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10. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

10. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej 

Strede na základe plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 

2015  

 

Javaslat az Idősek otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2015 – ös évi 

prémiummutatók kiértékelése alapján  

 

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta    

Beterjeszti: 

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Timea Molnár,  vedúca odboru školstva, soc. vecí, športu a kultúry MsÚ 

Felelős: 

 

 

 

Návrh na uznesenie:                          Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

     A/ schvaľuje   

 

vyplatenie ročnej odmeny na základe plnenia 

prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede za 

rok 2015 vo výške 30 % z úhrnu ročného tarifného platu  

 

 

 

Február 2016 

2016 február 



Vyhodnotenie  

plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľa Zariadenia pre 

seniorov v Dunajskej Strede za rok 2015 

 

Ukazovateľ 1. Zabezpečiť dennú a periodickú tlač pre obyvateľov zariadenia a so 

zreteľom na imobilných klientov zariadenia zabezpečiť divadelné predstavenie na území 

zariadenia (v obidvoch budovách). 

10 % 

Formou sponzorských darov je zabezpečená periodická tlač a to konkrétne noviny Pravda 

a týždenník Csallóköz – Žitný ostrov pre obyvateľov našich zariadení. 3. Novembra sme 

zabezpečili v našich penziónoch divadelné predstavenie divadelné predstavenie divadelného 

súboru z Maďarskej republiky „Európa Gyermekszínház k.f.t. Hódmezővásárhely“ 

„Spomienkové dopoludnie“. 

 

Ukazovateľ 2. Zabezpečiť prednášky pre klientov na tému „Upevňuj zdravie správnym 

smerom“ s cieľom zvyšovať úroveň poznatkov o ochrane zdravia. Pokračovať tréning 

pamäte a terapeuticko-aktivačný program pre ľudí s poruchami pamäte vyškolenými 

pracovníčkami. Tréning zamerať najmä na ľudí trpiacich demenciou a Alzheimerovou 

chorobou. 

10 % 

Pracovníčky nášho zariadenia pre seniorov, Agáta Vráblová a Bc. Mária Bertalanová, ktoré sú 

vyškolené pracovníčky zamerané na klientov s demenciou a Alzheimerovou chorobou 

v sociálnych službách, vykonávali intenzívny tréning pamäte a terapeuticko-aktivačný 

program pre našich klientov. Materiálne – technické zabezpečenie pre „muzikoterapiu“, 

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

pracovnej náplne pracovníčok, ktoré zabezpečia každodenne. Záujem o tieto aktivity je 

neustály u obyvateľov a preto budeme naďalej v tomto smere intenzívne pracovať. 

Prednášky pre klientov na tému „Upevňuj zdravie správnym smerom“ s cieľom zvyšovať 

úroveň poznatkov o ochrane zdravia bola zabezpečená pomocou prednášateľa. MUDr. Szigeti 

Zoltán. 

Ukazovateľ 3.  Z mimorozpočtových zdrojov: 

1. zorganizovať výlet pre klientov zariadenia pre seniorov a  

2. zabezpečiť dvakrát do roka návštevu divadelného predstavenia, vrátane transferu.  

10 % 

Dňa 19.6.2015 sme organizovali výlet pre našich klientov do Veľkého Medera, kde mohli 

spoznať históriu mesta a vypočuli prednášku miestneho historika Ladislava Vargu. Pozreli 

termálne kúpalisko, kde boli pozvaní na obed a mohli absolvovať okružnú poznávaciu jazdu 



vláčikom. Všetko bolo zabezpečené pomocou sponzorov ako aj doprava z Dunajskej Stredy 

do Veľkého Medera a späť. 

Využívame všetky možnosti s cieľom navštíviť kultúrne zariadenia v pôsobnosti mesta. Od 

MsKS vstupenky na kultúrne podujatia dostávame za polovičnú cenu alebo zadarmo od 

sponzorov. Peniaze potrebné na tento účel, ako aj transfer obyvateľov na divadelné 

predstavenia zabezpečujeme formou sponzorských peňažných darov. Takéto návštevy sme 

absolvovali celkovo 6x počas roka.    

 

Vyhodnotil:  

                                                                                                    Ing. Koloman Pongrácz 

                                                                                                             riaditeľ ZpS “ 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na svojom 6. zasadnutí, dňa 23. júna 2015 

Uznesením č. 110/2015/6 schválilo prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2015. 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 

27. januára 2016 prerokovala vyhodnotenie ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na rok 2015. 

Prémiové ukazovatele boli splnené v nasledovnom rozsahu:  

1. úloha splnená - 10 %  

2. úloha splnená - 10 %  

3. úloha splnená - 10 % 

 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

odporúča vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na 

rok 2015 v celkovej výške 30 %. Základná sadzba  ročnej odmeny bude vypočítaná 

z alikvótnej čiastky ročného tarifného platu. 

Odmena môže byť vyplatená  iba po schválení Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede 

a v prípade, že Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede má na tento účel dostatok 

finančných zdrojov.    

Mestská rada v Dunajskej Strede prerokovala tento návrh a odporúča schváliť. 

 

Vypracovala: Mgr. Alica Miklósová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

 

 

 

 

 

 


