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Výročná správa nám poskytuje prehľad o činnosti DD Močenok za rok 2017, čím 

zabezpečuje informácie o chode zariadenia pre seniorov. Zameriava sa najmä na údaje 

o činnosti zariadenia, o hospodárení organizácie, o vývoji počtu prijímateľov soc. služby, 

o zložení a počte zamestnancov zabezpečujúcich chod zariadenia. 

 

 

 

 



 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  

 

 

 

 

Názov a sídlo:  
 

 

Domov dôchodcov Močenok 

 

Sv. Gorazda 569, 951 31 Močenok 

 

 

Zriaďovateľ:  
 

 

 

Obec Močenok 

 

Právna forma:  
 

 

rozpočtová organizácia obce Močenok 
 

 

Druh a obsah poskytovaných služieb: 

Zariadenie pre seniorov – kapacita 40 miest, 

Pobytová celoročná forma; neurčitý čas 

 

Štatutárny zástupca:  
 

 

Mgr. Edita Lovásová 

 

Miesto poskytovania sociálnej služby: 
 

 

Domov dôchodcov Močenok, Sv. Gorazda 

569, 951 31 Močenok 

 

Kontakt – telefón:  

- e-mail:  
 

 

0917655698 

riaditel@ddmocenok.sk 

Zápis do registra poskytovateľov 

sociálnych služieb: 
 

 
dátum: 26.5.2010, reg. číslo: 200 

 

IČO:  
 

 

 

356 114 21 

 

   DIČ: 

 

2021359890 

 

 

DD Močenok  nezriadil  žiadnu obchodnú spoločnosť, nemá  zriadenú organizačnú zložku 

v zahraničí, neúčtuje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. 

Vplyv našej organizácie na životné prostredie nie je v rozpore s platnou legislatívou. Svoju 

činnosť vykonáva v prenajatých priestoroch, ktoré spĺňajú podmienky na vedenie svojej 

činnosti.  Nemá vlastnú čističku odp. vôd, ale využíva obecnú kanalizáciu, obecný vodovod, 

hospodársky dvor na zber odpadových surovín. 

Naša organizácia zamestnáva na plnenie svojich úloh výhradne vlastných zamestnancov, ale 

na niektoré nárazové a sezónne práce zamestnáva pracovníkov na základe dohôd. 

 

 



 HISTÓRIA ORGANIZÁCIE  

 

Budova patrí Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Nitra. Po rozsiahlej rekonštrukcii objektu 

bol Domov dôchodcov otvorený  dňa 1.3.1996, ale prví obyvatelia sa prijímali až 3.3.1996. 

Domov dôchodcov patril v tom období pod Krajský úrad Nitra a bol súčasťou Domova 

dôchodcov a domova sociálnych služieb, Dolnočermánska ul. Nitra.  

Od 1.1.1998 sa DD odčlenil a vznikol samostatný právny subjekt DD Močenok.  

Od 01.07.2002 patrí DD pod Obecný úrad Močenok.  

V zariadení je kapacita pre 40-tich obyvateľov, ktorí sú ubytovaní v dvojposteľových izbách. 

Takže v domove sa nachádza dvadsať izieb.  

Zariadenie pre seniorov vzniklo ako zariadenie rodinného typu s kapacitou 40 miest, čo je 

v dnešnej dobe veľmi preferované. Upúšťa sa od veľkokapacitných zariadení, pretože práve 

v menších zariadeniach je možnosť osobnejšieho prístupu ku klientovi, ktorý má výrazne 

pozitívny vplyv na psychiku a zdravotný stav klienta. Zariadenie ponúka možnosť pokojného 

súžitia i manželským párom, ktoré môžu byť v prípade želania umiestnené v spoločnej izbe, 

čím sa nenaruší intimita ich vzťahu, no manželia budú mať zabezpečené komfortnejšie služby 

a starostlivosť ako v prípade, keby žili sami.  

Izby sú vybavené štandardnou výbavou to znamená postele, nočné stolíky, stôl, stoličky, 

oddelené skrine a umývadlo.  

Na prízemí sa nachádzajú kancelárie, práčovňa, šatne a sociálne zariadenie pre zamestnancov, 

dielňa, jedáleň, kuchyňa s príručnými skladmi. 

Na prvom poschodí sa nachádza izba sestier, izby obyvateľov, sociálne zariadenia pre 

obyvateľov, kuchynka a spoločenská miestnosť s televízorom.  

