materiál 63 704 
634 Doprava 1 880 
635 Údržba a oprava 23 023 
637 Služby 34 644 
700 Kapitálové výdavky 11 000 

 

 

Príjmy za rok 2018 
  
Druh príjmu 
Príjmy za režijné náklady - strava 67 664 
Príjem z ostatných činností DD 214 551 
SPOLU 282 215 

 

 

Sociálny fond 
  
Zostatok z roku 2017 1 401 
Tvorba za rok 2018 5 105 
Čerpanie v roku 2018 4 560 
Zostatok k 31.12.2018 1 946 

Zostatok na účte SF k 31.12.2018 bol vo výške 1.945,62€ 

 

 

Záver 

Účtovná jednotka nevykazuje žiadne pohľadávky a záväzky voči zamestnancom, nemá daňové 
nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení.  



Naše poďakovanie sponzorom  
  

EMG Care s.r.o  

ESSITY SLOVAKIA s.r.o. 

MAER s.r.o. 

DM DROGERIE MARKT s.r.o. 

RÓBERT ANDRÁŠI  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

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 2019  

  

 

  

  

  

Schválila : PhDr. Janka Hušvétyová, štatutárny zástupca  

Vypracovali:  Mgr. Andrea Šimková – vedúca sociálneho úseku 
  Dana Sklenárová – vedúca ošetrovateľsko – opatrovateľského  úseku 
  Zuzana Hamarová – vedúca prevádzkovo – ekonomického úseku 
   Jarmila Bánová – vedúca stravovacieho úseku 
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