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Úvod   
 
Vážené dámy a páni,   
   

dovoľte, aby sme Vám prostredníctvom tejto výročnej správy priblížila dianie a život v  Domova 

dôchodcov Šaľa za ďalší rok, rok 2019,  ktorý sme tu všetci spoločne prežili, niečo zmenili, 

snažili sa vylepšiť, ako sme pracovali, čo sa nám podarilo a čo nám zostalo do budúcich období. 

   

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 2020 Domov dôchodcov oslávil štvrtý rok svojej činnosti. Počas tohto obdobia sa nám 

darí  napĺňať 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. Počas celého roka 2019 sme v Domove dôchodcov 

pripravovali  obedy takmer pre 200 obyvateľov mesta.  

   
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.  

Mnohí, ktorí  sa sami rozhodli odísť do domova dôchodcov  sú veľmi spokojní a nemenili by. 

Ak je odchod do domova vlastným rozhodnutím, pristupuje sa k nemu oveľa ľahšie. Starí ľudia, 

ktorí by radšej zostali doma, ale situácia to nedovolí, často trpia pocitom, že ich najbližší opustili 

a oni na staré kolená ostali sami. A tu nastupuje personál zariadenia, ktorý svojou láskavou 

a obetavou prácou sa snaží nahradiť to, čo im chýba. Obdiv a vďaka patrí sestričkám 

a opatrovateľkám, ktoré sú s nimi  stále v kontakte. Sú k nim milé, láskavé, s hlbokým citom ich 

vnímajú a berú, ako by boli ich rodičia.  

   
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 43 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 475 812   
Mail: husvetyova@sala.sk   

Web: www.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.   

Od roku  2018 je  kapacita zariadenia plne obsadená a v súčasnosti evidujeme 93 žiadostí o 

umiestnenie v ZPS a 4 žiadosti 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 2019 sme  zakúpili do  Domova dôchodcov Šaľa  posledných 5 chýbajúcich  

elektricky polohovateľných postelí s príslušenstvom, čím sme  zvýšili  štandard kvality 

poskytovaných služieb pre všetkých 80 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   

   

   

      
   

SOCIÁLNY ÚSEK 
 
 
I. Štatistické údaje o počte obyvateľov k 31.12.2019 

 
1. Počet obyvateľov 

 

Muži 22 

Ženy 83 

Celkom 103 

        
 



 
 

2. Počet zaevidovaných  žiadostí v roku 2019 

Muži 2 

Ženy 12 

Celkom 14 

 
 
 
3. Oznámenie o zaradení do poradovníka 

Oznámenie 
 

O zaradení do poradovníka 14 

O nezaradení do poradovníka 0 

 
4. Počet prijatí do zariadenia 

 

Počet prijatých  

Muži 4 

muži
19%

ženy
81%

Počet obyvateľov

muži ženy



Ženy 19 

Celkom 23 

 
 

5. Počet vydaných zmlúv a dodatkov 

 

Vydané zmluvy  

Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb 23 

Zmluvy o úschove cenných vecí 0 

Celkom 23 

 
 
 
 

Vydané dodatky k zmluvám 
 

Dodatky k zmluvám o poskytovaní 
sociálnych služieb 180 

Celkom 180 

 
 
 
 
 
 

6. Počet ukončenia pobytu v zariadení 

 

Počet ukončenia pobytu  

Muži 3 

Ženy 2 

Celkom 5 

 
 
 



Počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov ( ZPS ) a v zariadení 

opatrovateľskej služby ( ZOS ) v roku 2019 bolo 103 ľudí 18 ľudí zomrelo a 5 odišli, stav 

k 31.12.2019 bol 80 ľudí z toho 62 žien a 18 mužov. Z toho 75 miest zariadenie   pre 

seniorov ( ZPS ) a 5 miest zariadenie opatrovateľskej služby ( ZOS ).  

 

 
Pohyb obyvateľov, kapacita celkom v roku 2019 
 

Ukazovateľ Merná 
jednotka Počet 

Počet obyvateľov 
k 31.12.2019 osoba 103 

Obyvatelia ktorí 
odišli osoba 5 

Obyvatelia ktorí 
zomreli osoba 18 

Priemerný vek 
obyvateľov rok 85 

Počet dní prevádzky 
zariadenia deň 365 

 
 
 
 

 
 
 
 

počet obyvateľov
82%

obyvateľia ktorí 
zomreli

14%

obyvatelia ktorí 
odišli

4%

POHYB OBYVATEĽOV, KAPACITA CELKOM V ROKU
2019



7. Priemerný vek obyvateľov 

 
 

Priemerný vek obyvateľov 85 rokov 

 
 
 

8. Stupeň odkázanosti na sociálne služby 

 
Stupeň 

odkázanosti IV. V. VI. 

Počet 
obyvateľov 23 20 37 

 
 

 
II. Poskytovanie sociálnych služieb 

 
1.  V rámci sociálnej starostlivosti sociálna pracovníčka a  inštruktor sociálnej rehabilitácie 

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,  

29%

25%

46%

Stupeň odkázanosti

IV.

V.

VI.



