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1. VZNIK, SÍDLO A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH  

SLUŽIEB 

 

Zriaďovateľ: Mesto Galanta 

Zriaďovacia listina vydaná Krajským úradom  v Trnave dňa 9.2.2002 v znení: 

- dodatok č. 1, pod. č. 2323/2002, zo dňa 02.07.2002 

- dodatok č. 2, zo dňa 29.10.2004 

- dodatok č. 3, zo dňa 15.12.2009 

- dodatok č. 4, zo dňa 24.11.2011 (Uznesením č. č. 103/Z-2011) 

- dodatok č. 5, zo dňa 28.06.2012 (Uznesením č. 162/Z-2012) 

- dodatok č. 6, zo dňa 28.01.2016 (Uznesením č. 193/Z-2016) 

Právna forma: rozpočtová organizácia obce 

Dátum vzniku: 1986 

Sídlo: Švermova 1457/16, 924 01 Galanta 

IČO: 003525594 

DIČ: 2021197343 

Štatutárny zástupca: Mgr. Anita Tušková 

Registrovaný v registri poskytovateľov dňa 28.09.2009 pod č. OSP/RO/78/2009 

Patria – Domov dôchodcov v Galante poskytuje 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 sociálne služby: 

• zariadenie pre seniorov (ZpS), 

• zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS). 

• domáca opatrovateľská služba (DOS), 

• nocľaháreň (NOC), 

• nízkoprahové denné centrum (NDC), 

• odľahčovacia služba (OdS), 

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (POSD).  

Kapacita: 

• zariadenie pre seniorov   160  miest,  

• zariadenie opatrovateľskej služby    4  miesta,   

• nocľaháreň     10 miest, 

• nízkoprahové denné centrum     5 miest. 
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Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor 

týchto činností, ktoré sú zamerané na:  

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, 

alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny, alebo komunity,  

b) zachovanie, obnovu, alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na 

podporu jej začlenenia do spoločnosti,  

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb 

fyzickej osoby,  

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,  

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny, 

f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri 

starostlivosti o dieťa.  

 Naša činnosť je zameraná na komplexné poskytovanie registrovaných sociálnych služieb 

v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (ďalej len zákon 

o sociálnych službách) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mesta 

Galanta č. 43/2009 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria – Domov 

dôchodcov v Galante v platnom znení (ďalej len VZN mesta Galanta č. 43/2009). 

 

V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej IV alebo poskytovanie služieb potrebuje z iných vážnych dôvodov. Služby sa 

poskytujú celoročne pobytovou formou. Úhrada za tieto služby je stanovená VZN Mesta 

Galanta č. 43/2009 v znení neskorších predpisov.  

 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby na dobu určitú pre občanov 

mesta Galanta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ak im nemožno poskytnúť 

opatrovateľskú službu. Poskytované služby (ako napr. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 

osoby, stravovanie, bývanie, upratovanie, pranie a žehlenie šatstva a bielizne) sú totožné so 

sociálnymi službami poskytovanými v zariadení pre seniorov. 

 

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom mesta Galanta odkázaných na pomoc inej 

fyzickej osoby v ich domácom prostredí a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Je určená 
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občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Poskytuje sa v pracovných dňoch v hodinách 

podľa rozsahu úkonov. 

 

V nocľahárni sa poskytujú sociálne služby občanom mesta Galanta – ktorí sú v nepriaznivej 

sociálnej situácii, nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.  

Nocľaháreň, s osobitnými vchodom, má 3 obytné miestnosti s hygienickými zariadeniami 

a kuchynku, kde je možnosť pripraviť si stravu, vykonávať úkony osobnej hygieny a vyprať si 

osobnú bielizeň. Poskytuje sa im ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania aj 

sociálne poradenstvo.  

 

V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa občanom, ktorí sú 

v nepriaznivej sociálnej situácii najmä poskytnutím sociálneho poradenstva a pomoci  pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Títo občania si taktiež počas dňa majú 

možnosť pripraviť stravu, vyprať si osobnú bielizeň a vykonať základnú osobnú hygienu. 

 

Odľahčovacia služba je sociálna služba určená občanom mesta Galanta, ktorí opatrujú osobu 

s ťažkým zdravotným postihnutím. Jej cieľom je nevyhnutný odpočinok, na účel udržania jej 

fyzického a duševného zdravia. Poskytuje sa formou pobytovej služby v zariadení alebo 

opatrovateľskej služby v domácnosti. Môže sa poskytovať maximálne 30 kalendárnych dní 

v roku. 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna forma sociálnej služby poskytovaná 

rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má zverené dieťa do osobnej starostlivosti na 

základe rozhodnutie súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu 

starostlivosť o dieťa. 
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2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

 

Budova: 

Patria -  Domov dôchodcov v Galante sa nachádza na Sídlisku Sever. Má dva 

štvorpodlažné pavilóny označované ako „A“ a „C“ spojené pavilónom „B“.  

 

        

 

Ubytovaciu časť zariadenia tvoria v pavilónoch „A“ a „C“ jedno, dvoj a trojlôžkové izby 

s príslušenstvom. V oboch pavilónoch sa nachádzajú aj ošetrovne, kuchynky, spoločenské 

miestnosti. Pavilón „B“ slúži ako hlavný vchod do budovy zariadenia súčasťou ktorého je aj 

kuchyňa, jedáleň, veľká spoločenská miestnosť. 
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Pod časťou pavilónu „C“ sa nachádza  suterén s práčovňou. Obidva pavilóny sú vybavené 

dvoma výťahmi: malý pre 4 osoby, veľký pre 6 osôb. Átrium, priestor medzi pavilónmi „A“ a 

„C“, slúži ako oddychová zóna s priestrannou terasou, zeleňou, dláždenými chodníkmi, 

lavičkami a altánkom. Na prízemí zariadenia pavilónu „C“ sú umiestnené kancelárie, 

ambulancia. Na konci tejto chodby je samostatným vchodom oddelená časť pre poskytovanie 

sociálnej služby v nocľahárni a nízkoprahového denného centra.  Po presťahovaní nocľahárne 

a nízkoprahového denného centra zriaďovateľom do inej budovy, sa táto časť využívala ako 

prevenčné oddelenie.   

Pre výkon činností spojených s osobnou hygienou imobilných prijímateľov sociálnej služby 

máme zriadené bezbariérové kúpeľne v oboch pavilónoch. Súčasťou budovy je technická 

miestnosť pre údržbárske práce a garáž na prízemí pavilónu „C“.  

 

 

          

 

 

3. ŠRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

 

Zariadenie pre seniorov (ZpS) 

Plnenie kapacity zariadenia (160) bolo po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť za rok 2020 

v prepočte na ubytovacie dni 95,74%-né a zmluva o poskytovaní služieb bola uzatvorená so 47 

novými prijímateľmi.  

Vekovú štruktúru prijímateľov ZpS v roku 2020 zobrazuje nasledovná tabuľka:  
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Veková 

štruktúra 

klientov 

ZpS 

do 62 rokov 2 

63 - 74 rokov 20 

75 - 79 rokov 29 

80 - 84 rokov 44 

85 - 89 rokov 23 

nad 90 rokov 13 

 

 

Štruktúru prijímateľov podľa pohlavia zobrazuje nasledovná tabuľka: 

 

 

1 – ženy, 2- muži 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 

Skutočné plnenie kapacity zariadenia ( 4 miesta) bolo po odrátaní dní pre dočasnú 

neprítomnosť za rok 2020 v prepočte na ubytovacie dni 92,60%-né. V priebehu roka traja 

klienti zomreli, z toho 2 koncom roka, kedy bolo prijímanie  nových klientov z dôvodu šírenia 

nákazy v zariadení pozastavené. Jeden klient bol prijatý, resp. preradený zo zariadenia pre 

seniorov. K 31.12.2020 boli v zariadení 2 klienti (50%-obsadenosť).  Veková skladba v ZOS 

v roku 2020: 

 

veková 

štruktúra 

klientov 

ZOS 

40 - 62 rokov 1 

63 - 74 rokov 0 

75 - 79 rokov 0 

80 - 84 rokov 1 

85 - 89 rokov 0 

nad 90 rokov 0 

 

Štruktúru prijímateľov podľa pohlavia zobrazuje nasledovná tabuľka: 

74,05

25,95

Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia

1

2
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1 – ženy, 2- muži 

Odľahčovacia služba 
 

Patrí k podporným službám a je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím formou výberu z poskytovaných sociálnych služieb. V roku 2020 

nebola  odľahčovacia služba poskytnutá.  

 

Opatrovateľská služba v domácnosti (OS) 
 

Poskytuje sa terénnou formou v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. 

V roku 2020 bola  poskytovaná OS 32 občanom mesta Galanta prostredníctvom úkonov 

poskytovaných 15 opatrovateľkami.  

 

Nocľaháreň   
 

 Nocľaháreň je zriadená mestom Galanta v budove zariadenia Patria – Domov 

dôchodcov v Galante, na prízemí v pavilóne „C“ so samostatným vchodom. 

