
   

 
 

Materiál na rokovanie                                                                Materiál č.: ........../2015/6 

6. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

6. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi  Zariadenia pre seniorov 

na rok 2015 

 

Az Idősek otthona igazgatójának 2015-ös évi prémiummutatói 

 

 

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 

Felelős: 

 

 

 

Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu  

Határozati javaslat:           

            

     A/ schvaľuje 

B/ neschvaľuje  

 

 

     prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny 

     riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2015 

                                                              

 

     

                                                                  

                                                                  

Jún 2015 

2015 június 

 



 

Prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na rok 2015 

 

10 % 

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 % 

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 % 

Z mimorozpočtových zdrojov: 

1. zorganizovať výlet pre klientov zariadenia pre seniorov a  

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

 

10 % 

Zrealizovať „Športový deň“ pre klientov zariadenia zameraný na precvičovanie jemnej 

motoriky seniorov, zlepšenie ich vzájomnej komunikácie, upevňovanie citových väzieb. 

 

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. Výška odmeny bude vypočítaná zo súčinu tarifného platu 

vyplateného v roku 2015. 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

Východiskom pri priznaní ročnej odmeny riaditeľa Zariadenia pre seniorov sú vopred určené 

cieľové pracovné úlohy so záväzne stanoveným spôsobom prémiovania.  

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda dňa 1. júna 2015 predmetný návrh prerokovala a odporúča schváliť nasledovne: 

 

Prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na rok 2015 

10 % 

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 % 

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 % 

Z mimorozpočtových zdrojov: 

1. zorganizovať výlet pre klientov zariadenia pre seniorov a  

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

 

Odmena v celkovej výške do 30 % 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. Výška odmeny bude vypočítaná zo súčinu tarifného platu 

vyplateného v roku 2015. 

 

Vypracovala: Mgr. Alica Miklósová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

 