-   viedli osobnú, písomnú, telefonickú, mailovú komunikácia s rodinnými príslušníkmi 
prijímateľov,  
-   poskytovali sociálne poradenstvo pre budúcich možných žiadateľov a žiadateľov o 
poskytovanie sociálnej služby,  
-    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 2019 
 

Kultúrno - záujmovú činnosť v  Domove dôchodcov Šaľa zabezpečovali sociálna pracovníčka 

a inštruktor sociálnej rehabilitácie, ktoré  zostavujú mesačný plán aktivít, ktorý je prispôsobený 

individuálnym potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Kultúrno- záujmová činnosť pomáhala 

našim seniorom  udržiavať duševnú sviežosť a dobrú fyzickú kondíciu . 

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

sociálnej rehabilitácie, kde tvorili vlastné výrobky, hrali spoločenské hry, viedli individuálne aj 

skupinové rozhovory a počúvali obľúbené pesničky. Sociálna pracovníčka a inštruktor sociálnej 

rehabilitácie organizovali  kultúrne podujatia ( k 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 2019 

 

Mesiac január sa niesol v znamení novoročných želaní a predsavzatí, tradícií a trojkráľovej 

bohoslužby v našom zariadení. Spomínalo sa na vianočné sviatky v minulosti, aké boli v ich 

detstve, mladosti. Zaspievali  si zopár kolied a ich význam a dôležitosť v živote rozobrali 

v spoločnej diskusii. A keďže v každom regióne Slovenska sa slávia tieto sviatky inak, bolo 

zaujímavé a poučné vymeniť si navzájom tieto tradície a zvyky. 

 

 

 

Február 2019 
V mesiaci február sme v našom zariadení pre klientov pripravili materiál a vzory na výrobu 

masiek, ktoré sú spojené s ďalšou príjemnou a veselou udalosťou ako sú Fašiangy. Zo strany 

klientiek bol veľký záujem o ich výrobu. Každá si vyrobila pre seba tú jedinečnú 

a samozrejme, aj najkrajšiu. Po nakreslení a vystrihnutí si ich krásne vyzdobili a nasadili na 

tvár. Boli sme milo prekvapení ich usilovnosťou a šikovnosťou. Užili si veľa zábavy 

a radosti z výsledku ich práce. 

 

 

             
 
 
 
 

 



Marec 2019 
 

 

S príchodom jari sa vracia lepšia nálada a život nielen v prírode, ale aj v zariadení. Slnečné 

lúče sú čoraz hrejivejšie a štebot vtáčikov vyčarí úsmev na tvárach našich klientov. Tak sme 

sa s nadšením zapojili do výroby jarných dekorácií. Výroba pestrofarebných kvetov 

z papiera a príprava dekorácie na Veľkú noc sa rozbehla v plnom prúde. Nadšenie je vidieť 

na  tvárach klientov a práce v aktivitách sa veselo rozbehli. Výsledky ich snaženia si mohli 

všetci pozrieť na nástenke v zariadení. 

 

 

                                        
 

                                                                                

 

   

   

   

 

  
  
  

  



  

Apríl 2019 
 

 V tomto jarnom mesiaci sme radi privítali v našom zariadení spevokol z Klubu dôchodcov 

č.1, pod vedením pani Bereczovej. Prišli našim dôchodcom spríjemniť veľkonočné chvíle 

veselými kolednými piesňami spojenými s najkrajšími jarnými sviatkami na Slovensku, 

akou je Veľká noc. Do spevu i do tanca nám všetkým prišli zahrať a zaspievať pán Miťko 

a na harmoniku zahral pán Horváth.  Dôchodcovia sa pochválili krásnymi výtvormi 

z papiera, prútia a maľovanými vajíčkami. V družnej rozprave si vymenili rôzne spomienky 

z veľkonočných tradícií a zvykov. Nechýbali ani nápady a recepty na tie najlepšie 

veľkonočné jedlá.  

 

                                                   
 

                                                       



  

 Máj 2019 
 

Mesiac Máj sa niesol v duchu sviatku Dňa matiek. Preto naši dôchodcovia veľmi radi 

v našom zariadení privítali detičky z materskej školy Družstevná v Šali. Tie im prišli nielen 

spestriť a vyplniť čas, ale hlavne vniesť aj medzi babičky a deduškov vrúcne poďakovanie 

za ich starostlivosť a lásku, ktorú sa snažili aj oni ako rodičia dávať svojim deťom. 

Poďakovanie a vyznania boli predovšetkým adresované všetkým mamám, pri ktorých si 

všetci zaspomínali a s úsmevom i slzičkou v oku prijali krásne vystúpenie týchto detičiek. 

Po vystúpení sa klientky zariadenia pochválili aj vlastnoručnými výrobkami z papiera 

a rôznych materiálov počas denných aktivít. 

 

               

                     
 

 

 

  



Jún 2019 
 

 

O zaujímavý zážitok sa v júni postarala návšteva z Nitry, z odboru prevencie kriminality 

kancelárie ministerstva vnútra SR, pod vedením pani Valérie Domarackej. Konala sa 

v našom zariadení beseda na tému „ Ako sa nestať obeťou trestného činu.“ Seniorov táto 

stále diskutovaná a preberaná téma veľmi zaujímala a živo viedli debatu. Pýtali sa rôzne veci 

, kto, kedy a čo zažil, ako sa môžu brániť a podobne. Pani im porozprávala aj zážitky z praxe, 

čo veľmi zaujato počúvali. Nakoniec ešte viedli dlhú diskusiu s vlastnými skúsenosťami 

a poznatkami. 

