Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov
Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2009
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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:

Domov sociálnych služieb pre dospelých a domov dôchodcov
( ďalej len „ DSS a DD“ )

Adresa sídla:

Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín

Kontakt (sekretariát):

tel.: ++421 43 5831822, fax: ++421 43 5831833,
e-mail: sekrriad@vuczilina.sk
www.dsstvrdosin.sk

Zriaďovateľ:

Žilinský samosprávny kraj ( ďalej len „ ŽSK“)

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

1. 1. Vedenie organizácie
Riaditeľka
Zástupca riaditeľky

Mgr. Mária Bobáková
Ing. Bibiána Trnková

Členovia vedenia organizácie:
Vedúca sociálno-terapeutického úseku
Vedúca ošetrovateľského úseku
Vedúca ekonomického úseku
Vedúci hospodárskeho úseku
Vedúca stravovacej prevádzky
Vedúca pracoviska na ul. SNP Tvrdošín

Mgr. Anna Ferenčíková
Jana Jašicová
Ing. Bibiána Trnková
Ján Roško
Jana Chovančáková
Mgr. Iveta Erhardtová

1.2. Hlavná činnosť organizácie
Hlavnou činnosťou organizácie je poskytovanie sociálnej služby na zabezpečenie
nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných podmienok fyzickej osoby

2. Poslanie organizácie
Domov sociálnych služieb pre dospelých a domov dôchodcov (ďalej len „ DSS a DD“)
bol zriadený Zriaďovacou listinou Krajského úradu v Žiline s účinnosťou od 1.7.1998 ako
rozpočtová organizácia Krajského úradu. S účinnosťou od 1.1.2004 v zmysle zákona č.
453/2003 Z. z. prechádza organizácia do samosprávnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja so sídlom v Žiline. Poslaním organizácie je poskytovanie odbornej, obslužnej a ďalšej
činnosti alebo súbor týchto činností zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných podmienok fyzickej osoby.
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2.1. Predmet činnosti
Predmet činnosti a odborné zameranie
- pomoc pri odkázanosti na pomoci inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ošetrovateľská starostlivosť
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie
- zabezpečuje sa: pracovná terapia
záujmová činnosť
- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

3. Personálne zabezpečenie organizácie
3.1. Organizačná štruktúra zariadenia
Kancelária riaditeľa
Ošetrovateľský úsek
Sociálno-terapeutický úsek
Ekonomický úsek
Hospodársky úsek
Úsek stravovacej prevádzky
Pracovisko Domova dôchodcov

2
63
19
5
15
10
19

Stav zamestnancov k 31.12.2009 : 133 zamestnancov
Z toho :

- THP
12 zamestnancov
- Odborný 86 zamestnancov
- Obslužný 35 zamestnancov

3.2. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

ZŠ
8

SO
43

USO
65

VŠ
17

4. Prijímatelia sociálnych služieb
V hodnotenom období bolo v zariadení umiestnených 159 prijímateľov sociálnej služby
pobytovou celoročnou formou, z toho 131 prijímateľov na pracovisku Tvrdošín – Medvedzie
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a 28 prijímateľov na pracovisku Tvrdošín – ul. SNP. Z celkového počtu prijímateľov je 146
mužov a 13 žien. Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby činil 37 rokov (pracovisko
Tvrdošín – Medvedzie) a 77,89 roka na pracovisku Tvrdošín - ul. SNP z toho priemerný vek
mužov činil 74,8 roka a 77,89 rokov u žien.

Niektoré štatistické a číselné údaje
A - pracovisko Tvrdošín – Medvedzie
- vyplácané dôchodky :
od 224 do 338,40 €
- priemerný dôchodok:
269 €
- úhrada za poskytnuté služby: od 139,77 do 204,45 €
- zostatok dôchodku:
od 45,75 do 198 €
- priemerný zostatok:
103 €
- m2 obytnej plochy na prijímateľa:
7,12 m2
- celková obytná plocha:
933,34 m2
- lôžková kapacita :
107 lôžok – využitie 122 %
- hodnota stravy: racionálna 2,66 € (110 prijímateľov)
výživná
3,32 € ( 21 prijímateľov)
Pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu : 131 prijímateľov sociálnej služby
Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa postihnutia
·
·
·
·

ĽDZ SDZ ŤDZ HDZ -

45
20
30
36

/F 70/
/F 71/
/F 72/
/F 73/

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa iných diagnóz a postihnutí v DSS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

