
Komentár k rozboru hospodárenia ZpS za rok 2018 

 

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 705.744,- € 

s predpokladaným priemerným počtom 170 obyvateľov.  

Zariadenie pre seniorov v  roku 2018 malo k dispozícii finančné prostriedky vo výške 

1.291.504,88 €. Príjmy zo štátneho rozpočtu v roku 2018 boli vo výške 705.744,- Eur. 

Vlastné príjmy za služby k 31. 12. 2017 boli celkovo 549.069,- Eur. Plnenie príjmov v roku 

2018 boli splnené na 96,33 %, čo je veľmi dobrý výsledok. Čerpanie výdavkov je primerané 

dosiahnutým príjmom, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 1.291.501,- Eur, čo 

predstavuje 98,61 %.  Na základe metodického pokynu MPSVaR sme povinní vrátiť do 

štátneho rozpočtu finančné prostriedky za neobsadené postele, ktorých doba presahuje 30 dní. 

Výška prostriedkov, ktoré sme museli vrátiť je 0,- Eur k 31. 12. 2017 nakoľko v roku 2018 

boli všetky miesta  obsadené. Podpísali sme dohodu o poskytnutí príspevku s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, podľa ktorej v roku 2018 od úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny sme dostali 24.263,- Eur.  

Opravy v budovách ZpS v roku 2018 boli v sume 32.048,- Eur. V budove na ul. gen. Svobodu 

1948/10, sme dokončili výmenu všetkých okien a balkónových dverí, pri ktorých sme snažili 

zabezpečiť aj bezbariérovosť.  

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. 
 

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: 22. 02. 2019 

 

 

                          Ing. Koloman Pongrácz

                         riaditeľ ZpS

  

 