 

 

 

            
 

Júl 2019 
Krásny letný mesiac júl bol veľmi horúci a slnečný. Potešilo to našich dôchodcov, ktorí sa 

väčšinu dňa zdržiavali v areáli zariadenia. Preto aj ďalšiu milú návštevu, pani Alžbetu 

Turčekovú, sme privítali na dvore, na čerstvom vzduchu. Tentokrát našim dôchodcom prišla 

porozprávať a poradiť, ako podať prvú pomoc a ako sa v danej stresovej situácii správať. 

Samozrejme, že išlo o všeobecné témy, informácie boli podané tak, aby aj naši dôchodcovia 

boli schopní a nebáli sa si navzájom pomôcť vo vypätej situácii. Vo voľných chvíľach si 

ešte spestrujú čas vymaľovávaním obrázkov ako sú mandaly. 

 



       
 

            

 

 

 

 August 2019 
Ďalší letný mesiac priniesol teplé až horúce dni, ktoré si naši dôchodcovia vypĺňali prechádzkami 

v areáli zariadenia, posedávaním na lavičkách a v družnej debate si krátili spoločné chvíle. 

A keďže sme im tento letný čas chceli trochu spestriť, tak sme pozvali k nám do zariadenia 

Šaliansku dychovku, ktorá pod vedením pána Vargu zahrala, do spevu i do tanca, veselé 

pesničky. Klienti si radi zanôtili ako slovenské, tak aj maďarské pesničky, niektorí si aj 

zatancovali. Na ich tvárach bolo vidieť spokojnosť, radosť a niektorí sa vrátili do minulosti 

v spomienkach.  

 

 



 

       
 

 

 

 

September 2019 
 

Prišiel čas jesene. Aj v tomto období je príroda veľmi krásna a má čo ľuďom ukázať. Preto 

sme s niektorými klientami, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, vyšli na jesennú prechádzku 

po hrádzi. Tam sme nazbierali opadnuté listy zo stromov, šišky a posledné kvety na 

vysušenie, aby sme ich následne mohli využiť na jesennú výzdobu nášho zariadenia. 

Precvičili si jemnú motoriku a svoju kreativitu pri ich výrobe. Aj v tomto mesiaci sme 

privítali v zariadení pani Alžbetu Turčekovú, ktorá prišla k dôchodcom na besedu na rôzne 

zaujímavé témy. 

 



                                                           

 
  

Október 2019 
V estrádnej sále Domu kultúry v Šali sa posledný týždeň v októbri stretlo slávnostne 

nahodených vyše 200 seniorov. Mesto Šaľa pre nich aj v tomto roku pripravilo celomestské 

oslavy Mesiaca úcty k starším. Pripravený bol bohatý kultúrny program, kde okrem iných, 

vystúpili aj talenty zo Základnej umeleckej školy Šaľa. Priazeň všetkých prítomných si 

získal slovenský zabávač, spevák a imitátor Števo Hruštinec. Ten svojim vystúpením 

vniesol medzi ľudí príjemnú, pohodovú a uvoľnenú atmosféru. Počas programu sa seniorom 

prihovorilo aj vedenie mesta, primátor  Mgr. Jozef Belický, pani viceprimátorka, pán 

viceprimátor a prednostka MsÚ. Všetci vo svojich príhovoroch zaželali seniorom hlavne 

pevné zdravie, pohodu a chuť podieľať sa na rôznych aktivitách v jednotlivých kluboch. 

Skôr než sa všetci s chuťou pustili do slávnostnej večere, dostali od vedenia mesta malú 

pozornosť v podobe darčeka a kvetín. Naši seniori potom po večeri využili tanečný parket 

na poriadnu zábavu. Do tanca im hrala dvojica pán Ondrej Miťko a Karol Horváth z denného 

centra č.1. 



V októbri sme sa ešte s našimi dôchodcami vybrali na návštevu Vlastivedného múzea 

v Galante, kde sme boli pozvaní na Čajové posedenie spojené s prehliadkou výstavy. Výlet 

sa našim seniorom veľmi páčil a dlho sme ešte na danú tému diskutovali a spomínali. 

 

              
 

 

                               
 

              

  
  



November 2019 
V mesiaci november sme spoločne s našimi seniormi spomínali na bývalých kolegov, 

rozprávali sme sa o zamestnaniach, zážitky z práce aj zachované priateľstvá doteraz. 

Precvičovali sme si jemnú motoriku pri jednoduchých prácach s materiálom alebo pri tvorbe 

výzdoby do spoločenskej miestnosti. Potom tieto výrobky vystavujeme na obdiv pre 

všetkých dôchodcov a personál nášho zariadenia. 