DMO – 54
M.Down. – 11
Schizofrenia – 7
Autizmus - 12
EPI - 44
Alergie – 26, na lieky - 14
Nevidiaci - 7
Iné diagnózy - 102
Ležiaci – 14
Vozičkári - 19
Chodiaci s oporou - 28
Baliaci - 54
Krmiaci - 30
Agresíni - 71
Autoagresívni - 33
HBsAg pozit. -17
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B – pracovisko Tvrdošín – ul. SNP Tvrdošín
- vyplácané dôchodky: od 192,50 do 529,50 €
- priemerný dôchodok:
285,76 €
- úhrada za poskytnuté služby: od 124,48 do 174,59 €
- zostatok dôchodku:
od 49,50 do 387,90 €
- priemerný zostatok:
143,35 €
- m2 obytnej plochy na prijímateľa:
od 7 do 10,20 m2
- celková obytná plocha
209,30 m2
- lôžková kapacita
28 lôžok
- hodnota stravy: racionálna 2,59 €
( 25 prijímateľov)
Výživná
3,10 €
( 3 prijímatelia)
Pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu: 3 prijímatelia sociálnej služby
Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa diagnóz a postihnutí:
·
·
·
·
·
·

Parkinsonova choroba – 2
Alzheimerova choroba – 2
Demencia – 10
Hluchota – 1
Schizofrénia - 1
Iné ochorenia - 12

5. Poskytovanie sociálnych služieb
DSS a DD v Tvrdošíne poskytuje komplexnú starostlivosť pre prijímateľov sociálnej
služby so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy
správania, alebo zmyslové postihnutie. V domove dôchodcov sa poskytuje starostlivosť tým
prijímateľom, ktorým nemožno poskytovať inú sociálnu službu, alebo poskytnutie inej
sociálnej služby dostatočne nerieši sociálnu núdzu občanov, ktorí sú poberatelia starobného
dôchodku, ktorí pre svoj nepriaznivý stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú
nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti.
DSS a DD Tvrdošín vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti a utvára podmienky na
záujmové činnosti prijímateľov sociálnej služby

