
Komentár k rozboru hospodárenia ZpS za rok 2022 I. polrok 

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

rozpočtu a príjmy od klientov za poskytované služby. 

Príjmy zo štátneho rozpočtu v 1. polroku 2022 boli vo výške 598.067,64 Eur. Vlastné príjmy 

za služby boli celkovo 308 099,- Eur. Plnenie príjmov v 1. polroku 2022 bolo dosiahnuté na 

47,46 %. Čerpanie výdavkov je primerané k dosiahnutým príjmom. Celkové čerpanie 

výdavkov bolo vo výške 813 993 Eur, čo predstavuje 40,31 %. Za neobsadené lôžka v tomto 

polroku bolo vrátených 36.941,50 Eur čiastočne aj z dôvodu zmenených podmienok 

vyúčtovania štátnej dotácie zo strany ministerstva. V obidvoch budovách sme nastálo 

vytvorili izolačné miestnosti, preto bolo potrebné vykonať aj určité organizačné zmeny  

v priestorových podmienkach, čo bude mať za následok zníženie kapacity obidvoch budov 

o 5 miest.  

Fluktuácia resp. nedostatok zamestnancov na niektorých pracovných pozíciách (zdravotná 

sestra, opatrovateľ/ka) mala za následok potrebu zvýšenia platov zdravotníckeho personálu. 

Na rozpočtový rok 2022 predpokladáme zvýšenie režijných nákladov, najmä energetických 

výdavkov o viac ako 32 000 Eur. Neustály nárast cien potravín a samotných materiálov, 

elektriny a avizované zvýšenie miezd zamestnancov verejnej správy v roku 2023 negatívne 

bude vplývať na hospodárenie zariadenia v nasledujúcich rokoch, čo môže znamenať nutnosť 

prehodnotiť aj úhrady za poskytované sociálne služby v ZpS. 

 

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

starostlivosti o ich zdravotný stav, kvality stravy a riešenia voľnočasových 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 sa na 

zdravotno-preventívnu činnosť. Bohužiaľ, 1. polrok 2022 bol neustály boj s pandémiou 

COVID-19, ktorý sme zvládli pomocou rôznych dotácií, mimorozpočtových zdrojov 

a v spolupráci s mestom Dunajská Streda. 



 

V Dunajskej Strede dňa: 27. 07. 2022 

 

 

                          Ing. Koloman Pongrácz

                         riaditeľ ZpS

  

 


