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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: Ing. Rita Kubíková
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)

•

odľahčovacia služba (OdS)

•

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (POSD)

Kapacita

Zariadenie
pre seniorov

Zariadenie
opatrovateľskej služby

160
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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.
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
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“
jednolôžkové,

dvojlôžkové

a

trojlôžkové

obytné jednotky 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. 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 samostatný vchod, ktorý sa
využíva 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“.
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3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb
Plnenie kapacity zariadenia pre seniorov bolo, po odrátaní dní pre dočasnú
neprítomnosť, v roku 2021 v prepočte na ubytovacie dni 86,87 %-né a v roku 2021 bolo
uzavretých 83 nových zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb. Vekovú štruktúru prijímateľov
ZpS v roku 2021 vyjadruje nasledovná tabuľka:

Veková štruktúra klientov
ZpS

do 62 rokov

2

63 - 74 rokov

27

75 - 79 rokov

32

80 - 84 rokov

47

85 - 89 rokov

32

nad 90 rokov

14

Veková štruktúra klientov ZpS za rok
2021
50
40
30
20
10
0
do 62 rokov 63 - 74 rokov 75 - 79 rokov 80 - 84 rokov 85 - 89 rokov nad 90 rokov

Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia: 69,48 % obyvateľov sú ženy a 30,52 % muži.

30,52%
muži
ženy

69,48%

Plnenie kapacity zariadenia opatrovateľskej služby bolo, po odrátaní dní pre dočasnú
neprítomnosť, v roku 2021 v prepočte na ubytovacie dni 87,95 %-né a v roku 2021 bolo
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uzavretých 5 nových zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb. Vekovú štruktúru prijímateľov
ZOS v roku 2021 vyjadruje nasledovná tabuľka:

Veková štruktúra klientov ZOS

40 - 62 rokov

1

63 - 74 rokov

0

75 - 79 rokov

0

80 - 84 rokov

3

85 - 89 rokov

0

nad 90 rokov

0

Veková štruktúra klientov ZOS za rok 2021

3,5

3
3
2,5
2
1,5
1
1
0,5
0

0

0

0

0
40 - 62 rokov 63 - 74 rokov 75 - 79 rokov 80 - 84 rokov 85 - 89 rokov nad 90 rokov

Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia: 50,00 % obyvateľov sú ženy a 50,00 % muži.

muži

50%

50%

ženy

V roku 2021 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.
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4. Personálne podmienky,
sociálnych služieb

organizačná

štruktúra

poskytovateľa

V zariadení Patria – Domov dôchodcov v Galante k 31.12.2021 pracovalo celkovo 91
zamestnancov v členení podľa organizačnej štruktúry, ktorú zobrazuje nasledovná schéma.
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.
Zriaďovateľ - Mesto Galana
PATRIA - Domov dôchodcov v
Galante

Riaditeľ

Úsek opatrovateľsko ošetrovateľský
Vedúci

Úsek prevádzky a
verejného obstarávania
Vedúci

Úsek stravovacej
prevádzky
Vedúci

Finančný účtovník

Upratovačka

Kuchár

Sociálny pracovník

Zdravotná sestra ZPS

Mzdový personálny
účtovník

Pracovník
informačnej služby

Pomocný kuchár

Opatrovateľ DOS

Zdravotná sestra ZOS

Pokladník

Práčka

Referent skladového
hospodárstva a
archívu

Vodič, údržbár

Úsek ekonomický a
ľudských zdrojov
Vedúci

Úsek sociálny
Vedúci

Opatrovateľ ZPS

Opatrovateľ ZOS

Organizačná štruktúra zariadenia
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Priemerný prepočítaný stav zamestnancov
a - prepočítaný stav zamestnancov podľa organizačnej štruktúry
b - priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2021

Forma a druh sociálnej služby

Pobytová - ZpS a ZOS
a

b

a

riaditeľka

1

0,62

úsek ekonomiky a ľudských zdrojov

6

5,83

vedúca úseku

1

1

finančný účtovník

2

1,83

mzdový a personálny účtovník

1

1

pokladník

1

1

referent skladu, archívu

1

1

úsek sociálny

5

4,3

vedúca úseku

1

1

sociálny pracovník

4

3,3

opatrovateľka v domácnosti
40

36,5

vedúca úseku

1

0,8

zdravotná sestra

9

5,4

30

30,3

16,73

16,44

1

0,71

8,8

8,8

pracovník v práčovni

2

2

vodič, údržbár

2

2

2,93

2,93

13

12

vedúca úseku

1

1

kuchár

6

5

pomocný kuchár

6

6

81,73

75,69

úsek opatrovateľsko-ošetrovateľský

opatrovateľka
úsek prevádzky a verejného obstarávania

vedúca úseku
upratovačka

pracovník informačnej služby
úsek stravovací

Spolu:

Terénna - DOS
b

0

0

13

13,4

13

13,4

13

13,4

V oblasti vzdelávania zamestnancov zariadenia preferuje oprávnené záujmy a ciele organizácie
s prihladnutím na osobné záujmy zamestnancov. Niektoré zo vzdelávacích aktivít sú finančne
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podporované zriaďovateľom – mestom Galanta, ktoré je členom Regionálneho vzdelávacieho
centra v Trnave a Nitre. Externé vzdelávanie zamestnancov (kurzy, semináre, školenia) je
hradené zo schválených rozpočtových prostriedkov organizácie. V roku 2021 boli kurzy,
semináre a školenia organizované predovšetkým online.

Názov

Usporiadateľ
Akadémia vzdelávania
a výskumu
v sociálnych službách
IA MPSVR SR
Kimberly-Clark, s.r.o.
Depend
RVC Trnava

Počet
účastníkov

Manažér kvality v sociálnych službách

1

Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov
v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

2

Školenie prvej pomoci 1

30

VO Novela zákona

1

Asociácia správy a registratúry

2

Zamestnávateľ vs. očkovací zákon

1

RVC Trnava

Mzdové účtovníctvo

1

RVC Trnava

Ročné zúčtovanie 2021

1

RVC Trnava

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2021

2

RVC Trnava

Novela zákonníka práce

1

RVC Trnava

Vedenie pokladnice

2

Zákazky s nízkou hodnotou

1

RVC Trnava

Finančná kontrola

1

RVC Trnava

Účtovná závierka 2021

2

Výpočty a plán opatrovania

3

Aktuálne otázky v sociálnej oblasti

1

RVC Trnava
Proeko Bratislava

PROEKO Bratislava

TATRA AKADÉMIA
RVC Martin
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5. Poskytovanie sociálnych služieb
Patria – Domov dôchodcov v Galante (ďalej len „Patria – DD“) v priebehu roka 2021
poskytovala päť rôznych druhov sociálnych služieb v súlade so zápisom do registra
poskytovateľov sociálnych služieb TTSK pod č. registrácie OSP/RO/78/2009:
•

domáca opatrovateľská služba (DOS),

•

odľahčovacia služba (OdS),

•

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (POSD),

•

zariadenie pre seniorov (ZpS),

•

zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS).