Zo spoločenskej miestnosti je východ do parkovej záhrady, kde sa nachádza záhradný altánok 

a lavičky, ktoré slúžia pre oddych obyvateľov.  

Na druhom poschodí sú izby obyvateľov, kaplnka, kancelária vrchnej a sociálnej sestry, 

spoločenská miestnosť s televízorom, sociálne zariadenia pre obyvateľov.  

V kuchyni sa pripravuje jedlo pre obyvateľov DD, zamestnancov a ťažko telesne postihnutých 

občanov Močenka, ktorým sa strava za pomoci príbuzných alebo pracovníkov obce donáša do 

domácností. Varí sa tu podľa platného diétneho systému.  

V kaplnke býva bohoslužba 1x do týždňa. Počas dňa sa obyvatelia môžu voľne pohybovať po 

okolí. 

 

 



PREDMET ČINNOSTI 

  

 

DD Močenok zabezpečuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Zb. z. komplexné sociálne 

služby starým, zdravotne ťažko postihnutým občanom. 

V roku 2017 poskytoval DD Močenok nasledovné sociálne služby:  

V Zariadení pre seniorov sú poskytované sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb a ich stupeň odkázanosti je 

najmenej 4 alebo sú odkázané na poskytovanie sociálnej služby v zariadení z iných vážnych 

dôvodov, napr. osamelosť. Kapacita: 40 obyvateľov.  

Zariadenie pre seniorov je pobytové zariadenie s nepretržitou prevádzkou, v ktorom boli  

v roku 2017 poskytované komplexné sociálne služby klientom na neurčitý čas v súlade so 

zákonom č. 448/2008 Zb. z. v znení neskorších predpisov. 

Sociálne služby boli poskytované na základe zmluvy uzatvorenej medzi zariadením a obyvateľom v 

dohodnutom rozsahu. 

Za dohodnuté poskytované služby hradili obyvatelia zmluvne dohodnuté poplatky v súlade so 

Všeobecne záväzným nariadením obce Močenok číslo 7/2013 a 4/2016 o úhradách za 

poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Močenok.  

Výška úhrady za poskytované služby sa určuje ako súčet úhrady za odborné a obslužné 

činnosti. Závisí hlavne od stupňa odkázanosti na sociálnu službu, od podlahovej plochy 

obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, od počtu obyvateľov, ktorí podlahovú 

plochu obytnej miestnosti užívajú.  

 

 

ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

Zariadenie poskytuje starostlivosť pre 40 prijímateľov sociálnych služieb. Kapacita zariadenia 

je 40 lôžok. Ku dňu 31.12.2017 boli sociálne služby poskytované 39 klientom.  

Bližšiu štruktúru klientov podľa veku a pohlavia uvádzajú tabuľky č. 1-2 a ich grafické 

zobrazenie. 

 

 

 



Tabuľka č. 1: Rozdelenie klientov zariadenia podľa pohlavia k 31.12.2017 

Zariadenie Ženy Muži Spolu 

Stav k 31.12.2016 26 13 39 

prírastok 12 2 14 

úbytok 8 6 14 

Stav k 31.12.2017 30 9 39 

    

 

 

Graf č.1 – rozdelenie klientov zariadenia podľa pohlavia k 31.12.2017 

 

 
 

 

 

Prehľad o obyvateľoch v Zariadení pre seniorov:  

V roku 2017 bolo do zariadenia celkovo prijatých 14 obyvateľov. 

Z celkového počtu 14 prijatých obyvateľov bolo 12 žien a 2 muži. 

V roku 2017 ukončilo pobyt celkovo 14 obyvateľov (z toho 8 žien a 6 mužov). 

Z celkového počtu 39 obyvateľov 1 klient odišiel späť  do domáceho  prostredia,11 klientov 

ubudlo z dôvodu úmrtia a 2 klienti prešli do iného zariadenia. 