V rámci sociálnej služby v nocľahárni sa obyvateľom poskytuje prístrešie na účel prenocovania 

a zaopatrenia. Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, v záujme ochrany zdravia a životov 

seniorov v zariadení, zriaďovateľ  rozhodol  o zmene miesta poskytovania tejto služby. 

Nocľaháreň bola od 15.05.2020 presťahovaná do prenajatých priestorov nehnuteľnosti patriacej 

Armáde spásy na Slovensku – Zbor Galanta, na Bratislavskej ulici. Počnúc týmto dňom, do 

31.07.2020, bola služba poskytovaná v súlade s Nájomnou zmluvou a Zmluvou o vzájomnej 

spolupráci, ktoré boli uzatvorené medzi zmluvnými stranami Patria – DD v Galante a Armáda 

spásy ma Slovensku. Uznesením Mestského zastupiteľstva sme boli poverení vykonať všetky 

potrebné úkony – prevádzkové, personálne, právne, k ukončeniu poskytovania služby. 

50,00%50,00%

Štruktúra prijímateľov ZOS podľa pohlavia

1

2
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Následne sa v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja 

vykonal výmaz poskytovaných služieb krízovej intervencie pre naše zariadenie k 31.07.2020. 

 

Nízkoprahové denné centrum 
                                                          

            Sociálna služba v nízkoprahovom dennom centre sa poskytovala v tých istých 

priestoroch ako sociálna služba v nocľahárni, avšak počas dňa.  Naše zariadenie sa úspešne 

uchádzalo o finančné prostriedky  z Implementačnej agentúry MPSVaR SR na prevádzku NDC 

prostredníctvom zapojenia sa do národného projektu „Budovanie odborných kapacít na 

komunitnej úrovni“,  avšak v zmluvne stanovenom termíne nebolo možné projekt naštartovať 

z dôvodu šírenia pandémie a tým aj zlej epidemiologickej situácie v krajine. Poskytovanie tejto 

služby bolo našim zariadením spolu so službami nocľahárne najskôr premiestnené do priestorov 

Armády spásy a potom k 31.12.2020 ukončené. 

V roku 2020 bolo v NDC evidovaných 15 prijímateľov, z toho 13 mužov a 2 ženy. 

 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 
 

Predmetná forma poskytovanej sociálnej služby je v našom zariadení registrovaná od 

11.04.2016,  zatiaľ však poskytnutá nebola,  nakoľko na ňu nebola prijatá požiadavka. 
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4. PERSONÁLNE PODMIENKY, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 

V zariadení Patria – Domov dôchodcov v Galante k 31.12.2020 pracovalo celkovo 92 

zamestnancov v členení podľa organizačnej štruktúry, ktorú zobrazuje nasledujúca schéma 

obrázka.  
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Členenie počtu podľa jednotlivých sociálnych služieb zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnanci nášho zariadenia spĺňajú kvalifikačné predpoklady, na jednotlivých úsekoch 

prechádzajú rozličnými školeniami v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie 

a legislatívnych zmien. V oblasti vzdelávania zamestnancov zariadenie preferuje oprávnené 

záujmy a ciele organizácie s prihliadnutím na osobné záujmy zamestnancov. Niektoré zo 

vzdelávacích aktivít sú finančne podporované zriaďovateľom – Mestom Galanta, ktoré je 

členom Regionálneho vzdelávacieho centra v Trnave a Nitre. Externé vzdelávanie 

zamestnancov ( kurzy, semináre, školenia ) je hradené zo schválených rozpočtovaných 

prostriedkov organizácie.  

 

Vzdelávanie zamestnancov 

     

     
V oblasti vzdelávania zamestnancov zariadenie preferuje oprávnené záujmy a ciele 

organizácie s prihliadnutím na osobné záujmy zamestnancov.  

Niektoré zo vzdelávacích aktivít sú finančne podporované zriaďovateľom - Mestom 

Galanta, ktoré je členom Regionálneho vzdelávacieho centra v Trnave a Nitre. 

Externé vzdelávanie zamestnancov ( kurzy, semináre, školenia ) je hradené zo schválených 

rozpočtovaných prostriedkov organizácie.  

V roku 2020 boli vzdelávacie aktivity v dôsledku šírenia pandémie minimalizované, 

účasť na  kurzoch a seminároch bola nasledovná :   
 

 

 

 

 

 

     

Druh sociálnej služby 
Počet 

zamestnancov  

Zariadenie pre seniorov 76 

Zariadenie opatrovateľskej 

služby 2 

Nízkoprahové denné centrum 0,2 

Nocľaháreň 0,8 

Domáca opatrovateľská služba 13 

SPOLU: 92 
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Usporiadateľ 
Názov 

seminára/kurzu 
Počet zamestnancov 

      

RVC Trnava 
Ročné zúčtovanie 

preddavkov na daň 
1 

RVC Trnava 
Verejné obstarávanie v 

praxi 
1 

RVC Trnava 
Odmeňovanie 

zamestnancov 
1 

RVC Trnava 

Účtovníctvo a 

rozpočtovníctvo v r. 

2020 

2 

RVC Trnava 
Účtovná závierka za r. 

2019 
1 

RVC Trnava 
Mzdová účtovníčka na 

konci roka 
1 

PROEKO, 

Bratislava 

Seminár o uzatváraní 

zákaziek s nízkou 

hodnotou 

1 

VŠZaSP sv. 

Alžbety, 

Bratislava 

Manažment kvality v 

sociálnych službách - 

akreditované 

vzdelávanie 

4 

     

 

5. POSKYTOVANIE  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB 

 

Patria – Domov dôchodcov v Galante (ďalej len Patria – DD) v priebehu roka 2020 

poskytovala sedem rôznych druhov sociálnych služieb v súlade so zápisom do registra 

poskytovateľov sociálnych služieb TTSK pod č. registrácie OSP/RO/78/2009: 

• nízkoprahové denné centrum (NDC), 

• nocľaháreň (NOC), 

• domáca opatrovateľská služba (DOS), 

• odľahčovacia služba (OdS), 

• pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (POSD), 

• zariadenie pre seniorov (ZpS), 

• zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS). 
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Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor 

týchto činností, ktoré sú zamerané na:  

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie, alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny, alebo 

komunity,  

b) zachovanie, obnovu, alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život 

a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,  

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby,  

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,  

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny, 

f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc 

pri starostlivosti o dieťa.  

 Činnosť sociálneho úseku je zameraná na komplexné poskytovanie registrovaných 

sociálnych služieb v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

(ďalej len zákon o sociálnych službách) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným 

nariadením mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb (ďalej len VZN mesta 

Galanta č. 9/2020) pod vedením vedúcej sociálneho úseku 3 sociálnymi pracovníkmi, 1 

referentom sociálnej agendy a 15 opatrovateľkami domácej opatrovateľskej služby. 

Úsek zabezpečuje poskytovanie základných sociálno-poradenských služieb všetkým 

záujemcom o sociálne služby, ktoré sú poskytované Patriou - DD a prijímateľom sociálnych 

služieb v zariadení Patria - DD. Kompletizuje  podklady a pripravuje zmluvy o poskytovaní 

sociálnych služieb na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 

a potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Vedie osobné spisy, sociálnu a správnu agendu 

klientov Patria – DD. Spolupracuje s ostatnými úsekmi Patria – DD, MsÚ Galanta, 

zdravotníckymi zariadeniami, sociálnymi zariadeniami podobného charakteru, školskými 

zariadeniami na území mesta Galanta a inými organizáciami a inštitúciami. Iniciatívne 

napomáha klientom zariadenia pri vybavovaní úradných a súkromných záležitostí, presadzuje 

ich záujmy a práva tam, kde oni na to nestačia. Mesačne vypracováva predpis o úhradách za 

poskytované sociálne služby.  

V spolupráci s ostatnými úsekmi sociálny úsek plánuje, realizuje a vyhodnocuje 

individuálne plány prijímateľov sociálnych služieb v ZpS a ZOS s cieľom zabezpečenia 

komplexného bio-psycho-sociálneho rozvoja klienta. 
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V prípade potreby po úmrtí klienta zabezpečuje potrebné záležitosti, ktoré sú spojené 

s pohrebom. 

Vytvára a udržuje neustály kontakt s rodinou a príbuznými klientov zariadenia. Je 

dlhodobým osobným poradcom prijímateľov a ich rodín. Podporuje účasť klientov ZpS a ZOS 

na spoločenskom živote zariadenia. Realizuje pravidelné rehabilitačné, terapeutické a voľno-

časové aktivity a rôzne kultúrno - spoločenské podujatia. Pravidelnosť a aktuálnosť aktivít 

a podujatí prispôsobuje individuálnym potrebám a záujmom našich obyvateľov. Výber 

konkrétnych aktivít sa vždy podriaďuje celkovému zdravotnému stavu, záľubám a možnostiam 

každého klienta. V rámci týchto činností sa realizujú pohybové aktivity, spoločenské hry, 

rozhovory, pestovanie ľudových tradícií, spievanie a sociálna rehabilitácia. Spoločne strávené 

hodiny s bohatým programom zmysluplne napĺňajú časový priestor prijímateľov sociálnych 

služieb v zariadení a vnútorne ich uspokojujú. Okrem týchto aktivít obyvateľom je umožnená 

účasť na katolíckych cirkevných obradoch priamo v zariadení Patria – DD. Pre našich 

obyvateľov každý utorok je slúžená katolícka sv. omša v Kaplnke svätého Antona Paduánskeho 

v spolupráci s farským úradom v Galante a saleziánmi dona Bosca v Hodoch.  