•

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 so 4 sociálnymi pracovníkmi a 16
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
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a potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Vedie osobné spisy, sociálnu a správnu agendu
klientov Patria – DD. Spolupracuje s ostatnými úsekmi Patria – DD, MsÚ Galanta, SP
Bratislava, ÚPSVaR 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 a vedie analytickú evidenciu
úhrad.
V spolupráci s ostatnými úsekmi sociálny úsek plánuje, realizuje a vyhodnocuje
individuálne plány a sociálnu rehabilitáciu prijímateľov sociálnych služieb v ZpS a ZOS
s cieľom zabezpečenia komplexného bio-psycho-sociálneho rozvoja klienta.
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 voľnočasové aktivity a rôzne kultúrno - spoločenské podujatia. Pravidelnosť a aktuálnosť aktivít
a podujatí prispôsobuje individuálnym potrebám a záujmom obyvateľov Patria - DD. 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, pracovná terapia 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.
V duchovnej oblasti spolupráca je zabezpečená aj s predstaviteľmi Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku z Galanty.
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 2021
z dôvodu epidemiologických opatrení nebola realizovaná.
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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 vybavenie
úradných záležitostí 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 čo najdlhšie
zotrvanie klienta v domácom prostredí.
Na základe výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR
SR) ako Riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje DOP 2021/8.1.1/01 PatriaDomov dôchodcov Galanta podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na Podporu opatrovateľskej služby. MPSVaR SR na základe predloženej žiadosti dňom 9.
novembra 2021 schválilo poskytnutie nenávratného finančného príspevku max. vo výške
97 920,00 eur.
Časový rámec realizácie projektu: 01. 01. 2022 – 30. 11. 2023
Hlavná aktivita projektu: Poskytovanie domácej patrovateľskej služby na území mesta
Galanta počas 24 mesiacov. Sociálna služba je poskytovaná v zmysle zákona č. 448/2008 Zb.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ustanovenia podľa § 12 odsek 1 písm. c)
bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách).
Cieľová skupina:
-

plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytuje daný druh sociálnej služby,

-

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho vylúčenia vo
verejnom sektore.

Ciele projektu: Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom
prostredí, aby sa čo najdlhšie zabezpečilo zotrvanie občanov mesta Galanta v ich prirodzenom
domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej
fyzickej osoby. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity
„poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivity budú realizovať
opatrovateľky – zamestnankyne zariadenia Patria – Domov dôchodcov Galanta zriadeného
mestom Galanta pre svojich obyvateľov podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb Patria – Domov dôchodcov Galanta
najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu. Aktivita sa bude realizovať v meste Galanta a jeho prímestských častiach.
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Cieľom projektu je teda zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za
účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení, čím sa podporí ich
zotrvanie v prirodzenom prostredí, vo vlastnej rodine a komunite. Projekt prispeje aj k udržaniu
a rozšíreniu zamestnanosti v meste v oblasti sociálnych služieb.
V roku 2021 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.

Podujatia organizované pre obyvateľov zariadenia v roku 2021

Pozdrav k MDŽ
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien naše ženy –
seniorky sme pozdravili cez rozhlas zariadenia a následne
sme ich obdarovali malými darčekmi, ktoré im odovzdali
sociálne pracovníčky nášho domova.

Deň matiek
Pri príležitosti Dňa matiek ani my sme nezabudli na naše
mamičky, babičky, prababičky. Pozdravili sme ich
krátkym kultúrnym programom a prekvapili sme ich
milým darčekom.
Letné vychádzky
Po dlhých týždňoch prísnej izolácie začiatkom mája sme
začali organizovať krátke vychádzky do blízkeho okolia.
Naša cesta viedla popri záhradkách, prechádzali sme
okolo obytných domov a pri blízkom obchode sme si
robili krátku prestávku na osvieženie nanukmi. Po
týždňoch núteného odpočinku aj tieto krátke vychádzky
potešili našich klientov.
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Športovo-hodový deň
Dňa 28. júna 2021 sme klientom zariadenia pripravili
obľúbený Športový deň, kde sa aktívne zapojilo do 5
športových disciplín 41 klientov. Víťazi boli odmenení
hodnotnými darčekovými balíčkami a každý účastník si
odniesol sladkosť a diplom.

Súťaže vo vyrezávaní tekvíc
V mesiaci september bola organizovaná súťaž vo
vyrezávaní tekvíc. Klienti zariadenia nešetrili fantáziou
a ukázali svoju šikovnosť a tvorivosť. Výsledkom ich
snaženia boli krásne vyrezané tekvice a nádherné
jesenné dekorácie. Ani jeden účastník súťaže neobišiel
naprázdno, všetci boli odmenení za kreativitu a odvahu.

Jesenné vychádzky
V rámci jesenných vychádzok do blízkeho okolia sme
obdivovali pestrosť jesennej prírody. Do zariadenia sme
sa vždy vracali s dobrou náladou z pekne prežitých
slnečných predpoludní.

Beseda so spisovateľom
V spolupráci s Galantskou knižnicou v mesiaci október
sme

organizovali

a cestovateľom

Otom

besedu

so

Malým.

spisovateľom
Z imaginárneho

cestovania naši obyvatelia mali nádherný zážitok.
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Október mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším si každoročne
pripomíname ako prejav vďaky a úcty.
O kultúrny program sa tento rok
postarali naši obyvatelia v podobe
piesní

a hovoreného

kultúrnom

programe

slova

Po

podujatie

pokračovalo spoločným posedením,
čo naši obyvatelia využili na spoločné
rozhovory. Život našim seniorom
v tomto mesiaci spríjemnili aj detičky
z Materskej školy – Óvoda z Galanty zo sídliska Sever so svojim milým vystúpením v átriu
zariadenia.

