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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 

 

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.   

 



Organizačná štruktúra:   Domov dôchodcov Šaľa, Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa 
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SOCIÁLNE ODDELENIE 
 
 
I. Štatistické údaje o počte obyvateľov k 31.12.2021 
 

1. Počet obyvateľov 
 

Muži 14 
Ženy 59 

Celkom 73 
        
 

 

1. Počet zaevidovaných  žiadostí v roku 2021 
Muži 16 
Ženy 41 

Celkom 57 
 
 
2. Oznámenie o zaradení do poradovníka 

Oznámenie  

O zaradení do 
poradovníka 6 

O nezaradení do 
poradovníka 0 

 
3. Počet prijatí do zariadenia 

 
Počet prijatých  

Muži 16 
Ženy 31 

Celkom 47 

muži; 30

ženy; 70

0+TABUĽKA1[[#HLAVIČKY];[POČET 
OBYVATEĽOV]]



 
 

4. Počet vydaných zmlúv a dodatkov 
 

Vydané zmluvy  
Zmluvy o poskytovaní 

sociálnych služieb 47 

Zmluvy o úschove 
cenných vecí 5 

Celkom 52 
 
 
 
 

Vydané dodatky k 
zmluvám 

 

Dodatky k zmluvám 
o poskytovaní 

sociálnych služieb 
180 

Celkom 180 
 
 
 

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

Počet ukončenia 
pobytu 

 

Muži 17 
Ženy 28 

Celkom 45 
 
 
 
Počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov ( ZPS ) a v zariadení 

opatrovateľskej služby ( ZOS ) v roku 2021 bolo 118 ľudí 37 ľudí zomrelo a 8 odišli, stav 

k 31.12.2021 bol 73 ľudí z toho 59 žien a 14 mužov. Z toho 72 miest zariadenie  pre 

seniorov ( ZPS ) a 1 miesto zariadenie opatrovateľskej služby ( ZOS ).  

 

 
 
 
 
 



Pohyb obyvateľov, kapacita celkom v roku 2021 
 

Ukazovateľ Merná 
jednotka Počet 

Počet obyvateľov 
k 31.12.2021 osoba 73 

Obyvatelia ktorí 
odišli osoba 8 

Obyvatelia ktorí 
zomreli osoba 37 

Priemerný vek 
obyvateľov rok 81 

Počet dní prevádzky 
zariadenia deň 365 

 
 

 

1. Priemerný vek obyvateľov 
 
 

Priemerný vek 
obyvateľov 81 

 
 
 

2. Stupeň odkázanosti na sociálne služby 
 

Stupeň 
odkázanosti IV. V. VI. 

Počet 
obyvateľov 20 16 37 

 
 

počet 
obyvateľov; 

100

obyvateľia ktorí 
zomreli; 12

obyvatelia ktorí 
odišli; 13

Pohyb obyvateľov, kapacita celkom v roku
2021

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,  

Marec 
 

                Usilovné ako včielky. Tak vyzerali detičky z MŠ 8. mája, ktoré privítali jar 
v spoločnosti našich seniorov v Domove dôchodcov v Šali. Pri príležitosti vítania jari sa 

20

16

37

Stupeň odkázanosti

IV. V. VI.



v piatok  detičky spolu so seniormi pustili do sadenia kvietkov. Vo vzduchu už bola cítiť jar, 
a preto ju detičky so seniormi privítali v podaní krásnych piesní o jari a slniečku. Keďže to 
situácia dovolila, tak detičky opäť seniorom spríjemnili tieto dni. 

 

 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Medzinárodný deň žien oslávili aj seniorky v Domove dôchodcov 

v Šali.  Zamestnanci domova zablahoželali našim seniorkám k tomuto veľkému sviatku 

a obdarovali ich kvetom. O to významnejší bol tento deň, že ho seniorky po všetkých 

opatreniach mohli osláviť v jedálni zariadenia. Domov dôchodcov v Šali nezabudol však 

ani na obyvateľky pripútané na lôžko. Všetky mali z prejavenej pozornosti a kvietku veľkú 

radosť. Naše ženy, mamičky a babičky si zaslúžia úctu a vďaku každý deň. 

 

                
 

 
 

 



Máj 
 

V utorok dňa 11.05.2021 sa v priestoroch nášho Domova dôchodcov v Šali, v 
dopoludňajších hodinách, pri príležitosti Dňa matiek uskutočnilo vystúpenie detí z MŠ 
na ul. 8. mája v Šali. Deti nám predviedli hudobné predstavenie plné silných emócií - 
radosť a smiech sa prelínali s láskou a úctou k našim mamám. V závere vystúpenia deti 
obdarovali naše babičky- mamičky vlastnoručne vyrobenými srdiečkami a voňavými 
červenými karafiátmi.  

