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Väčšina starších ľudí berie pobyt v zariadení pre
seniorov ako katastrofu. Naopak, ja som snívala o tom, prežiť starobu v zariadení. Žijem v domove
už šesť rokov a som rada, že som sa tak rozhodla. Náš domov nám poskytuje voľnosť, kultúrne a
športové vyžitie a hlavne výbornú opateru, k čomu prispieva dobrý výber pracovníkov zariadenia.
Mojou snahou je na oplátku čo najviac prispievať k celkovej pohode a dobrej nálade.

Počas nášho už sedemročného pobytu v sociálnom zariadení pre seniorov môžeme
konštatovať, že poskytované služby sú k našej spokojnosti, ako zo strany zdravotnej opatery,
stravovania aj ubytovania. Treba vyzdvihnúť kultúrnu činnosť, ktorá spočíva v rôznych záujmových
krúžkoch, vychádzky mestom, účasť na kultúrnych podujatiach v kultúrnom dome v Pezinku. Za
účelom skrášlenia okolia nášho ústavu usporadúvajú sa pracovné brigády, ktorých sa radi
zúčastňujeme.
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1. Základné identifikačné údaje DSSaZPS
Názov zariadenia:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Hrnčiarska 37 , 902 01 Pezinok
Tel.: 033 / 643 20 22
Fax: 033 / 643 20 23
E-mail : dssazps.pezinok@centrum.sk
webová stránka: www.dssazps.pezinok.sk
IČO : 317 703 98
Registračné číslo : 58/2009/1 - soc
Právna forma : Rozpočtová organizácia
Štatutárny zástupca : PaedDr. Viola Schmidtová
2.Poslanie ,vízia, hodnoty a ciele zariadenia
Poslaním zariadenia je rozvíjať sociálne služby po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke.
Kvantitatívne v oblasti rozširovania služieb pre obyvateľov, ktorí si vyžadujú vo vyššej miere
sociálno-zdravotné služby, a to na základe stále vysokej požiadavky na umiestňovanie týchto
občanov.
V organizácii je kladený dôraz na kvalitu služieb, ktorá sa prejavuje v primeranom a esteticky
upravenom prostredí. Zariadenie má veľmi dobré personálne a priestorové podmienky pre
zvyšovanie kvality služieb a implementáciu individuálnych rozvojových plánov a štandard kvality
služieb.
Víziou zariadenia je otvorenosťou voči novým prístupom v sociálnych službách.
Hlavným cieľom všetkých zamestnancov a zariadenia je spokojnosť prijímateľov sociálnej
služby, všestranný rozvoj a ich aktívny život.
Naším ďalším cieľom je zapájať prijímateľov sociálnej služby do činnosti súvisiacej s prevádzkou
zariadenia. Ku kvalite a forme poskytujúcich služieb sa prijímatelia môžu vyjadrovať na
pravidelných mesačných stretnutiach s vedením zariadenia a jeho personálom a
tiež
prostredníctvom výboru obyvateľov, čím by sa odstránili i psychické bariéry (nevšímavosť,
neochota, neinformovanosť )medzi prijímateľom a zamestnancami a vzniku možných konfliktov.
Vedenie zariadenia je osobne motivované pre presadzovanie zmien, ktoré vedú k zlepšovaniu