Advent a Vianoce
Koncom roka najkrajšie sviatky roka
– Vianoce sme prežívali v duchu
tradícií. 6. decembra pomocníci
Mikuláša – sociálne pracovníčky
rozdávali našim seniorom nie len
balíčky, ale najmä úsmev lásku
a radosť. V adventnom období naši
klienti sa pustili aj do pečenia
a zdobenia medovníkov, ktoré potom zdobili vianočný stromček vo vstupnej hale nášho
zariadenia. Dňa 21. decembra sa uskutočnilo vianočné posedenie v jedálni nášho zariadenia.
O kultúrny program sa postarali naši obyvatelia v podobe vianočných piesní a básní. Po
slávnostnom vianočnom príhovore boli klienti obdarovaní darčekmi Patria – DD, OZ Klub
seniorov Patria a nechýbali prekvapenia ani z projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok“. Štedrovečerná večera bola tradičná a na stoloch nechýbali oplátky s medom,
šošovicová polievka, vyprážaná ryba, majonézový zemiakový šalát, ovocie a koláče. Na Štedrý
večer uctili so svojou prítomnosťou našich klientov aj predstavitelia saleziánov zo Spoločenstva
Saleziánov dona Bosca z Hodov a Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku z Galanty.
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V zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby Patria – DD v Galante
sa v roku 2021 pravidelná krúžková činnosť bola naplánovaná
podľa nasledovného harmonogramu:

Pondelok:

9.00 – 9.25 zdravé pohybové cvičenie
9.30 – 9.55 zdravé pohybové cvičenie

Utorok:

9.30 – 10.30 svätá omša /saleziáni don Bosca v Hodoch/
10.00 – 11.30 božie slovo / Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku z Galanty
13.30 – 14.30 sociálna rehabilitácia (skupinové sedenie pavilón A)*

*V letných mesiacoch v prípade priaznivého počasia sociálna rehabilitácia sa realizovala
v átriu zariadenia.

Streda:

9.00 – 9.25 zdravé pohybové cvičenie
9.30 - 9.55 zdravé pohybové cvičenie
13.30 – 14.30 sociálna rehabilitácia (skupinové sedenie pavilón C)*

*V letných mesiacoch v prípade priaznivého počasia sociálna rehabilitácia sa realizovala
v átriu zariadenia.

Štvrtok:

9.00 – 9.25 zdravé pohybové cvičenie**
9.30 – 9.55 zdravé pohybové cvičenie**
13.00 – 14.30 spevácky krúžok

**V letných mesiacoch v prípade priaznivého počasia sa realizovala vychádzka do blízkeho
okolia.

Piatok:

9.00 – 9.25 zdravé pohybové cvičenie
9.30 – 9.55 zdravé pohybové cvičenie
10.00 – 11.00 tvorivé dielne / pracovná terapia
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Covid-19, pandémia, opatrenia – to boli slová, ktoré ovplyvňovali životy nás všetkých
v oblasti sociálnych služieb aj v roku 2021. 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.

5.1. Stravovací úsek

Výživa patrí medzi základné potreby človeka. Dobrý nutričný stav jednotlivca má
priamy vplyv na jeho rast a vývoj. Stravovanie je dôležité v každom veku človeka, no každý
životný úsek má svoje špecifické potreby. V seniorskom veku ide o udržiavanie a podporu
zdravia s dôrazom na kvalitu života. Prevádzka kuchyne Patria – DD zabezpečuje stravovanie
vo vlastnej kuchyni. Kuchyňa funguje od zriadenia DD v r. 1986. Veľkou rekonštrukciou
a modernizáciou prešla v roku 2009. Od tohto obdobia sa vedenie snaží priebežne obnovovať
zastaralé, príp. opotrebované zariadenie kuchyne.
Počas roka 2021 bolo stravovanie zabezpečené prípravou jedál vo vlastnej réžii.
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 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. Každý zamestnanec je dôležitý na svojej pracovnej pozícii.

Kuchyňa je vybavená
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kuchynským zariadením a varnou technológiou. V roku 2021 boli zakúpené dve zariadenia.
Investíciou bolo zakúpené plynové varidlo so štyrmi horákmi, ktoré nahradilo pôvodný
kombinovaný sporák z r. 2006 a veľkokapacitná dvojdverová chladnička 1400 l, ktorá
nahradila energeticky nevyhovujúcu a opotrebovanú z r.2005. 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, bez mliečna 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. 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 31.12.2021 bolo
evidovaných 45 uzavretých dohôd o poskytnutí stravy cudzím stravníkom. Z toho pravidelne
odoberajúcich obedy bolo do 30 osôb.
POČTY SKUTOČNE ODOBRANÝCH PORCIÍ OBEDOV KLIENTMI ZARIADENIA
OD 1.1.2021 DO 31.12.2021
SET (šetriaca)
Zariadenie pre
seniorov
Súčet
Zariadenie
opatrovateľskej
služby
Súčet

7 660

RAC (racionálna)

25 298

DIA (diabetická)

14 819

MS (mletá strava)

3 027
50 804
1 103

RAC (racionálna)
DIA (diabetická)

169
1 272
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Percentuálny podiel diét v roku 2021

6%

15%
SET

29%

RAC
DIA (diabetická)
MS

50%

POČTY SKUTOČNE ODOBRANÝCH PORCIÍ OBEDOV ZAMESTNANCAMI A
CUDZÍMI STRAVNÍKMI OD 1.1.2021 DO 31.12.2021
Stravníci

Počet

ZAM (zamestnanci)

9 574

C (cudzí)

4 996

Súčet

14 570

Napriek situácii súvisiacej s koronavírusom, ktorá
postihla

všetky

stránky

života

v zariadení

a nedovolila organizovať hromadné súťaže ako
v minulosti, napr. Súťaž vo varení gulášu, či
Fašiangovú zábavu a iné, bolo našou snahou estetické
stolovanie

aj

počas

tohto

obdobia.

