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Zariadenie pre seniorov malo v  roku 2019  k dispozícii finančné prostriedky vo výške 

1.440.830,97 €, z toho bolo čerpané 1.426.964,32 €. Poskytnutý finančný príspevok zo štátneho 

rozpočtu na financovanie sociálnej služby  činil 868.032,- €. V roku 2019 neboli všetky miesta  

obsadené, preto bol vrátený finančný príspevok do štátneho rozpočtu v sume 12.601,22 € za I. až III. 

štvrťrok.  Za IV. štvrťrok bude vrátená suma 1.257,18 € v roku 2020. Táto suma je zostatkovou 

hodnotou osobitného bankového účtu, určeného na prijatie finančného príspevku z ministerstva.  

Vlastné príjmy nám boli vrátené vo výške 572.798,97 €. Zostatok na výdavkovom účte je 8,25 €.  

Zmeny rozpočtu  

Schválený rozpočet organizácie na rok 2019 bol upravený jedenkrát, uznesením zo zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  konaného dňa 26.novembra 2019.   

 

                                                                      Schválený        Upravený      Čerpanie          čerpanie 

  Ukazovateľ                                                 rozpočet          rozpočet     k 31.12.2019     resp.plnenie 

                                                                                                                                                stl.3/stl.2                      
                                                                                                                                                     V EUR                                                                     

                                                                                        1                      2                      3                      4                                                                                   

Výdavky spolu                                     1.423.852    1.453.452     1.426.964         98,18 

Bežné výdavky (600)                                        1.423.852       1.453.452         1.426.964           98,18  

Mzdy  (610)                                                          730.000          730.000            730.000          100                

Mzdy (610) od ÚPSVaR                                          2.440              2.440                   800            32,79                                                        

Poist.a prísp.zam. (620)                                        264.122          262.722            261.647            99,59 

Poist.a prísp.zam.(620) od ÚPSVaR                         1.180             1.180                   281            23,81                                                         

Tovary a ďalšie služby (630)                                407.910         441.310             421.282            95,46    

Tovary a ďalšie sl.(630) od ÚPSVaR                          300                300                     -                   -                                                  

Tovary a ďalšie sl. (630) dary                                   2.500             2.500                    702            28,08                                                          

Tovary a ďalšie sl. (630) z úhrad stravy                   9.000             9.000                 7.730            85,89                                               

Bežné transfery   (640)                                              6.400             4.000                 4.522          113,05  

 

Príjmy spolu                                         1.423.852     1.453.452    1.426.972       98,18 

Príjmy za služby (220) vlastné príjmy                   540.400           570.000          560.164          98,82 

Príjmy za služby (220) z úhrad stravy                       9.000               9.000             7.730           85,89  

Pr. z účtov finančného hosp. (243)                            -                          -                        -                -                                                                           

Vrátené pr. z predch.období (292)                             -                          -                  3.121              -                                                                                                                                         

Príj.z transferov v rámci VS (312) od ÚPSVaR        3.920                3.920             1.081          27,58  

Prij. z transferov v rámci VS (312) dary                    2.500               2.500                702           28,08 

Príjmy zo štátneho rozpočtu                                   868.032           868.032         854.174           98,41 

 
                                                                  



 

Štruktúra zamestnancov 
 

Organizačnú štruktúru stanovuje organizačný poriadok. 

V zariadení pracuje celkovo 88 zamestnancov, v nasledovnom zložení: 

 

                                                                    Počet                    Prepočítané na plný úväzok 

 

Administratíva a ostatná prevádzka          6                                            6  

Riaditeľ                                                           1                                          1,00 

Účtovník                                                          1                                         1,00 

Mzdár – Personalista                                       1                                         1,00 

Manažér štandardu a kvality                           1                                          1,00  

Odborný prac. v oblasti majetku a zásob        1                                          1,00 

Skladník                                                          1                                          1,00 

                                                                    Počet                     Prepočítané na plný úväzok            

Pracovníci odborných činností                    55                                        54 

Vedúca sociálneho úseku                                1                                         1,00 

Sociálny pracovník                                          3                                         3,00  

Vedúca zdravotného úseku                              2                                         2,00 

Denná sestra                                                     2                                         2,00 

Stredný zdravotnícky personál                         9                                         9,00 

Zdravotná sestra                                               9                                         9,00   

Opatrovateľ                                                     21                                      20,50 

Sanitár                                                              8                                         7,50 

                                                                      Počet                    Prepočítané na plný úväzok            

Pracovníci obslužných činností                    28                                       27 

Pomocná pracovná sila                                     4                                        4,00 

Upravovačka                                                   12                                      11,00 

Práčky                                                               2                                        2,00 

Údržbár                                                             3                                        3,00 

