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Úvod   
 
Vážené dámy a páni,   
   

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

Domova dôchodcov Šaľa za ďalší rok, rok 2020,  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 Vám chceme umožniť znovu po roku 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.   

Najvýznamnejšou udalosťou, ktorá zasiahla a ovplyvnila životy nielen našich seniorov 

v zariadení Domova dôchodcov, životy všetkých zamestnancov, ale aj životy všetkých ľudí, 

bola celosvetová pandémia COVID-19, tiež známa  ako pandémia koronavírusu. V súvislosti 

s tým sme boli nútení prijať celý rad protipandemických opatrení, ktorý  do veľkej miery 

ovplyvnil život a dianie v domove. 

S platnosťou od 1.7.2020 nastala zmena v organizačnej štruktúre zariadenia, z dôvodu zlúčenia 

dvoch úsekov, a to sociálny a opatrovateľský, do jedného – zdravotný a sociálny za účelom 

poskytovania komplexnejšej starostlivosti o klientov v rámci implementácie podmienok 

kvality v sociálnych službách. 

V apríli 2020 Domov dôchodcov oslávil štvrtý rok svojej činnosti. Počas tohto obdobia bola 

kapacita zariadenia plne obsadená a viedli sme aj poradovník čakateľov. 

V rámci terénnej sociálnej služby jedáleň je Domov dôchodcov Šaľa jediným poskytovateľom 

sociálnej služby tohto druhu  v meste Šaľa. Počas celého roka 2020 sme v Domove dôchodcov 

pripravovali  obedy takmer pre 200 obyvateľov mesta. Obmedzenia, zavedené v dôsledku  

šírenia nákazy koronavírusom do značnej časti ovplyvnil aj poskytovanie sociálnej služby 

jedáleň. Bolo obmedzené preberanie si stravy do obedárov v priestoroch  Domova dôchodcov, 



takže sociálna služba jedáleň bola zabezpečovaná výlučne rozvozom do domácnosti, čo však 

neovplyvnilo počet stravníkov.  Moderne vybavená kuchyňa zariadenia však slúži aj k príprave 

a zabezpečovaniu celodenného stravovania klientov a zároveň poskytuje stravovanie pre 

zamestnancov.  

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. Prevádzka 

a poskytovanie služieb tohto druhu  Z dôvodu pandémie bola v priebehu roka taktiež značne 

v rámci prijatých opatrení obmedzená.   

Poskytovanie pobytovej  sociálnej  služby 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. 

    
Starnutie je prirodzený jav, ktorý sa týka každého človeka bez rozdielu. Jeseň života so sebou  

prináša ako každé obdobie pozitívne chvíle ale aj tie negatívne. Zisťovali sme aké sociálne a  

zdravotné problémy vás v tejto životnej etape môžu stretnúť. Tretie tisícročie so sebou  

prinieslo nepriaznivý populačný vývoj. Realitou dnešných dní je demografický fenomén  

staroby, ľudia žijú dlhšie, narastá počet starých ľudí oproti ostatnej populácii. 

Starý človek nie je charakteristický iba svojim vekom, sociálnym stavom a potrebou pomoci,  

vyznačuje sa i krehkosťou, podobnou pri detskom veku. Vzniká narastajúca závislosť na inej  

osobe. Trpí bolesťou, utrpením, nezdarmi, ale i úzkosťou, nepokojom, obavami z budúcnosti, 

 samoty, choroby, závislosti či chudoby (často je nemajetný a závislý na dôchodku). Mnoho  

razy trpí pohŕdaním zo strany okolia (kult mladosti v súčasnom živote). 

 

 

 

PhDr. Janka Hušvétyová 

Riaditeľka DD Šaľa 

 



Poslanie, vízia a ciele 
 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych  

službách ako súčasť komunitného plánovania mesta. Mesto Šaľa má vypracovaný KPSS na  

obdobie rokov 2018 – 2022, ktorý definuje  jednotlivé ciele a konkrétne aktivity smerujúce  

k dosiahnutiu  k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja sociálnych služieb v obci a je zameraný 

 na zvyšovanie kvality a kapacity existujúcich zariadení sociálnych služieb a rozvoj  

chýbajúcich sociálnych služieb v obci. 

Našou víziou je byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám,  

ale kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu, kde sa seniori budú cítiť tak, ako  

vo svojej rodine a kde sa im poskytne dobrá opatera a láska zároveň. Víziou je skrášľovať, 

 zlepšovať a spríjemňovať prostredie – budovu zariadenia, vybavenie priestorov, dopĺňať  

ošetrovateľskú techniku, zamestnávať nielen odborne ale najmä ľudsky zdatných pracovníkov 

 a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich seniorov. 

 

Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti prijímateľom  

sociálnej služby so zreteľom na  humánny a etický prístup. V rámci neustáleho zvyšovania  

kvality  poskytovaných sociálnych služieb vytvárame prostredie dôvery a atmosféru 

 vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti 

 

 

 

 



 
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: 212 016 1637   

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, z toho 75 zariadenie pre seniorov (ZPS) a 5 miest 

zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS). Obidve sociálne služby sú pobytové celoročné. 

 

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   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

    



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.  S platnosťou od  1.7.2020 nastala zmena v organizačnej štruktúre 
zariadenia, z dôvodu  zlúčenia dvoch úsekov a to sociálny úsek a opatrovateľský do jedného – 
zdravotný a sociálny úsek za účelom poskytovania komplexnejšej starostlivosti o klientov 
v rámci implementácie podmienok kvality v sociálnych službách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizačná štruktúra:   Domov dôchodcov Šaľa, Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa 
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Rozpis pracovných miest  zamestnancov 

 

Pracovné      
zaradenie 

Poč
mie
st 

Požad
vzdel
anie 

Rozvrh 
prac. času 

Prevádzka Týžd. 
pr.čas         
hod. 

Plat. 
trieda 

  

 

Riaditeľka 1     VŠ Rovnomer. Jednosm. 37,5 9   
 

Zdravotný a sociálny úsek 

Vedúca zdrav. 
a soc. úseku 

1 SŠ Rovnomer. Jednosm. 37,5 5   

Lekár FBLR 1 VŠ Rovnomer. Jednosm. 37,5 Os.pl.   