 
 
 

 
  
 
 
                                                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svätá spoveď ako i prvá Svätá omša – sa prvý krát v r. 2021 uskutočnili v spoločenskej 
miestnosti nášho Domova dôchodcov až koncom mája , kedy nám to situácia postupným 
uvoľňovaním opatrení pred šírením Covid 19 už umožňovala. Duša i telo pookriali a naši 
seniori sa spokojne a vďačne rozlúčili s p. dekanom a tešili sa už na ďalšie starnutie. 

 

                         
 
 
 
              V rámci výzvy MÁJ, LÁSKY ČAS našim seniorom v Domove dôchodcov v Šali, 
v období mesiaca máj, prichádzalo množstvo pohľadníc plných srdiečok, krásnych kresieb, 
veršov, milých prianí či drobných darčekov. Osobne ich boli odovzdať seniorom i žiaci ZŠ 
J.C. Hronského v Šali ako i pani učiteľky zo Špeciálnej ZŠ v Šali. Pohľadnice z MŠ 
Devínska Nová Ves či Liečebno- výchovného sanatória Poľný Kesov potešili ako 
i rozohriali pri srdiečku. 
 
Napísali o nás: 
 
Slzy v očiach, úsmev na tvári. Tak vyzerali dnes naši seniori v Domove dôchodcov na 
Nešporovej ulici v Šali, keď sa pred nich postavili šiestaci zo ZŠ J. C. Hronského. Žiaci si pre 
našich seniorov pripravili krásnu pieseň a básničku. Zároveň neprišli s prázdnymi rukami, ale 
s krabicou plnou obálok, ktoré obsahovali ručne robené pohľadnice s rôznymi básničkami. 
Okrem toho si seniori v obálkach našli aj rôzne malé darčeky, či už v podobe sladkosti, 
vitamínu, pera, ceruzky alebo rúška. Takéto obálky plné lásky poputujú aj ležiacim klientom 
domova dôchodcov. ,,Chcem sa poďakovať pani učiteľkám aj žiakom za ich návštevu a radosť, 
ktorú do domova našim seniorom priniesli,“ povedala riaditeľka Domova dôchodcov v Šali 
Janka Hušvétyová. V rámci výzvy ,,Máj, lásky čas“ môže takúto obálku vyrobiť ktokoľvek. Pred 
Vianocami sa škola zapojila aj do projektu ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ 

 



     
 
 
 

     
 
 
 
Jún 
Prvý júnový týždeň naši statoční klienti, po dlhej dobe samých opatrení, zvládli dlhú 
prechádzku až do mesta na vytúženú zmrzlinu či kávičku. 
 
 

                                      



Rozprávali sme sa o liečivých bylinách a rastlinách. 
O ich pestovaní, liečivých účinok využití ako 
i uskladnení. Prednáška bola zároveň spojená 
s ochutnávkou bylinných nápojov a čajov. 
Rozpoznávali sme čerstvé či sušené bylinky za 
pomoci zmyslov: čuch, chuť, hmat, zrak. 

 
 

   

 
 
 
 

      „ Bol to krásne voňavé dopoludnie“ 
 

 
 



Medzinárodný deň piknikov sme v krásne piatkové dopoludnie oslávil  aj u nás 
v Domove dôchodcov Šaľa ako inak ako piknikom. V areáli nášho zariadenia sme si 
pripravili spoločné posedenie pod altánkom s malým občerstvením. Využitím metód 
a techník muzikoterapie či metód a techník na zlepšenie pamäti a mentálnych činností sme 
spoločne s klientmi hrali rôzne hry a spievali obľúbené piesne klientov z čias ich mladosti. 
Tento krásny deň sme zavŕšili ochutnávkou ovocnej torty, ktorú pripravovali naše šikovné 
klientky pod vedením našej inštruktorky sociálnej rehabilitácie Barborky.  
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 



Júl 
 
Využitím prvkov hortikultúrnej terapie, ergoterapie a helioterapie sme krásne slnečné dni 

s našimi klientmi venovali aj prácam v našimi kvetinových či bylinkových záhonoch. 

Vysádzali sme nové druhy bylín, jahodové sadeničky a stromy ginko biloba. Každodenné 

zalievanie vysadených rastlín zabezpečujú naše klientky s veľkou láskou a radosťou.  

 
 
 

                         
                                         
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 

 
 



 
Začiatkom mesiaca si naše sociálne pracovníčka a inštruktorka SR pripravili pre klientov 
besedu na tému upevňovanie hygienických návykov. Pripomenuli klientom, že hygiena 
neznamená iba časté umývanie rúk. Dôraz je potrebné klásť na hygienu celého tela 
a zároveň aj svojho príbytku. 
    
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa 16.07.2021 sa v našom zariadení Domov dôchodcov Šaľa uskutočnila beseda na tému 
nutričná starostlivosť o seniorov. Prednášku našim klientom a zamestnancom  ako 
i užitočné rady odovzdala pani Mgr. Klaudia Šuchrová, MHA, MPH z nutričnej akadémie 
KlauDia. 
 