 

 

 

 

 



 

Tabuľka č. 2: Rozdelenie klientov zariadenia podľa veku k 31.12.2017 

Vek v rozpätí:  Počet klientov:  z toho: ženy  z toho: muži  

do 64 rokov 1 0 1 

65 – 69 rokov 6 3 3 

70 – 74 rokov 1 1 0 

75 - 79 rokov  5 4 1 

80 – 84 rokov 13 11 2 

85 – 89 rokov  7 6 1 

90 – 95 rokov  6 5 1 

Spolu:  39 30 9 

 

 

Graf č.2 – rozdelenie klientov zariadenia podľa veku: ženy  

 

 
 

K 31.12.2017 sme mali v našom zariadení najviac klientov vo veku od 80 – 84 rokov ( 13, 

z toho 11 žien a 2 mužov). 85 – 89 ročných bolo v sledovanom období 7 klientov (6 žien a 1 

muž), vo veku 90 – 95 rokov boli 6 klienti (5 žien a 1 muž). 

 

Počet klientov a priemerný vek obyvateľov DD Močenok k 31.12.2017 

V sledovanom období sme mali v našom zariadení 9 mužov, priemerný vek mužov bol 75. 

K 31.12.2017 sme mali 30 žien, s priemerným vekom 81,6. 



Graf č.3 – rozdelenie klientov zariadenia podľa veku – muži  

 

 

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa mobility 

Tabuľka č. 3: Rozdelenie klientov zariadenia podľa mobility k 31.12.2017 

 Mobilní Čiastočne mobilní Imobilní 

Ženy 12 5 13 

Muži 5 1 3 

SPOLU 17 6 16 

 

Graf č.4 – rozdelenie klientov zariadenia podľa mobility 
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K 31.12.2017 sme mali v našom zariadení 17 mobilných klientov ( z toho 12 žien a 5 mužov), 

6 klientov bolo čiastočne mobilných ( 5 žien a 1 muž) a 16 imobilných klientov ( 13 žien a 3 

mužov). 

 

Poskytovanie sociálnych služieb 

Prácu s prijímateľmi sociálnej služby zabezpečoval hlavne: 

Úsek sociálny ktorý sa člení na: 

 kultúrno-záujmové činnosti 

 sociálno-administratívne činnosti 

 

Úsek hospodársky, ktorý sa člení na: 

 obslužné činnosti upratovacie 

 obslužné činnosti stravovacie 

 obslužné činnosti ostatné 

1) Úsek sociálny - pracovníci zabezpečovali: 

a) kultúrno-záujmovú činnosť: 

- sociálnu adaptáciu a sociálnu rehabilitáciu, 

- kultúrno-záujmovú činnosť, využívanie voľného času, aktivizáciu prijímateľov 

sociálnych služieb 

- pracovnú terapiu 

V priebehu dňa sa klienti venovali záujmovej a kultúrnej činnosti a pracovnej terapii.Tieto 

služby sme zabezpečovali prostredníctvom kvalifikovaného pracovníka, ktorý na základe 

zdravotného stavu a diagnóz pripravoval plán činností, viedol činnosť klientov, 

zostavoval individuálne plány rozvoja a podieľal sa na adaptácii prijímateľov sociálnych 

služieb. 

Pri svojej práci pracovník využíval hlavne nasledovné metódy a formy: 

- vedenie individuálnych rozhovorov s klientmi 

- vedenie skupinových tematických stretnutí 

- kontakt a komunikácia s príbuznými 



- príprava a vedenie tréningových programov na podporu a udržiavanie mentálnych 

funkcií 

- organizácia spoločenských a kultúrnych aktivít 

b) sociálno-administratívnu činnosť: 

- vedenie osobných spisov prijímateľov sociálnych služieb 

- úschova cenných vecí 

- správa osobných peňazí prijímateľov sociálnych služieb 

- sociálne poradenstvo 

- vedenie dokumentácie týkajúcej sa individuálnych rozvojových plánov prijímateľov 

sociálnych služieb 

 

 

Úsek zdravotný 

 opatrovateľské činnosti 

- vedenie    príslušnej   zdravotníckej    dokumentácie    spojenej    s poskytovaním 

opatrovateľských príp. ošetrovateľských služieb, 

- spolupráca s odbornými lekármi a všeobecným lekárom 

- sociálnu adaptáciu a sociálnu rehabilitáciu s pracovníkom kultúrno-záujmovej 

činnosti 

- poskytovanie opatrovateľských činností 

 

Úsek obslužných činností, ktorý sa člení na: 

 obslužné činnosti upratovacie 

 obslužné činnosti stravovacie 

 obslužné činnosti ostatné 

 

1. Úsek obslužných činností – pracovníci zabezpečovali: 

a) obslužné činnosti upratovacie: 