Naďalej

nezabúdame na tradície a zvyky našich predkov
a pripomíname si ich pri každom štátnom aj
cirkevnom sviatku. Do príprav na veľké sviatky sa radi
zapájajú

aj

naši

klienti

s veľkou

podporou

a spoluprácou personálu sociálneho oddelenia.
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5.2. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Upratovanie je zabezpečované vlastnými zamestnancami úseku prevádzky a verejného
obstarávania. Zamestnaných je 9 upratovačiek, ktoré denne upratujú izby a chodby podľa
rajónu a vypracovaného harmonogramu prác. Na
základe rozpisu sa realizuje aj pravidelná
dezinfekcia

plôch,

pri

výskyte

ochorenia

COVID19 sa dezinfekcia vykonáva denne.
Dvakrát ročne sa prevádza tzv. „generálne
upratovanie“ vrátane umývania okien.
Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
zabezpečujeme

v práčovni

zariadenia,

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.
Všetky činnosti v práčovni vykonávajú dve
zamestnankyne, ktorých vyťaženosť sa neustále
zvyšuje.
Prevádzkové

podmienky

práčovne

vyhovujú hygienickým požiadavkám. Pozostávajú
zo samostatných skladov špinavej a čistej bielizne,
samotnej práčovne a sušiarne. Zo strojného
zariadenia máme celkovo 7 pračiek, z toho jeden
kus s kapacitou 5 kg bielizne a ostatné nad 8
kg, elektrické sušičky v počte 3 ks a žehliace parné
žehličky.
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5.3. Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť
Ošetrovateľskú a opatrovateľskú
starostlivosť, zabezpečujú zamestnanci
opatrovateľsko-ošetrovateľského
Ide

o

komplexnú

úseku.

starostlivosť

o

prijímateľa, ktorá zohľadňuje jeho potreby
v rámci jeho diagnózy s ohľadom na jeho
individualitu a stupeň odkázanosti na
sociálnu

službu.

ošetrovateľskej
starostlivosti

Na

poskytovaní

a opatrovateľskej
sa

podieľajú

všetci

zamestnanci úseku (vedúca, zdravotné sestry (3) , opatrovateľky (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.
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.

Prehľad mobility prijímateľov k 31.12.2021 ukazuje nasledujúca tabuľka

Mobilita ZpS ZOS
Mobilní
Čiastočne mobilní (ťažko chodiaci)
imobilní
SPOLU:

Počet prijímateľov
62
40
56
158

22

U časti prijímateľov, prostredníctvom zdravotných poisťovní, zabezpečujeme rôzne
zdravotnícke pomôcky: plienky, plienkové nohavičky, močové vrecká, kolostomické 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.
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.

5.4. Ostatné služby
Zariadenie má priestory vyhradené a zariadené pre poskytovanie kaderníckych
a pedikérskych služieb. Tie je možné využívať podľa potreby a dohody. Počas pandémie sa
tieto služby ponúkali v minimálnom množstve, iba v prípade ak to dovoľovali hygienickoepidemiologické opatrenia. Zamestnanci sociálneho úseku zabezpečujú pre klientov drobné
nákupy, ovocie, sladkosti, pečivo, koláče a pod., či hygienické potreby.
V prípade

potreby

sa

klientom

zabezpečuje odvoz služobným motorovým
vozidlom na objednané vyšetrenie k lekárovi.
Pre našich klientov sa každý týždeň koná
katolícka svätá omša v Kaplnke sv. Antona
Paduánskeho v spolupráci s farským úradom
v Galante. Evanjelický farský úrad zabezpečuje
Služby

božie.

Pri

príležitosti

veľkých

cirkevných sviatkov sa slávnostná sviatočná
omša koná v jedálni zariadenia.
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6. Financovanie sociálnych služieb a hospodárenie s rozpočtovými
prostriedkami a majetkom za rok 2021
Zariadenie sociálnych služieb Patria - Domov dôchodcov v Galante poskytovala
v priebehu roka 2021 podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovné druhy
a formy služieb:
•

zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov (ďalej len ZpS) s počtom lôžok 160

•

zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) s počtom lôžok 4

•

domáca opatrovateľská služba (ďalej len DOS)
Okrem uvedených druhov sociálnych služieb sú registrované ďalšie dve služby, a to

odľahčovacia služba a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, avšak tieto služby
poskytované neboli, nakoľko v priebehu tohto roka nebol prejavený záujem zo strany možných
prijímateľov služieb
Ako rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta hospodári naše
zariadenie s finančnými prostriedkami schválenými poslancami mesta. Rozpočet na rok 2021
bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. 346-Z/2020
a v priebehu roka bol dvakrát upravený, a to :
•

uznesením č. 415-Z/2021 zo dňa 07.06.2021

•

uznesením č. 474-Z/2021 zo dňa 14.12.2021
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Plnenie bežných príjmov/výnosov za rok 2021 v Eur

P.č.

Zariadenie / druh príjmu

Rozpočet r. 2021

Rok 2020
skutoč.
plnenie

schválený

upravený

plnenie
v Eur

v%

1. Vlastné príjmy organizácie

Zariadenie pre seniorov

632 024,82

778 883

737 963

716 201,01 97,05

Zariadenie opatrovateľskej služby

15 294,93

19 295

19 295

18 472,31 95,74

Opatrov. služba v domácnosti

26 118,50

42 900

42 900

31 069,50 72,42

24 852,72

34 860

34 860

28 590,85 82,02

ÚPSVaR SR - prevádzka chránenej dielne

4 293,39

10 544

10 544

10 786,97 102,30

ÚPSVaR GA proj. - r. 2021 Pracuj, zmeň svoj
život

20 128,23

0

15 644

15 644,11 100,00

3 500,00

0

1 300

1 300,00 100,00

727 839,03

886 482

862 506

822 064,75 95,31

825 240,00

926 028

926 028

926 028,00 100,00

22 152,00

20 184

20 184

20 184,00 100,00

857 277,25

946 212

946 212

946 212,00 100,00

263 228,63

65 810

91 086

59 268,46 65,07

3 503,36

3 413

5 413

5 373,09 99,26

116 418,01

114 910

114 910

97 967,45 85,26

184 133

211 409

162 609,00 76,92

Nocľaháreň
Nízkoprahové denné centrum
Iné príjmy ( cudzí strav., zamest. )

Dotácie - TTSK, nadácia TB, r. 2021 SPPolu

Spolu:

1 389,92
236,52

2. Dotácie zo ŠR (MPSVaR SR )

Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Nocľaháreň
Spolu:

9 885,25

3. Dotácie z rozpočtu mesta

Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba v domácnosti
Nocľaháreň
Nízkoprahové denné centrum

Spolu:
S p o l u bežné príjmy :