 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
Súčasťou denných aktivít klientov Domova dôchodcov Šaľa sú aj ranné skupinové 
cvičenia. Za pomoci metód a techník psychomotorickej terapie a muzikoterapie si 
inštruktorka sociálnej rehabilitácie a sociálna pracovníčka spoločne s klientmi precvičia 
postupne horné aj dolné partie tela. Naučia sa správne dýchať a spoločne sa  naštartovať 
na nový deň. 
 
 
 

       
 
 
Posledný júlový piatok sme popoludnie v Domove dôchodcov Šaľa venovali svetovému 
dňu rodičov. Svojou návštevou, či kytičkou kvetov potešili deti svojich rodičov- našich 
seniorov. Využitím metód a techník reminicenčnej terapie sme si spoločne zaspomínali na 
rodičovstvo, výchovu, detstvo, starosti, povinnosti ale aj huncútstva a krásne chvíle 
s rodičmi. Pozerali sme spoločne fotografie, ktoré nám pomohli navrátiť čas do obdobia 
mladosti, hier a chvíľ bez starosti. Ďakujeme z celého ❤ za príjemné chvíle s Vami.  



 
August 
 
Hudba kedysi a dnes. Za pomoci reminiscenčnej terapie a muzikoterapie sme si s našimi 
klientmi pripomenuli hudobné žánre, zaspievali si, zatancovali a rozprávali sa na tému ako 
voľakedy prebiehali zábavy, svadby či hudobné vystúpenia v porovnaní s dnešnou dobou. 
 

 

               
 
 
 

Človeče nehnevaj sa!, sedma, žolík, pexeso, šach. Dáma či rôzne iné spoločenské hry sme si 
v priebehu mesiaca august zahrali a tak trošku dali zabrať aj našim mozgovým závitom 😊😊 
Šikovné ruky našich babičiek vytvorili aj krásne háčkované dečky. 

 
 

 



 

 
Rozlúčka s letom 
 
Posledný augustový piatok sme sa spoločne s našimi klientmi rozlúčili s letom. Krásne tanečné 
vystúpenie si pre nás pripravili folkloristi Aurel a Katka v spoločenskej miestnosti nášho 
Domova dôchodcov. Ľudové piesne a tance rozcítili aj niektorých našich seniorov. Pani 
kuchárky si pre nás pripravili na večeru výborný kotlíkový guláš, na ktorom sme si po vystúpení 
spoločne pochutili.  

 
 
 

 
 
 

 
 



September 
 
V druhej polovici septembra svojou návštevou potešila našich klientov sestra Michaela, 
ktorá si pripravila pre nás besedu na tému Sedembolestnej Panny Márie – patrónky 
Slovenska a okrem tohto sviatku nám porozprávala aj o pocitoch z návštevy Sv. Otca 
Františka na Slovensku v Šaštíne ktorej sa osobne zúčastnila. 
 
 

 
 
Október 
 
Tvorba jesennej výzdoby spoločenskej miestnosti, výroba jesenných dekorácií vypĺňala 
dlhé jesenné chvíle našich klientov. 

  
 
 
  

 



Jesenné práce - hrabanie a zametanie lístia, zostrihávanie oschnutých rastlín v našich 
záhonoch v areáli nášho domova dôchodcov vypĺňali taktiež dlhé chvíle našich seniorov 
počas ešte slnečných avšak už studených dní. 
 

                                                              

         
 
Tvorba jesennej výzdoby spoločenskej miestnosti, výroba jesenných dekorácií, maľovanie 
obrazov technikou otláčania listov. Aj takéto aktivity  vypĺňajú dlhé jesenné chvíle našich 
klientov. 
 
 

           
 
 
                   



 
Mesiac október je pre nás všetkých  pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. 
 

Našou snahou bolo aj v čase, ktorý nebol vhodný na stretávanie sa, pripomenúť si radosť zo 
spoločne strávených okamihov. 

Príhovor k našim seniorom so želaním pevného zdravia, šťastia a lásky najbližších do ďalších 
rokov života odznel z úst sociálnej pracovníčky pre našich všetkých klientov. „Být stále 
mlád“ sa šírilo rozhlasom po celom zariadení a veríme, že táto krásna skladba od majstra 
Karla Gotta každého potešila a rozcítila. Pani kuchárky si pre našich seniorov na tento deň 
pripravili skvelú štrúdľu na ktorej si všetci pochutnali. 

                              

 
Samozrejmosťou bola aj ako po každý mesiac októbrová Svätá omša s kaplánom Ľubošom.  

 
 

  
 

November 2021 
 
Príchodom chladných dní sa postupne naše aktivity premiestnili do interiéru zariadenia. 
Nemohli sme zabudnúť predsa na prípravu  kŕmidiel  pre vtáčiky, ktoré sa aj v zimnom období 
potrebujú do sýta napapať aby prežili. Dlhé chvíle sme vypĺňali i hraním spoločenských hier, 
vyfarbovaním omaľovaniek či lúštením krížoviek a vypĺňaním rôznych pracovných listov na 
upevňovanie kognitívnych funkcií. 