podmienok života obyvateľov. Dáva priestor zamestnancom k možnosti profesionálneho rozvoja
a je otvorené a podporné voči obyvateľom domova.
Personál zariadenia má dostatočné odborné vzdelávanie. Zamestnanci zariadenia majú možnosti
ďalšieho vzdelávania a aj využívania získaných poznatkov v praxi.
Zariadenie poskytuje služby na základe zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v domove
sociálnych služieb, zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení. V zariadení sa poskytujú
služby bývania, pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálneho poradenstva,
sociálnej rehabilitácie, ošetrovateľskej starostlivosti, stravovania atď. Prijímatelia sociálnych
služieb v zariadení bývajú v samostatných obytných miestnostiach, ktoré majú zariadené na základe
vlastných potrieb a želaní.
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V každej obytnej miestnosti je hygienické zariadenie (WC, kúpelňa).
Prijímatelia sociálnych služieb v ležiacej časti DSS a v špecializovanom zariadení na prízemí
bývajú v 2 posteľových obytných miestnostiach .
Obyvatelia zariadenia sa môžu podieľať na rôznych typoch kultúrnych, záujmových činnosti,
rehabilitácii a pracovnej terapii. Diplomovaný fyzioterapeut cvičí s obyvateľmi každý deň
individuálne pri lôžku alebo aj v skupinách. Cieľom jeho práce je zmiernenie funkčných
obmedzení, zlepšenie nezávislosti, zvýšenie kvality života a zlepšenie sociálnej reintegrácie.
Zariadenie ponúka aj doplnkové služby ako sú masér, pedikúra, kaderník a pod.
V zariadení pracujú dve sociálne pracovníčky, špeciálny pedagóg a terapeut, ktoré pripravujú
individuálne rozvojové plány v spolupráci s obyvateľmi zariadenia. Spolupráca je podmienená
z veľkej časti záujmom a ochotou jednotlivých obyvateľov. Individuálna práca s prijímateľmi
sociálnych služieb je veľmi ťažká, ale otvorenosť a spolupráca jednotlivých oddelení a pracovníkov
môže viesť k jej vyššej kvalite. Ochota prijímateľov sociálnych služieb spolupracovať pri
individuálnom plánovaní je podmienená ich zdravotným stavom a sociálnou situáciou, kde časť
obyvateľov zatiaľ nevidí potrebu tohto typu služby.
V súčasnosti je prevažná časť sociálnej práce s prijímateľmi smerovaná na skupinové činnosti napr.
knižnica, krúžky, terapie a pod. a na individuálnu prácu s prijímateľmi. Tieto formy aktivít sú
u obyvateľov populárne.
V rámci individuálneho prístupu pracovníci prezentovali dobrú spoluprácu medzi oddeleniami. Je
dôležité aby sa na individuálnom plánovaní podieľali aj pracovníci ostatných oddelení, nielen
sociálneho.
Silné stránky DSSaZPS
Slabé stránky DSSaZPS
- našou prioritou je individuálny rozhovor s klientom,
- dobrá spolupráca so všetkými úsekmi v našom
zariadení, hlavne so zdravotným úsekom,
- ľudskosť, dobré morálne a povahové vlastnosti ku