Vodič                                                                1                                         1,00 

Hlavný kuchár                                                  1                                         1,00 

Kuchár                                                              5                                         5,00       

Počet                     Prepočítané na plný úväzok            

Pracovníci iných činností       1       1    

Fyzioterapeut                                                    1                                         1,00  

                                                                                                                                

Personálny kľúč (Príloha č.1 zákona o sociálnych službách)                 stav                 norma 

Maximálny počet prijímateľov soc. Služieb na 1 zamestnanca                1,95                   2,00                    

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte         61,3 %                 52%  
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Najväčšiu časť príjmových zdrojov do nášho rozpočtu, tvorí každoročne príspevok zo štátneho 

rozpočtu. V zmysle „Zákona o rozpočtových pravidlách“, je regulácia týchto zdrojov, použiteľných 

výhradne na mzdové výdavky, limitovaných zmluvou medzi Mestom Dunajská Streda a 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu 

na financovanie sociálnej služby činil 868.032,- Eur s predpokladaným priemerným počtom 180 

obyvateľov.  

Zariadenie pre seniorov v  roku 2019 malo k dispozícii finančné prostriedky vo výške 1.440.830,97 

Eur. Príjmy zo štátneho rozpočtu v roku 2019 boli vo výške 868.032,- Eur. V roku 2019 neboli 

všetky miesta  obsadené, preto bol vrátený finančný príspevok do štátneho rozpočtu v sume 

12.601,22 Eur za I. až III. štvrťrok.  Za IV. štvrťrok bude vrátená suma 1.257,18 Eur v roku 2020. 

Táto suma je zostatkovou hodnotou osobitného bankového účtu, určeného na prijatie finančného 

príspevku z ministerstva.  Vlastné príjmy nám boli vrátené vo výške 572.798,97 Eur. Zostatok na 

výdavkovom účte bol 8,25 €. Plnenie príjmov v roku 2019 boli splnené na 98,18 %, čo je veľmi 

dobrý výsledok. Čerpanie výdavkov je primerané dosiahnutým príjmom, celkové čerpanie výdavkov 

bolo vo výške 1.426.964,32 Eur, čo predstavuje 98,18 %.  Podpísali sme dohodu o poskytnutí 

príspevku s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, podľa ktorej v roku 2019 od 

úradu práce sociálnych vecí a rodiny sme dostali 3.920,- Eur. Príjmy z transferov v rámci VS dary 

boli v sume 2.500 Eur. 

Opravy v budovách ZpS v roku 2019 boli v sume 5.720,- Eur a nákup interiérového vybavenia 

v sume 14.082,- Eur. 

Našou snahou zostáva individuálny prístup ku klientom, v záujme ich psychickej spokojnosti, 

starostlivosti o ich zdravotný stav, kvality stravy a riešenia voľno časových aktivít. Pravidelné 

bohoslužby v oboch budovách, prispievajú k udržiavaniu duševnej pohody veriacich a aktívnu účasť 

našich klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Najväčší dôraz kladieme na posilňovanie zdravotného 

úseku, vrátane dobre zariadených rehabilitačných pracovísk v oboch budovách ZpS. Zúčastňujeme 

sa kultúrno-spoločenských akcií nášho mesta a samostatne organizujeme rôzne podujatia, ktoré 

pripomínajú rodinné prostredie a zlepšujú kultúrne vyžitie našich klientov. Tieto akcie financujeme 

zo sponzorských prostriedkov ako aj pomocou sociálneho odboru mestského úradu. 

Z mimorozpočtových zdrojov sme zorganizovali návštevu rôznych podujatí a divadelného 

predstavenia.  Zabezpečujeme dennú a periodickú tlač pre obyvateľov zariadenia rôzne terapie 

a prednášky pre klientov. Z mimorozpočtových zdrojov sme nakúpili aj terapeutické pomôcky, aby 

sme obohatili prácu zameranú na prevenciu kognitívneho úpadku. Postupne dopĺňame technické 

vybavenie oboch budov a nakupujeme nemocničný nábytok. 
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Veľký dôraz kladieme na vzdelávacie aktivity našich zamestnancov, ktorí sa na špecializovaných 

školeniach pripravujú na prácu s hendikepovanou klientelou nášho zariadenia. Podobný účel majú aj 

prednášky zo strany odborníkov u nás v budove. Sústreďujeme na zdravotno-preventívnu činnosť.  
 

Záverom môjho hodnotenia by som rád poďakoval primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu za 

podporu a verím, že si svoju priazeň, voči seniorom mesta a voči nášmu zariadeniu zachová. 
 

v Dunajskej Strede dňa: 24. 02. 2020 

 

 

                          Ing. Koloman Pongrácz 

                         riaditeľ ZpS  

 

 