 
 

 
 
 
 

 
 

Keďže sa nám v polovici novembra opäť zhoršila epidemiologická situácia z dôvodu 
prenosného respiračného ochorenia COVID 19 boli sme nútený si pripomenúť tradíciu 
Katarínskej zábavy rozhovormi a za pomoci video a audio nahrávok. Zaspomínali sme si ako 
to bolo voľakedy v rôznych regiónoch Slovenska ale i vo svete ako prebiehajú oslavy Kataríny 
dnes. 

 

 
                                                                
 
 
 
December  
 

V pondelok 06.12.2021 Mikuláš so svojím pomocníkom čertom a anjelom neobišli 
ani náš Domov dôchodcov v Šali. Z jeho návštevy mali obrovskú radosť všetci naši 
prijímatelia sociálnych služieb. Mikuláš priniesol do domova nielen balíčky, ale najmä 



krásnu predvianočnú atmosféru. Čert toho roku nikoho nestrašil, veď prečo aj, nemal 
dôvod,  keďže sme všetci celý rok poslúchali. Mikulášovi, čertovi ako aj anjelovi sa u nás  
veľmi páčilo a prisľúbili, že nás navštívia i budúci rok. 

Pani riaditeľka Domova dôchodcov PhDr. Janka Hušvétyová by sa rada pri tejto 
príležitosti chcela poďakovať aj ľuďom s veľkým a láskavým srdcom, ktorí ani v tejto 
náročnej dobe nezabúdajú na našich starkých v Domove dôchodcov. „ Chcem vyjadriť 
poďakovanie Júliusovi Pintérovi z OZ Palma, ktoré bolo založené v roku 2017 za účelom 
rozvoja sociálnych , hmotných, zdravotných, emocionálnych a rozumových potrieb 
fyzických osôb s ťažkým zdravotným a telesným postihnutím, že aj tento rok ako po iné 
roky sa podelil a obdaroval mikulášskymi balíčkami našich seniorov. Zároveň by som 
touto cestou chcela poďakovať aj Ing. Róbertovi Andrášimu a Optike Horizont za jej 
darčeky plné sladkostí a ovocia, ktoré osobne doručila majiteľka Katarína Ághová do 
zariadenia pri príležitosti Mikuláša a tak prispela k radosti našich seniorov. „ 
 

            

                   



 
Už 5 rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na 

Vianoce pozdrav neznámym starkým do domova. Aby seniorom dopriali niečo, bez čoho 
Vianoce pre nich nemajú ten správny charakter.  A hoci mnohí z nich „niekoho majú“, 
veľmi im chýba vianočná pošta – jeden z ich tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už 
akosi vyšiel z módy. Spoločne sme im ju aj vďaka POHODOVO o.z. dopriali aj tento rok. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili ... ZŠ a MŠ Prievaly, ZŠ Miloslavov, ZŠ Fatranská 
Nitra-Janíkovce, ZŠ Bieloruská Bratislava, Zdravotná škola Ružomberok, Dominika zo 
Senice, Anita z Gabčíkova, Barbora zo Žaškova, Laurinka z Humenného, Veronika 
z Liptovskej Teplej.... a mnoho mnoho ďalším ľudom s dobrým srdiečkom  

 

                                        
 

Viete koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

Vianoce -  pre mnohých najkrajšie sviatky v roku. Sviatky pokoja, mieru, hojnosti, zvykov a 
tradícií. Rodina a blízky sa stretávajú pri štedrovečernom stole. Vyzdobený vianočný stromček 
a pod ním vianočné darčeky pre blízkych.  

Avšak nie všetci máme to šťastie, takéto sviatky zažiť. Vďaka iniciátorke projektu Koľko lásky 
sa zmestí do krabice od topánok? Janke Galatovej si pod vianočným stromčekom nájdu darčeky 
aj tí, pre ktorých sa stali obyvatelia domova dôchodcov jedinou rodinou. Ide o projekt, v rámci 
ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov, 
zabalia ju do vianočného baliaceho papiera a označia, či je balíček určený pre babičku alebo 
deduška. Následne kontaktné osoby po celom Slovensku, vo viac ako 90 mestách a obciach 
zbierajú takto pripravené krabice. 

Aj v tomto náročnom roku v Domove dôchodcov Šaľa malo našich 74 klientov krajšie 
a štedrejšie Vianoce, a to  vďaka poslancovi Mestského zastupiteľstva Ing. Róbertovi 
Andrášimu a pani Evke Morovicsovej, ktorí ako kontaktné osoby tohto výnimočného projektu 
vyzbierali a doručili pre našich klientov krabice plné lásky a milých drobností. 

Preberanie darčekov v mnohých prípadoch sprevádzalo prekvapenie a dojatie. 



Touto cestou sa chceme poďakovať Vám všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe 
a realizácii projektu. Všetkým tým, ktorí zabalili „lásku“ do krabice od topánok  a pomohli 
nám tak urobiť krajšie  a štedrejšie Vianoce našim klientom. 

ĎAKUJEME     

Ing. Róbertovi Andrášimu,  Evke Morovicsovej a všetkým občanom z mesta a okresu Šaľa 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek 
 

Poslanie zariadenia: Pomáhať, podporovať, rešpektovať. 