- nedostatočný počet zamestnancov na úseku
sociálnom a zdravotnom,
- zlepšiť komunikáciu s rod. príslušníkmi,
- absencia motorového vozidla na účel zabezpečenia

klientom, ochota pomáhať, sociálne cítenie

zdravotných a sociálnych potrieb pre klientov mimo

a spolupatričnosť,

nášho zariadenia

- veľmi dobré vzťahy medzi zamestnancami ,
- dobrá komunikácia a spolupráca s rodinami klientov,
- odborne vyškolení zamestnanci zariadenia
- empatický prístup zamestnancov

- nedostatočné finančné ohodnotenie
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3. História a analýza doterajšej činnosti a informácie o poskytovaných službách v DSS a ZPS
a)Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov bol zriadený Krajským úradom v Bratislave
ako rozpočtová organizácia od 01. marca 1997 pod názvom Domov – penzión pre dôchodcov(ďalej
len DPD), kde prešiel viacerými zmenami. Na začiatku DPD poskytoval základnú starostlivosť len
občanom , ktorí dosiahli vek rozhodný pre poberanie starobného dôchodku a ktorých zdravotný
stav je taký , že nepotrebujú komplexnú starostlivosť. Okrem základnej starostlivosti sa im
poskytovali aj ďalšie služby ako je upratovanie, pranie, drobná údržba, kultúrno-záujmová činnosť,
poradenstvo, rehabilitácia, stravovanie. Ale po ročnej skúsenosti sme už mali občanov, ktorí
potrebovali komplexnú starostlivosť. Preto
bol schválený projekt Reprofilizácie DPD
a penziónová časť sa reprofilizovala na domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre
dospelých s duševnými poruchami a poruchami správania.
b)Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 1. júla 2002 k
prechodu zriaďovateľskej funkcie Domova dôchodcov a Domova – penziónu pre dôchodcov do
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
c)Do 1.04.2009 sme boli kombinované zariadenie sociálnych služieb, ktorého kapacita bola 84
miest z toho 16 miest, pre poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb pre dospelých
s duševnými poruchami a poruchami správania,30 miest pre poskytovanie starostlivosti v domove
dôchodcov a 38 miest pre poskytovanie starostlivosti v domove – penzióne pre dôchodcov.
d) V apríli 2009 sa zmenil názov zariadenia na Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov.
e) Od 1.6.2011 sme rozšírili poskytovanie sociálnych služieb o poskytovanie sociálnych služieb v
špecializovanom zariadení s počtom miest 9 na prízemí v bloku C .
Kapacita DSS,ZPS aŠZ 100 miest, z toho:
57 miest v domove sociálnych služieb, forma sociálnej služby: celoročná pobytová, Hrnčiarskej 37,
18 miest v zariadení pre seniorov, forma sociálnej služby: celoročná pobytová, na Hrnčiarskej 37,
9 miest v špecializovanom zariadení, forma sociálnej služby: celoročná pobytová, na Hrnčiarskej 37,
16 miest v domove sociálnych služieb, forma sociálnej služby: celoročná pobytová, Hrnčiarskej 35.

Počet zamestnancov k 31.12.2014 bol 50,0.
Priemerný vek občanov je 79 rokov.
Priemerná výška príjmu a priemerná úhrada v DSS , ZPS a ŠZ za rok 2014
Druh sociálnej služby

Priemerná výška príjmu

Priemerná úhrada

DSS
ZPS
ŠZ

389,87€
396,75€
387,69€

258,45€
212,29€
262,82€

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v DSS , ZPS a ŠZ za rok 2014
Druh sociálnej služby