 

 

 

                     
 

                                           

 

 

 



 December 2019 
 

A pomaly končí ďalší rok...máme tu posledný mesiac v roku. A tento mesiac bol bohatý na 

rôzne podujatia. Prvým z nich bola návšteva Vianočnej výstavy ručných prác a výrobkov 

členiek DCS. Výstava sa veľmi páčila, dokonca si tam naše klientky aj zakúpili vianočné 

darčeky pre najbližších. Dňa 6.12.2019 k nám do zariadenia zavítal Mikuláš s čertom 

a anjelom. Takto si náš personál Domova dôchodcov zaumienil, že milo prekvapí našich 

klientov. Vyčarili u nich úsmev na perách a nejeden zo seniorov si takto zaspomínal na 

detstvo. Samozrejme, že každý klient dostal od Mikuláša svoj darček. 

                           
 

               
 

Ďalšou milou akciou bolo  vianočné vystúpenie detí ZŠ Pazmáňa v Šali, ktoré si pripravili 

pre našich seniorov milé vianočné koledy, básničky a hudobné vystúpenie. Naši seniori im 

poďakovali hlasným potleskom a malým darčekom. Ako ďalších sme privítali v našom 

zariadení členov spevokolu DCS č.2,  pod vedením pani Rácsovej. Aj tu si spoločne s našimi 

seniormi zanôtili vianočné pesničky a započúvali sa do vianočných kolied. V druhej 

polovici decembra sme v domove dôchodcov privítali na vianočnom vystúpení deti zo ZŠ J.  



 

 

C. Hronského, pod vedením pani učiteľky Szöcsovej. Veľmi sa im ich kultúrny program 

páčil. Aj ich odmenili hlasným potleskom a malým darčekom.  

 

                               
 

                               
 



                               
 

                             
 

 
Krásnym zakončením decembrových prekvapení a radosti bol projekt „ Koľko lásky sa 

zmestí do krabice od topánok.“ S týmto milým projektom nás oslovil poslanec mesta Šaľa, 

pán Ing. Róbert Andráši. Projekt spočíval v tom, že ľudia mohli do krabice od topánok vložiť 

pre babičky a deduškov rôzne darčeky, od sladkostí, kávy, čajov, ponožiek, čiapok, rukavíc, 

po knihy, či hygienické potreby. Tie krabice sa potom slávnostne, za účasti pani riaditeľky 

zariadenia PhDr. Janky Hušvétyovej , pána Ing. Róberta Andrášiho a pracovníčok 

sociálneho úseku rozdali dôchodcom. Ten pohľad stál za to! Mali z toho obrovskú radosť, 

že aj na nich si niekto, s blížiacimi sa Vianocami, spomenul. Všetkým preto pekne 

ĎAKUJEME. 

 

 



             
 

 

             
 

  

  

 

 

 



ZDRAVOTNÝ  A OPATROVATEĽSKÝ ÚSEK 

 

1. Zdravotnícka starostlivosť 

 
V našom zariadení sa o klientov starajú praktickí lekári mesta Šaľa. Nakoľko boli obyvateľmi 
mesta ešte pred umiestnením do zariadenia, praktických lekárov nemenili. Klienti, ktorí 
k nám prišli z iných okresov má v starostlivosti MUDr. Kaprinay Ladislav. Lekár prichádza 
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 firmu  EDAS  
a EMG.  Za dodávanie liekov bola určená firma 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. Raz do mesiaca navštevuje zariadenie MUDr. 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 zdravotnými sestrami. 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                35  
II.st. inkontinencie                15  
III.st inkontinencie                34  
Utrpeli pád                10 
Liečení psychot. liečbou                46 
Dekubity vzniknuté v zariadení                  0 
Dekubity vzniknuté mimo                  5 
Dávkovanie liekov sestrami                76 
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. 
 
 
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 ošetroveteľov a následne na ich ochranu. Na 
dezinfekciu používame Detol a na ochranu rúk krém Fortea.   
 
 
 

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 01.01.2019 do 31.12.2019 :  33 467 

Racionálna strava : 26 102 obedov 

Diabetická strava :    7 365 obedov 

 

  

Mesiac  
Klienti DD  Zamestnanci 

DD  
RAC  DIA  RAC  

január 1762 618 542 
február 1587 587 479 
marec 1755 656 470 
apríl 1679 584 475 
máj 1750 601 538 
jún 1756 565 503 
júl 1756 592 449 

august 1706 620 454 
september 1589 648 509 
október 1658 621 531 

november 1591 631 506 
december 1596 642 461 

  

V tabuľke je uvedený počet obedov, ktoré boli  poskytnuté  klientom s celodenným  stravovaním 
a zamestnancom DD. 
 

 
Sociálna služba  jedáleň od 01.01.2019 – 31.12.2019  

  
Mesiac  ROZVOZ  OSOBNÝ ODBER  
január  2651 1136 
február  2345 1134 
marec  2556 1134 
apríl  2365 1009 
máj  2430 1035 
jún  2431 895 
júl  2594 918 



 

 
 
 
 
 

 
  

 V tabuľke je uvedený počet obedov, ktoré boli  poskytnuté  klientom v rámci sociálnej služby 
jedáleň. 
 