Sociálny úsek kladie veľký dôraz na získavanie dobrovoľníkov pre klientov Patria-DD. 

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez 

nároku na odmenu. Získavanie dobrovoľníkov pre klientov Patria – DD v Galante v roku 2020 

z dôvodu epidemiologických opatrení nebola zabezpečená. 

Domáca opatrovateľská služba, ktorú vykonávajú opatrovateľky sociálneho úseku 

v domácnosti klienta, pozostáva z dohľadu a pomoci pri sebaobslužných výkonoch, akými sú 

obliekanie, vyzliekanie, osobná hygiena,  prípravy  a podávania stravy, pomoci v domácnosti 

a pomoci pri zabezpečovaní rôznych aktivít, ako napr. sprevádzanie k lekárovi, na úrady a pod.. 

Je to veľmi žiadaný druh sociálnej služby, nakoľko každý človek uprednostňuje pobyt doma. 

Je to prirodzenejšie, ako byť umiestnený v sociálnom zariadení. Cieľom sociálneho úseku pri 

poskytovaní opatrovateľskej služby je snaha o najdlhšie zotrvanie klienta v domácom prostredí. 

V rámci registrovaných sociálnych služieb, ktorými boli v roku 2020 NDC a NOC 

sociálny úsek poskytovala sociálne služby aj osobám v nepriaznivej sociálnej situácii tzn. tým 

fyzickým osobám s trvalým pobytom na území mesta Galanta, ktorým hrozilo sociálne 

vylúčenie alebo obmedzenie ich schopnosti sa spoločensky začleniť a riešiť svoje problémy z 

dôvodu, že nemali zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, pre svoje návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok, alebo 

návykových škodlivých činností a pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s 

prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Poskytovaním 
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komplexných odborných sociálnych služieb úsek prispieval k uspokojovaniu klientových 

základných životných potrieb prostredníctvom sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní 

práv a právom chránených záujmov. Taktiež prispieval k začleňovaniu osôb sociálne 

vylúčených na lokálnej a individuálnej úrovni. Odstraňoval segregáciu osôb motivovaním k 

spolupráci a vytváraním vhodných foriem, programov a projektov. V roku 2020 sociálne služby 

krízovej intervencie boli poskytované len v období od 01. 01. 2020 do 31. 07. 2020. 

Za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb v oblasti krízovej intervencie 

poskytovateľ Patria – DD v Galante v rámci aktuálneho programového obdobia sa uchádzala 

o spoluprácu s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR v rámci projektu „Budovanie 

odborných kapacít na komunitnej úrovni“, ktorý mal systematicky nadväzovať na ukončený 

projekt „Podpora vybraných socociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ 

a ďalej mal rozvíjať odborné kapacity v oblasti poskytovania sociálnych služieb krízovej 

intervencie. Patria – DD v Galante ako poskytovateľ NDC bola úspešne vyhodnotená a od 24. 

03. 2020 mala účinnú zmluvu k zahájeniu ďalšej spolupráci v národnom projekte. Spoluprácu 

v zmluvne stanovenom termíne však nebolo možné odštartovať z dôvodu pandémie, ktorá 

zasiahla svet v dôsledku šírenia ochorenia COVID - 19, ktoré bolo spôsobené novým 

koronavírusom. Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie zmluvný vzťah 

s implementačnou agentúrou dňom 03. 08. 2020 bol ukončený z nasledovných dôvodov: 

- obmedzené a následne dočasné prerušenie poskytovania sociálnych služieb krízovej 

intervencie v NDC (opatrenie MPSVaR SR a mesta Galanta), 

- zmena miesta poskytovania sociálnych služieb NDC, namiesto priestorov budovy Patria 

– DD v Galante nehnuteľnosť vo vlastníctve Armády spásy na Slovensku Zbor Galanta 

(nájomná zmluva na dobu určitú od 15. 5. do 31. 07. 2020), 

- žiadosť Armády spásy na Slovensku Zbor Galanta na Mesto Galanta o poskytovanie 

sociálnych služieb krízovej intervencie (vrátane NDC) pre obyvateľov mesta Galanta 

vo vlastnej réžii bez subjektu Patria – DD v Galante, 

- MsZ Galanta na svojom riadnom zasadnutí žiadosti Armády spásy na Slovensku Zbor 

Galanta dňa 11. 06. 2020 Uznesením č. 263-Z/2020 vyhovelo a poskytovateľa Patria – 

DD v Galante poverilo vykonať všetky potrebné prevádzkové, personálne a právne 

úkony k ukončeniu poskytovaniu sociálnych služieb krízovej intervencie, 

- dňom 17. 08. 2020, na žiadosť Patria – DD v Galante, Úrad Trnavského samosprávneho 

kraja vykonal výmaz nocľahárne a nízkoprahového denného centra z Registra 

poskytovateľov sociálnych služieb. 
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V roku 2020 sociálne služby ako odľahčovacia služba a pomoc pri osobnej starostlivosti 

o dieťa neboli poskytované, nakoľko nebol o tieto služby záujem zo strany prijímateľov 

sociálnych služieb. 

 

V zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby Patria – DD v Galante  

sa v roku 2020 pravidelná krúžková činnosť bola naplánovaná 

podľa nasledovného harmonogramu: 

 

Pondelok:   9.00 – 9.30 zdravé pohybové cvičenia 

                         9.35 – 11.00 vzájomná skupinová komunikácia / sociálna rehabilitácia 

Utorok:   9.30 svätá omša /saleziáni don Bosca v Hodoch/ 

                       13.30 – 14.30 sociálna rehabilitácia  (skupinové sedenie pavilón A) 

Streda:    9.00 – 9.30 zdravé pohybové cvičenia 

    9.35 - 11.00 spoločenské hry 

                        13.30 – 14.30 sociálna rehabilitácia  (skupinové sedenie pavilón C) 

Štvrtok:   9.00 – 9.30 zdravé pohybové cvičenia 

 9.35 – 11.00 spevácky krúžok / pestovanie ľudových tradícií 

13.30 – 14.30 sociálna rehabilitácia  (skupinové sedenie pavilón A) 

Piatok:    9.00 – 11.00 tvorivé dielne / pracovná terapia / hlasné čítanie 

 

Po vypuknutí pandémie začiatkom marca 2020 pre ochranu zdravia prijímateľov 

sociálnych služieb a zamestnancov v Patria – DD v Galante  okamžite boli prijaté a zavedené 

prvé preventívne ochranné opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, aby nedošlo k ohrozeniu 

klientov v čase pandémie. 

               



18 

 

Covid-19, pandémia, opatrenia – to boli slová, ktoré ovplyvňovali životy nás všetkých 

v oblasti sociálnych služieb. V našom každodennom živote sa zo dňa na deň stali prirodzenými 

súčasťami rúška, zásobníky s dezinfekciou, piktogramy. Prijímatelia sociálnych služieb sa 

rýchlo naučili, ako dodržiavať všetky potrebné opatrenia, zvykli si, že je uprednostnená 

individuálna forma práce, že dodržiavame potrebné odstupy a všetky nariadenia 

kompetentných orgánov v záujme ochrany zdravia nás všetkých. Bola to výzva v neskúšanej 

situácii pre našich odborných zamestnancov, ako komunikovať a ako tráviť čas plnohodnotne 

s klientom a venovať sa tomu, čo prijímateľov sociálnych služieb baví. Situácia, kedy bolo 

v bežnom živote takmer „všetko obmedzené“ bola celý rok náročná. Počas celého roka sme 

v krízových  podmienkach pripravovali prijímateľom sociálnych služieb denný harmonogram 

pravidelnej krúžkovej činnosti tak, aby sa cítili dobre, aby sa ich potreba plnohodnotného 

trávenia času v čo najvyššej možnej miere uspokojila a aby sa udržiavala kvalita ich života vo 

všetkých úrovniach. 

V dôsledku pandémie boli aj voľno časové aktivity aj podujatia obmedzené. Pekné 

spoločne prežité chvíle sme si často pripomínali len fotografiami. Príchodom teplejších dní sa 

situácia v letných mesiacoch upokojila a nám svitlo na lepšie časy. 

Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v zariadení 

opatrovateľskej služby Patria – DD V Galante aj napriek pandémie bola založená na 

individuálnom prístupe. Jeho cieľom bola v čo najväčšej miere podporovať fyzickú a duševnú 

kondíciu každého obyvateľa, zapájať ho do rôznych činností a aktivít a  udržovať jeho kontakt 

so spoločenským prostredím. 

Obyvateľom podľa aktuálnych opatrení bola umožnená účasť na cirkevných obradoch 

priamo v zariadení Patria – DD v spolupráci s Rímskokatolickým farským úradom v Galante 

a saleziánmi dona Bosca v Hodoch.  