priemerné EON

DSS
ZPS
ŠZ

734,54€
687,76€
808,38€
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4.Činnosť sociálno – zdravotného úseku
Činnosť úseku ošetrovateľskej starostlivosti:
je zameraná na komplexnú opatrovateľskú starostlivosť, na uspokojovanie bio-psychosociálnych a
duchovných potrieb občanov, v súlade s koncepciou ošetrovateľstva, vykonávaním aktívnej a
pasívnej ošetrovateľskej starostlivosti, pod vedením manažérky sociálno – zdravotného úseku, 6
sestier, 1 fyzioterapeut,21opatrovateliek .
Každý opatrovateľský, ošetrovateľský a zdravotný problém, mimoriadna situácia sa okamžite
tímovo rieši s manažérkou, ktorá metodicky usmerňuje, koordinuje úsek a taktiež koordinuje práce
so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť / poliklinika, nemocnica/.
Do DSS a ZPS podľa rajonizácie prichádza každý pondelok psychiater, každý štvrtok praktický
lekár .
Činnosť sociálneho úseku:
Sociálni pracovníci zabezpečujú sociálnu agendu vrátane poskytovania základných sociálno –
poradenských služieb prijímateľom sociálnej služby DSS a ZPS. Vydávajú zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby na základe rozhodnutia o odkázanosti a potrieb prijímateľov sociálnej služby.
Vedú osobné spisy občanov DSS a ZPS a správnu agendu. Spolupracujú s MÚ, zdravotníckymi
zariadeniami a inými orgánmi. Iniciatívne napomáhajú prijímateľom DSS a ZPS pri vybavovaní
úradných a súkromných záležitostí, presadzujú záujmy a práva prijímateľov DSS a ZPS tam, kde
oni na to nestačia. Vytvárajú a udržujú neustály kontakt s rodinou a s príbuznými. Pri úmrtí občana
zabezpečujú vybavenie všetkých potrebných záležitostí s pohrebom a evidujú jeho osobné
vlastníctvo komisionálne zápisnicou. Vypracovávajú mesačne predpis o úhradách za poskytovanú
sociálnu službu. Sú dlhodobým osobným poradcom prijímateľov a ich rodín. Zabezpečujú úschovu
cenných vecí. Podporujú účasť občanov na spoločenskom živote. V spolupráci s ostatnými
zamestnancami oddelenia vypracovávajú individuálne plány rozvoja osobnosti a realizujú programy
sociálnej adaptácie, integrácie a rehabilitácie. Súčasťou činnosti úseku je realizovanie kultúrnych
podujatí a záujmovej činnosti.
Z aktivít, ktoré sa realizujú v zariadení spomeniem aspoň tieto hlavné:
S prijímateľmi realizujeme pravidelné rehabilitačné, terapeutické a voľno časové aktivity. Výber
konkrétnych aktivít podriaďujeme celkovému zdravotnému stavu, záľubám a možnostiam každého
jednotlivca. Prijímatelia sa radi zúčastňujú dopoludňajších pracovných terapii. V týchto činnostiach
sa realizujú pohybové aktivity, spoločenské hry, rozhovory, výtvarné techniky. Veľký záujem je
o čítanie rôzneho druhu literatúry. Spoločné dopoludnia s bohatým programom napĺňajú časový
priestor prijímateľov, ale hlavne ich vnútorne uspokojujú a napĺňajú.
Obyvatelia sa radi zúčastňujú spoločenských posedení organizovaných zariadením. Svojou účasťou
sa zapájajú aktívne do kultúrneho programu. Sú to pásma hovoreného slova, príhovory ale hlavne
spevácke výkony. Ku kultúre patria aktivity organizované v našej knižnici, ktorú obyvatelia veľmi
radi navštevujú. Zaujímavé bývajú besedy s pozvanými hosťami z oblasti kultúry a cestovania.
S obľubou sa zúčastňujú vychádzok do blízkeho okolia s cieľom spoznať históriu mesta Pezinka.
Okrem týchto aktivít sa pre našich obyvateľov koná 1 x v mesiaci katolícka sv. omša v spolupráci
s kňazmi z Františkánskeho rádu z Pezinka pôsobiacich Kláštorného kostola.
Pravidelne každý piatok prichádzajú k nám dobrovoľníčky Máriinej Légie na Spoločné modlenie
s našimi mobilnými aj imobilnými obyvateľmi od 10,00 hod do 11,30 hod v spoločenskej
miestnosti, tiež na individuálne stretnutia podľa potreby našich obyvateľov.
Naši obyvatelia stretávajú v knižnici DSS na pozeraní filmov o prírode a kultúrnych pamiatkach.
Premietanie vedie náš obyvateľ p. Alojz Sloboda.
Pravidelnosť a aktuálnosť tém aktivít sa prispôsobujú individuálnym potrebám a záujmom našich
obyvateľov.