10 887,50
3 823,00
397 860,50

1 982 976,78

2 016 827 2 020 127

4. Prísp. MPSVaR - odmeny Covid 19 - ZpS

49 215,00

40 741,00

72 918,55 178,98

Prísp. MPSVaR - odmeny Covid 19 - ZOS

1 544,00

982,00

1 928,84 196,42

Prísp. MPSVaR - odmeny Covid 19 - DOS

7 720,00

8 054,00

14 678,57 182,25

S p o l u príspevok na odmeny Covid
Príspevok na vitamíny – Covid 19
C e l k o m bežné príjmy

58 479,00

49 777,00

89 525,96 179,85

2 016 827 2 069 904

2 020 411,71 97,61

1 930 885,75

95,58

4 840,00
2 046 295,78
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Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Vlastné príjmy organizácie
Schválený rozpočet vlastných príjmov na rok 2021 predstavuje spolu 886 482 Eur.
Pozostáva jednak z príjmov za sociálne služby od prijímateľov týchto služieb – klientov, ale aj
z iných príjmov zariadenia, napr. strava odoberaná dôchodcami – občanmi mesta, ktorí majú
uzatvorenú zmluvu o možnosti odoberania obedov z nášho zariadenia, z úhrad stravy od
zamestnancov a z príjmov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny Galanta na prevádzku chránenej dielne. Štatút chránenej dielne bol priznaný
nášmu zariadeniu 5.4.2020, konkrétnej časti - vrátnici, kde traja zo štyroch zamestnancov
spĺňajú podmienky zamestnancov chránenej dielne.
Úpravou rozpočtu sa v priebehu roka navýšili príjmy o 15 644 €. Táto suma predstavuje výšku
dotácie z ÚPSVaR

na podporu projektu Pracuj, zmeň svoj život. Jedná sa o čiastočnú

refundáciu miezd prijatých zamestnancov, ktorí pred nástupom do zamestnania boli v evidencii
nezamestnaných. Účelový príspevok z Nadácie Tatrabanky bol použitý na výdavky súvisiace
s bojom proti šíreniu koronavírusu.
V prvej polovici roka bolo zrejmé , že je nevyhnutné znížiť výnosy z príjmov od klientov
zariadenia pre seniorov, nakoľko k 1.1.2021 bolo zo 160 lôžok neobsadených 29 lôžok (18 %)
a napriek zvýšenej snahe z našej strany bolo naplnenie lôžok nesmierne obtiažne. Boli obdobia,
keď prijaté opatrenia zakazovali príjem nových klientov do zariadení, inokedy bolo prijímanie
obmedzené opatreniami. Ani záujem zo strany prijímateľov služieb - seniorov, príp. ich
rodinných príslušníkov nebol taký ako v minulosti, pred prepuknutím pandémie. Uznesením č.
415-Z/2021 zo 7.6.2021 bol schválený rozpočet 779 tis. Eur znížený o takmer 41 tis. Eur, a aj
napriek tomu bolo plnenie len 97%-né, t.j. výnosy z príjmov od klientov ZpS predstavovali 716
tis. Eur. Ku koncu roka sa už situácia zlepšila, počet neobsadených lôžok k poslednému dňu r.
2021 sa rovnal šiestim.
Príjmy v zariadení opatrovateľskej služby sa neupravovali a boli takmer naplnené, nakoľko 4
lôžka boli takmer od začiatku roka obsadené. Z vykázaných príjmov sumu 108,12 Eur
predstavujú príjmy z konca r. 2020, ktoré boli zaslané zriaďovateľovi a ostali v jeho rozpočte.
Príjmy z opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou v domácnosti klienta boli
plnené na 72,42 % pre nižší záujem o túto službu než sa predpokladalo, čomu však zodpovedá
aj výška čerpania výdavkov.
Iné príjmy z dôvodu prerušenia, resp. nižšieho záujmu o odber obedov cudzími stravníkmi –
dôchodcami v čase zlej epidemiologickej situácie naplnené neboli.
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Súčasťou iných príjmov sú aj príjmy za r. 2020 (dobropisy, platby za poskytnuté služby,
vyúčtovania ) vo výške 1 787,86 Eur, ktoré boli v priebehu roka odoslané na účet zriaďovateľa
bez požiadavky na ich vrátenie, keďže sa jednalo o nerozpočtované príjmy bežného roka.
Dotácie zo ŠR (MPSVaR SR )
Príjem do rozpočtu z finančného príspevku zo štátnej dotácie (MPSVaR SR) na r. 2021 bol
schválený v celkovej výške 946 212 €. Rok 2021 bol už štvrtým 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

•

zariadenie opatrovateľskej služby

926 028,00 Eur
20 184,00 Eur

Príspevky podľa druhu sociálnych služieb

2%
zariadenie pre seniorov
zariadenie opatrovateľskej
služby

98%

Schválený príspevok na ZpS a ZOS nám bol v plnej výške poskytnutý napriek tomu, že
sme v priebehu roka 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 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, ktoré je poskytovateľom sociálnych služieb.
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Dotácie z rozpočtu mesta
Čo sa týka dotácie z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta, táto bola na financovanie
bežných výdavkov r. 2021 schválená v celkovej výške 184 133,00 Eur. Úprava výšky transferu
zriaďovateľa pre našu rozpočtovú organizáciu bola schválená dvakrát, a to :
•

Uznesením č. 415-Z/2021 z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 7.6.2021 sa dotácia pre
ZpS navýšila o 40 920 Eur, ktoré predstavujú vrátený nevyčerpaný príspevok
zriaďovateľa za

r. 2020. Tieto prostriedky boli schválené na vyrovnanie výpadku

vlastných príjmov z dôvodu neobsadenosti lôžok v zariadení.
Uznesením č. 474-Z/2021 z 26. zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2021 bol transfer
pre ZpS znížený o sumu 15 644 Eur z dôvodu získania finančných prostriedkov
•

z ÚPSVaR na čiastočnú refundáciu miezd dvoch zamestnancov v rámci projektu
Pracuj, zmeň svoj život. Zároveň bolo schválené zvýšenie bežnej dotácie od Mesta pre
ZOS o 2 000 Eur, z dôvodu nenaplnenia príjmovej časti rozpočtu a z dôvodu vyšších
výdavkov na mzdy a odvody poistného z nich.
Príspevky na služby krízovej intervencie schválené neboli, nakoľko poskytovanie služieb

nocľahárne a NDC bolo u nás k 31.7.2020 ukončené.
Dotácie od zriaďovateľa podľa druhu poskytovanej sociálnej služby boli schválené,
upravené a skutočne čerpané nasledovne:
Rozpočet
2020
Druh sociálnej služby

