
Komentár k rozboru hospodárenia ZpS za rok 2021 I. polrok 

Najväčšiu časť príjmových zdrojov do nášho rozpočtu, tvorí každoročne príspevok zo 

štátneho rozpočtu, a príjmy za poskytované služby. 

Príjmy zo štátneho rozpočtu v 1. polroku 2021 boli vo výške 543.767,53 Eur. Vlastné príjmy 

za služby boli celkovo 272 458,- Eur. Plnenie príjmov v 1. polroku 2021 boli splnené na 

46,94 %, čo je veľmi dobrý výsledok, nakoľko v zariadení je potrebné vytvoriť izolačné izby. 

Čerpanie výdavkov je primerané dosiahnutým príjmom, celkové čerpanie výdavkov bolo vo 

výške 676 974 Eur, čo predstavuje 37,84 %. Za neobsadené postele v tomto polroku nebol 

vrátený žiadny príspevok.  

Podpísali sme dohodu o poskytnutí príspevku s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Dunajská Streda, podľa ktorej úrad schválil príspevok na podporu zamestnávania UoZ 

prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 15.489,72  Eur. Kvôli príspevku 

boli prekročené príjmy z transferov v rámci VS – od ÚPSVaR  a výdavky s tým spojené na 

mzdy a odvody zamestnancov.  

Plánované príjmy z transferov rámci VS – (dary) sme vedeli plniť už v prvom polroku na 

100%. Dostali sme aj rôzne vecné dary, ako ochranné pomôcky, potraviny a materiálovo-

technické vybavenie. 

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

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

dôraz kladieme na posilňovanie zdravotného úseku, vrátane dobre zariadených 

rehabilitačných pracovísk v oboch budovách ZpS. Zabezpečujeme dennú a periodickú tlač pre 

obyvateľov zariadenia rôzne terapie, psychologickú poradňu. Z mimorozpočtových zdrojov 

sme nakúpili aj terapeutické pomôcky, aby sme obohatili prácu zameranú na prevenciu 

kognitívneho úpadku. Postupne dopĺňame technické vybavenie oboch budov. 

 

Veľký dôraz kladieme na vzdelávacie aktivity našich zamestnancov. Sústreďujeme na 

zdravotno-preventívnu činnosť. Bohužiaľ 1. polrok 2021 bol neustáli boj s pandémiou 

COVID-19, ktoré sme zvládli pomocou rôznych dotácií, mimorozpočtových zdrojov a so 

spoluprácou mesta Dunajská Streda. 
 

v Dunajskej Strede dňa: 06. 09. 2021 
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