5.Aktivity s obyvateľmi DSS a ZPS Pezinok v roku 2014
január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

Dňa 20.1. sme sa zúčastnili Vernisáži výstavy obrazov umelcov z Kovačice pod názvom „ Insita
z Kovačice “ v kultúrnom centre v Pezinku v minigalérii.
28.1. bolo stretnutie s historikom Pavlom Dvořákom v Okresnej Malokarpatskej knižnici v Pezinku.
13. 2.S humorom to ide ľahšie“ - takto sme nazvali podujatie pre všetkých, ktorí majú radi dobré
vtipy a poéziu.
Dňa 26.2. sa uskutočnilo stretnutie na tému: „100 rokov od začiatku 1. sv. vojny a udalosti, ktoré sa
odohrali potom, až do dnešných dní.“ s pánom docentom Viktorom Wittlingerom .
28. 2. V DSS sme usporiadali pre našich obyvateľov Fašiangové posedenie. Program si pripravili naši
obyvatelia. Úvodom zaspievali známu pieseň „Fašiangy Turíce, veľká noc ide...“, potom vtipnými
básňami priblížili sviatky hojnosti. Fašiangové zvyky na dedine a v meste priblížili zaujímavým
a vtipným rozprávaním.
Tvorivé dopoludnia:
V mesiaci február sme na pracovných terapiách s obyvateľmi vyskúšali opäť papierovú techniku. Do
práce sme zapojili aj nové obyvateľky. O tom, že technika pletenia z papiera je široko použiteľná
svedčili výrobky k sviatku Valentína a MDŽ. Srdiečka z drôtu prepletali papierom, bavlnkami
a ozdobovali korálkami a drobnými kvietkami. Nové výrobky sme darovali návštevníkom, ktorí prišli
do nášho zariadenia počas februárových dní.
Dňa 3.3. sme sa zúčastnili Vernisáže výstavy M. Grella a Ľ. Fellnera: „Neznáma Afrika“. v
kultúrnom centre v Pezinku.
27. 3. sme navštívili Výstavu: „Horí, horí“ v , Malokarpatskom múzeu v Pezinku.
2.4. Naši seniori sa zúčastnili na pôde MPSVaR v Bratislave na Veľkonočnom predaji
s veľkonočnými výrobkami .
4.4.Za pekného počasia sme sa s našimi obyvateľmi vybrali na vychádzku do mesta, kde sme zobrali
aj obyvateľov na vozíkoch. Cieľom vychádzky bola výstava s názvom „Ftáci“ v kultúrnom centre
v Pezinku. Z výstavy sme sa prešli po Štefánikovej ulici až do Zámockého parku, kde sme sa potešili
pohľadom na kačičky, pávov a okolitú prírodu
Dňa 9.4. naši obyvatelia navštívili Schaubmarov mlyn v Pezinku.
Dňa 16. 4. sme pre našich seniorov pripravili v našom zariadení Veľkonočné posedenie. Kultúrny
program si pripravili žiaci zo Základnej školy na Fándlyho ulici v Pezinku, pod vedením p. uč. Aleny