Rozpočet 2021

skutočné

čerpanie
schválený upravený

čerpanie
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba v
domácnosti
Nocľaháreň
Nízkoprahové denné centrum

Spolu:

Rozdiel
v Eur

v Eur

v%

263 228,63

65 810

91 086

59 268,46

65,07 31 817,54

3 503,36

3 413

5 413

5 373,09

116 418,01

114 910

114 910

97 967,45

85,26 16 942,55

184 133

211 409 162 609,00

76,92 48 800,00

99,26

39,91

10 887,50
3 823,00
397 860,50

Rozdiel schválených a vyčerpaných prostriedkov od zriaďovateľa, t.j. nevyčerpaný bežný
transfer vo výške 48 800 Eur bol zaslaný na účet zriaďovateľa 30.12.2021. Úpravou rozpočtu
28

r. 2022 budeme žiadať mesto o schválenie časti tejto sumy na kapitálové výdavky – obstaranie
prevádzkových strojov a zariadení do práčovne a kuchyne nášho zariadenia.

Príjmy z MPSVaR SR – príspevky na odmeny pre zamestnancov
V priebehu r. 2021 nám boli v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej
podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov
SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ poskytnuté prostriedky na vyplatenie odmeny
pre zamestnancov dvakrát. Prvýkrát v mesiaci október 2021 v celkovej výške 49 777,16 Eur
a druhýkrát v poslednej dekáde decembra 2021 vo výške 39 748,80 Eur. Finančné prostriedky
boli poskytnuté z MPSVaR a vyplatené prostredníctvom ÚPSVaR v Galante, použité boli na
odmeny a odvody do poisťovní.
Nakoľko v čase návrhu na úpravu rozpočtu bol prvý príspevok už vyplatený, táto skutočnosť
bola zapracovaná do úpravy rozpočtu, avšak príspevok vyplácaný v decembri bol riešený zo
strany poskytovateľa – MPSVaR SR mimoriadne narýchlo a do úpravy rozpočtu ho už nebolo
možné zapracovať.
Finančná podpora bola za jednotlivé druhy sociálnych služieb poskytnutá nasledovne:
Rok 2021
Druh sociálnej služby

49 215,00

október
40 740,95

december
32 177,60

spolu
72 918,55

Zariadenie opatrovateľskej služby

1 544,00

982,44

946,40

1 928,84

Opatrovateľská služba v domácnosti

7 720,00

8 053,77

6 624,80

14 678,57

58 479,00

49 777,16

39 748,80

89 525,96

Zariadenie pre seniorov

Spolu:

Rok 2020

29

Čerpanie bežných výdavkov/nákladov za rok 2021 v Eur

Poskytovaná sociálna služba

Rok 2020
skut. čerpanie

Rozpočet r. 2021
schválený

upravený

čerpanie v Eur čerp. v %

Zariadenie pre seniorov
610 - Mzdy, platy
z toho odmena zo ŠR - Covid 19
620 - Odvody do poisťovní
z toho odvody z odmien zo ŠR - Covid 19

980 296,97

960 325

37 135,00
347 423,70

345 822

12 080,00

970 744

964 720,09

30 419

54 263,20

356 144

341 963,79

10 322

18 655,35

99,38

96,02

630 - Tovary a služby

467 310,48

495 946

517 246

511 251,59

98,84

640 - Bežné transfery

8 877,10

14 032

14 032

10 971,29

78,19

1 803 908,25

1 816 125

1 858 166

1 828 906,76

98,43

24 949,44

23 670

25 898

26 750,37

103,29

728

1 429,30

9 026

9 428,11

254

499,54

Spolu:

Zariadenie opatrovat. služby
610 - Mzdy, platy
z toho odmena zo ŠR - Covid 19

1 160,00

620 - Odvody do poisťovní

8 791,47

z toho odvody z odmien zo ŠR - Covid 19

8 272

384,00

104,46

630 - Tovary a služby

8 345,95

10 750

10 750

9 671,64

89,97

640 - Bežné transfery

527,43

200

200

0,00

0,00

42 614,29

42 892

45 874

45 850,12

99,95

109 159,55

110 656

116 724

104 946,30

89,91

6 068

10 977,10

41 902

34 929,95

1 986

3 701,47

Spolu:

Opatr. služba ( v domácnosti)
610 - Mzdy, platy
z toho odmena zo ŠR - Covid 19
620 - Odvody do poisťovní

5 855,00
37 181,14

39 916

83,36

z toho odvody z odmien zo ŠR - Covid 19

1 865,00

630 - Tovary a služby

1 775,62

3 290

3 290

2 031,21

61,74

640 - Bežné transfery

2 059,20

3 948

3 948

1 808,06

45,80

150 175,51

157 810

165 864

143 715,52

86,65

1 114 405,96

1 094 651

1 113 366

1 096 416,76

98,48

37 215

66 669,60

407 072

386 321,85

12 562

22 856,36

Spolu:

Všetky uved. zariadenia spolu
610 - Mzdy, platy
z toho odmena zo ŠR - Covid 19
620 - Odvody do poisťovní
z toho odvody z odmien zo ŠR - Covid 19