Zdrav.sestra 1 SŠ Rovnomer. Jednosm 37,5 4   

Sociálny     
pracovník 

1 VŠ Rovnomer. Jednosm. 37,5 7   

Inštruktor soc. 
rehabilitácie 

1 SŠ Rovnomer. Jednosm. 37,5 5   

Opatrovateľka  12 SŠ Nerovnom. Nepretrž. 35 3   

Sanitár 2 SŠ Nerovnom. Jednosm. 37,5 3   

Masér 1 SŠ Rovnomer. Jednosm. 37,5 5   

Rehabil.prac. 1 SŠ Rovnomer. Jednosm. 37,5 5   

 

Stravovací úsek 

Vedúca 
stravov.úseku 

1 SŠ Rovnomer. Jednosm. 37,5 5   

Kuchár 4 SŠ Nerovnom. Jednosm. 37,5 2   

Pomoc.sila 3 SŠ Nerovnom. Jednosm. 37,5 1   

 

Prevádzkovo ekonomický úsek 

Vedúca 
prev.ekon. úseku 

1 SŠ Rovnomer. Jednosm. 37,5 5   

Admin.pracovn. 1 SŠ Rovnomer. Jednosm. 37,5 4   

Prac.prvého 
kontaktu 

2 SŠ Nerovnom. Jednosm. 37,5 2   

Údržbár, vodič 
 

3 SŠ Rovnomer. Jednosm. 37,5 2   



Zam.práčovne 2 SŠ Nerovnom. Jednosm. 37,5 2   

Upratovačka 4 - Nerovnom. Jednosm. 37,5 1   

 

 

 

Zdravotný a sociálny úsek 

SOCIÁLNE ODDELENIE 
 
I. Štatistické údaje o počte obyvateľov k 31.12.2020 
 

1. Počet obyvateľov 
 

Muži 35 

Ženy 75 

Celkom 110 
        
 

 
 

2. Počet zaevidovaných  žiadostí v roku 2020 
Muži 2 

Ženy 7 

Celkom 9 
 
 

muži; 35

ženy; 75

TABUĽKA1 [POČET OBYVATEĽOV]]



 
 

3. Oznámenie o zaradení do poradovníka 

Oznámenie  

O zaradení do poradovníka 9 

O nezaradení do poradovníka 0 

 

4. Počet prijatí do zariadenia 

 

Počet prijatých  

Muži 15 

Ženy 16 

Celkom 31 

 

 

5. Počet vydaných zmlúv a dodatkov 

 

Vydané zmluvy  

Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb 31 

Zmluvy o úschove cenných vecí 0 

Celkom 31 

 

 

 

 

Vydané dodatky k zmluvám  

Dodatky k zmluvám o poskytovaní sociálnych 
služieb 180 

Celkom 180 

 

 

 



1. Počet ukončenia pobytu v zariadení (odchod. resp. úmrtie) 
 

Počet ukončenia pobytu  

Muži 11 

Ženy 16 

Celkom 38 
 
 
 
Počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov ( ZPS ) a v zariadení 

opatrovateľskej služby ( ZOS ) v roku 2020 bolo 110 ľudí 27 ľudí zomrelo a 11 odišli, stav 

k 31.12.2020 bol 75 ľudí z toho 56 žien a 16 mužov. Z toho 72 miest zariadenie  pre 

seniorov ( ZPS ) a 3 miesta zariadenie opatrovateľskej služby ( ZOS ).  

 

 
Pohyb obyvateľov, kapacita celkom v roku 2020 
 

Ukazovateľ Merná 
jednotka Počet 

Počet obyvateľov 
k 31.12.2020 osoba 75 

Obyvatelia ktorí 
odišli osoba 11 

Obyvatelia ktorí 
zomreli osoba 27 

Priemerný vek 
obyvateľov rok 80 

Počet dní prevádzky 
zariadenia deň 365 



 
 

1. Priemerný vek obyvateľov 
 
 

Priemerný vek obyvateľov 80 rokov 
 
 
 

2. Stupeň odkázanosti na sociálne služby 
 

Stupeň 
odkázanosti IV. V. VI. 

Počet 
obyvateľov 23 19 33 

 

počet obyvateľov; 
110

obyvateľia ktorí 
zomreli; 27

obyvateli
a ktorí 

odišli; 11
Pohyb obyvateľov, kapacita celkom v roku 2020

počet obyvateľov obyvateľia ktorí zomreli obyvatelia ktorí odišli



 
 

 
II. Poskytovanie sociálnych služieb 

V zariadení Domov dôchodcov Šaľa sa poskytuje sociálna služba podľa §35 zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, s cieľom vytvárať 

podmienky na dôstojný a plnohodnotný život pre našich obyvateľov. Činnosť sociálneho 

oddelenia zabezpečuje: vedúca sociálno- zdravotného úseku, sociálna pracovníčka 

a inštruktorka sociálnej rehabilitácie. 

  

Zabezpečenie sociálnej služby obyvateľom zariadenia sa realizuje v úzkej spolupráci  

s ošetrovateľsko-opatrovateľským oddelením (sestry, opatrovateľky, fyzioterapeuti).  

Prostredníctvom profesionálneho prístup u tímu pracovníkov sa poskytuje obyvateľom  

zariadenia komplexná sociálna starostlivosť, založená na rešpektovaní ich biologických,  

psychologických, sociálnych, spirituálnych a kultúrnych potrieb.  

Hlavné oblasti činnosti sociálneho oddelenia: 

• základné sociálne poradenstvo, 

• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

• individuálna a skupinová sociálna práca, 

• komunikácia a spolupráca s rodinou alebo inou blízkou osobou obyvateľa, 

• podpora pri adaptácii obyvateľa na nové prostredie, 

• vypracovanie a realizácia individuálnych plánov obyvateľov s programom sociálnej  

rehabilitácie,  

• spracovanie a evidencia dokumentácie,  

23

19

33

Stupeň odkázanosti

IV. V. VI.



• vedenie osobných spisov obyvateľov, 

• vedenie príjmovej a depozitnej pokladne, výplaty dávok sociálneho a dôchodkového  

zabezpečenia, 

• evidencia žiadateľov sociálnej služby a spracovanie dokumentácie, 

• spracovanie úhrad za sociálnu službu,  

• úschova cenných vecí, 

• zabezpečenie nákupov obyvateľom a evidencia doplatkov za lieky a zdravotnícke  

pomôcky, 

• pomoc, podpora a sprevádzanie obyvateľov zariadenia pri vybavovaní úradných  

a súkromných záležitostí alebo pri riešení náročných životných situácií, 

• organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v zariadení a podpora záujmovej  

činnosti obyvateľov, 

• archivácia dokladov, 

• spolupráca a súčinnosť s orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi 

inštitúciami. 