 

Stravovanie  

 
Dôležitou súčasťou prevádzky Patria – DD podieľajúcou sa na spokojnosti prijímateľov služieb 

je aj fungujúci stravovací úsek. Počas roka 2020 bolo stravovanie zabezpečené prípravou jedál 

vo vlastnej kuchyni. Oporným pilierom stravovacej prevádzky je odborne vypracovaná 

smernica o Správnej výrobnej praxi (HACCP), ktorá zahŕňa podmienky spĺňania prevádzkovej 

aj osobnej hygieny zamestnancov kuchyne, sanitácie a dezinfekcie, manipulácie s potravinami 

až po samotnú prípravu jedál a ich podávanie klientom. Strava sa podáva pre mobilných 



19 

 

klientov v jedálni zariadenia a pre  klientov, ktorých zdravotný stav nedovoľuje spoločné 

stravovanie, je podávaná do bytových jednotiek. 

Prevádzku kuchyne tvoria vedúca úseku, skladníčka, kuchárky a pomocná pracovná sila.   

Kuchyňa je vybavená kuchynským zariadením a varnou technológiou v dobrom stave. V roku 

2020 boli zakúpené dve zariadenia, ktoré nahradili pôvodné, energeticky nevyhovujúce. Prvou 

investíciou bolo zakúpenie konvektomatu Retigo na 20 gastronádob (pôvodné r.v. 2010), ktorý 

slúži k príprave 80 % jedál a využíva sa takisto aj na udržiavanie teploty jedla pred výdajom. 

Je veľmi dôležitou súčasťou kuchyne a hlavne zariadením, ponúkajúcim nové možnosti 

a úsporu času a  prác v kuchyni. Druhým zariadením je elektrická panva, ktorá nahradila už 

dosluhujúci stroj (pôvodný r.v.2004). Priebežne bol vykonávaný servis varnej technológie a 

umývacieho systému.  

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje vedúca stravovacej 

prevádzky. Pri zostavení sa dbá na pestrosť stravy a dodržanie výživových hodnôt 

s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov. Typ diéty sa posudzuje u každého klienta 

individuálne podľa odporúčania ošetrujúceho lekára. Základné formy poskytnutej  stravy sú 

racionálna, šetriaca a diabetická diéta. V prípade potreby sa taktiež podáva kombinovaná 

diabeticko-šetriaca diéta, bezmliečna strava a podľa odporúčania zdravotného úseku strava 

obmedzujúca niektoré potraviny. V rámci celodennej stravy sa klientom poskytujú raňajky, 

desiata, obed, olovrant a večera, pri diabetickej strave aj druhá večera. 
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Úsek úzko spolupracuje so zdravotným úsekom, sociálnym úsekom a klientmi z výboru 

obyvateľov zariadenia. 

Patria - DD poskytovala stravu ako klientom zariadenia, tak aj zamestnancov. K externých 

stravníkom patria dôchodcovia s trvalým pobytom v Galante poberajúci invalidný alebo 

starobný dôchodok. Strava je poskytnutá na základe Dohody o zabezpečení poskytovania 

sociálnej služby v jedálni nášho zariadenia, ktorú vydáva MsÚ Galanta. K 31.12.2020 bolo 

evidovaných 64 uzavretých dohôd o poskytnutí stravy cudzím stravníkom. Z toho pravidelne 

odoberajúcich obedy bolo do 30 osôb. K prerušeniu varenia obedov pre cudzích stravníkov 

došlo v období od 27.4.2020 do 7.9.2020. Uvedené bolo nariadením krízového štábu MsÚ 

Galanta, ktorý bol zriadení vzhľadom na situáciu súvisiacu s koronavírusom (COVID-19).  

Na žiadosť zriaďovateľa Mesta Galanta sa strava zabezpečuje aj členom volebných komisií. V 

roku 2020 pri príležitosti Parlamentných volieb na Slovensku (29.2.2020) to bolo pre 30 členov 

volebných komisií.  
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POČTY SKUTOČNE ODOBRANÝCH PORCIÍ OBEDOV KLIENTMI ZARIADENIA 

OD 1.1.2020 DO 31.12.2020 
 

 

 

Kategórie 

 

 

Počet 

Zariadenie pre seniorov 

SET (setriaca) 8 692 

RAC (racionalna) 23 575 

DIA (diabeticka) 19 796 

MS (Mletá strava) 3 983 

Súčet: 56 046 

Zariadenie opatrovateľskej služby 

RAC (racionalna) 774 

DIA (diabeticka) 578 

Súčet: 1 352 

  

 

POČTY SKUTOČNE ODOBRANÝCH PORCIÍ OBEDOV ZAMESTNANCAMI A 

CUDZÍMI STRAVNÍKMI OD 1.1.2020 DO 31.12.2020 

 

Podkategórie Počet 

Ostatne 

ZAM (zamestnanci) 9 606 

C (cudzi) 4 022 

  

Súčet: 13 628 

 

 

Napriek situácii súvisiacej s koronavírusom, ktorá postihla všetky stránky života v zariadení, 

bola snaha dbať na estetické stolovanie aj počas tohto obdobia. Takisto aj v čase keď sa strava 

roznášala len do obytných jednotiek. Medzi spoločenské podujatiam, ktoré sa uskutočnili aj 

pričinením kuchyne patria Fašiangy, Pochovávanie basy, Športový deň, Súťaž vo varení gulášu. 

Zachovávaním tradícií a zvykov našich predkov sa  aj  jedáleň oblieka do špecifických farieb 

každého obdobia ako Veľká noc, Vianoce, jarná výzdoba, október – mesiac úcty k starším a 

iné. 

 

15%
42%

35%

8%

Percentuálny podiel diét v roku 2020

SED

RAC

DIA

MS
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                      Fašiangy 2020                                                                           Pochovávanie basy 2020  

 

 

                                                                                     
     IX.roč. Súťaže vo varení gulášu – víťazný team                                               Športový deň jún 2020 

 

                                         

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

 
Upratovanie je zabezpečované vlastnými zamestnancami ekonomicko- prevádzkového úseku. 

Upratuje 9 upratovačiek, ktoré denne upratujú izby a chodby podľa rajónu a platného 

harmonogramu prác. Na základe rozpisu sa realizuje aj pravidelná dezinfekcia plôch. Dvakrát 

ročne sa prevádza tzv. „generálne upratovanie“ vrátane umývania okien. Počas prvej a druhej 

vlny pandémie koronavírusu sa dezinfekcia vykonávala denne. 

Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zabezpečujeme vo vlastnej práčovni, ktorá prevádza 

pranie, čistenie, komplexnú hygienu a starostlivosť o osobný odev, šatstvo a bielizeň 

prijímateľov. Perieme tiež rôzne textílie a pracovné odevy zamestnancov zariadenia. Pranie 

posteľnej bielizne je zabezpečované externou firmou. Pri poskytovaní tejto služby, okrem 

plnenia bežných povinností, vychádzame v ústrety individuálnym požiadavkám našich 

prijímateľov a rešpektujeme ich želania. Náležitú pozornosť venujeme aj žehleniu a konečnej 

úprave bielizne. Všetky činnosti v práčovni sú vykonávané prostredníctvom dvoch 

zamestnancov. Vyťaženosť zamestnancov práčovne sa neustále zvyšuje. Prevádzkové 

podmienky práčovne sú dobré a vyhovujú hygienickým požiadavkám. Pozostávajú zo 

samostatných skladov špinavej a čistej bielizne, samotnej práčovne a sušiarne. Zo strojného 
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zariadenia máme k dispozícií celkom 7 pračiek, z toho jeden kus s kapacitou 5 kg bielizne 

a ostatné nad 8 kg. 

Máme tiež elektrické sušičky v počte 3 ks a žehliace parné žehličky.  

 

Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť 

 
Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, zabezpečujú zamestnanci opatrovateľsko-

ošetrovateľského úseku. Ide o komplexnú starostlivosť o prijímateľa, ktorá zohľadňuje jeho 

potreby v rámci jeho diagnózy s ohľadom na jeho individualitu a stupeň odkázanosti na sociálnu 

službu. Na poskytovaní ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti sa podieľajú všetci 

zamestnanci úseku (vedúca, zdravotné sestry (3) , opatrovatelky (28), zdravotnícki asistenti (2), 

ktorí sú organizačne rozdelení na dva pavilóny a podľa rozpisu služieb sa striedajú v 

nepretržitej prevádzke. V pavilóne „A“ sa zabezpečuje starostlivosť prevažne pre mobilných 

prijímateľov sociálnej služby,  v pavilóne „C“ pre imobilných a ťažko chodiacich prijímateľov.  