  

- 41 350  obedov :  z toho rozvoz                  29 451 obedov          
                                                    osobný odber       11 899 obedov                                                                                        

                                                                            
 

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.  
Firma Haskont s.r.o. Kráľová nad Váhom , dodávateľsky vykonala  odbornú prehliadku 
protipožiarnych vodovodov podľa vyhl. 699/2004  a odbornú prehliadku prenosného 
a pojazdného hasiaceho prístroja.   
 
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 

august  2521 863 
september  2434 927 
október  2650 1085 

november  2382 906 
december  2092 857 

spolu  29 451 11 899 



• Odbornú kontrolu prevádzkyschopnosti (odborná prehliadka) dvojkrídlových posuvných 
dverí zabezpečovala firma ADVES s.r.o. Bratislava 

• Servis dochádzkového systému zabezpečovala firma CORADO Elektrik s.r.o. Nitra 
• Servisnú údržbu a preventívnu údržbu kamerového systému zabezpečovala firma Marián 

Šimulčík _MLS Šaľa 
 
 

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 
09/2019  dodávateľsky 

Deratizácia  Podľa 
potreby 

11/2019  dodávateľsky 

Kontrola/školenie Lehota 
kontroly, 
školenia 
v roku, 
mesiaci 

Posledná 
kontrola, 
školenie 

Nasledujúca 
kontrola, 
školenie 

Poznámky 

Kontrola výťahov 1 mesiac 12/2019 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12/2020 

dodávateľsky 

Kontrola výťahov 2 roky /  
6 rokov 

11/2018 11/2021 dodávateľsky 

Kontrola UPS ½ rok / 
1rok 

09/2019 03/2020 dodávateľsky 

Kontrola EPS,ER 1 mesiac,            
3 mesiace, 
12 mesiacov 

12/2019 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12/2020  

dodávateľsky 

Kontrola 
vzduchotechniky 

½ roka 11/2019 5,11/2020 dodávateľsky 

Kontrola 
dvojkrídlových 
posuvných dverí 

1 rok 9/2019 9/2020 dodávateľsky 

Údržba kamerového 
systému 

1 rok 12/2019 12/2020 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 

11/2019 / 
11/2019 

11/2021 
11/2020 

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 12/2019 1-12/2020 Vodič 
Emisná kontrola 24 mesiacov 9/2019 9/2021 Autoservis 
STK - auto 24 mesiacov 9/2019 9/2021 STK 
Pravidelná 
servisná 
prehliadka 

  1 rok 9/2019 9/2020 STK 

 



 
Vzdelávanie zamestnancov prevádzkovo – ekonomického úseku, úsek riaditeľky 

Usporiadateľ Názov kurzu 
IVES Košice Operačný systém WINIBEU 
Mgr. Beata Sklenárová Supervízia 
Štátny archív Šaľa Správa registratúry 
Datalan a.s. Správa registratúry – program Memphis 
JUDr. Bedlovičová B.Bystrica Novely účinné v roku 2019 v práci domova dôchodcov, 

domova sociálnych služieb, domova seniorov a iných 
obdobných inštitúcií (zariadenia) a obcí v roku 2019  
 

3P projekt n.o.  Manažér zaradenia sociálnych služieb 
TABITA – IK SS Štandarty kvality v DSS 

 
Vzdelávanie zamestnancov zdravotného a opatrovateľského úseku  
 
Opatrovateľky sa na zdravotnom a opatrovateľskom úseku vzdelávali  v roku 2019 sa 
formou samovzdelávania. Na začiatku roka boli vedúcou sestrou rozdelené témy na 
vypracovanie podľa skupín, čím sa podporila aj vzájomná spolupráca pri vypracovávaní 
úloh. Skupinu tvorila vždy trojica opatrovateliek. Skupín bolo v počte štyri. 
 
Prvá skupina, ktorú tvorili Mikulášiková, Jánošková a Demeter si vypracovali seminárnu 
prácu na tému-Diabetes mellitus- starostlivosť, ktorú prezentovali pred ostatnými 
opatrovateľkami na marcovej prevádzkovej schôdzi. 
 
Druhá skupina v zložení  Pecárová ,Horváthová, Billová si na mesiac jún pripravili 
a odprezentovali seminárnu prácu na tému -Demencia-starostlivosť. 
Tretia skupina, ktorej členmi boli Pechová, Herenčárová a Šarkoziová si podľa rozpisu 
pripravili tému -Pomoc pri adaptácii nového klienta, ktorú odprezentovali v septembri 
daného roku. 
          
Posledná štvrtá skupina, ktorú tvorili opatrovateľky  Páldi, Ing. Szocsová a Mráziková 
odprezentovala prednášku na tému-Starostlivosť o klienta po úrazovom stave.  
 
Všetky prednášky boli vypracované  veľmi pútavo a  na vysokej odbornej úrovni. Zároveň 
poznatky boli prenášané aj do praxi. 
 
Opatrovateľky Jánošková. Billová a Ing. Szócsová sa zúčastnili v termíne od 28.01. -
08.03.2019 na opatrovateľskom kurze ,ktorý aj úspešne zakončili záverečnou skúškou. 
 