- upratovanie izieb  

- upratovanie spoločných priestorov 



- ostatné činnosti spojené s hygienou zariadenia 

- pranie osobnej bielizne 

b) obslužné činnosti stravovacie: 

- príprava stravy a jej servírovanie 

- dodržiavanie hygienických noriem a predpisov 

- hygienická údržba kuchyne 

c) obslužné činnosti ostatné: 

- drobné opravy inventáru  

- riešenie požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb v oblasti prevádzky 

- zabezpečenie kúrenia a dodávky všetkých druhov energií 

 

PPEERRSSOONNAALLIISSTTIIKKAA  VV  RROOKKUU  22001177  

K 31.12.2017 DD Močenok mal 25 zamestnancov. Z celkového počtu 25 zamestnancov bolo 

24 zamestnancov v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy a jeden zamestnanec bol 

prijatý na základe DoVP. 

 
Pracovná pozícia Stav k 31.12.2017 

Riaditeľ  1 

Účtovníčka 1 

Soc.pracovník 1 

Vrchná sestra 1 

Zdravotná sestra 3 

Opatrovateľka 5 

Sanitárka 2 

Hospodárka 1 

Ergoterapeutka 1 

Kuchárka 4/1/MD* 

Upratovačka 2 

Pracovníčka v práčovni 1 

BOZP 1/ DoVP 

 

*MD – 1 zamestnanec zastupovanie počas MD 



 

Plnenie cieľov priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb  

za rok 2017 

 
 získanie certifikátu kvality ISO 9001 

 vytvorenie Registratúrneho strediska a zakúpenie regálov 

 zakúpenie regálov do skladu pre zdravotný úsek 

 na základe schválenej dotácie z MPSVaR vo výške 6000,- € sme zakúpili: v rámci 

vybavenia obytných miestností klientov: 7 ks elektrických polohovateľných postelí,  

v rámci materiálno technického vybavenia spoločenských miestností bolo zakúpených 

6 konferenčných stolíkov, 23 kresiel a 1 notebook 

 výmena vane za sprchový kút ( šatňa zamestnancov) 

 rekonštrukcia kúpeľní a soc. zariadení pre klientov ( schválený finančný príspevok od 

OcÚ) 

 v 10 miestnostiach klientov boli vymenené záclony a závesy 

 nákup umývačky riadu Zanussi 

 maľovanie kuchyne, príručných skladov a chodieb DD Močenok  

 

AKTIVITY ZREALIZOVANÉ S OBYVATEĽMI V ROKU 2017 

 

Zábavné a spoločenské hry  

 

Počas celého roku sme pre klientov organizovali hranie rôznych spoločenských hier. Klienti 

sa ich veľmi radi zúčastňovali, nakoľko si vyplnili voľný čas zábavnou formou. Hrali sme sa 

karty, človeče nehnevaj sa, pexeso, puzzle, kolky a mnoho ďalších.  

 

Rozvoj zručností a schopností v rámci ergoterapie 

 
Klienti nášho zariadenia majú možnosť naplno využiť svoj voľný čas a realizovať sa  

v  spoločenskej miestnosti na I. poschodí. Zúčastňujú sa pracovných činností s rôznymi 

druhmi materiálov ako je napríklad textil, papier, alebo drobné prírodniny. Vyrábajú rôzne 

ozdobné či úžitkové predmety a vždy sa potešia, že mohli niečo nové vyrobiť a prispieť 

svojou aktivitou a kreativitou. Ergoterapia sa realizuje aj v okolí zariadenia, kedy sa klienti 

spolupodieľajú na úprave záhrady, zametaní, hrabaní či polievaní kvetov. Cieľom je  

aktivizácia, ale aj vhodné vyplnenie voľného času počas ktorého sa môžu porozprávať, 

upevňovať si vzťahy v kolektíve alebo sa len tak odreagovať pri jednoduchých pracovných 

aktivitách a tak sa zapojiť do života v zariadení.  