V oblasti úradných záležitostí, poskytovania služieb, kultúrnej, záujmovej  

a dobrovoľníckej činnosti, sociálne oddelenie zariadenia v sledovanom roku 

spolupracovalo  

s nasledujúcimi subjektmi: 

• Mestský úrad Šaľa, 

• Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR, 

• Sociálna poisťovňa, 

• Mestská polícia Šaľa, 

• Okresný súd Galanta, 

• Rímsko-katolícky úrad Šaľa, 

• Lekáreň Šaľa, 

• Spoločnosť VH Cosmetics Slovensko, 

• Pedikérka, 

• Kaderníctvo, 

• Materské školy mesta Šaľa, 

 

Pracovníci sociálneho oddelenia pri svojej práci využívali metódy, techniky a postupy  

sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie s ohľadom na individuálne potreby, záujmy, fyzické a 

duševné možnosti a schopnosti obyvateľov.  



Vzhľadom na celospoločenskú situáciu a opatrenia, zavedené v súvislosti s 

nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení, boli od marca 2020 

pozastavené skupinové aktivity a podpora obyvateľov v zariadení bola realizovaná takmer 

výlučne individuálne, príp. v 2 – 3 členných skupinkách. Frekvencia individuálnych 

osobných alebo telefonických kontaktov s obyvateľmi sa výrazne zvýšila. Rovnako sa 

prehĺbila a zintenzívnila komunikácia a spolupráca s rodinnými príslušníkmi obyvateľov, 

ktorí boli počas celého roka 2020 emailom, telefonicky a prostredníctvom webovej stránky 

pravidelne informovaní o situácií v zariadení, o priebežnom testovaní a výsledkoch, o 

všetkých zavedených opatreniach a ich prípadných uvoľneniach, o možnosti a režime 

návštev a pod.  

V sledovanom roku 2020 individuálna sociálna práca zahŕňala predovšetkým: 

• základné sociálne poradenstvo a sociálne poradenstvo s využitím terapeutických metód  

a techník,  

• individuálne plánovanie s programom sociálnej rehabilitácie a jeho realizáciu, 

• aktivizáciu obyvateľov, udržiavanie schopností, zručností, podporu záujmovej činnosti  

obyvateľov a podporu efektívneho trávenia ich voľného času, 

• informovanie obyvateľov a ich rodinných príslušníkov o opatreniach a postupoch  

prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19 v zariadení, 

• prípravu obyvateľov a ich rodinných príslušníkov na krízovú situáciu, zmierňovanie  

napätia a strachu o seba alebo svojich blízkych v súvislosti s ochorením COVID-19 a  

posilňovanie dôvery, dôveryhodnosti a pripravenosti zariadenia riešiť krízovú situáciu, 

• zmierňovanie negatívnych dôsledkov izolácie prostredníctvom intenzívnej komunikácie  

s obyvateľmi a s ich rodinnými príslušníkmi, prostredníctvom ich pravidelného  

informovania o situácii v zariadení, a prostredníctvom podpory iných foriem ich  

vzájomného kontaktu. 

 

III. Kultúrno - záujmová činnosť 
 

Kultúrno - záujmovú činnosť v  Domove dôchodcov Šaľa zabezpečujú sociálna pracovníčka 

a inštruktor sociálnej rehabilitácie, ktoré  zostavujú mesačný plán aktivít prispôsobený 

individuálnym potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Kultúrno- záujmová činnosť pomáha 

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. Tvorili vlastné výrobky, hrali spoločenské hry, viedli individuálne aj 



skupinové rozhovory či počúvali obľúbené pesničky. Sociálna pracovníčka a inštruktor 

sociálnej rehabilitácie organizovali  kultúrne podujatia ( k sviatku Dňa matiek, Mesiacu úcty 

k starším, Vianočné prekvapenia).  

Naši klienti mali možnosť individuálneho aj skupinového cvičenia,  zameraného na posilnenie 

horných či dolných končatín. Ponaťahovať svaly, šľachy a rozhýbať kĺby si mohli na rôznych 

pomôckach na cvičenie ( lopty, závažia, žinenky, rebriny) Používali aj bežiaci pás a stacionárny 

bicykel. 

           Novoročné želania, predsavzatia, tradície či spomienky na vianočné sviatky z minulosti, 

aké boli v detstve klientov,  či v ich mladosti a aké sú teraz. Spievanie kolied a ich význam 

a dôležitosť v živote boli predmetom našich diskusií s klientmi. Rozmanitosť tradícii rôznych 

regiónov Slovenska a ich slávenie sa stalo poučným a zaujímavým pre všetkých účastníkov 

spoločných stretnutí a diskusií začiatkom nového roka. 

V mesiaci február sme si spoločne s klientmi pripomenuli a zaspomínali na obdobie 

Fašiangov, vyrobili si masky a užili si veľa zábavy a radosti z krásne vyrobených masiek. 

       
          Príchod jari, teplejšie počasie, rozkvitnuté kvietky, stromy či štebot vtákov, to všetko 

sa podieľa na lepšej nálade. S nadšením sme začali vyrábať jarné dekorácie. Vyrábali sme  

pestrofarebné kvety z papiera či  pripravovali dekorácie na Veľkú noc, ktoré si mohli všetci 

pozrieť na nástenke v zariadení. 

                     
 

 

 



                            Horúce letné dni si naši dôchodcovia vypĺňali prechádzkami v areáli 

zariadenia,   posedávaním na lavičkách či spoločných rozhovoroch.  

Pre druhú vlnu pandémie COVID-19 bol Domov dôchodcov od 9. septembra 2020 

uzatvorený pre návštevy a cudzie osoby. Aby našim seniorom v domove dôchodcov 

nebolo smutno, boli pre nich pripravené rôzne aktivity.  