Prehľad mobility prijímateľov k 31.12.2020 ukazuje nasledujúca tabuľka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U časti prijímateľov, prostredníctvom zdravotných poisťovní, zabezpečujeme rôzne pomôcky: 

plienky, plienkové nohavičky, močové vrecká, kolonostomické pomôcky a pod. Zamestnanci 

plánujú jednotlivé činnosti so zameraním na prevenciu a pomoc pri všetkých úkonoch 

sebaobsluhy. V rámci individuálneho prístupu ku každému prijímateľovi v opatrovateľskom 

procese sa riadime opatrovateľským modelom Moniky Krohwinkel. Na zaznamenávanie 

plánovania a realizácie jednotlivých činnosti a ošetrovateľských intervencií máme v prevádzke 

IS Cygnus, ktorý nám poskytuje možnosti pre ucelenú dokumentáciu o prijímateľovi. 

 

 

 

 

Mobilita ZpS, ZOS Počet prijímateľov  

Mobilní 59 

Čiastočne mobilní  

(ťažko chodiaci) 38 

imobilní 43 

SPOLU: 140 
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Naším cieľom je poskytovať čo najkvalitnejšie služby.  Zabezpečovanie poskytovania 

zdravotnej starostlivosti je riešené predovšetkým v ošetrovni praktického lekára, ktorý ordinuje 

priamo v ošetrovni zariadenia zvyčajne raz do týždňa, podľa potreby aj viackrát. 

 

                                           

 

Prijímatelia sociálnej služby v našom zariadení na základe odporúčaní lekárov navštevujú rôzne 

odborné ambulancie: neurologickú, gastroenterologickú, pľúcnu, chirurgickú, internú, 

kardiologickú, hematologickú, cievnu, nefrologickú, onkologickú a pod.  Všetky odborné 

ambulancie sú mimo sídla zariadenia. U tých, ktorých si to zdravotný stav vyžaduje sú do 

odborných ambulancií, nemocnice sprevádzaní zamestnancami.  Ošetrovateľská starostlivosť 

je zabezpečovaná cestou ADOS. 

 

Ostatné služby  

 
V zariadení sú priestory vyhradené a zariadené pre poskytovanie kaderníckych služieb. 

Služby je možné využívať podľa potreby  a dohody a  sú poskytované v rámci spolupráce s 

kaderníčkami nadstavbového štúdia Strednej združenej školy obchodu a služieb v Galante.  
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Do zariadenia podľa dohodnutých termínov pravidelne prichádza pedikérka. 

Pravidelne podľa záujmu je zabezpečovaný zamestnancami zariadenia nákup ovocia, 

sladkostí, pečiva, koláčov a pod. či hygienických potrieb z najbližšej predajni v blízkosti 

zariadenia.  

Pre našich klientov sa koná každý druhý týždeň katolícka sv. omša v kaplnke zariadenia 

v spolupráci s farským úradom v Galante. Pri príležitosti veľkých cirkevných sviatkov sa 

slávnostná sviatočná omša koná v jedálni zariadenia.  

V predchádzajúcich rokoch sa  z finančných prostriedkov zariadenia pre seniorov Patria 

– DD a OZ Klub seniorov Patria a za odborného poradenstva rímsko-katolíckého farského 

úradu v Galante bola realizovaná úplná rekonštrukcia kaplnky – rozšírenie interiéru, nové 

zariadenie vrátane liturgického vybavenia. Po ukončení rekonštrukčných prác Trnavská 

arcidiecéza zahájila konanie, výsledkom čoho bola v priestoroch Patria – DD vysvätená 

Kaplnka sv. Antona Paduánskeho.  

 

Kultúrno-spoločenské podujatia  

 
Podujatia organizované pre obyvateľov zariadenia v roku 2020 

Február 

• Fašiangy 2020 

Fašiangové posedenie pri fašiangových špecialitách v našom zariadení je už tradičným 

podujatím, ktoré aj v tomto roku bolo spojené so žánrovo veľmi pestrým kultúrnym 

programom. Program bol zabezpečený žiakmi zo Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM 

v Galante. Po programe nasledovala fašiangová zábava, na ktorej Hudobník Lajos Maron 

roztancoval našich klientov. 

 

• „Pochovávanie basy“- ľudová hra v prevedení folkloristov zo Šoporne 

Dňa 23. februára zavítali do nášho zariadenia folkloristi zo Šoporne a predviedli symbolické 

pochovávanie basy, ľudovú hru parodizujúcu skutočný pohreb. Prostredníctvom veselého 

vystúpenie folkloristov sa naši obyvatelia pripomenuli fašiangové zvyky svojich predkov. 
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Jún - September 

•   Športový deň   

      Dňa 09.06.2020 sme klientom zariadenia pripravili obľúbený Športový deň, kde sa aktívne   

     zapojili do 5 športových disciplín. Každý účastník bol odmenený sladkosťou a diplomom.  

 

•   IX. Ročník súťaže vo varení gulášu  

     Dňa 24.6.2020 bol organizovaný „IX. ročník súťaže vo varení gulášu“, ktorého sa zúčastnili  

     len klienti nášho zariadenia, ktorí vytvorili dve družstvá – mužské a ženské. Aj keď situácia  

     bola výnimočná, na dobrej nálade a príjemnej atmosfére nič neubrala. Do dobrej nálady nám  

     hral akordeonista Vladimír Bango.  

 

 

       

 



27 

 

•   Organizované vychádzky do blízkeho okolia s mobilnými a ťažko mobinými 

obyvateľmi   zariadenia 

     V rámci  postupného  uvoľňovania  opatrení  medzi  prvé  podujatia  patrili  organizované  

     vychádzky  do  blízkeho  okolia.  V odbodí  od  4. júna  do 22. októbra sme ich realizovali  

      celkovo osem krát. 

  

         

 

 

• Cyklus historických prednášok  J. Pekaroviča o meste Galanta 

     V spolupráci s Galantskou knižnicou v mesiacoch júl – august sa uskutočnila séria 

historických prednášok o histórii Galanty. Prednášajúci bol Juraj Pekarovč. 

Okrem vyššie uvedených podujatí počas pandémie prostredníctvom miestneho rozhlasu 

sme si pripomenuli nasledovné sviatky: Deň žien, Deň matiek, Október – mesiac úcty k starším, 

Mikuláš. 

Koncom roka najkrajšie sviatky roka – Vianoce každý prežíval v tichosti a bez svojich 

najbližších. Darčeky od rodinných príslušníkov však nechýbali a v rámci projektu „Koľko lásky 

sa zmestí do krabice od topánok“ bol taktiež každý klient obdarovaný. 
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6. Financovanie sociálnych služieb a hospodárenie s rozpočtovými 

prostriedkami a majetkom za rok 2020 

 

 

 

Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za rok 2020 

 
      

  Rozpočet na rok 2020 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 05.12.2019 uznesením 

č. 198-Z/2019. V priebehu roka bol dvakrát upravovaný, a to 11.6.2020 uznesením č. 260-

Z/2020 a 10.12.2020 uznesením č. 333-Z/2020. 

 

 

 

Plnenie bežných príjmov/výnosov 

 

P.č. Zariadenie/Druh príjmu 

Rozpočet r. 2020 

schválený upravený 
plnenie k 31.12. 

v Eur v % 

1. Vlastné príjmy organizácie         

  Zariadenie pre seniorov 635 000 635 000 632 024,82 99,53 

  Zariadenie opatrovateľskej služby 15 600 15 600 15 294,93 98,04 

  Opatrov. služba v domácnosti 22 275 22 275 26 118,50 117,25 

  Nocľaháreň   2 100 1 390 1 389,92 99,99 

  Nízkoprahové denné centrum 600 236 236,52 100,22 

  Iné príjmy ( cudzí strav., zamest. ) 28 850 28 850 24 852,72 86,14 

  ÚPSVaR GA - projekt, chrán. Dielńa   4 346 24 421,62 561,93 

  Projekty - TTSK, nadácia Tatra banky   3 500 3 500,00 100,00 

  S p o l u : 704 425 711 197 727 839,03 102,34 

2. Dotácie zo ŠR (MPSVaR SR )         

  Zariadenie pre seniorov 825 240 825 240 825 240,00 100,00 

  Zariadenie opatrovateľskej služby 22 152 22 152 22 152,00 100,00 

  Nocľaháreň 14 400 9 885 9 885,25 100,00 

  S p o l u : 861 792 857 277 857 277,25 100,00 

3. Dotácie z rozpočtu mesta         

  Zariadenie pre seniorov 249 488 291 365 263 228,63 90,34 

  Zariadenie opatrovateľskej služby 3 461 4 621 3 503,36 75,81 

  Opatrovateľská služba v domácnosti 88 615 128 084 116 418,01 90,89 

  Nocľaháreň  9 383 10 888 10 887,50 100,00 
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  Nízkoprahové  denné centrum  15 359 3 823 3 823,00 100,00 

  S p o l u : 366 306 438 781 397 860,50 90,67 

4. Implem. agentúra MPSVaR - NDC 24 220 0 0,00   

            

S p o l u  bežné príjmy : 1 956 743 2 007 255 1 982 976,78 98,79 

5. MPSVaR SR - prísp. COVID-19     63 319,00   

C e l k o m   bežné príjmy : 1 956 743 2 007 255 2 046 295,78 1,02 

 
1. Vlastné príjmy organizácie                       

                                
          Schválený rozpočet vlastných príjmov na rok 2020 predstavuje 704 425 Eur. Úpravou 

rozpočtu sa navýšil príjem o príspevok  ( 4 346 Eur ) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Galanta na prevádzku chránenej dielne, ktorá je registrovaná v našom zariadení od 5.4.2020 

a o 3 500 Eur, ktoré predstavujú účelové dotácie od TTSK a Nadácie Tatrabanky na výdavky 

v boji proti šíreniu koronavírusu.  Rozpočtované príjmy od prijímateľov služieb krízovej 

intervencie ( nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum ) boli znížené na úroveň skutočne 

prijatých platieb k 31.7.2020, kedy bolo poskytovanie týchto služieb ukončené. 

