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3. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete  

3. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

 

 

Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe 

plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2014  

 Javaslat az Idősek otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a  2014 – es évi 

prémiummutatók kiértékelése alapján  

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

  

Vypracoval:  Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Kidolgozta:       

 

 

 

Návrh na uznesenie:                    Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu   

návrhu 

Határozati javaslat: 

A/schvaľuje   

 

 

vyplatenie ročnej odmeny na základe plnenia 

ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede za rok 2014 

vo výške 40 %  z úhrnu ročného tarifného  platu. 

 

 

 

 

                                                                 Február  2015 

         2015 február  



 

 

Vyhodnotenie prémiových ukazovateľov riaditeľa Zariadenia pre seniorov 

za rok 2014 

 „Ukazovateľ 1. Zabezpečiť spoluprácu s gerontológom – psychohygiena 

 

Spolupráca s odborným lekárom je z dôvodu ich časovej zaneprázdnenosti veľmi náročná. 

Maximálne sa prispôsobujeme ich harmonogramu a časovým možnostiam. Z uvedených 

dôvodov sa nám pomerne ťažko, ale napriek tomu podarilo zabezpečiť bezplatné odborné 

prednášky na témy, ktoré podstatne ovplyvňujú zdravotný stav geriatrických pacientov, na 

pôde Zariadenia pre seniorov, v oboch jej budovách. Prednášky sa týkali správnej výživy,  

dietetickej stravy rôzneho druhu a v rámci preventívnej starostlivosti o našich klientov, sme 

organizovali merania krvného tlaku, cholesterolu, glykémie a BMI, tiež v našom zariadení. 

Úzka spolupráca s tromi lekármi – psychiatrami, prispieva k udržiavaniu súhrnu podmienok 

potrebných na zabezpečenie duševného zdravia a psychickej pohody našich klientov. Táto 

spolupráca je priebežná a kontinuálne funguje už niekoľko rokov. Aktívne k tomu prispievajú 

okrem zdravotnej starostlivosti, aj kultúrno-spoločenské aktivity, pričom zodpovedné 

pracovníčky za túto oblasť sú naše sociálne pracovníčky v oboch budovách. V roku 2014 sme 

našimi obyvateľmi absolvovali vyše 40 takýchto akcií a v rámci duševnej  hygieny prebiehajú 

v oboch budovách raz mesačne katolícke omše a 2x mesačne reformované bohoslužby. 

 

Ukazovateľ 2. Skupinová činnostná terapia pre klientov 

 

Dve pracovníčky Zariadenia pre seniorov, Agáta Vráblová a Bc. Mária Bertalanová, zahájili 

v roku 2013 intenzívny vzdelávací kurz, zameraný na klientov s demenciou a Alzheimerovou 

chorobou v sociálnych službách. Po skončení kurzu, získali „Osvedčenie“ o vzdelaní 

celoštátnou platnosťou. Náväzné vzdelávanie v tejto tematike pokračovalo  u menovaných 

pracovníčok aj tento rok. Materiálne – technické zabezpečenie pre „muzikoterapiu“, 

„arteterapiu“, psychomotorické a kondičné cvičenia s tréningom pamäte sú súčasťou ich 

každodennej práce. Záujem o tieto aktivity prejavuje neustále viac obyvateľov, preto budeme 

v jej zdokonaľovaní naďalej intenzívne pracovať. 

 

Ukazovateľ 3. Pre klientov zariadenia zorganizovať návštevy divadelného predstavenia 

v Dunajskej Strede 

 

Využívame všetky možnosti navštevovať kultúrne zariadenia v spôsobnosti nášho mesta. 

Pretrváva naša dohoda s vedením MsDK, že vstupenky na kultúrne podujatia dostávame za 

polovičnú cenu. Peniaze, potrebné na tento účel, ako aj na odvoz obyvateľov na divadelné 

predstavenia zabezpečujeme formou sponzorských peňažných darov. V tejto činnosti naďalej 

mienime pokračovať.  

 

 

 

Ukazovateľ 4. Uskutočniť prednášku s cieľom poskytnúť obyvateľom zariadenia užitočné 

informácie o zdravom životnom štýle, možnostiach predchádzania onkologickým 

ochoreniam, všeobecné informácie o nádorovom ochorení 

 



Nakoľko sa jedná o veľmi citlivú tému, ktorá ovplyvňuje psychickú pohodu našich 

obyvateľov, uvedené témy sme riešili individuálne a na prevenciu dohliadal náš zdravotný 

personál, pod odborným vedením vrchných sestier. 

Prednášky v spolupráci s MUDr. Drotárovou, ako aj individuálne pohovory v spolupráci 

s MUDr. Matúšovou a MUDr. Hajdúom, sme riešili priamo v našich jedálňach, ambulanciách 

a na izbách klientov. 

Ukazovateľ 5. Skupinové duchovné stretnutia pre obyvateľov na témy týkajúce sa 

zmyslu života, smrti, odpúšťania, pomoci, služby, s cieľom prijať seba, svoj život, svoju 

chorobu, utrpenie, svoju rodinu i ľudí okolo nás 

Vytvorili sme vhodné podmienky pre realizáciu uvedenej úlohy a ako sme už vyššie 

spomenuli, duchovné aktivity v rámci svojho poslania plnia dominantné cirkvi v našom 

meste. Tak isto využívame záujem študentov stredných a vysokých škôl, predovšetkým 

v oblasti sociálnej práce, aby svoje aktivity realizovali v tejto oblasti. Prispieva to k lepšej 

adaptácii klientov v našom zariadení, ako aj k zvýšeniu účinnosti spomínaných tém 

prostredníctvom individuálneho prístupu k jednotlivcom. 

Ukazovateľ 6. Beseda o bezpečnosti a ochrane seniorov  v spolupráci s Mestskou 

políciou Dunajská Streda 

 

Táto úloha je z hľadiska bezpečnosti našich klientov, zamestnancov, ako aj majetku, trvalá 

a vyžaduje neustálu zvýšenú pozornosť. Prispieva k tomu aj kamerový systém, ktorý neustále 

monitoruje interiéry i exteriéry oboch našich budov. Nahradili sme klasické vchodové zámky 

elektronicko-magnetickými. Využitím tejto technickej novinky, sme schopní kontrolovať čas 

i osoby, ktorí do budovy vstupujú, resp. z nej odchádzajú. Sme v úzkom kontakte s mestskou 

políciou, ktorá dohliada na okolie našich zariadení, s cieľom zabezpečiť nerušené bývanie 

a zamedzenie vandalizmu v ich okolí. Zníženie počtu narušení večerného poriadku v letných 

mesiacoch, pripisujeme najmä častejšiemu monitoringu okolia našich budov, a v neposlednej 

rade aj účinnému preventívnemu vplyvu kamerového systému. 

Vyhodnotil:  

                                                                                                       Ing. Tibor Kornfeld 

                                                                                                             riaditeľ ZpS “ 

                  

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na svojom 40. zasadnutí, dňa 8. apríla 2014 

schválilo prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre 

seniorov na rok 2014. 

Odmena v celkovej výške do 40 % môže byť vyplatená iba po schválení Mestským 

zastupiteľstvom v Dunajskej Strede a v prípade, že Zariadenie pre seniorov má na tento účel 

dostatok finančných zdrojov. Základná sadzba ročnej odmeny bude vypočítaná z ročného 

tarifného platu. 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 

13. januára  2015 predmetný návrh prerokovala a odporúča schváliť vo výške 40 %  z úhrnu 

ročného tarifného  platu. 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Dunajskej Strede, ktorá odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Dunajskej Strede materiál schváliť.  

 