Medzi denné aktivity patrili hranie spoločenských hier ako  šach, Človeče nehnevaj sa 

alebo Domino. Organizovali sa besedy v rámci domova v réžii inštruktora sociálnej 

rehabilitácie, na konkrétne dohodnutú tému. Mobilný telefón pre ležiacich klientov alebo 

klientov, ktorí nemajú vlastný mobil, bol výborným pomocníkom pre udržiavanie kontakt 

s rodinou aby klienti nezostali úplne odstavení od diania mimo domova.  

 

Individuálny prístup, rozhovory s klientmi a riešenie rôznych problémov či nákupov boli 

každodennou samozrejmosťou. Klienti radi sledovali televízny programu, hlavne správy 

a filmy. V rámci reminiscenčnej terapie spomínali aj na zážitky z ich obdobia mladosti 

a prezerali si rodinné fotografie. Medzi aktivity patria aj kognitívne cvičenia pre klientov 

domova, kde si cvičili pamäť formou testov a kvízov, prvkami arteterapie - kreslenie 

a maľovanie obrázkov podľa predlohy a témy si tiež spríjemňovali dlhé chvíle. 

Denne sa vykonávali nasledovné opatrenia: 

 

- denné meranie teploty klientom aj zamestnancom, 

- nosenie rúšok, 

- zákaz návštev zo strany príbuzných, povolenie návštevy klienta len po dohovore 

s vedúcou sestrou u ťažko chorých klientov, 

- klienti sa mohli na chodbách stretávať iba v malých skupinách, max. štyria, 

- v dopoludňajších hodinách bolo doporučené využívať areál domova dôchodcov, 

v zadnej časti zariadenia, kde nehrozí stretnutie s cudzími osobami (zásobovanie, 

pošta) 

- zamestnanci, ktorí mali zvýšenú teplotu, nádchu, kašeľ boli okamžite vyradení 

z pracovného procesu, 

- zo strany zamestnancov sa vyžadoval zodpovedný prístup voči nákaze aj vo voľnom 

čase. 

 

                                                                     



                Aj napriek sprísneným opatreniam sme sa snažili prispôsobiť denné aktivity tak, 

aby naši seniori lepšie zvládali izoláciu v DD. Usporiadali sme našim klientom športový 

deň, aby si spríjemnili tieto ťažké chvíle. 

 

 

                     
 

      
 

 
              Konali sa aj turnaje v hraní spoločenských hier, ako sú šachy a Človeče nehnevaj sa. 

 



         
 

 

                                            
 

 

Keď sa počasie pokazilo denné aktivity sa konali individuálne na izbách klientov. 

 



          
 

 

                                     
 

 
                Mesiac október- mesiac úcty k starším. Ani v tejto neľahkej situácii sme 

nezabudli na našich seniorov. V spolupráci s firmou VH Cosmetics Slovensko, ktorá 

zabezpečila rôzne svoje výrobky, a s pánom poslancom Ing. Róbertom Andrášim, ktorý to 

sprostredkoval a veci doručil sociálnym pracovníčkam, sme dňa 28.10.2020 tieto darčeky 

rozdali našim klientom. Keďže sa nemohlo uskutočniť žiadne kultúrne podujatie, tak sme 

aspoň takýmto darčekom chceli potešiť našich seniorov.  



 

              

 

 
 
 

  
                 

                  Na jeseň sa klienti Domova dôchodcov tešili z nových trojkolesových bicyklov. 

Vedenie Domova dôchodcov ich zakúpilo, aby klientom spestrilo čas izolácie počas druhej 

vlny pandémie. Seniori sa na bicykloch vozili zatiaľ v areáli zariadenia v rámci rekreácie. 

Po zlepšení epidemiologickej situácie by im bicykle však mohli slúžiť aj ako pomoc na 

nákupoch v meste. Na trojkolesových bicykloch si klienti zatiaľ trénujú jazdu za asistencie 

inštruktora sociálnej rehabilitácie. 

 

 

 



  

                                                    
                                                       

 

                  Precvičovanie jemnej motoriky využitím jednoduchých prácach s materiálom, 

otláčanie či lepenie listov, tvorba jesennej výzdoby spoločenskej miestnosti . Aj v takomto 

duchu sa niesol mesiac november.  

 

 



                                                                                                              

          

 

                Mikuláš chodí nielen za detičkami, ale aj za našimi seniormi. Svojim príchodom 
potešil klientov Domova dôchodcov v Šali. Mikuláš prišiel v sprievode anjela a čerta a aby toho 
nebolo málo, tak aj v sprievode detičiek z MŠ 8. mája. Tie samozrejme kvôli prísnym 
opatreniam nevstúpili do zariadenia, ale cez okná seniorom popriali krásneho Mikuláša 
a zaspievali im veselé pesničky. Radosť v očiach našich seniorov, ale aj detičiek stála za to. 

Keď sa detičky vrátili naspäť do škôlky, v jedálni Domova dôchodcov v Šali sa objavil ďalší 
Mikuláš, taktiež v sprievode anjela a čerta. Hlavnú úlohu v tomto prípade zohrali zdravotné 
sestry domova. Každý klient dostal balíček plný sladkostí a ovocia.  

 

Klienti Domova dôchodcov  sa mohli tešiť zároveň aj z krásnych masážnych kresiel, 
ktoré môžu využívať na masírovanie celého tela. 

                                            

 

                                                



       

 

   

Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali doručila seniorom v Domove dôchodcov v Šali 

desiatky listov, ktoré napísali deti v rámci výzvy Napíš list – Poteš srdce. Klienti domova 

dôchodcov boli z listov nadšení, pretože okrem krásnych básničiek a prianí, obsahovali aj 

kresby, ktoré vyčarili úsmev na tvári nejednému seniorovi. 

Okrem krásnych listov potešili klientov aj darčeky v podobe krabíc od topánok. Išlo o akciu 

,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ Potešiť našich seniorov sa rozhodli deti, 

zamestnanci úradov a stovky ľudí s dobrým srdcom. Naplnené darčekové krabice pre deduškov 

a babičky obsahovali rôzne hodnotné a krásne predmety. Každý jeden darček bol niečím 

výnimočný, či už to bola káva, čaje, sprchové gély, slané a sladké pochutiny, krížovky a knihy.  