5.1. Odborné činnosti
Pracovná terapia a sociálna rehabilitácia
Začiatkom hodnoteného obdobia bola postupne uskutočnená v celom zariadení sociálnych
služieb rediagnostika. Na základe výsledkov rediagnostiky sociálnych zručností boli
vypracované individuálne rozvojové plány, ktorých cieľom je zapojiť prijímateľov sociálnej
služby do pracovno-terapeutických aktivít a tým využiť ich potenciál k aktívnejšiemu životu
a zlepšeniu celkovej kvality života.
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V hodnotenom období bol kladený dôraz na rozvoj pracovno-terapeutickej činnosti, kde
hlavným cieľom bol rozvoj hrubej a jemnej motoriky, získavanie a postupné upevňovanie
pracovných návykov a zručností, pestovanie kladného prístupu k práci a pracovnej činnosti.
Do pracovných činností sa zapájali (86 prijímateľov sociálnej služby) s prihliadnutím na
stupeň ich zdravotného postihnutia, ale aj rozumových schopností s ohľadom na stupeň
mentálneho postihnutia. Pracovnú terapiu vedú ergoterapeuti a pracovní terapeuti
v terapeutických miestnostiach, ktoré sú prispôsobené podľa druhu vykonávanej činnosti. Sú
to textilné dielne, drevárska dielňa a dielne pre prácu s prírodnými materiálmi na výrobu
rôznych dekoratívnych predmetov, ktoré slúžia na výzdobu miestností, chodieb a spoločných
priestorov. Mimo uvedených činností prijímatelia boli zapájaní do prác pri úprave a čistení
areálu a pri starostlivosti o kvetinové záhony a kvetov na jednotlivých oddeleniach .
Sociálnu rehabilitáciu vedú 4 sociálni pracovníci na všetkých troch blokoch zariadenia
podľa jednotlivých plánov sociálnej rehabilitácie za použitia metód sociálnej práce a to na
podporu samostatnosti, sebestačnosti rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním
schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe. Sociálna rehabilitácia je dlhodobý
proces, v ktorom sa absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu
samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej miere s ohľadom na zdravotné postihnutie
s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie.
Ošetrovateľská starostlivosť
DSS a DD v Tvrdošíne okrem poskytovania sociálnych služieb poskytuje zdravotnú
starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti 131 prijímateľom sociálnej služby.
Podľa stupňa postihnutia je stav nasledovný: 45 prijímateľov je s ľahkou mentálnou
retardáciou, 20 so strednou, 30 s ťažkou a 36 prijímateľov sociálnej služby s hlbokou
mentálnou retardáciou. Podľa iných diagnóz a postihnutí sú to prijímatelia s detskou
mozgovou obrnou, s Downovým syndrómom, prijímatelia so schizofréniou, autistickí
prijímatelia, s epilepsiou, prijímatelia s pridruženými ochoreniami ako sú – choroby krvi
a krvotvorných orgánov, poruchy imunitných mechanizmov, choroby obehovej sústavy,
tráviacej sústavy, choroby kože a podkožného tkaniva, choroby močovej sústavy , choroby
žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok, choroby oka a ucha, hluchoslepota
u PSS. Prijímatelia sociálnej služby sú dispenzarizovaní v odborných ambulanciách, kde sú
realizované pravidelné kontroly. Odbornú lekársku starostlivosť zabezpečuje 9 odborných
lekárov v oblastiach všeobecného lekárstva, psychiatrie, neurológie, kožného lekárstva,
v oblasti stomatológie, psychológie, rehabilitácie , gastroenterológie a alergológie.
Samostatnú odbornú prácu pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou
ošetrovateľského procesu a realizáciu odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení
vykonávajú sestry so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť
v komunite a v špecializačnom odbore psychiatria.
Prijímatelia sociálnej služby značnou mierou využívali počas celého hodnoteného obdobia
možnosti rehabilitácie priamo v DSS a DD Tvrdošín – Medvedzie. K dispozícii mali dobre
vybavené pracovisko rehabilitácie s odborným personálnym zabezpečením – fyzioterapeut
a masér. K dispozícii mali vírivý kúpeľ hornej a dolnej končatiny, vírivý kúpeľ celého tela,
možnosť parafínových zábalov pod dohľadom personálu a masérske služby, cvičenie na
stacionárnom bicykli, fit lopty, žinenky a ribstoly. Vo všeobecnosti cvičenie udržuje
pohybový aparát v dobrom zdravotnom stave a vedie k samostatnosti a lepšej pohyblivosti.
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5.2 Obslužné činnosti
DSS a DD poskytuje vo svojom zariadení ubytovanie , stravovanie, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.
Ubytovanie
Ubytovanie prijímateľov sociálnej služby je zabezpečené v troch blokoch na troch
oddeleniach a v dvoch rodinných domoch. DSS a DD poskytuje ubytovanie v jedno, dvoj
a trojposteľových izbách vybavených nábytkom - posteľ, skriňa s nadstavcom, stôl resp.
konferenčný stolík, stolička alebo kreslo, garniža, záclona. Zariadenie izieb je prispôsobené
predstavám a prianiam prijímateľov ako aj ich zdravotnému stavu (napr. polohovateľná
posteľ). Prijímateľ môže mať aj vlastný nábytok, elektronické prijímače ( rádio, TV a pod.),
obrazy.
Stravovanie
Stravovanie v DSS a DD sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy,
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa stravovanie
poskytuje, a podľa stravných jednotiek. Zariadenie zabezpečuje celodenné stravovanie pre
prijímateľov sociálnej služby a obedy pre zamestnancov zariadenia na všetkých pracoviskách.
Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. . Pre 21
prijímateľov je ešte aj druhá večera ( výživná diéta). Zariadenie zabezpečuje pre prijímateľov
sociálnej služby 11 druhov diét.
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Upratovanie v zariadení vykonáva 9 upratovačiek v jednozmennej prevádzke
a pracovných dňoch. Okrem denného upratovania sa vykonáva tiež intervalové a sanitárne
upratovanie. Zariadenie má vlastné dve práčovne, dve žehliarne a sušiarne prádla. Takisto má
miestnosti na príjem špinavého prádla a na výdaj čistého prádla. O pranie a žehlenie bielizne
sa starajú 5 zamestnanci. Údržbu a opravu šatstva a bielizne zabezpečuje krajčírka.