V termíne od 4.-6.10.2019 sa vedúca sestra a ďalšie štyri opatrovateľky zúčastnili na 
podujatí projektu 3P -Teamforning vo Veľkom Slavkove, kde sa zoznámili s metódami 
spolupráce ,sebapoznania a komunikácie. 
 
 
 



4. Zákazky realizované prieskumom trhu  
 

• Rôzne potravinárske výrobky – pekársky tovar,  Mlynské výrobky, škrob a škrobové 
výrobky, Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky ,Spracované a konzervované ryby , 
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky, Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie, orechy, 
Hlboko mrazené výrobky, DIA výrobky, Mlieko a mliečne výrobky, Nápoje, tabak 
a príbuzné produkty, Poľnohospodárske a záhradnícke produkty – MABONEX 
SLOVAKIA spol. s r.o.  

• Termoizolačná protislnečná fólia – Dušan Vágo - DAV  
• Rôzne potravinárske výrobky – Lebeco s.r.o., Kolárovo 
• Elektricky polohovateľné postele – TriCare s.r.o. 
• Rozšírenie kamerového systému – Slovak Telekom a.s. 
• Kancelárske potreby a kancelársky materiál – TRIPSY s.r.o. 
• Tonery do tlačiarní – Szaly s.r.o., Šaľa 
• Rôzne potravinárske výrobky, Mlieko a mliečne výrobky, Ovocie,  a súvisiace 

výrobky, Poľnohospodárske a záhradnícke produkty, Mlynské výrobky, škrob 
a škrobové výrobky, Nápoje, tabak a príbuzné produkty – MABONEX SLOVAKIA 
spol. s r.o. 

• Dezinfekčné prostriedky, upratovacie pomôcky a doplnkový tovar – BANCHEM 
s.r.o. 

• Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky – K & T mäso s.r.o. Tešedíkovo 
• Nápoje, tabak a príbuzné produkty, Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky, 

a súvisiace výrobky, Spracované a konzervované ryby, Živočíšne alebo rastlinné 
oleje a tuky, Hlboko mrazené výrobky – MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 
 
 
 
 

5. Darovacie zmluvy 
 
V roku 2019 bolo uzatvorených  5 darovacích zmlúv : 
 

• EMG Care s.r.o.   finančný dar v hodnote 828,00 Eur 
• EMG Care s.r.o.   finančný dar v hodnote 883,00 Eur 
• EMG Care s.r.o.  finančný dar v hodnote 792,00 Eur 
• EMG Care s.r.o.  finančný dar v hodnote 780,00 Eur 
• Agrárna komora Slovenska Dunajská Streda – 100 kg múky 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROZBOR HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2019 
 

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, 

s kapacitou 75 lôžok, 
b) Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej aj ako „ZOS“) podľa § 36 zákona o sociálnych 

službách, s kapacitou 5 lôžok, 
c) Podporná služba podľa § 58 zákona o sociálnych službách, ktorou je poskytovanie 

stravovania v jedálni ambulantnou a terénnou formou. 
 

 
ZAMESTNANCI 
 
 
Domov dôchodcov Šaľa ( v texte ďalej ako  „DD Šaľa“ ) v roku 2019 zabezpečoval svoju 
činnosť s nasledovným zložením zamestnancov: 
 stav zamestnancov k 31.3.2020:     43 
  
 v členení   
    - počet plných úväzkov:    40 
    - počet čiastkových úväzkov s uvedeným výšky úväzku:    3  -  10,66%,  60%  a   60%   
                                                                                                          (0,1     a  0,6     a   0,6) 
     
    - priemerný evidenčný počet zamestnancov      41,3  
  
     
    -     Počet pracovných miest obsadených mužmi koľko, ženami koľko 
   
                     Fyz stav:                 43  -      z toho  37  žien    a   6     mužov 
                     Priem.evid.stav:     41,3  -   z toho  36,6  žien  a   4,7  mužov    
 
 

V organizácii pracuje celkovo 43 zamestnancov. Vzhľadom k tomu, že časť DSS a ZPS nie 
sú priestorov samostatné, ani personál zariadenia nie je špecificky rozdelený podľa druhu 
služieb.  
Organizačnú štruktúru stanovuje organizačný poriadok. 



Administratíva a ostatná prevádzka Počet Prepočítané na plný 
úväzok 

Riaditeľka zariadenia 1 1,00 

Spolu 1 1,00 

 

Zamestnanci odborných činností Počet Prepočítané na plný 
úväzok 

Zamestnanci odbornej časti 20 20,00 

Z toho: 

Vedúca zdravotného úseku 1 1,00 
Vedúca sociálneho úseku 1 1,00 
Zdravotná sestra 1 1,00 
Opatrovateľka 12 12,00 
Sanitár 2 2,00 
Rehabilitačný pracovník 1 1,00 
Masér 1 1,00 
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 1 1,00 

 

Zamestnanci obslužných činností Počet Prepočítané na plný 
úväzok 

Vedúca prevádzkového úseku 1 1,00 

Vedúca stravovacieho úseku 1 1,0 

Administratívny pracovník 1 1,0 

recepčná 2 2,0 

kuchár 4 4,0 

Upratovačka 4 4,00 

Pomocná sila v kuchyni 3 3,00 

Zamestnanec práčovne 2 2,00 

Údržbár 1 1,00 

Vodič 2 1,00 

Spolu 21 20,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domov dôchodcov v roku 2019 hospodáril s nasledovnými finančnými prostriedkami 
 