 Vízia:  Plnohodnotný a rovnocenný život pre každého klienta nášho zariadenia 

Hlavný cieľ: Vytvárať pre seniorov príjemné a bezpečné prostredie , v ktorom nájdu ľudský 
prístup.  Dosiahnuť spoločnou prácou plné uspokojovanie potrieb a požiadaviek klientov a ich 
blízkych, získať ich uznanie, so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov. Aktívnou 
komunikáciou ich navracať do života a pomáhať im dôstojne prežiť starobu. 

 

Zdravotnícka starostlivosť. 

 

Celková kapacita zariadenia je 80 klientov 

Diabetici: 19 

Inkontinentní klienti: 62 

Liečení psychiatrom: 46 klientov 

Očkovaní proti chrípke: 57 klientov 

Očkovaní proti Covid 19: 2 dávkami: 13 klientov 

Očkovaní proti Covid 19: 3 dávkami: 53 klientov 

Neočkovaní: 9 klientov  

Dávkovanie liekov sestra dávkami 74 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na podporu psychickej, fyzickej 
a sociálnej pohody prijímateľa. Komplexná starostlivosť o chorých seniorov spočíva 
v obnovení a upevnení zdravia, zmiernení dôsledkov ochorenia a dosiahnutie sebestačnosti. Je 
realizovaná u prijímateľov , ktorí si starostlivosť o svoje zdravie  z akéhokoľvek dôvodu 
nedokážu zabezpečiť sami. 

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 ktorí k nám došli z iných okresov prešli do 
starostlivosti Mudr.  Kaprinaya Ladislava. Ak to vyžaduje stav klienta vždy ochotne príde na 
návštevu do zariadenia, čo sa nedá povedať o všetkých praktických lekároch. Do zariadenia 
dochádza aj špecialista v odbore  psychiatrie Mudr. Bečár Tomáš, ktorý poskytuje konzultáciu 
zdravotného stavu a následnú liečbu. . Raz do mesiaca , ale aj podľa potreby chodí do zariadenia 
chirurgická sestra, ktorá sa stará, ošetruje a kontroluje hojenie  dekubitov u imobilných 
klientov, 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.  Zdravotné úkony / napr. aplikácia injekcií, podávanie 



infúzií,  odobratie biologického materiálu/ sú v zariadení vykonávané zdravotnými sestrami 
s agentúry ADOS -Doma s ktorou spolupracujeme.  

    Vedúca sestra v spolupráci so staničnou sestrou pravidelne monitoruje celkový zdravotný 
stav klientov , konzultuje stav s ošetrujúcimi lekármi , v osobných kartách zaznamenávajú ich 
klinický stav ,zmeny správania, aktuálne zdravotné ťažkosti, následne plánujú, objednávajú 
naordinované vyšetrenia v neposlednom rade komunikujú s príbuznými, zabezpečuje dopravu 
a sprevádzanie klientov na vyšetrenia .V prípade zhoršeného zdravotného stavu  privolajú RZP, 
LSPP.  Vedúca sestra v spolupráci zo staničnou sestrou  pripravujú rozpisy liekov, podávajú 
liečivá , ktoré sú v ich kompetencii, merajú fyziologické funkcie, glykémie, saturáciu.  
Inkontinenčné pomôcky sú zabezpečované firmami EDAS. Spolupracujeme s lekárňou Areál 
zdravia  Galanta ktorá nám zabezpečuje a dodáva lieky, masti, inkontinenčné pomôcky, 
hygienické pomôcky pre klientov. 

 

 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť      

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť   v zariadení je  zabezpečovaná 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 2021 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,   bolo potrebné v zariadení  prijať rôzne opatrenia  a zmena režimu 
ošetrovateľsko-opatrovateľskej starostlivosti tak, aby sme zabránili šíreniu ochorenia v radoch 
klientov ale zároveň aj personálu 

- Obmedzenie pohybu v spoločných priestoroch  
- Nosenie rúška 
- Stravovanie sa na izbách  
- Zamedzenie vstupu  návštev 
- Pravidelné testovanie klientov aj zamestnancov každé 2 týždne 
- Zvýšená dezinfekcia 
- Zvýšené vetranie 
- Podávanie vitamínov D a C 

Opatrovateľský úsek  úzko spolupracuje so sociálnymi pracovníkmi,  s inštruktorom sociálnej 
rehabilitácie, a ostatnými pracovníkmi zariadenia, čo prispieva k väčšej pohode všetkých našich 
PSS. Možnosť priameho spojenia PSS na oddelení s komplexnou starostlivosťou s pracovníkmi 
úseku v prípade potreby, využívajú prostredníctvom moderného signalizačného zariadenia a 
má značné výhody, ktoré sa potvrdzujú v každodennej praxi.  