Rozbeskej. Predstavili sa pekným pásmom ľudových piesní, tancov, a riekaniek. Na akordeóne ich
sprevádzala p. učiteľka. V závere programu deti rozdali našim seniorom medovníčky, ktoré spolu
s pani učiteľkou piekli a zdobili. V druhej časti programu vystúpil folklórny súbor „Obstrléze“,
v ktorom sú členmi aj naši obyvatelia. Známymi ľudovými piesňami potešili našich seniorov, ktorí si
zaspievali spolu so súborom. Na toto milé stretnutie budú naši seniori radi spomínať.
9. 5. Spolu s našimi obyvateľmi sme sa zúčastnili programu pod názvom „Máj lásky čas“, v podaní
folklórneho súboru „Radosť“. Program sa konal v malej sále kultúrneho centra v Pezinku.
16. 5. Májové dopoludnie si spestrili naši obyvatelia účasťou programu Mirka Turčana a MO Matice
slovenskej pod názvom „Kytice Matice“.
17. 5.V Kultúrnom centre v Pezinku sa konala krajská prehliadka speváckych súborov seniorov pod
záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. O. Solgu. Organizátorom podujatia bol folklórny súbor
„Obstrléze“, ktorého členmi sú aj naši obyvatelia. Na prehliadke sa zúčastnili súbory, ktoré už naši
obyvatelia videli aj v minulom roku a ktorých spev sa im veľmi páčil. V tomto roku vysoká úroveň
vystupujúcich. Päť hodín spevu a tanca rozveselil divákov, ktorí boli prevažne seniori. V publiku
nechýbali aj naši obyvatelia. Odchádzali s peknými zážitkami.
27. 5.V poslednom májovom týždni sa uskutočnilo v našom DSS a ZPS stretnutie obyvateľov pri
príležitosti Dňa matiek. Kultúrny program si pripravili deti z CMŠ sv. Jakuba a žiaci zo Základnej
školy Na bielenisku v Pezinku.
5. 6.Naši obyvatelia sa zúčastnili ďalšej vychádzky do centra mesta v Pezinku. Cieľom vychádzky
bola prehliadka nádvoria Krušičovej kúrie, výstava diel výtvarníka pána Igora Piačku v
Malokarpatskom múzeum a výstava prác žiakov ZUŠ p. D. Tykovej v minigalérii Kultúrneho centra.
9. 6. Sme privítali v našom DSS a ZPS p. doc. Viktora Wittlingera a jeho manželku. Na stretnutie sa
naši obyvatelia veľmi tešili. Pán Wittlinger si pripravil zaujímavé premietanie, ktoré bolo
pokračovaním z minulého stretnutia. Témou bolo „Všetko čo sa odohralo za posledných rokov“.
20. 6.V našom zariadení DSS a ZPS privítali hostí z Matice Slovenskej na stretnutí pod názvom
„Kytice z Matice“.
8.7. Naši obyvatelia navštívili v Schaubmarovom mlyne na Cajle výstavu pod názvom „Bábky