44 150,00
393 396,31

394 010

14 329,00

94,90

630 - Tovary a služby

477 432,05

509 986

531 286

522 954,44

98,43

640 - Bežné transfery

11 463,73

18 180

18 180

12 779,35

70,29

1 996 698,05

2 016 827

2 069 904

2 018 472,40

97,52

58 479,00

0

49 777

89 525,96

179,85

Spolu:
Z toho výd. hrad. zo ŠR - Covid 19
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Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Celkové bežné výdavky na r. 2021 boli schválené vo výške 2 016 827 Eur. Po dvoch
úpravách rozpočtu - dňa 7.6.2021 a 14.12.2021 sa celkový rozpočet bežných výdavkov navýšil
o 53 077 Eur, t.j. na sumu 2 069 904 Eur. Skutočné čerpanie k 31.12.2021 predstavovalo
2 018 472,40 Eur, čo je 97,52%.
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách za rok 2021 predstavoval
za všetky zariadenia spolu 90,3 osôb. Čerpanie rozpočtu mzdových výdavkov bolo 98,48 %né. Čo sa týka čerpania výdavkov na tarifné mzdy, napriek schválenému presunu značnej časti
finančných prostriedkov z taríf na odmeny, tieto sa čerpali iba na 92,76 %, čo predstavuje
úsporu 57 tis. Eur. Táto úspora bola spôsobená jednak neobsadenými pracovnými miestami, ale
aj vysokou práceneschopnosťou zamestnancov z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Chorí
zamestnanci čerpali počas práceneschopnosti dávky zo sociálnej poisťovne počnúc prvým
dňom PN až do konca novembra, od 1.12.2021 sa dávky počas PN vyplácali tak ako aj pri iných
chorobách, tzn. zamestnávateľ prvých 10 dní, ostatné dni sociálna poisťovňa. Keďže počas
chorôb personálu bolo nevyhnutné, aby sa zamestnanci zastúpili ( hlavne zdravotné sestry
a opatrovateľky ) v záujme zachovania kvality poskytovaných služieb pre klientov, toto si
vyžiadalo zvýšené výdavky na príplatky za nadčasy, a tým prečerpanie ostatných príplatkov
( EK 612002 ) o vyše 7 tis. Eur.
Odmeny ( EK 614 ) pre zamestnancov boli pôvodne rozpočtované vo výške 9 985 €
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, 20
a 30 rokov). Úpravou rozpočtu v decembri 2021 - presunom rozpočtovaných prostriedkov
z tarifných miezd - sa odmeny navýšili o 35 026 Eur a o ďalších 37 215 Eur sa zvýšil rozpočet
na odmeny v zmysle nariadenia

MPSVaR SR. Podľa neho sa zamestnancom sociálnych

zariadení, ktorí spĺňali dané požiadavky, z dôvodu zvýšených nárokov na ich pracovné výkony
v čase pandémie refundovali odmeny v celkovej výške 37 215 Eur. Okrem uvedených odmien
boli vyplatené zamestnancom aj ďalšie odmeny zo štátneho rozpočtu, a to vo výške 29 454,60
€. Na rozdiel od odmien vyplatených v mesiaci október, tieto tzv. „mimoriadne odmeny“ boli
síce vyplatené a refundované do konca roka, avšak nebolo možné zapracovať ich do úpravy
rozpočtu, nakoľko bolo o nich vládou rozhodnuté až v posledných dňoch roka.
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Nasledujúca tabuľka vykazuje čerpanie mzdových výdavkov podľa položiek a podpoložiek
ekonomickej klasifikácie :
Rozpočet 2021

Pod/položka
ekonomickej
klasifikácie

Text

schválený

čerpanie
v Eur
v%

upravený

611

Tarifný plat

842 406

787 380

730 378,20

92,76

612001
612002
614

Osobný príplatok
Ostatné príplatky
Odmeny
z toho Covid 19 odmeny" - MPSVaR

103 610
138 650
9 985
0

103 815
139 945
82 226
37 215

107 003,82
147 218,64
111 816,10
66 669,60

103,07
105,20
135,99

1 094 651

1 113 366

1 096 416,76

98,48

Spolu:

620 – Poistné a odvody do poisťovní - sú čerpané na 94,90 %. Suma 22 856,36 €
predstavuje odvody poistného do zdravotných a sociálnej poisťovne, ktoré prislúchajú k výške
odmien refundovaných zo štátneho rozpočtu.
630 – Tovar a služby - čerpanie 522 954,44 Eur zodpovedá 98,43% upraveného rozpočtu.
Výdavky podľa jednotlivých položiek EK sú vykázané v nasledujúcej tabuľke :
Rozpočet 2020

Položka
ekonomickej
klasifikácie

631
632
633
634
635
637

Text
Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Služby
Spolu:

schválený

upravený

čerpanie
v Eur
v%

250
106 920
304 556
2 260

250
106 920
305 856
2 260

27,40
106 131,15
308 160,73
2 819,73

10,96
99,26
100,75
124,77

31 975
64 025

51 975
64 025

43 259,95
62 555,48

83,23
97,70

509 986

531 286

522 954,44

98,43

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 2021 vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške
ich rozpočtovania
32

633 Materiál – výdavky na potraviny predstavujú cca 70 % rozpočtu na tejto položke. Ďalšie
výdavky sú - výdavky na čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál,
kancelárske potreby, tonery, výpočtovú techniku - nákup PC s príslušenstvom a softvérom,
prevádzkové prístroje a zariadenia – chladničky (ak nie sú dlhodobým majetkom), náradie,
pracovný a ochranný odev a obuv. V priebehu roka sa do obytných jednotiek klientov zakúpili
kuchynské linky, šatníkové skrine, komody, elektr. polohovateľné postele s antidekubitnými
matracmi, nočné stolíky s výklopnou jedálenskou doskou, servírovacie stolíky s nastaviteľnou
výškou. Dokúpené boli bezpečnostné náramky na privolanie pomoci a tiež dva zdravotnícke
viacúčelové vozíky. V kuchyni zariadenia sa vymenil nárezový stroj, nerezová chladiaca
skriňa, plynová varná doska a doplnil sa opotrebovaný, príp. chýbajúci inventár.
634 Dopravné – finančné 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. Mierne prekročenie je
z dôvodu nevyhnutnej opravy vozidla, ktoré bolo obstarané pred viac ako desiatimi rokmi
a udržiavanie jeho prevádzkyschopnosti si vyžaduje isté náklady na opravu a servis.
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, sušičky). V rámci úspory elektrickej
energie bolo vymenené osvetlenie na LED svietidlá na 1. a 2. poschodí pavilónu A ( izby
klientov, sociálne zariadenia, spoločenské priestory, chodby ) a na prízemí pavilónu C.
V pavilóne C na 2. poschodí boli na 9 izbách inštalované klimatizačné jednotky a v celom
pavilóne C sa vykonala montáž štruktúrovanej kabeláže. Maliarske a natieračské práce boli
realizované v pavilóne A na 1. a 2. poschodí, okrem toho bola obnovená fasádna farba pri
hlavnom vchode a farba na kovovej konštrukcii pred hlavným vchodom.
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. Čerpanie výdavkov na tejto položke je
v súlade so schváleným rozpočtom.
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640 - Bežné transfery
- boli rozpočtované vo výške 18 180 Eur, z toho na odchodné 12 080 Eur a na náhrady
príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti vo výške 6 100 Eur. Čerpanie náhrad počas prvých
dní práceneschopnosti bolo v priebehu roka mierne zvýšené, čerpanie vykazujeme vo výške
6 717,35 Eur v 58 prípadoch choroby. Čo sa týka odchodného, bolo rozpočtované na všetkých
zamestnancov, ktorí mali nárok na odchod do starobného dôchodku v priebehu r. 2021. Keďže
niektorí z nich ohlásili zotrvanie v pracovnom pomere, k 31.12.2021 bolo odchodné čerpané
len vo výške 6 062 Eur, čo predstavuje 50,18 % z rozpočtu. Pracovný pomer z dôvodu odchodu
do starobného dôchodku v priebehu r. 2021 rozviazali 3 zamestnanci.