 

 

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 

V roku 2021  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 

 
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, 
elektroinštalácia 

4 roky 5/2021 5/2025 dodávateľsky 

Deratizácia  Podľa potreby 11/2021 Podľa 
vyhlášky/potreby 

dodávateľsky 

     
Kontrola/školenie Lehota kontroly, 

školenia v roku, 
mesiaci 

Posledná 
kontrola, 
školenie 

Nasledujúca 
kontrola, 
školenie 

Poznámky 

Kontrola výťahov 1 mesiac 12/2021 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12/2022 

dodávateľsky 

Kontrola výťahov 3 roky / 6 rokov 
Mesačne servis 

06/2021 
12/2021 

11/2027 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12/2022 

Dodávateľsky  

Kontrola UPS ½ rok / 1rok 03/2021 
11/2021 

03/2022 
11/2022 

dodávateľsky 

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

 
12/2021 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12 / 2022 

dodávateľsky 

Kontrola 
vzduchotechniky 

½ roka 11/2021 4,10/2022 dodávateľsky 

Kontrola 
dvojkrídlových 
posuvných dverí 

1 rok  
11/2021 

 
11/2022 

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  
Kontrola 
hydrantov 

24 mesiacov 
12 mesiacov 

11/2021 / 
11/2021 

11/2023 
11/2022 

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 priebežne 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 12/2021 1-12/2022 Vodič 
Emisná kontrola 24 mesiacov 9/2021 9/2023 Autoservis 
STK - auto 24 mesiacov 9/2021 9/2023 STK 
Pravidelná 
servisná 
prehliadka 

1 rok  
9/2021 

 
9/2022 

STK 

 
 
 

4. Zákazky realizované prieskumom trhu  
 

• 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. 
 

5. Darovacie zmluvy 
 
V roku 2021 bolo uzatvorených  5 darovacích zmlúv : 
 

• EMG Care s.r.o.   finančný dar v hodnote 792,00 Eur 
• EMG Care s.r.o.   finančný dar v hodnote 768,00 Eur 
• EMG Care s.r.o.  finančný dar v hodnote 696,00 Eur 
• Banchem s.r.o.  nefinančný dar v hodnote 292,08 Eur 
• Essity  Slovakia s.r.o.  finančný dar v hodnote 1200,00 Eur 
 

 
 



 
Vedenie Domova dôchodcov Šaľa  zakúpilo 1 nástennú a   2 stropné klimatizácie na  chodby 
a týmto spôsobom  zvýšilo štandard  ovzdušia hlavne v letných mesiacoch v priestoroch 
zariadenia. 1 klimatizácia bola inštalovaná aj do spoločenskej miestnosti.   

 

 

STRAVOVACÍ ÚSEK 

 
Stravovanie v zariadení je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím 
na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. 
Kapacita kuchyne je 300 jedál denne. Jedná sa o prípravu jedál spoločného stravovanie a to: 
pre klientov domova 
pre zamestnancov 
pre obyvateľov mesta 

 
Chod stravovacej prevádzky je zabezpečený vo vlastnej kuchyni, ktorá sa riadi smernicou 
HACCP a normami zdravej výživy. Priestory kuchyne, chodby, skladové miestnosti sa koncom 
minulého roka vymaľovali z dôvodu hygieny a čistoty na pracovisku. 
      Jedlo sa podáva 5-6 krát denne / raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, v prípade  
diabetickej stravy druhá večera. 
Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste a 
sprístupnený našim klientom aj zamestnancom domova. 
 
V rámci sociálnej služby jedáleň využili možnosť odoberania jedného hlavného jedla 
obyvatelia mesta Šaľa v počte priemere 150 obedov denne. 

  
 

 Počet obedov spolu od 01.01.2021 do 31.12.2021 :  28 612 obedov 
 
Racionálna strava : 16 917 obedov 
Diabetická strava :    5 777 obedov 
Bezlepková strava :      365 obedov 
Zamestnanci:             5 553 obedov    

 

Mesiac  
Klienti DD Zamestnanci DD  

    RAC   DIA     Bez 
lepku 

              

január 1443 592 31 446 
február 1127 490 28 466 
marec 1262 513 31 495 
apríl 1250 478 30 423 
máj 1325 503 31 462 



  
                                      

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

 
 

 
        Sociálna služba jedáleň od 01.01.2021 – 31.12.2021  
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

   
 
 
 
 
 
V tabuľke je uvedený počet obedov, ktoré boli poskytnuté v rámci sociálnej služby jedál 

 

 

 

 

jún 1284 459 30 429 
júl 1372 452 31 460 
august 1382 421 31 474 
september 1483 450 30 437 
október 1692 476 31 500 
november 1664 462 30 482 
december 1633 481 31 479 
      16917    5777 365          5553 

 RAC DIA   

január 1911 162                      

február 2516 235   

marec 2869 269   

apríl 2480 230   

máj 2616 262   

jún 2778 298   

júl 2591 261   

august 2874 257   

september 2731 236   

október 2973 222   

november 2836 212   

december  2897 203   

spolu    32072    2847   



Rozbor hospodárenia k 31. 12. 2021 

 

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 31.12 .2021:     43 

  
fyzicky počet :            43 
plné úväzky:               40    
čiastočné úväzky:        3     
prepočítaný počet:      41,8   
 
 
z fyzického počtu     43 osôb  je:          40  žien    a   3  muži  
z prepoč. počtu        41,8  osôb  je:      38,8  žien  a   3  muži   
 
 

 

 

 

 

 



Rozpis pracovných miest  zamestnancov 

Pracovné      zaradenie Počet 
vytvor.  
miest 

Počet 
obsad. 
miest 
fyzicky 

Počet obsad. 
miest prepočít. 