 

 Výroba ozdobných vrecúšok na sušenú levanduľu 

 

 
 

 

 

 Výroba kvetov z papierových obalov na vajíčka 

 



 

 

 

 Výroba rámikov na fotografie klientov 

 

  
 

 



 
 

 

 

 

 Výroba ozdobných dekorácií z roliek WC papiera  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Výroba jesenných dekorácií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vychádzka do parku  

 

 Príprava na Mikuláša 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výroba vianočných ozdôb 

 

 

 

 



 

 Posvätenie adventného venca 

 

 

 Výroba adventného kalendára 

 

 



 

 Výroba papierového krbu v jedálni 

 

 

 

Návšteva sv. Mikuláša 

 

 

 

 

 



 Vianočný program detí z MŠ 

 

 

 

 

 Vianočná pošta 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Spoločenské akcie počas roka 

 
Počas roka 2017 sme v zariadení organizovali mesačné oslavy menín a narodenín klientov 

a iné rôzne spoločenské akcie. Všetky boli zamerané na zachovávanie zvykov a tradícií, čím 

si klienti oživovali staré spomienky. Počas roka 2016 sme zorganizovali MDŽ, pletenie 

veľkonočných korbáčov, jarné upratovanie, stavanie a váľanie Mája, deň Matiek, Mesiac úcty 

k starším, prechádzky v prírode, Mikulášsku nádielku, Vianočné posedenie a mnoho ďalších.  

 

Vianočné sviatky – sviatočnú atmosféru malo predvianočné a vianočné obdobie, ktoré nám 

svojimi vystúpeniami spríjemnili pozvaní hostia. Počas vianočných sviatkov prišla spríjemniť 

decembrové  popoludnie našim obyvateľom aj spevácka skupina Zúgovanka. Našim 

seniorom zahrali na harmonike, zaspievali a zavinšovali k Vianociam.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 



STRAVOVANIE  

Súčasťou služieb poskytovaných v zariadení sociálnych služieb je i zabezpečovanie 

celodennej stravy, ktorá sa pripravuje v priestoroch moderne vybavenej kuchyne a podáva sa 

v príjemne zariadenej jedálni. Podáva sa racionálna strava a diabetická strava, ktorá je pre 

klienta zvolená podľa jeho aktuálnych zdravotných diagnóz a prispôsobuje sa i aktuálnym 

potrebám klientov, často i jednotlivo pre klienta. Strava je pripravovaná so zásadami zdravej 

výživy tak, aby bola vyvážená a bohatá na vitamíny a látky prospešné pre zdravie. Všetky 

jedlá sú podávané v jedálni, resp. sú klientom prinášané na izby v prípade, ak je klient ležiaci. 

Jedálny lístok zostavuje hospodárka v spolupráci s riaditeľkou, hlavnou sestrou a zástupcom 

prijímateľov sociálnej služby týždenne. 

V roku 2017 sme zabezpečovali stravu pre: 

 

 obyvateľov DD 

racionálna strava:  

28 klientov ( raňajky, obed, večera ) -  celkovo 10 220 porcií za rok, 

10 klientov ( desiata, olovrant ) – celkovo 3650 porcií za rok 

diabetická strava:  

11 klientov ( raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) celkovo 4015 porcií za rok, 

2 klienti II. večera, celkovo 730 porcií za rok. 

 zamestnancov DD Močenok – 13 porcií denne, celkovo v roku 2017 – 3 192 obedov, 

čo činí nárast oproti minulému roku o 332 obedov. 

 obyvateľov obce – 49 porcií /deň, celkovo v roku 2017 -  11 747 obedov, oproti 

minulému roku nastal nárast o 827 obedov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017 

 

P.č. NÁKLADY  

1. Spotrebované nákupy 115  490,96 

2. Služby    22  828,93 

3. Osobné náklady 240  344,20 

4. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť     2  265,56 

5. Odpisy, rezervy a opravné položky     8  205,-   

6. Finančné náklady         347,64 

7. Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 210 931,66 

 SPOLU 600 413,95 

 VÝNOSY  

1. Tržby za vlastné výkony a tovar 214 492,88 

2. Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 384 957,43 

 SPOLU 599 450,31 

 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA      - 963,82 

 

Ekonomicky oprávnené náklady: 

- 1 prijímateľ sociálnej služby/ 1 mesiac: 809,- EUR 

- 1 prijímateľ sociálnej služby/ 1 rok:  9 708,- EUR 

 

Zariadenie pre seniorov je financované zo štátneho rozpočtu  a tiež z poplatkov za 

poskytované služby. Čo sa týka finančných podmienok z výkazu ziskov a strát k 31.12.2017 

je zrejmé, že Domov dôchodcov dosiahol stratu vo výške 963,82 eur. 

 

 

Prílohy k výročnej správe: 

 správa nezávislého audítora 

 účtovná závierka 

 poznámky k účtovnej závierke 

 

 

 