Prijaté dotácie za účtovnú jednotku 
  
Celkom 1 088 239 
Štátna dotácia na bežné výdavky    388 800,00 € 
z toho:  ZPS 362 304,00 € 
                 ZOS 26 496,00 € 
dotácia z Mesta 85 000,00 € 
z toho: na kapitálové výdavky 5 000,00 € 
Vlastné príjmy  2019 355 000,00 € 
Potraviny 259 439,00 € 
 
  

 
Graf znázorňuje percentuálny podiel financovania Domova dôchodcov Šaľa 
 
Vlastné príjmy DD Šaľa tvoria príjmy za ostatné činnosti, ( odborné a obslužné) a príjmy za 
stravu (Režijné náklady na prípravu stravy ), a taktiež príjmy z poskytovanej sociálna služba 
jedáleň ( režijné náklady na prípravu stravy a úhrada za rozvoz jedla) V schválenom 
rozpočte  na rok 2019 sme mali rozpočtované vlastné príjmy vo výške 280 000,00 EUR. 
Tieto sme v priebehu roka 2019 návrhom na úpravu rozpočtu navyšovali na sumu 
355 000,00 EUR, z dôvodu navýšenia  poplatkov za ostatné činnosti v ZPS a ZOS a taktiež 
z dôvodu navýšenia poplatkov za režijné náklady na prípravu stravy  a navýšenie poplatku 
za rozvoz v oblasti poskytovanej sociálnej služby jedáleň. 
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MAJETOK 
 

K 31. 12. 2019 Domov dôchodcov Šaľa  má v užívaní dlhodobý majetok 3 330 011,27 EUR. 
 

Účtovná jednotka eviduje majetok v správe: 

  
Budovy, stavby 2 947 325,00 € 

Stroje, prístroje, zariadenia 102 207,32 € 
Dopravné prostriedky 34 235,00 € 

OTE 
                  246 243.95 
€ 

 
 
DD Šaľa v priebehu roka 2019 z vlastných zdrojov zakúpil 5  ks elektricky polohovateľných 
postelí ( 5 946,00 EUR)  a tým sme teda dosiahli, že každý klient v počte 80, má polohovateľnú 
posteľ. Ďalej boli zakúpené 4 sušičky na prádlo ( 1 383,00 EUR) z dôvodu  ich opotrebovania 
a  vyradenia , záhradný nábytok, altánok, šatníkové skrine, chladnička do kuchynky pre klientov 
a ďalší spotrebný materiál na doplnenie prevádzkového a stravovacieho úseku z dôvodu jeho 
opotrebovania, znehodnotenia a vyradenia. 
 
 

Výsledok inventarizácie :    
Domov dôchodcov Šaľa, Nešporova 1010/19 

Účet 

Počiatočný 
stav k 
1.1.19 

Prírastky 
v roku 
2019 

Úbytky v 
roku 2019 

Konečný 
stav k 

31.12.19 
021-
budovy,stav. 2 947 324,83   0,00 2 947 324,83 
022-
stroje,prís. 100 201,72 0,00 0,00 100 201,72 
023-
doprav.prostr. 34 235,00 0,00 0,00 34 235,00 
  0,00 0,00 0,00 0,00 
  0,00 0,00 0,00 0,00 
          
771-DHM-
hmotn 108 228,13 33 012,34 2 378,20 138 862,27 
          
OTE-do 16,60 
€ 7496,44 2611,33 975,59 9 132,18 
OTE od 16,60-
1700€ 206 477,63 33 012,34 2 378,20 237 111,77 
          
     

 
 
 
 



BEŽNÉ VÝDAVKY 
 
 

BEŽNÉ VÝDAVKY  

mzdy a odvody 
608 020,06 

€ 
energie 67 233,83 € 
služby 99 679,78 € 

potraviny 
180 849,36 

€ 
 

 
 
Ako vidno z tabuľky a grafu prevažná časť z finančných prostriedkov vyčlenených na chod  DD 
Šaľa bola vynaložená na úhradu mzdových nákladov a odvodov vo výške 608 020,06 EUR a teda 
môžeme konštatovať, že výška štátneho príspevku použitého  na mzdové náklady a odvody tvorí  
čiastku cca 63,9 %.  V položke služby sú zahrnuté poplatky použité na bežnú údržbu  a opravy 
strojov a zariadení, budov, a taktiež pravidelných povinných servisných prehliadok v hodnote  
cca 18 400,00 EUR. 
 