Riaditeľka 1 1 1 

 

Zdravotný a sociálny úsek 

Vedúca zdrav. a soc. úseku 1 1 1 

Zdrav.sestra 1 1 1 

Sociálny     pracovník 2 2 2 

Inštruktor soc. rehabilitácie 1 1 1 

Dokumentačný pracovník 1 1 1 

Opatrovateľka 12 12 12 

Sanitár 2 2 2 

Denný sanitár 1 1 0,6 

 

Stravovací úsek 

Vedúca stravov.úseku 1 1 1 

Kuchár 4 4 4 

Pomoc.sila 3 3 3 

 

Prevádzkovo ekonomický úsek 

Vedúca prev.ekon. úseku 1 1 1 

Admin.pracovn. 1 1 1 

Prac.prvého kontaktu 2 2 2 

Údržbár, vodič 

 
3 3 2,2 

Zam.práčovne 2 2 2 

Upratovačka 4 4 4 



  

 

SPOLU 43 43 41,8 

 

V organizácii pracuje celkovo 43 zamestnancov. Vzhľadom k tomu, že časť ZOS a ZPS nie sú 
priestorovo samostatné, ani personál zariadenia nie je špecificky rozdelený podľa druhu 
služieb.  

 

HOSPODÁRENIE 

Prijaté dotácie za účtovnú jednotku 

  
Celkom 1 175 535,00 € 

Štátna dotácia na bežné výdavky    462 840,00 € 

mimoriadne odmeny - COVID 43 000,00 € 

lieky, výživové doplnky - COVID 2 340,00 € 

Spolu dotácia 508 180,00 € 

z toho:  ZPS 476 419,00 € 

                 ZOS 31 761,00 € 

dotácia z Mesta 71 200,00 € 

kapitálové výdavky 13 800,00 € 

Vlastné príjmy  2021 373 800,00 € 

Potraviny 208 555,00 € 

  



 

 

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 2021 bol 
03.12.2020 Uznesením MsZ č.9/2020 a zmysle § 24 ods. 6 zákona č.. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy schválený rozpočet  na rok 2021, kde Domov 
dôchodcov mal rozpočtované  bežné výdavky ( 600) z vrátených vlastných príjmov vo výške 
380 000,00 EUR a kapitálové výdavky (700) z mesta vo výške 10 000,00 EUR.  

Dňa 02.12.2021 Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  v zmysle zákona č. 523ú2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy prijalo Uznesenie č. 7/2021 v ktorom boli pre  
upravené záväzné ukazovatele rozpočtu pre Domov dôchodcov Šaľa.  

Bežné výdavky s kódom zdroja 111 boli navýšené na sumu 505 840 EUR z dôvodu  
mimoriadnych odmien zamestnancom poskytovateľov sociálnych služieb za ich výnimočné 
pracovné  nasadenie počas pandémie COVID-19, ktoré poskytlo Ministerstvo práce, rodiny 
a sociálnych vecí SR. Upravená bola aj suma  s kódom zdroja 72g na 13 800,00 EUR. Táto 
suma bola použitá na zakúpenie a montáž nástenných a stropných klimatizačných jednotiek pre 
skvalitnenie pracovného prostredia zamestnancov a v neposlednom rade aj klientov zariadenia 
hlavne na hornom podlaží, kde v letných horúčavách teploty dosahovali vysokú hodnotu. 
Taktiež bol upravený záväzný ukazovateľ s kódom zdroja 72f, bežné príjmy (200) za potraviny. 
Táto položka bola znížená z dôvodu nadhodnotenia, keďže za celý rok dochádzalo k jej 
čerpaniu cca na 70% z celkovej sumy.  

 



 
 

MAJETOK 

K 31. 12. 2021 Domov dôchodcov Šaľa  má v užívaní dlhodobý majetok v hodnote 
3 388 795,00 EUR. 
 