Záver sviatočného obdobia zakončila chutná vianočná večera. Kultúrny vianočný program 

z dôvodu opatrení , si seniori pozreli na pripravenom videu od žiakov MŠ, ktorí pripravili 

krásny program s vianočnými koledami.  

             



                                                                                                    

 

 
           

Ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek. 

 

Poslanie zariadenia: Pomáhať, podporovať, rešpektovať. 

 Vízia:  Plnohodnotný a rovnocenný život pre každého klienta nášho zariadenia 

 Hlavný cieľ: Dosiahnuť spoločnou prácou plné uspokojovanie potrieb a požiadaviek klientov 

a ich blízkych, získať ich uznanie, so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov. 

 

Zdravotnícka starostlivosť. 

 

Celková kapacita zariadenia je 80 klientov 

Diabetici: 25 klientov 

Inkontinentní  klienti: 35 

Liečení psychiatrom: 40 

Očkovaní proti chrípke: 64 klienti 

Očkovaní proti pneumokokom: 66 klientov 

Dávkovanie liekov sestrami: 78 klientom 

V našom zariadení sa o klientov starajú praktickí lekári mesta Šaľa. Klienti s trvalým pobytom  
v Šali, ktorý mali praktického lekára v mieste bydliska pred nástupom do zariadenia,  nemenili 
lekára a ostali v jeho starostlivosti. Klienti prijatí do zariadenia z iných okresov prešli do  
lekárskej starostlivosti Mudr.  Kaprinaya Ladislava. Doktor podľa potreby navštevuje  
zariadenie za účelom prešetrenia zdravotného  stavu svojho pacienta, čo sme ocenili hlavne  
v čase pandémie, keď nie u všetkých praktických lekároch  sme sa stretli s takouto ochotou.  
 
 Vrchná sestra pravidelne monitoruje celkový zdravotný stav klientov , konzultuje stav 



  
s ošetrujúcimi lekármi , následne plánuje, objednáva naordinované vyšetrenia v neposlednom  
rade komunikuje s príbuznými, zabezpečuje dopravu a sprevádzanie klientov na vyšetrenia. 
Vrchná sestra v spolupráci zo staničnou sestrou zabezpečujú lieky z lekárne, zodpovedajú za  
dávkovanie a podávanie liekov , meranie fyziologických funkcií a glykemických hodnôt. 
Taktiež zabezpečuje inkontinenčné pomôcky v spolupráci s  firmami EDAS a EMG. Počas  
roka sme spolupracovali s lekárňou Dalen s.r.o. Šaľa, ktorá nám zabezpečovala lieky, masti  pre  
klientov.  Zdravotné úkony / napr. aplikácia injekcií, podávanie infúzií, ošetrovanie rán  
a dekubitov / sú v zariadení vykonávané zdravotnými sestrami s agentúry ADOS . Raz do  
mesiaca chodí do zariadenia chirurgická sestra, ktorá sa stará a kontroluje hojenie  dekubitov  
u imobilných klientov,  čo je veľmi praktické v prípade ak treba vykonať nejaký menší  
chirurgický zásah, netreba klienta transportovať na polikliniku, ale zrealizuje sa u nás 
 v zariadení. Sestra  spolupracuje s MUDr.  Fenesom, ktorý podľa potreby navštívi naše 
zariadenie.    V prípade zhoršenia zdravotného stavu , alebo úrazu je privolaná RZP, RLP. 
 

 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť      

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť    bola zabezpečená nepretržite 24 hodín 
kvalifikovanými opatrovateľkami a zdravotnými sestrami a bola zameraná na prevenciu , 
upevňovanie, prinavrátenie a zlepšenie zdravia v súlade so sociálnym prostredím. Hlavný  
dôraz sa kládol na uspokojenie bio-psycho-sociálnych potrieb u klientov. Ošetrovateľská 
starostlivosť bola poskytovaná v súlade s novými poznatkami a postupmi v ošetrovateľstve. 
Všetky výkony, zmeny stavu klienta  sú zaznamenávané v dokumentácií.  V knihe hlásení sa 
zaznamenávajú všetky informácie, udalosti,  daného dňa a noci, ktoré sa v zariadení udiali.  

Cieľom starostlivosti pracovníkov opatrovateľského úseku je: 

- Udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie klientov 
- Poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie 

nezávislosti a sebestačnosti klientov 
- Zachovať , udržať  optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu  života klientov 
- Zmierňovať utrpenie  a zabezpečiť dôstojné umieranie 
- Poskytovať aktívnu a individuálnu opatrovateľskú starostlivosť 
- Monitorovať a uspokojovať potreby klientov súvisiace so zmenou zdravotného stavu 

a narušeným zdravým 
- Uplatňovať v starostlivosti o klientov získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými 

princípmi 

V roku 2020 sa v našom zariadení vykonávala pomoc a dohľad pri nasledujúcich činnostiach 
s ohľadom na individuálny prístup k potrebám klientov. 

- Celková a osobná hygiena 
- Stravovanie, pitný režim a vypázdňovanie 
- Údržba a hygiena osobnej a posteľnej bielizne 
- Komunikácia, sprevádzanie a osobný dohľad  
- Dodržiavanie liečebného režimu 
- Udržiavanie sebestačnosti, osobná bezpečnosť   



Vzhľadom na celoplošnú situáciu a opatrenia, zavedené v súvislosti nebezpečenstvom šírenia 
ochorenia covid 19 v zariadení, boli od marca 2020  prijaté nové opatrenia a zmena režimu 
ošetrovateľsko-opatrovateľskej starostlivosti.  

- Zákaz vychádzania z izieb  
- Nosenie rúška 
- Stravovanie sa na izbách  
- Zákaz návštev 
- Pravidelné testovanie klientov aj zamestanncov každé 2 týždne 
- Zvýšená dezinfekcia 
- Zvýšené vetranie 
- Podávanie vitamínov D a C 

 

Klienti veľmi citlivo reagovali na uzatvorenie zariadenia, často reagovali iracionálne 
a úzkostne na nedostatok kontaktov s rodinou.  