august

september

október

november

december

v mlyne“. .
13. 7.Naši obyvatelia navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku. V priestoroch pivnice si pozreli
krásnu výstavu keramiky pani Márie Hanúskovej / rod. Turanskej / z Pezinka.
13.8.„Spomienky – nežné a láskavé“ Poetický názov výstižne pomenoval ďalšie pokračovanie
stretnutia našich obyvateľov s poéziou a prózou. Stretnutie sa konalo v knižnici nášho zariadenia.
Program si pripravili členovia z Klubu Venuša v Pezinku a naše obyvateľky p. Wengová , p.
Démuthová a p. Sloboda..
17.8. „Dychovky v preši“. Posledná augustová nedeľa zavŕšila podujatie venované dychovej hudbe
a jej priaznivcom. Naši obyvatelia a obyvateľky sa počas júla a augusta zúčastnili posedení pri hudbe
a pekných pesničkách.
Dňa 11. septembra 2014 sa stretli naši seniori z DSS a ZPS na Hrnčiarskej ulici s členmi Matice
slovenskej a jej hosťami na stretnutí pod názvom „Kytice z Matice“.
Naši seniori sa zúčastnili 4. župnej seniorskej olympiády, ktorá sa uskutočnila 20. 9. 2014 v zariadení
soc. služieb Rosa v Bratislave. Organizátorom bol Bratislavský samosprávny kraj.
10.10. Naši obyvatelia sa zúčastnili podujatia „Jablkového hodovania“ v Pezinku,pomáhali s
predajom v stánkoch s koláčmi. Ďalším dôvodom prečo majú radi toto podujatie je vôňa koláčov
pečených z jabĺk a príjemní predávajúci v stánkoch. Zaujímavé sú sprievodné podujatia, medzi ktoré
patria tvorivé dielne a divadielka.
Dňa 15. 10. sa uskutočnila v našom zariadení beseda „Chute nášho regiónu“ s p. Máriou Sklárovou
zo Šenkvíc . Toto podujatie sme zorganizovali v spolupráci s Okresnou malokarpatskou knižnicou
v Pezinku.
Dňa 29.10.sme sa zúčastnili v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre predstavenia „Lacko
a more“.
Dňa 7. 11. 2014 sme v DSS a ZPS uskutočnili pre našich obyvateľov posedenie pri príležitosti
„Mesiaca úcty k starším“. Na úvod sme privítali pani podpredsedníčku BSK p. Gabrielu Németh, pani
riaditeľku odboru soc. pomoci z BSK p. Michaelu Šopovú, spevácky súbor Radosť a našich
obyvateľov. Po úvodnom slove a príhovore hostí vystúpili pásmom hovoreného slova naši obyvatelia.
V programe vystúpili pásmom známych ľudových piesní spevácky súbor Radosť.
4.12.“Rok tradícii v živote nášho ľudu“. Dňa 4.12. sa uskutočnilo stretnutie pracovníčok
Malokarpatského múzea v Pezinku s našimi obyvateľmi na besede „Rok tradícii v živote nášho ľudu“.
6.12. – „Stretnutie s Mikulášom“. V spolupráci s mestom Pezinok a členmi mestskej polície
v Pezinku potešila našich obyvateľov návšteva Mikuláša, anjela a čerta. Sladkosťami a pekným
slovom povzbudili všetkých . Na toto milé stretnutie budú dlho spomínať.
18. 12. sa uskutočnilo v našom zariadení vianočné posedenie pre našich obyvateľov. Kultúrny
program pripravili naši obyvatelia, žiaci zo základnej školy na Fándlyho ul. v Pezinku s pani
učiteľkou Alenkou Rozbeskou a folklórny súbor Radosť z Pezinka. V pásme hovoreného slova
a pekných vianočných kolied potešili všetkých prítomných.
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6.Činnosť na prevádzkovom úseku
Technický stav zariadenia DSS a ZPS, obytných jednotiek a funkčnosť jednotlivých zariadení je
v dobrom stave. Zistené závady a nedostatky sú nahlasované písomne, alebo verbálne
s prihliadnutím na ich závažnosť a rozsah. Odstraňovanie závad a nedostatkov je uskutočňované
v závislosti od ich rozsahu, závažnosti a finančnej náročnosti, vlastnou údržbou. Kontrola
technického stavu a funkčnosti jednotlivých zariadení je vykonávaná pravidelne v mesačných
intervaloch, alebo pred nástupom obyvateľa do DSS a ZPS. Zistené nedostatky sú operatívne
odstraňované.
7.Rozbor hospodárenia za rok 2014

1. Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami za rok

2014

I.

Príjmy
223Plnenie príjmovej časti rozpočtu (289 523,24€ € )
DSSaZPS Pezinok splnil rozpočtové príjmy za rok 2014 na 100,20% (290 113,15 €)
II. Výdavky (A. Bežné výdavky a B. kapitálové výdavky )
II.A. Bežné výdavky
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (422 494,36 €)
Mzdové prostriedky spolu s náhradami, príplatkami a odmenami boli za rok 2014 čerpané
na 99,98 %.
620 – Poistné a prísp. Zamestnávateľa do poisťovní a NÚP (147 661,48 €)
Čerpanie za rok 2014 je 100,00 %.
630 – Tovary a ďalšie služby (266 114,72 €)
Výdavky boli čerpané podľa rozpočtovaných položiek a uzavretých zmlúv.
Čerpanie položky 630 za rok 2014 je na 99,66 %.
640 – Bežné transféry (2752,00 €).
Čerpanie položky 640 za rok 2014 je na 99,97 %
Čerpanie položky 600 bežné výdavky za rok 2014 je na 99,77 %.
Rozpočet k 31.12.2014
Skutočnosť
Zostatok
600