  
Účtovná jednotka eviduje majetok v správe: 

  
Budovy, stavby 2 947 325,00 € 

Stroje, prístroje, zariadenia 125 666,00 € 

Dopravné prostriedky 34 235,00 € 

OTE                             281 569,00 €  

  

 

  

   
 

  
 

Výsledok inventarizácie: 
  

 
  

Účet Poč. Stav k 
01.01.2021 

Prírastky v 
roku 2021 

Úbytky v roku 
2021 

Kon. Stav k 
31.12.2021 

021 - budovy, stavby 2 947 324,83     2 947 324,83 

022 - stroje, prístroje 111 866,12 13 800,00   125 666,12 

023 - doprav. 
prostriedky 34 235,00     34 235,00 

          

     

          

771 - DHM -  269 060,76 17 849,30 5 340,71 281 569,35 

          

OTE do 16,60€ 10 633,58 1 954,09 1 843,05 10 744,62 

OTE od 16,60€ - 1700€ 269 060,76 17 849,30 5 340,71 281 569,35 



 

 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY 
 

mzdy a odvody 678 757,10 € 

energie 51 615,00 € 

služby 54 864,00 € 

ochranné pomôcky - 
COVID 6 069,00 € 

údržba 57 720,00 € 

potraviny 208 555,00 € 

 

 

 

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 678 757,00 EUR, 
čo je o 27 379 EUR viac z dôvodu navýšenia minimálnej mzdy a následne navýšenia príplatkov 
za soboty, nedele a prácu v noci.  

Výška štátneho príspevku zďaleka nepostačuje na pokrytie mzdových nákladov. Zvyšok je teda 
potrebné dofinancovať z iných zdrojov. ( vlastných príjmov). V položke služby a údržba sú 
zahrnuté poplatky použité na bežnú údržbu  a opravy strojov. Veľká časť z týchto financií bola 
použitá na kompletnú rekonštrukciu a výmenu svietidiel v celom zariadení, teda na izbách 
a v kúpeľniach klientov a na chodbách zariadenia. Túto bolo potrebné vykonať, nakoľko do 
pôvodne nainštalovaných svietidiel vzrástla cena jednej žiarovky z dvoch na šesť EUR a okrem 



toho že mali krátku životnosť stali sa nedostatkovým tovarom, keďže ich nebolo možné nikde 
obstarať. Svietidlá boli vymenené za úspornejšie, kvalitnejšie  a následne sa mohol aj znížiť 
počet svietidiel a žiariviek. Po piatich rokoch prevádzky zariadenia bolo potrebné aktualizovať 
všetky revízne správy, hlavne elektrických zariadení, strojov, prístrojov a bleskozvodu a taktiež 
revíziu plynových kotlov a zariadení, ktoré tiež ovplyvnili výšku sumy čerpaných prostriedkov. 

 

    
ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2021 v € 

    
Položka DD 

  Rozpočet Čerpanie % 

PRÍJMY 

vlastné príjmy 373 800,00 363 766,35 97,32
% 

štátna dotácia 505 840,00     

dotácia Mesto 71 200,00     

kapitálové  13 800,00     

potraviny 208 555,00     

rozvoz       

strava       

Celkom príjmy 1 173 
195,00 363 766,35   

BEŽNÉ VÝDAVKY 

celkový rozpočet       

mzdy   507 000,92   

odvody   171 756,18   

cestovné   0   

energie   51 615,00 €   

materiál   63 883,24   

výpočtová technika   2 898,00   

dopravné   0,00   

údržba   57 720,00 €   



služby   54 864,00 €   

ochranné pomôcky COVID   6 069,00 €   

potraviny   157 098,00   

Celkom bežné výdavky 0 1 072 904,34   

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

stroje a prístroje   13 800,00   

Celkom kapitálové výdavky   13 800,00   

ČERPANIE CELKOM VÝDAVKY 0 1 086 704,34   

    

CELKOVÉ ČERPANIE 1 173 
195,00 1 086 704,34 92,63

% 

    
 

Sociálny fond 

    
 

Zostatok z roku 2020 4 955,36 €    

Tvorba SF za rok 2021 6 496,15 €    

Čerpanie v roku 2021 7 221,60 €    

Zostatok k 31.12.2021 4 229,91 €    

    
 

    
 

 

   

    
     



 

Sociálna služba  jedáleň (obedáre) 

príjmy Výdavky Rozdiel 

réžijné 
náklady na 
prípravu 
stravy 

39 059,00 € mzdy a odvody 43 192,00 € 

  

rozvoz 20 948,40 € poistenie vozidiel 621,26 €   

    PHM 1 071,88€   

    údržba auta 762,94 €   

    energie 8 400,00 €   

    odpisy áut a zariadení 2 282,00 €   

    
 Údržba, servis a revízie 
strojov a zariadeni     2 500,00€   

    splátka auta     

  60 007,40€   58 830,08 € 1 177,32 € 
 

 

     
V rámci sociálnej služby jedáleň Domov dôchodcov Šaľa pripravil a vyexpedoval v prenosných 
nádobách na jedlo ( obedáre) celkovo 34 919 obedov, ktoré boli prijímateľom doručené priamo 
na adresu, čo v priemere pri počte 20 pracovných dní je 145 obedov denne.  

Príjmy a výdavky so zabezpečením a poskytovaním sociálnej služby jedáleň sú zobrazené 
v tabuľke. 

ZÁVER 

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

 

 

    PhDr. Janka Hušvétyová 

         Riaditeľka DD Šaľa 

 

Na spracovaní Výročnej správy sa podieľali vedúce jednotlivých úsekov a riaditeľka  

 



 

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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