Zvládanie pandémie a dôsledkov ochorenia koronavírusom  veľmi zasiahlo nielen klientov ale 
aj zamestnancov zariadenia.  Zamestnanci  na jednej strane boli vystavení ohrozeniu 
vlastného zdravia a na druhej strane pracovali často v podmienkach, kedy obyvatelia 
nechápali a nechceli dodržiavať nariadenia.  Ale svojou pracovitosťou , obetavosťou a veľkou 
empatiou sme zvládli toto náročné obdobie.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

STRAVOVACÍ ÚSEK 
Chod stravovacieho úseku zabezpečuje 8 zamestnancov, z toho jedna vedúca úseku, štyri 
kuchárky a tri pomocné sily. 

 
Domov dôchodcov zabezpečuje v rámci mesta Šaľa pre dôchodcov stravovanie formou 
donášky stravy do domácností v zmysle zákona § 58 Zákona o sociálnych službách. Kapacita 
našej kuchyne je stanovená na 300  jedál ( obedov ) denne.  

Poskytujeme stravu racionálnu, diabetickú a od decembra 2020 aj bezlepkovú diétu. 

Rok 2020 bol rokom pandémie, ktorá zasiahla aj naše zariadenie. Z dôvodu korona krízy sme 
boli nútení v záujme ochrany našich klientov o pozastavenie obedov v rámci osobného odberu. 
Tým klientom, ktorí mali záujem o rozvoz stravy do domácností boli žiadosti povolené. 
Celkový počet navarených obedov  sa v roku 2020 znížil. 

Celodenná strava sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek 
a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby. Pri príprave a výdaji  jedál sa prísne dodržujú 
všetky hygienické pravidlá.  

 Medzi Potravinovou bankou Slovenska a Domovom dôchodcov v Šali bola uzatvorená 
dohoda o potravinovej pomoci. V rámci tejto zmluvy sme dostávali týždenne potravinové 
prebytky  z Tesco Hypermarket v Šali /zeleninu, ovocie a drobné sladkosti na prilepšenie 
k dennej strave pre našich klientov. 



 OZ Palma pod vedením Júliusa Pintéra  darovalo Domovu dôchodcov  v Šali rôzne druhy 
potravín medzi  ktorými  sa nachádzala bohatá ponuka ingrediencií na prípravu chutných jedál 
od spločnosti Nestlé s.r.o.. OZ Palma tento hodnotný dar poskytlo pre nízkopríjmových 
klientov pre ktorých Domov dôchodcov zabezpečuje stravovanie formou donášky jedla do 
domácnosti. ako   poďakovanie zamestnancom domova, ktorí darovali združeniu dve percentá 
z daní. ,.  

            

                                   

 

Počet stravníkov v DD Šaľa  
 

 Počet obedov spolu od 01.01.2020 do 31.12.2020 :  33 045 obedov 
Racionálna strava : 26 114 obedov 
Diabetická strava :    6 900 obedov 
Bezlepková strava :       31 obedov 
 

Mesiac  
Klienti DD Zamestnanci DD  

    RAC   DIA     Bezlepku              RAC  
január 1686    616  536 
február 1662    523  476 
marec 1830    560  522 
apríl 1719    537  456 
máj 1723    560  480 
jún 1658    560  498 
júl 1793    554  442 
august 1793    553  389 
september 1720    583  448 



  
                                      

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

 
Terénna sociálna služba od 01.01.2020 – 31.12.2020  
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

- Spolu                    37 748  obedov  
- z toho rozvoz        35 248  obedov, osobný odber 2500 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. 

október 1689    599  464 
november 1660    629  446 
december 1612    626     31 412 

Mesiac  ROZVOZ  OSOBNÝ ODBER  
január 2434 950 
február 2407 922 
marec 2872 517 
apríl 2885 17 
máj 2755 18 
jún 3270 13 
júl 3456 16 

august 3175 15 
september 3085 17 
október 3377 15 

november 3016  
december  2516  

spolu  35 248 2500 



 

1. Vyhodnotenie poskytovania služieb BOZP a PO 

V roku 2020  prebiehali priebežne 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 Eneli  s.r.o. Vinohrady nad Váhom 
• 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 Dušan Vágo DAV, Kráľová 

nad Váhom 
• 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 
• Údržba protipožiarnych okien a dverí, plastových vchodových a balkónových dverí, 

údržba a výmena poškodených žalúzií -SALAPUR s.r.o. 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 
Deratizácia  Podľa potreby 11/2020 Podľa 

vyhlášky/potreby 
dodávateľsky 

Kontrola/školenie Lehota kontroly, 
školenia v roku, 

mesiaci 

Posledná 
kontrola, 
školenie 

Nasledujúca 
kontrola, 
školenie 

Poznámky 

Kontrola výťahov 1 mesiac 12/2020 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12/2021 

dodávateľsky 

Kontrola výťahov 3 roky / 6 rokov 11/2018 11/2021 dodávateľsky 
Kontrola UPS ½ rok / 1rok 07/2020 03/2021 dodávateľsky 
Kontrola EPS,ER 1 mesiac,             1,2,3,4,5,6,7,8,9, dodávateľsky 



3 mesiace, 
12 mesiacov 

12/2020 10,11,12 / 2021 

Kontrola 
vzduchotechniky 

½ roka 11/2020 5,11/2021 dodávateľsky 

Kontrola 
dvojkrídlových 
posuvných dverí 

1 rok  
10/2021 

 
10/2021 

dodávateľsky 

Údržba 
kamerového 
systému 

1 rok    
r.2021 

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 / 
11/2020 

11/2021 
11/2021 

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

1 rok  
9/2020 

 
9/2021 

STK 

4. Zákazky realizované prieskumom trhu  
 

• Rôzne potravinárske výrobky, 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.  



• Rôzne potravinárske výrobky – Lebeco s.r.o., Kolárovo 
• Kancelárske potreby a kancelársky materiál – Pretože TRIPSY s.r.o. 
• Tonery do tlačiarní – Szaly s.r.o., Šaľa 
• Dezinfekčné prostriedky, upratovacie pomôcky a doplnkový tovar – BANCHEM 

s.r.o. 
• Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky – K & T mäso s.r.o. Tešedíkovo 
• Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky – Frutix s.r.o. Nové Zámky 

 
5. Darovacie zmluvy 

 
V roku 2020 Domov dôchodcov Šaľa  uzatvoril 5 darovacích zmlúv, a to s: 
 

• EMG Care s.r.o.   finančný dar v hodnote 792,00 Eur 
• EMG Care s.r.o.   finančný dar v hodnote 784,00 Eur 
• EMG Care s.r.o.  finančný dar v hodnote 788,00 Eur 
• Banchem s.r.o.  nefinančný dar v hodnote 447,57 Eur 
• SPy Bratislava   10 ks ochranných štítov. 
• Firma ENERGO-SK darovala zariadeniu 1  germicídny žiarič, určený na 

dezinfekciu vnútorných priestorov. Žiarič zabíja všetky mikroorganizmy vo 
vzduchu ako sú baktérie, plesne, kvasinky a vírusy vrátane koronavírusu. 
 