Ročné plnenie vlastných príjmov zariadenia je 727 839,03 Eur, čo predstavuje 102,34 %. 

Z týchto príjmov čiastka 20 128,23 Eur bola zaslaná ÚPSVaR Galanta koncom roka na úhradu 

miezd dvoch zamestnancov v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, ktoré sa budú čerpať 

v období január – október 2021. Nižšie plnenie iných príjmov je z dôvodu prerušenia dodávky 

obedov cudzím stravníkom – dôchodcom v čase zlej epidemiologickej situácie ( obdobie cca 4 

mesiacov ). Súčasťou iných príjmov sú aj príjmy za r. 2019 ( dobropisy, platby za poskytnuté 

služby, vyúčtovania ... ) vo výške 3 247,31 Eur,  ktoré boli v priebehu roka odoslané na účet 

zriaďovateľa bez požiadavky a ich vrátenie, keďže sa jednalo o nerozpočtované príjmy bežného 

roka. 

 

 

2. Dotácie zo ŠR (MPSVaR SR ) 
 
 

  Príjem do rozpočtu z finančného príspevku zo štátnej dotácie ( MPSVaR SR ) na r. 2020 

bol schválený v celkovej výške  861 792 €.  Rok 2020 je už tretím rokom, keď sa pri financovaní 

služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách prihliada na zdravotný stav 

klienta, resp. na jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Príspevky podľa 

jednotlivých služieb boli žiadané a aj schválené nasledovne :  

 

• zariadenie pre seniorov                  825 240,00 Eur 

• zariadenie opatrovateľskej služby                        22 152,00 Eur  

• nocľaháreň                                    14 400,00 Eur 

 

         Úpravou sa príspevok na nocľaháreň znížil o sumu 4 515 Eur z dôvodu ukončenia 

poskytovania služby k 31.7.2020. Schválený príspevok na ZpS a ZOS nám bol v plnej výške 

poskytnutý napriek tomu, že za posledný štvrťrok r. 2020 sme vykazovali neobsadené, resp. 

nezazmluvnené  miesta nad 30 po sebe nasledujúcich dní. V čase krízovej situácie sme v zmysle 

usmernení a nariadení MPSVaR SR spĺňali podmienky na oslobodenie od povinnosti vrátenia 
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finančného príspevku za toto obdobie. Štátny príspevok je štvrťročne zasielaný na účet 

prijímateľa finančného príspevku, ktorým je náš zriaďovateľ - mesto Galanta, následne sa 

peňažné prostriedky z mesta zašlú  na účet nášho zariadenia, kt. je poskytovateľom sociálnych 

služieb. 

 

 

3. Dotácie z rozpočtu mesta 

 

 
          Čo sa týka dotácie z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta, táto bola na financovanie 

bežných výdavkov  r. 2020 schválená v celkovej výške 366 306,00 Eur.  Uznesením č. 260-

Z/2020 zo dňa 11.6.2020 sa výška finančných prostriedkov navýšila pre opatrovateľskú službu  

v domácnosti o 30 920 € z dôvodu vyššieho počtu opatrovaných občanov ako ich bolo v čase 

schvaľovania rozpočtu na r. 2020. Tieto prostriedky zriaďovateľ poskytol z prebytku r. 2019, 

ktorého súčasťou boli aj nami vrátené nevyčerpané prostriedky k 31.12.2019.  

Okrem toho sa bežný transfer od zriaďovateľa navýšil o sumu odmien a odvodov poistného 

z nich, ktoré navrhli poslanci mesta Galanta a schválili ho uznesením č. 333-Z/2020 dňa 

10.12.2020 pre zamestnancov z dôvodu výrazne zvýšených nárokov na ich pracovné výkony 

počas pandémie. Príspevok na služby krízovej intervencie bol upravený na výšku rozdielu 

príjmov a výdavkov ku dňu ukončenia prevádzky nocľahárne a NDC, t.j. 31.7.2020.  

       

 

 

 

        Dotácie od zriaďovateľa podľa druhu poskytovanej sociálnej služby boli schválené, 

upravené a skutočne čerpané nasledovne:  

 

Druh sociálnej služby 

Rozpočet 2020 
Rozdiel         

v Eur schválený upravený 
čerpanie 

v Eur v % 

Zariadenie pre seniorov 249 488 291 365 263 228,63 90,34 28 136,37 

Zariadenie opatrovateľskej služby 3 461 4 621 3 503,36 75,81 1 117,64 

Opatrovateľská služba v domácnosti 88 615 128 084 116 418,01 90,89 11 665,99 

Nocľaháreň  9 383 10 888 10 887,50 100,00 0,50  

Nízkoprahové denné centrum 15 359 3 823 3 823,00 100,00 0,00 

            

S p o l u : 366 306 438 781 397 860,50 90,67 40 920,50 

        

        

        Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa ostali nevyčerpané hlavne z dôvodu úspor 

na mzdách a odvodoch z nich kvôli pandemickým PN-kám a karanténam v mesiacoch 

november a december, kedy sa nákaza šírila nie len medzi klientmi ale aj zamestnancami 
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zariadenia. Suma 40 920,50 Eur bola zaslaná na účet zriaďovateľa  31.12.2020 a ako súčasť 

prebytku rozpočtu  mesta za r. 2020 bude predmetom úpravy rozpočtu r. 2021. 

 

 

4. Implementačná agentúra MPSVaR SR 

 

       Príjem vo výške 24 220 Eur bol rozpočtovaný na prevádzku nízkoprahového denného 

centra v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. I keď 

sme boli v projekte úspešní, k jeho realizácii nedošlo z dôvodu vypuknutia pandémie 

a následne prijatých opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. 

 

5. Nerozpočtované príjmy na výdavky Covid -19   -  z MPSVaR SR 

 

   V priebehu r. 2020 vláda SR schválila niekoľko nariadení v oblasti dotácií poskytovaných 

MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19. V zmysle nariadenia č. 271/2020 sa riešilo 

ocenenie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb  za vykonávanie práce presahujúcej rámec 

pracovných činností prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv „ mimoriadne odmeny“ 

vrátane odvodov poistného z nich. Okrem toho rezort práce formou jednorazovej dotácie 

preplatil nákup výživových doplnkov – vitamínov pre každého klienta a zamestnanca 

pobytových zariadení, t.j.   u nás v ZpS a ZOS vo výške 20 Eur. 

      O obidve dotácie sme požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

prostredníctvom nášho zriaďovateľa, nakoľko za prijímateľa dotácie bola určená obec/mesto. 

Dotácie boli schválené a zaslané v požadovanej výške za jednotlivé druhy sociálnych služieb 

nasledovne: 

 

 

 

Druh sociálnej služby 

Poskytnutá dotácia z MPSVaR SR 

mimoriadne odmeny     

a odvody poistného  

výživové doplnky pre 

klientov a zamestnancov 
s p o l u  

 

Zariadenie pre seniorov  49 215,00 4 720,00 53 935,00 

Zariadenie opatrovateľskej služby 1 544,00 120,00 1 664,00 

Domáca opatrovateľská služba 7 720,00 0,00 7 720,00 

S p o l u : 58 479,00 4 840,00 63 319,00 
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Čerpanie bežných výdavkov/ nákladov  podľa druhu sociálnej služby  

     

Druh sociálnej služby 
Rozpočet r. 2020 

schválený upravený 

čerpanie k 31.12. 