Pohľadávky a záväzky k 31.12.2021
K 31.12.2021 vykazujeme :
•

záväzky voči dodávateľom :

•

záväzky za nevyfakturované dodávky :
( potraviny, energie, služby )

5 367,54 €

•

pohľadávky - nedoplatky klientov

12 332,31 €

0,00 €

Pohľadávky voči klientom podľa druhu poskytovanej služby k 31.12.2021 v Eur

Zariadenie
Zariadenie pre seniorov:

k 31.12.2020

+/- rok 2021

k 31.12.2021

11 509,14

823,17

12 332,31

Zariadenie opatrovateľskej služby

0,00

0,00

0,00

Domáca opatrovateľská služba:

0,00

0,00

0,00
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7. Naše ciele a vyhodnotenie roka 2021
Hlavným cieľom a poslaním zariadenia Patria Domov dôchodcov v Galante je poskytovať
kvalitné sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách v čo najlepšej kvalite so
zreteľom na etický a odborný prístup s rešpektom ľudských práv. Každý človek je jedinečný,
s individuálnymi potrebami, vyžaduje individuálny prístup, má svoj životný príbeh a preto sa
snažíme dbať na jeho ľudskú dôstojnosť. Našou snahou je umožniť prijímateľom sociálnych
služieb zostať rovnocennými partnermi a členmi spoločnosti a naďalej žiť bežným životom.
Medzi hlavné ciele naďalej patria:
➢ Zvyšovať profesionálne a osobnostné vzdelávanie našich zamestnancov

➢ Vytvoriť

podmienky pre stabilitu odborného personálu v ošetrovateľskom a

opatrovateľskom procese
➢ Naďalej vykonávať supervízne stretnutia zamestnancov na predchádzanie syndrómu
vyhorenia
➢ Zabezpečiť príjemné a kvalitné prostredie pre prijímateľov sociálnych služieb nášho
zariadenia
➢ Podporovať samostatnosť a nezávislosť v sebaobslužných činnostiach prijímateľov
sociálnych služieb
➢ Podporovať prijímateľov sociálnych služieb aktívne sa zapájať do spoločenského života
a využívať ponuku pravidelných voľnočasových aktivít, kultúrno – spoločenských
podujatí realizovaných v zariadení alebo mimo zariadenia
➢ Neustále skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb
➢ Zveľaďovanie a modernizácia zariadenia
➢ Využívať spoluprácu s verejnosťou, miestnou komunitou rozšíriť dobrovoľnícku
činnosť
➢ Odstraňovať pocit osamelosti predchádzať sociálnemu vylúčeniu

Vyhodnotenie roka 2021

Prostredníctvom tejto výročnej správy za rok 2021 by sme Vám radi priblížili život
a dianie v našom zariadení Patria Domov dôchodcov v Galante. Za sebou máme ďalší rok. Aj
tento rok bol náročný a priniesol nám množstvo zložitých situácií, ktoré si vyžadovali rázne
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a rýchle riešenia. Rok 2021 bol rokom dodržiavania prísnych opatrení súvisiacich s ochorením
Covid - 19. Toto obdobie bolo náročné poznačené obmedzeniami, neustále meniacimi sa
pokynmi a usmerneniami. Celý kolektív zamestnancov sa snažil podávať čo najlepšie výkony
na zabezpečenie bezpečia a ochrany seba a našich klientov. Spoločnými silami sme to zvládli
a postupne sme sa začali vracať do zabehnutých koľají.
Našim klientom sme zabezpečovali množstvo aktivít, zabezpečovali kontakt
s príbuznými najmä prostredníctvom moderných technológií a venovali im svoj osobný čas,
aby sme sa aspoň pokúsili zmierniť deficit rodinných kontaktov v čase nariadených obmedzení.
Po uvoľnení opatrení sme sa našim klientom snažili spestriť kultúrno – spoločenský život s
ponukou voľnočasových aktivít, organizovaných vychádzok, či kultúrnym programom
organizovaným v zariadení. Ak to povoľovali opatrenia, rodina mala povolenú krátkodobú
návštevu svojich príbuzných.
Zamestnanie, ktoré vykonávame je náročné po psychickej stránke, ale aj fyzicky
vyčerpávajúce. Len ťažko ju môže vykonávať človek, ktorý v nej nevidí aj svoje poslanie.
Všetkým mojim spolupracovníkom, ktorí vykonávali svoju prácu s najlepším vedomím
a svedomím, v plnom nasadení a najmä úsilím podať pomocnú ruku tým, ktorí sú na ňu
odkázaní chcem veľmi pekne poďakovať za odvedenú prácu a osobný prínos pre naše
zariadenie. Zároveň sa chcem poďakovať aj rodinným príslušníkom sa spoluprácu a dôveru,
ktorú vložili do našich rúk pri starostlivosti o svojich blízkych.
Verím, že nasledujúci rok bude pre nás priaznivejší, bez obmedzení, opatrení
a zvládneme ho v plnej sile a zdraví.

Ing. Rita Kubíková
riaditeľka zariadenia
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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:
Ing. Rita Kubíková
Tel: 031/782 2117, 031/782 2107
mob: 0904847275 e-mail: kubikova@patriaddgalanta.sk
úsek sociálny
PaedDr. PhDr. Henrieta Maťašovská Csemezová
tel: 031/782 2117, email: matasovska@patriaddgalanta.sk
úsek ekonomický a ľudských zdrojov:
Ing. Mária Kuruczová
tel: 031/782 2117, e-mail: kuruczova@patriaddgalanta.sk
úsek prevádzky a verejného obstarávania
Mgr. Zita Pašteková
tel. 031/7822117, e-mail: pastekova@patriaddgalanta.sk
úsek stravovacej prevádzky:
Bc. Andrea Nemčeková
tel: 031/782 2117, e-mail: nemcekova@patriaddgalanta.sk
úsek opatrovateľsko-ošetrovateľský:
Iveta Šutáková
tel: 031/782 2117, e-mail: info@patriaddgalanta.sk

37