 
 
Vedenie Domova dôchodcov Šaľa sa rozhodlo zakúpiť 2 germicídne čističe vzduchu ATMOSS 
od firmy Microwell, ktoré čistia a dezinfikujú vzduch na chodbách a týmto spôsobom  zvýšiť 
štandard kvality vnútorného ovzdušia v priestoroch zariadenia. Taktiež bolo zakúpených 5 
mobilných  čističiek vzduchu značky Winix, ktoré boli v čase pandémie využívané hlavne na 
izbách klientov. 

 

                                     

 

  

 

 



Rozbor hospodárenia k 31. 12. 2020 
 

HOSPODÁRENIE 
   
 

  
  

Prijaté dotácie za účtovnú jednotku 

  
Celkom 1 187 847,00 € 

Štátna dotácia na bežné výdavky    424 944,00 € 

mimoriadne odmeny - COVID 27 792,00 € 

lieky, výživové doplnky - COVID 2 520,00 € 

Spolu dotácia 455 256,00 € 

z toho:  ZPS 426 803,00 € 

                 ZOS 28 453,00 € 

dotácia z Mesta 75 000,00 € 

kapitálové výdavky 10 000,00 € 

Vlastné príjmy  2020 388 000,00 € 

Potraviny 259 591,00 € 

  
    

   



 

 

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). Na základe rozpisu 
záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu  mesta Šaľa, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Šaľa na rok 2020 bol 
28.11.2019 Uznesením MsZ 9/2019 – XII schválený rozpočet  na rok 2020, kde Domov 
dôchodcov mal rozpočtované vlastné príjmy vo výške 355 000,00 EUR. Na základe návrhu na 
úpravu rozpočtu na rok 2020 z 2.6.2020 bol ku dňu 25.6.2020 Uznesením MsZ 4/2020 – VIII 
rozpis záväzných ukazovateľov pre Domov dôchodcov upravený. Vlastné príjmy s kódom 72 
g zo sumy 355 000,00 EUR na 388 000,00 EUR a následne presun 10 000,00 EUR z bežných 
výdavkov z vrátených vlastných príjmov na kapitálové (700). Tento presun bolo potrebné 
urobiť, nakoľko  kapitálové výdavky z mesta neboli organizácii poskytnuté a havarijný stav 
gastrozariadenia v kuchyni si vyžadoval doplnenie a obnovu aby Domov dôchodcov mohol 
bez problémov zabezpečiť sociálnu službu jedáleň cca pre 200 stravníkov bez problémov.  

Z celkovej sumy bolo na zakúpenie gastrozriadenia použitých  9 658,80 EUR. Nedočerpanú 
sumu sme žiadali úpravou rozpočtu presunúť na bežné výdavky.  

 

 

 

 

 



MAJETOK 

K 31. 12. 2020Domov dôchodcov Šaľa  má v užívaní dlhodobý majetok v hodnote 3 373 120,00 EUR. 
 

  
Účtovná jednotka eviduje majetok v správe: 

  
Budovy, stavby 2 947 325,00 € 

Stroje, prístroje, zariadenia 111 866,00 € 

Dopravné prostriedky 34 235,00 € 

OTE                          279 694,00 € 

  

 

Domov dôchodcov v priebehu roka 2020 okrem iného zakúpil a do svojho majetku zaradil 
väčšie množstvo spotrebičov a zariadení potrebných pre skvalitnenie života klientov v 
zariadení a zabezpečenie bezproblémového chodu jednotlivých úsekov. Do zariadenia 
v dôsledku pandémie COVID -19  na ochranu klientov pribudli 2 nástenné čističky vzduchu 
v hodnote 3120 EUR, 6 prenosných čističiek vzduchu na izby v hodnote 1314 EUR, pre 
skvalitnenie prostredia a života klientov sme zakúpili nové matrace v hodnote 3823 EUR, 
nové paplóny, vankúše, obliečky. V dôsledku dlhodobého používania a opotrebovanosti  bol 
zmodernizovaný a obnovený prevádzkový úsek zakúpením profi  sušičky v hodnote 1600 
EUR, nové práčky, taktiež bolo obnovené vybavenie stravovacieho úseku o nové chladničky,  
mikrovlnky, termoobedáre.  Každý úsek bol vybavený modernejšou a výkonnejšou 
počítačovou technikou v hodnote cca 4 400 EUR. Taktiež bolo do kuchyne zakúpené nové 
gastrozariadenie v hodnote cca 10 000 EUR, o tom popisujeme v časti kapitálové výdavky.  
Pre klientov na voľnočasové aktivity a rehabilitáciu boli zakúpené masážne kreslá,  trojkolky 
pre seniorov, veľký záhradný altánok.  