v Eur v % 

Zariadenie pre seniorov         

610 - Mzdy, platy 940 180 971 400 943 161,97 97,09 

 + odmena zo ŠR - Covid 19     37 135,00   

620 - Odvody do poisťovní 338 712 349 369 335 343,70 95,99 

 + odvody z odmien zo ŠR - Covid 19     12 080,00   

630 - Tovary a služby 450 614 458 460 462 590,48 100,90 

 + výživové doplnky zo ŠR - Covid 19     4 720,00   

640 - Bežné transfery 9 072 9 072 8 877,10 97,85 

S p o l u : 1 738 578 1 788 301 1 749 973,25 97,86 

Zariadenie opatrovat. služby         

610 - Mzdy, platy 23 070 23 930 23 789,44 99,41 

      + odmena zo ŠR - Covid 19     1 160,00   

620 - Odvody do poisťovní 8 066 8 366 8 407,47 100,50 

 + odvody z odmien zo ŠR - Covid 19     384,00   

630 - Tovary a služby 9 877 9 547 8 225,95 86,16 

 + výživové doplnky zo ŠR - Covid 19     120,00   

640 - Bežné transfery 200 530 527,43 99,52 

S p o l u : 41 213 42 373,00 40 950,29 96,64 

Domáca opatrovateľská služba         

610 - Mzdy, platy 77 990 105 010 103 304,55 98,38 

      + odmena zo ŠR - Covid 19     5 855,00   

620 - Odvody do poisťovní 27 260 39 709 35 316,14 88,94 

 + odvody z odmien zo ŠR - Covid 19     1 865,00   

630 - Tovary a služby 3 200 3 200 1 775,62 55,49 

640 - Bežné transfery 2 440 2 440 2 059,20 84,39 

S p o l u : 110 890 150 359 142 455,51 94,74 

Nocľaháreň          

610 - Mzdy, platy 15 270 6 674 6 673,77 100,00 

620 - Odvody do poisťovní 5 168 4 352 4 351,70 99,99 

630 - Tovary a služby 5 345 5 398 5 398,33 100,01 

640 - Bežné transfery 100 5 739 5 738,87 100,00 

S p o l u : 25 883 22 163 22 162,67 100,00 

Nízkoprahové denné centrum         

610 - Mzdy, platy 27 047 2 462 2 462,14 100,01 

620 - Odvody do poisťovní 9 416 848 847,59 99,95 

630 - Tovary a služby 3 616 592 592,42 100,07 

640 - Bežné transfery 100 157 157,37 100,24 
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S p o l u : 40 179 4 059 4 059,52 100,01 

     

Patria DD v Galante                          -  

všetky služby spolu 

Rozpočet r. 2020 

schválený upravený 
čerpanie k 31.12. 

v EUR v % 
     

610 - Mzdy, platy 1 083 557 1 109 476 1 079 391,87 97,29 

      + odmena zo ŠR - Covid 19     44 150,00   

620 - Odvody do poisťovní 388 622 402 644 384 266,60 95,44 

 + odvody z odmien zo ŠR - Covid 19     14 329,00   

630 - Tovary a služby 472 652 477 197 478 582,80 100,29 

 + výživové doplnky zo ŠR - Covid 19     4 840,00   

640 - Bežné transfery 11 912 17 938 17 359,97 96,78 

S p o l u  bežné výdavky : 1 956 743 2 007 255 1 959 601,24 97,63 

Výdavky hradené zo ŠR - Covid 19     63 319,00   

C e l k o m   bežné výdavky 1 956 743 2 007 255 2 022 920,24 100,78 

       

      
       Celkové bežné výdavky na r. 2020  boli schválené vo výške 1 956 743 Eur. Po úpravách 

rozpočtu Uznesením č. 260-Z/2020 zo dňa 11.6.2020 a Uznesením č. 333-Z/2020 zo dňa 

10.12.2020 sa celkový rozpočet bežných výdavkov navýšil o 50 512 Eur, na sumu 2 007 255 

Eur. Skutočné čerpanie k 31.12.2020 predstavovalo 1 959 601,24 Eur, čo je 97,63%. Nad rámec 

schválených prostriedkov sa čerpali dotácie  poskytnuté zo ŠR -  MPSVaR SR prostredníctvom 

zriaďovateľa na výdavky súvisiace s bojom proti šíreniu koronavírusu vo výške 63 319 €. 

 

 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné  vyrovnania 

 

 Čerpanie rozpočtu mzdových výdavkov bolo 97,29 %-né. Čo sa týka čerpania výdavkov 

na tarifné  mzdy, napriek schválenému presunu značnej časti finančných prostriedkov z taríf na 

príplatky a odmeny, tieto sa čerpali iba na 96,40 %, čo predstavuje úsporu vyše 27 tis. Eur. Táto 

úspora bola spôsobená masívnym šírením ochorenia COVID-19 medzi zamestnancami na 

konci mesiaca november a v priebehu celého mesiaca december. Chorí  zamestnanci čerpali 

počas práceneschopnosti dávky zo sociálnej poisťovne počnúc prvým dňom PN. Bolo 

nevyhnutné, aby ich zdraví zastupovali a to si vyžiadalo zvýšené výdavky za nadčasy, ktoré 

však boli čerpané do výšky upraveného rozpočtu, tak ako aj príplatky za soboty, nedele, sviatky 

a za prácu v noci, ktoré boli v r. 2020 zmenou minimálnej mzdy zvýšené.                              

 Odmeny ( EK 614 ) pre zamestnancov boli  pôvodne rozpočtované vo výške 5 822 € 

v súlade so zákonom č. 533/2004 Z.z. o odmeňovaní a platnou Kolektívnou zmluvou a 

predstavujú len odmeny jubilejné ( životné jubileum, odmena za odpracované roky - 10 a 20 

rokov).  
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 Úpravou rozpočtu  - presunom z tarifných miezd sa navýšili o 32 400 € a o ďalších 38 470 

€ zvýšilo odmeny mestské zastupiteľstvo pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta z dôvodu zvýšených nárokov na ich pracovné výkony v čase pandémie. 

Odmeny boli vyčerpané na 99,43 %. Okrem uvedených odmien boli vyplatené zamestnancom 

aj odmeny zo štátneho rozpočtu, tzv. „mimoriadne odmeny“ za 1. vlnu pandémie v celkovej 

výške 44 150 €. Odmeny boli poskytnuté pre naše zariadenie prostredníctvom zriaďovateľa – 

mesta Galanta, ktoré si túto čiastku vykáže v príjmovej časti svojho rozpočtu.      

         Nasledujúca tabuľka vykazuje čerpanie mzdových výdavkov podľa položiek a podpoložiek 

ekonomickej klasifikácie : 

 

Pod/položka 

ekonomickej 

klasifikácie 
Text 

Rozpočet 2020 

schválený  upravený  
čerpanie  

v Eur v % 

611 Tarifný plat 844 325 775 488 747 602,34 96,40 

612001 Osobný príplatok 106 260 116 461 116 339,20 99,90 

612002 Ostatné príplatky 127 150 140 835 139 196,08 98,84 

614 Odmeny 5 822 76 692 76 254,25 99,43 

   + "COVID 19 odmeny" - MPSVaR  0 0 44 150,00   

S p o l u : 1 083 557 1 109 476 1 079 391,87 97,29 

 

620 –  Poistné a odvody do poisťovní    

 

           - sú čerpané  primerane  k čerpaniu mzdových nákladov -  95,44 %. Suma 14 329 € 

predstavuje  odvody poistného do zdravotných a sociálnej poisťovne, ktoré prislúchajú 

k výške „mimoriadnych odmien“ zo štátneho rozpočtu a sú tiež príjmom zriaďovateľa. 

 

630 – Tovar a služby 

 

          - čerpanie 478 582,50 Eur zodpovedá 100,29%. Výdavky podľa jednotlivých položiek 

EK sú vykázané v nasledujúcej tabuľke : 

 

Položka 

ekonomickej 

klasifikácie 

Text 

Rozpočet 2020 

schválený  upravený  
čerpanie k 31.12. 

v Eur v % 

631 Cestovné náhrady 440 350 173,98 49,71 

632 Energie, voda a komunikácie 113 954 103 913 100 146,51 96,38 

633 Materiál 260 122 273 410 288 813,41 105,63 

633  + výživové doplnky - MPSVaR SR     4 840,00   

634 Dopravné 2 210 2 410 2 492,24 103,41 

635 Rutinná a štandardná údržba 31 234 32 356 26 875,90 83,06 

636 Nájomné 0 300 300,00 100,00 

637 Služby 64 692 64 458 59 780,76 92,74 

S p o l u : 472 652 477 197 478 582,80 100,29 
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631 Cestovné náhrady –  finančné prostriedky súvisiace  s cestovnými náhradami hlavne pri 

školení zamestnancov – stravné, cestovné. Nižšie čerpanie je z dôvodu šírenia pandémie a s tým 

súvisiace zrušenia školení, príp. školenia organizované formou online. 

 

632 Energie, voda a komunikácie – z tejto položky sú hradené splátky SPP a.s. za dodávku 

elektrickej energie a plynu s súlade s Rámcovou zmluvou z r. 2017, za vodné a stočné, dodávku 

tepla a teplej úžitkovej vody ( Galantaterm s.r.o. ), poštovné a telekomunikačné služby 

a komunikačnú infraštruktúru – internet. Za rok 2020 vykazujeme miernu úsporu oproti 

upraveným rozpočtovaným výdavkom 

 

633 Materiál –  r. 2020 výdavky na potraviny predstavujú cca 70 % rozpočtu na tejto položke. 

Ďalšie výdavky sú - výdavky na čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, všeobecný 

materiál, mobilné sprchovacie vozíky, antidekubitné matrace, kancelárske potreby, výpočtovú 

techniku  - nákup 3ks PC s príslušenstvom a softvérom, prevádzkové prístroje a zariadenia – 

chladničky (ak nie sú dlhodobým majetkom), náradie, nábytok - šatníkové skrine, komody, 

elektr. polohovateľné postele, nočné stolíky, nástenné police, pracovný odev, obuv, tonery. 