841 602,56€

840633,26€

610
620
630
630

422 494,36 €
147 661,48 €
266 114,72 €
2 580,00 €

422 425,70 €
147 661,48 €
265 214,82 €
2 580,00 €

68,66 €
00,00 €
899,90 €
0,00 €

2 751,26 €

0,74 €

969,3 €

kod 00303

640

2 752,00 €

II.B. Kapitálové výdavky (700)
Našej organizácií boli v roku 2014 pridelené kapitálové výdavky na dodávku a montáž
požiarnych uzáverov
Rozpočet k 31.12.2014
Skutočnosť
Zostatok
700
20 446,80€
20 446,80€
0€
713
20 446,80€
20 446,80€
0€
III. Zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2014
DSS a ZPS nemal k 31.12.2014 žiadne neuhradené faktúry.
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IV. Pohľadávky
Naša organizácia vedie k 31.12.2014 pohľadávky vo výške:
a)7 438,65 € voči neziskovej organizácii Centrum privátnych sociálnych služieb Privilégium, n.o.,
ktorá neuhradila nájomné a prevádzkové náklady a za vyúčtovaciu faktúru (č. 1000108) za
Hrnčiarsku 35 za rok 2007 a
b) 2 822,52 € voči piatim obyvateľom DSSaZPS Pezinok.
c) 3001,14€ € voči Ing. Miroslavovi Fialovi za prenájom kuchyne a prev.náklady za rok 2013 a
2014 .
V.PREHĽAD O STAVE MAJETKU K 31.12.2014

Budova
021
DhHM stroje 022
DhHMauto,ploš 023
DDhM
028
Pozemky
031
HDM spolu
DHM a DNM 750
Mat.zásoby
112
Peniaze
211
Ceniny
213
Maj. vedený v OE
Knižnica
MC,CD,video pás.

Stav majetku
k 31.12.2013
(v €)

Stav majetku
k 1.1.2014
(v €)

Prírastky
k 31.12.2014
(v €)

Úbytky
k 31.12.2014
(v €)

Stav majetku
k 31.12.2014
(v €)

2 394 902,81
153 643,32
24 776,93
104 454,21
323 431,45
3 001 208,72
138 303,75
12 080,81
0
900,00
12 658,14
7 595,14
778,48

2 394 902,81
153 419,32
24 776,93
104 454,21
323 431,45
3 001 208,72
138 303,75
12 080,81
0
900,00
12 658,14
7 595,14
778,48

20 446,80
0
0
0
0
20 446,80
4 798,62
13 480,82
0
8 333,25
355,64
0
0

0
0
0
3 432,47
0
3 432,47
2 585,13
13858,80
0
8322,90
275,35
0
0

2 415 349,61
153 643,32
24 776,93
101 021,74
323 431,45
3 018 223,05
140 517,24
11 702,83
0
910,35
12738,43
7 595,14
778,48

Stav k 31.12.2014
zistený
inventarizáciou
(v €)
2 415 349,61
153 643,32
24 776,93
101 021,74
323 431,45
3 018 223,05
140 517,24
11 702,83
0
910,35
12738,43
7 595,14
778,48

Inv. rozdiel
+ prebytok
- manko
(v €)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VI. Ostatné
Odpisy majetku v roku 2014 boli riadne zaúčtované.
10.Záver
Všetky úseky v našom zariadení pracujú v zmysle súčasnej platnej legislativy .
Za vypracovanie výročnej správy za úsek sociálno- zdravotný sú zodpovedné Mgr. Kamila
Červenková, Bc. Helena Sprušanská , Mgr. Dana Hreusová a PaedDr. Viola Schmidtová.
Za vypracovanie analýzy a rozboru je zodpovedná Paulína Letnická a PaedDr. Viola Schmidtová

Za vypracovanie činnosti na prevádzkovom úseku je zodpovedný Peter Stručka.

V Pezinku 31.03.2014
Vypracovali: Mgr.Kamila Červenková ,Bc.Helena Sprušanská ,Mgr. Dana Hreusová ,Paulína Letnická,
PaedDr. Viola Schmidtová,Peter Stručka
schválila: PaedDr. Viola Schmidtová