   
 

  
Výsledok 
inventarizácie: 

  

 

  
 Domov dôchodcov Šaľa, Nešporova 1010/19 

   
 

  
SPOLU 

  

 

  

Účet 
Poč. Stav k 
01.01.2020 

Prírastky v 
roku 2020 

 Úbytky v 
roku 2020 

Kon. Stav k 
31.12.2020 

021 - budovy, stavby 2947324,83      2947324,83 

022 - stroje, prístroje 102207,32 9656,8    111866,12 



023 - doprav. prostriedky 34235      34235 

           

           

771 - DHM - hmotn 138862,27 133529,01  3330,52 269060,76 

           

OTE do 16,60€ 9132,18 4500,44  2999,04 10633,58 

OTE od 16,60€ - 1700€ 237111,77 35279,51  3330,52 269060,76 

 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY 

 
  
mzdy a odvody 651 378,00 € 

energie 72 664,00 € 

služby 53 038,00 € 

ochranné pomôcky - COVID 5 229,00 € 

údržba 22 842,00 € 

zhodnotenie telekomunikačných 
sietí 2 198,00 € 

 



 

Ako vidno z tabuľky a grafu podstatnú časť z finančných prostriedkov vyčlenených na chod  
DD Šaľa bola vynaložená na úhradu mzdových nákladov a odvodov vo výške 651 378 EUR 
a teda môžeme konštatovať, že výška štátneho príspevku zďaleka nepostačuje na pokrytie 
mzdových nákladov . Štátna dotácia pokrýva výdavky na mzdy a odvody do poisťovní iba  cca 
65 % z celkových nákladov. Zvyšok je teda potrebné dofinancovať z iných zdrojov. ( vlastných 
príjmov). 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 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že pôvodne rozpočtované kapitálové výdavky (700) z mesta  vo 
výške 5 000 EUR neboli Domovu dôchodcov poskytnuté, úpravou rozpočtu sme presunuli 
sumu 10 000 EUR , ktoré sme plánovali využiť na dokúpenie a  zhodnotenie technického 
vybavenia n kuchyni,  aby Domov dôchodcov mohol bez problémov zabezpečiť sociálnu 
službu jedáleň cca pre 200 stravníkov bez problémov.  

Z celkovej sumy bolo na zakúpenie gastrozriadenia použitých  9 658,80 EUR. Nedočerpanú 
sumu sme žiadali úpravou rozpočtu presunúť na bežné výdavky.  

ČERPANIE ROZPOČTU 

ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2020 v € 

    
Položka DD 

  Rozpočet Čerpanie % 

PRÍJMY 

vlastné príjmy 388 000,00 374 590,32 96,54% 

štátna dotácia 455 256,00     

dotácia Mesto 75 000,00     

kapitálové  10 000,00     

potraviny 259 591,00     

rozvoz       

strava       

Celkom príjmy 1 187 847,00 374 590,32   



BEŽNÉ VÝDAVKY 

celkový rozpočet       

mzdy   483 501,00   

odvody   167 877,00   

cestovné   16,00   

energie   72 664,00   

materiál   78 845,00   

výpočtová technika   5 937,00   

dopravné   5 238,00   

údržba   22 842,00   

služby   53 038,00   

ochranné pomôcky COVID   5 229,00   

potraviny   180 118,00   

Celkom bežné výdavky 0,00 1 075 305,00   

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

stroje a prístroje   9 659,00   

Celkom kapitálové výdavky   9 659,00   

ČERPANIE CELKOM VÝDAVKY 0,00 1 084 964,00   

    
CELKOVÉ ČERPANIE 1 187 847,00 1 084 964,00 91,34% 

    
    

SOCIÁLNY FOND 

Sociálny fond 
 
    
Zostatok z roku 2019 1 749,98 € 

Tvorba SF za rok 2020 6 416,18 € 

Čerpanie v roku 2020 3 210,80 € 

Zostatok k 31.12.2020 4 955,36 € 

    
         

 



Sociálna služba  jedáleň (obedáre) 

príjmy Výdavky Rozdiel 

réžijné 
náklady na 
prípravu 
stravy 

41 662,00 € mzdy a odvody 42 893,00 € 

  

rozvoz 20 910,00 € poistenie vozidiel 598,00 €   

    PHM 1 118,00 €   

    údržba auta 988,00 €   

    energie 6 000,00 €   

    odpisy áut a zariadení 5 000,00 €   

          

    splátka auta     

  62 572,00 €   56 597,00 € 5 975,00 € 

 

 

V rámci sociálna služba jedáleň  DD Šaľa pripravil a vyexpedoval  37 742  obedov, z toho bol 
35 248 rozvoz. V priemere vyjde pri počte 20 pracovných dní v mesiaci pripravených 
a vyexpedovaných 157  obedov denne. Oproti minulému roku počet  vyexpedovaných jedál 
v dôsledku korona krízy mierne poklesol, na druhej strane sa zvýšil počet  rozvozov jedál do 
domácnosti, čo malo za následok zvýšenie príjmu  režijných nákladov.  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 

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. Ďalej treba dať do pozornosti, že v roku 2020 sme 
nemali krátené vlastné príjmy o tzv. splátku na auto vo výške 6 000 EUR. Táto finančná 
čiastka bola zahrnutá do celkových nákladov a použitá  na zakúpenie ochranných pomôcok, ( 
rukavice ,  bezdotykové teplomery, čističky vzduchu ....)  a dezinfekčných prostriedkov 
z dôvodu zvýšenej spotreby tohto materiálu. V opačnom prípade by sociálna služba jedáleň 
bola stratová. 

 

 

 



 

Domov dôchodcov Šaľa nevykazuje žiadne pohľadávky a záväzky voči zamestnancom, nemá 
daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení. 

 

 

 

Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb 

 

 

RIADITEĽKA  

                                                       PhDr. Janka Hušvétyová 
                                                                       +421 / 31 783 8391 

husvetyova@sala.sk 
 
 

SOCIÁLNY ÚSEK 
 
Mgr. Martina Černáková                Mgr. Milena Beličková           Barbora Štefčíková 
sociálna pracovníčka         sociálna pracovníčka       inštruktorka soc. rehabilitácie 
+421 / 31 783 8392                    +421 / 31 783 8392      +421 / 31 783 8392 
cernakova@sala.sk                          
                        

ZDRAVOTNÝ ÚSEK 

Jana Mészárosová  
Vrchná sestra 
+421 / 31 783 8393 
j.meszarosova@sala.sk 
 
STRAVOVACÍ ÚSEK 
Jarmila Bánová  
+ 421 / 31 783 8395 
banova@sala.sk 
 
EKONOMICKÝ ÚSEK 
Zuzana Hamarová                                              Ildikó Dubecová 
+421 / 31 783 8394                                            +421 / 031 783  8390 
z.hamarova@sala.sk                                            dubecova@sala.sk 
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STARNUTIE  JE UMENIE, V KTOROM SA 
TREBA UČIŤ STAROBU PRIJAŤ, UMENIE 
PRIJAŤ SEBA SAMÉHO,  UMENIE VEDIEŤ 
STANOVIŤ SI REÁLNE CIELE.  
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