Napriek navýšeniu rozpočtu na tejto položke, výdavky boli mierne prečerpané na potravinách 

a výrazne v časti výdavkov na obstaranie ochranných pracovných odevov, ktorých spotreba 

v čase šírenia ochorenia v našom zariadení enormne zrástla. Jedná sa hlavne o ochranné 

jednorazové overaly, overaly na viacnásobné použitie s možnosťou prania, jednorazové plášte, 

štíty, čiapky, návleky na nohy, respirátory, okuliare, ochranné jednorazové rukavice ... nie iba 

ich spotreba, ale aj ceny za ne boli v čase najväčšej odkázanosti neprimerane zvyšované 

dodávateľmi na celom Slovensku. Na tejto výdavkovej položke je účtovaný aj nákup 

výživových doplnkov – vitamínov pre klientov a zamestnancov zariadenia v celkovej výške 

4 840 Eur, ktorý bol hradený z dotácie MPSVaR SR v rámci pomoci v boji proti šíreniu 

pandémie.  

 

634  Dopravné –  finanč né prostriedky boli použité na prevádzku dvoch motorových vozidiel, 

ktoré naše zariadenie používa -  nákup pohonných hmôt, povinné zmluvné a havarijné 

poistenie, diaľničná známka a bežný servis,  údržba a opravy vozidiel. 

 

635 Rutinná a štandardná údržba – v rámci tejto položky sú okrem prostriedkov na bežnú 

údržbu a opravy na izbách klientov, resp. budovy a jej častí čerpané aj výdavky na rutinnú 

a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov 

a zariadení (kuchynské vybavenie, štyri výťahy, práčky ). V roku 2020 boli vymaľované 

kompletne priestory nocľahárne, ktoré sa v súčasnosti využívajú ako prevenčné oddelenie na 

ubytovanie novoprijatých klientov s kapacitou 6 lôžok. Na 1. poschodí pavilónu C bola 

zrekonštruovaná spoločná kúpeľňa – odstránenie nevyužívanej vane a zriadenie dvoch 

sprchovacích miest, vrátane nového obkladu a podlahy s požadovaným odtokom, upravený bol 

hlavný rozvádzač elektriny v kuchyni zariadenia, namontované dve sadrokartónové steny 

s osadením dvier, ktoré dočasne slúžia proti šíreniu koronavírusu. 
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636 – Nájomné – úpravou rozpočtu boli schválené financie na platbu za prenájom priestorov 

vo vlastníctve Armády spásy – ul. Bratislavská, kde v mesiacoch  máj až júl 2020 boli nami 

poskytované  služby krízovej intervencie. 

 

637 Služby – zahŕňajú odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, pranie a čistenie bielizne, 

služby PO a BOZP, bežný servis výťahov, poplatky banke, poistenie budov, správu 

počítačového systému, užívanie IS Cygnus, tvorbu sociálneho fondu, platby za školenia a 

semináre a príspevky na rekreáciu pre zamestnancov. Nižšie čerpanie výdavkov na tejto 

položke je z dôvodu úspor na posledných dvoch uvedených službách – školenia a semináre ako 

ja rekreácie boli v čase pandémie minimálne organizované a využívané našimi zamestnancami.  

 

640 - Bežné transfery 

 

        - boli rozpočtované vo výške 11 912 Eur,  z toho na odchodné 8 312 Eur a na náhrady 

príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti vo výške 3 600 Eur. Z dôvodu ukončenia 

prevádzkovania nocľahárne a nízkoprahového denného centra bolo nevyhnutné navýšiť 

rozpočet o sumu odstupného pre 2 zamestnancov nocľahárne (4 782 Eur), s ktorými bol 

rozviazaný pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Keďže čerpanie náhrad 

počas prvých dní práceneschopnosti bolo v priebehu roka výrazne vyššie ako sa predpokladalo, 

zvýšili sa výdavky aj na nemocenské dávky takmer na dvojnásobok na úkor odchodného, keďže 

niektorí pracovníci, ktorí mali nárok na starobný dôchodok ohlásili zotrvanie v pracovnom 

pomere. K 31.12.2020 bolo odchodné čerpané vo výške  5 221 Eur štyrmi zamestnancami  

a nemocenské dávky vyplatené vo výške 7 356,97 Eur v 70 prípadoch choroby. 

 

Kapitálový  rozpočet  
   

       Na rok 2020 pre naše zariadenie kapitálové výdavky schválené neboli, avšak pri 

schvaľovaní záverečného účtu mesta a použitia jeho prebytku za r. 2019, bolo našej žiadosti 

vyhovené a schválili sa kapitálové výdavky na obstaranie : 

• elektrického bojlerového konvektomatu s kapacitou 20 gastronádob a 

• elektrickej smažiacej panvy s objemom vane 120 litrov 

 

vo výške 20 950 Eur. Predmetné zariadenia do kuchyne boli nakúpené v procese verejného 

obstarávania a zaradené do užívania v obstarávacej hodnote 20 718  Eur. 
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Pohľadávky a záväzky k 31.12.2020 

 

• Záväzky za nevyfakturované dodávky spolu :                   6 367,84 Eur 

z toho za : 

• potraviny             1 309,14 Eur 

• energie                        4 717,46 Eur 

• služby                           341,24 Eur 

           (  faktúry boli prijaté začiatkom r. 2021 a následne uhradené ) 

  

                              

•    Pohľadávky  -  nedoplatky klientov:                                                11 509,14 Eur 

 

 Pohľadávky v EUR      k 31.12.2019     +/- za r. 2020     k 31.12.2020 

Zariadenie pre seniorov spolu : 9 822,95       +1 686,19 11 509,14 

Zariadenie opatrovateľskej služby        0,00                   0,00           0,00 

Domáca opatrovateľská služba      81,00 - 81,00           0,00 

    
 

7. Vyhodnotenie  roka  2020 
 

 

 

Rok 2020 bol náročný, plný zaujímavých udalostí a výziev pre nás všetkých. Prechádzali sme 

veľmi zložitou situáciou v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, ktorý nám všetkým 

značne skomplikoval a obmedzil bežný život. V maximálnej možnej miere v rámci núdzového 

režimu sme sa snažili napĺňať potreby našich prijímateľov sociálnej služby a zároveň v 

predstihu prijímať opatrenia na základe jednotlivých návrhov, usmernení a odporúčaní 

kompetentných orgánov. 

Spolu s pandémiou prišli aj mnohé zmeny a obmedzenia. Boli sme nútení pozastaviť všetky 

naše doterajšie aktivity a prijímali sme rôzne opatrenia. Hlavným cieľom sa pre nás stala 

ochrana zdravia a životov klientov a zamestnancov, vytváranie bezpečných podmienok 

bývania, poskytovania starostlivosti v závislosti od vývoja situácie, a taktiež zaistenie 

bezpečných pracovných podmienok a prostredia. 

Počas celého roka sme pracovali s veľkým nasadením a robili svoju prácu srdcom a s 

odhodlaním chrániť ľudské životy. Neľahké mesiace boja s pandémiou COVID - 19 sme sa 

snažili zvládnuť našou disciplínou a s pomocou tých, ktorí si plnili svoje povinnosti v 

najťažšom období. Ide o všetkých našich zamestnancov,  ktorí mnohokrát na úkor voľného času 

ostávali v práci a pomáhali tým najzraniteľnejším. Treba tiež vyzdvihnúť a poďakovať sa 

obyvateľom a ich rodinným príslušníkom, ktorí boli disciplinovaní, trpezliví a držali nám palce 

v našej práci počas celého roka. Máme za sebou ťažký rok a rada by som poďakovala všetkým, 

ktorí pomáhali v boji s pandémiou. Bol to každý jeden z nás, kto sa správal zodpovedne a 

chránil tak svoje okolie. 
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8. Kontakt na poskytovateľa sociálnych služieb 
 

 

Patria - Domov dôchodcov v Galante 

Sídlo: Švermova 1457/16, 924 01  Galanta 

Tel:  031/782 2117, 031/7822107 

  

e-mail: info@patriaddgalanta.sk 

web: www.patriaddgalanta.sk 

 

riaditeľ: 

Mgr. Anita Tušková 

Tel:  031/782 2117 

 031/782 2107, mob: 0904847275 

e-mail: tuskova.anita@gmail.com 

 

úsek sociálny     

PaedDr. PhDr. Henrieta Maťašovská Csemezová  

tel: 031/782 2117, email: matasovska@patriaddgalanta.sk 

 

 

úsek ekonomicky a ľudských zdrojov:  

Ing. Mária Kuruczová  

tel: 031/782 2117, e-mail: kuruczova@patriaddgalanta.sk 

 

úsek prevádzky a verejného obstarávania 

Ing. Rita Kubíková 

tel. 031/7822117, e-mail:  kubikova@patriaddgalanta.sk 

 

 

úsek stravovacej prevádzky:   

Bc. Andrea Nemčeková 

tel: 031/782 2117, e-mail: nemcekova@patriaddgalanta.sk 

 

  

úsek opatrovateľsko-ošetrovateľský:     

Alena Fahnová 

tel: 031/782 2117, e-mail: alenafahnova@gmail.com 
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