 
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 
 
Kapitálové výdavky v celkovej výške 5 000,00 EUR boli použité na rozšírenie kamerového 
systému a aplikovaniu  termoizolačnej fólie na okná.  Kamerový systém DD Šaľa v počte teraz 
9 ks slúži  na ochranu majetku  zariadenia a ochranu života  a bezpečnosti klientov. Týchto 9 
kamier pokrýva momentálne veľkú časť interiéru ako sú chodby, vchod, ale i nádvorie , 
parkovisko, sklady .  
Termoizolačné fólie boli aplikované na oknách v exponovaných izbách klientov, kde sa v lete 
prevažnú časť dňa opiera slnko a tým znižuje komfort bývania klientov, hlavne na hornom 
poschodí a izbách vyčlenených prevažne pre ležiacich klientov. Tieto fólie zabraňujú taktiež 
prenikanie chladu z vonkajšieho prostredia v zimných mesiacoch, čo ponúka zníženie tepelných 
strát cez okno. 
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ČERPANIE ROZPOČTU 
 

ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2019 v € 
    

Položka DD 
  Rozpočet Čerpanie % 

PRÍJMY 
vlastné príjmy 355 000,00 361 882,82 101,94% 
štátna dotácia 388 800,00     
dotácia Mesto 80 000,00     
z toho: kapitálové  5 000,00     
potraviny 259 439,00     
rozvoz       
strava       

Celkom príjmy 
1 088 

239,00 361 882,82   
BEŽNÉ VÝDAVKY 
celkový rozpočet       
mzdy   373 859,87   
odvody   234 160,19   
cestovné   218,02   
energie   67 233,83   
materiál   75 548,87   
dopravné   5 143,84   
údržba   18 769,05   
služby   48 866,33   
potraviny   180 849,36   

Celkom bežné výdavky 0,00 
1 004 

649,36   
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 
stroje a prístroje   5 000,00   
Celkom kapitálové výdavky   5 000,00   

ČERPANIE CELKOM VÝDAVKY 0,00 
1 009 

649,36   

    

CELKOVÉ ČERPANIE 
1 088 

239,00 
1 009 

649,36 92,78% 
 
 
 
 
 



 
 
SOCIÁLNY FOND 
 

Zostatok z roku 2018                                                   1 945,62 EUR 
Tvorba SF za rok 2019                                                   5 825,96 EUR 
Čerpanie v roku 2019                                                   6 021,60 EUR 
Zostatok k 31. 12. 2019                                                   1 749,98 EUR 

 
 
SOCIÁLNA SLUŽBA JEDÁLEŇ 
 
 
V rámci sociálna služba jedáleň  DD Šaľa pripravil a vyexpedoval  41 350  obedov, z toho bol 
29 451 rozvoz. V priemere vyjde pri počte 20 pracovných dní v mesiaci pripravených 
a vyexpedovaných 172 obedov denne. Toto číslo však môže byť aj vyššie, nakoľko vo sviatkoch, 
ktoré pripadajú na bežný pracovný deň sa jedlá nepripravujú a neexpedujú.  
Príjmy a výdavky spojené so zabezpečením a poskytovaním sociálnej služby jedáleň sú 
zobrazené v tabuľke 
 

Sociálna služba  jedáleň (obedáre) 
príjmy Výdavky Rozdiel 

režijné náklady  
na prípravu stravy 

40 612,20 € mzdy      
a odvody 

36 190,30 
€ 

  

rozvoz 16 009,05 € 
poistenie 
vozidiel 587,46 €   

    PHM 1 157,53 €   

    
údržba 
auta 582,89 €   

    energie 6 000,00 €   

    
odpisy áut 
a zariadení 5 000,00 €   

          

    
splátka 
auta 6 000,00 €   

  56 621,25 €   
55 518,18 

€ 
1 103,07 

€ 
 
Pri porovnaní nákladov a príjmov vychádza ako rozdiel kladné číslo, teda zisk. Toto číslo treba 
zobrať však s miernou rezervou, nakoľko nie je možné presne vyčísliť energie, opotrebenie 
strojov a zariadení kuchyne, opravy a údržbu , ktoré by boli adekvátne množstvu pripravených 
a vyexpedovaných jedál. Môžeme ale skonštatovať, že aj napriek skutočnosti, že Mesto Šaľa ako 
zriaďovateľ  na túto sociálnu službu neprispieva, DD Šaľa  má momentálne nastavené ceny 
a režijné náklady tak, aby nebol stratový a teda zatiaľ nemusíme žiadať o dofinancovanie mesto. 
 
 
 
 



ZÁVER 
 
Domov dôchodcov Šaľa nevykazuje žiadne pohľadávky a záväzky voči zamestnancom, nemá 
daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení 
 
Naše poďakovanie sponzorom  
 
TESCO stores SR, a.s. – Potravinová banka Slovenska 

 
EMG Care s.r.o   

BANCHEM s.r.o.  

Agrárna komora Slovenska  Dunajská Streda 
 
TENA – Essity Slovakia s.r.o. 
 
 RÓBERT ANDRÁŠI   

 

      

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  Staroba   
 

„Starobe sa nevysmievaj, lebo k nej práve smeruješ“  
Menandros 
 
 

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny 
podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, 
podľa slov, keď ponára sa  v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol 
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. 

 
 

Staroba nie je previnením alebo nedostatkom a starí ľudia si 
zasluhujú našu trvalú a bezmedznú lásku, pochopenie, trpezlivosť 
a pomoc. Kto nemá úctu k starému človekovi, nemôže mať skutočnú 
úctu k nikomu a k ničomu. 
  

  

V Šali, 1. júna 2020   
   

  

   

   

 

 

 

 

 

   



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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