5.3. Ďalšie činnosti
Úschova cenných vecí
Pri nástupe do zariadenia, počas pobytu v ňom, ak prijímateľ sociálnej služby požiada
o úschovu veci a vkladnej knižky DSS a DD mu veci uschová na základe zmluvy o úschove.
Zmluva sa môže kedykoľvek zrušiť.
Kultúrno – záujmová činnosť
Zvyšovať kvalitu života prijímateľom sociálnej služby sme sa snažili návštevami rôznych
kultúrnych podujatí, múzeí a výstav nielen v regióne Oravy, ale aj na iných miestach
Slovenska i zahraničia. Kultúrno – záujmovú činnosť vnímame ako súčasť vnútorného života
a jednu z foriem trávenia voľného času našich prijímateľov. Naším poslaním, a cieľom je
zmysluplne, ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy prijímateľov napĺňať
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a organizovať ich voľný čas, formovať ich správanie. Uvedená činnosť sa riadi plánom, ktorý
je priebežne spracovávaný na príslušný rok.
V tejto oblasti sa prezentovali skoro všetci prijímatelia sociálnych služieb, či to už na
rôznych kultúrnych vystúpeniach v rámci zariadenia sociálnych služieb, resp. na štátnych a
medzinárodných súťažiach. V hodnotenom období zariadenie veľmi pekne a úspešne
reprezentoval divadelný súbor, ktorý svojou divadelnou hrou získal ocenenia v Dolnom
Kubíne v rámci divadelných dní a v Žiline na krajskom kole divadiel.
Ďalšou oblasťou je spevácka súťaž, kde taktiež prijímatelia sociálnych služieb získali
pekné ocenenia nielen na „Tvrdošínskej studničke“ ale aj na medzinárodnom hudobnom
festivale v poľskom meste Podolany.
V športových aktivitách sú naši klienti veľmi úspešní. Tento rok získali pekné miesta na
futbalovom turnaji v Lučivnej a v Liptovskom Hrádku. V mesiacoch september a október sa
prijímatelia sociálnych služieb zúčastnili národných pretekov špeciálnych olympiád
v Bratislave, kde získali niekoľko prvých a druhých miest a tak úspešne reprezentovali naše
zariadenie sociálnych služieb.
Akcie a podujatia prijímateľov sociálnych služieb v roku 2009
- Stolnotenisový turnaj v Domove sociálnych služieb Tvrdošín dňa 13.03.2009
- V rámci Dolnokubínskych divadelných dní, v súťaži „O erb mesta Dolný Kubín“, sa dňa
19.03.2009 predstavil integrovaný divadelný súbor „AJ MY“ z DSS a DD Tvrdošín
s divadelnou hrou, ktorá zaujala porotu svojou autentičnosťou. Ich výkon bol ocenený
diplomom, finančnou odmenou ako aj postupom na krajské kolo v Žiline.
- Účasť na poľovníckej výstave v Zuberci dňa 26.03.2009 .
- Účasť na krajskom kole divadelných súťaží v Žiline dňa 07.04.2009 .
- Účasť na veľkonočnej výstave v Žiline, spojenou s prezentáciou a predajom svojich
výrobkov v dňoch 09. až 15. 04. 2009 .
- Účasť a prehliadka výtvarných prác detí zo Základnej umeleckej školy a Základnej
špeciálnej školy v Námestove dňa 08. 04. 2009 .
- 27. 04. 2009 bábkové predstavenie „ Dr. Klaun“ z trenčianskej nadácie.
- Hudobná spevácka súťaž „Tvrdošínska studnička“ v Tvrdošíne. Zúčastnili sa na nej dvaja
prijímatelia sociálnych služieb (PSS).
- Dňa 27.05.2009 – Challenday- zapojených 20 našich prijímateľov sociálnej služby
- Kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek dňa 31.05.2009 uskutočnený pri návšteve
rodičov v zariadení Tvrdošín – program pripravilo 12 klientov
- všetci prijímatelia sociálnych služieb sa zapojili do športových hier v rámci športového dňa
uskutočneného v areáli zariadenia
- V dňoch 05.-06. 06. 2009 účasť na futbalovom turnaji v Lučivnej, kde v rámci súťaží medzi
jednotlivými domovami sociálnych služieb naši prijímatelia získali 2. miesto .
- 15.06. – 19.06.2009 sa 25 klienti zúčastnili na týždennom relaxačnom pobyte v rekreačnej
oblasti Gaceľ v Dolnom Kubíne.
- V dňoch 19.06. – 21.06.2009 sa konal medzinárodný festival piesne v Poľskom meste
Podolany, kde sa zúčastnili 2 klienti. Ich program vyčaroval slzy dojatia aj u porotcov.
- 01.07. – 02.07.2009 účasť 3 našich športovcov na športových hrách v Liptovskom Hrádku
- Dňa 13.07.2009 turistická prechádzka na Roháče spojená s návštevou oravskej dediny
v prírodnom skanzene v Zuberci.
- Rekreačný pobyt v Oraviciach spojený s turistikou v dňoch 15.07. – 17.07.2009 .
- Návšteva mestského jarmoku remeselných prác v Trstenej.
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- Návšteva gotického kostolíka v Tvrdošíne, zapísaného v zozname Svetového dedičstva
UNESCO.
- 02.08.2009 – návšteva rozprávkovej krajiny Habakuky na Donovaloch, kde si klienti
pozreli aj hrané rozprávky od najznámejšieho rozprávkara Pavla Dobšinského
- Do DSS Tvrdošín opäť zavítal Dr. Klaun so svojim očarujúcim vystúpením
- Odmenou pre prijímateľov sociálnej služby bol týždenný pobyt pri mori v Taliansku
- Dňa 03.09.2009 sa 5 klienti zúčastnili prehliadky tvorivých dielní pod názvom „Jašidielňa“
v Žiline.
- Účasť na športových pretekoch Národných špeciálnych olympiád v Bratislave, kde naši
klienti získali mnoho ocenení napr. 2.a 4. miesto v behu na 200 m, dve prvé miesta v plávaní,
dve druhé miesta a jedno tretie miesto taktiež v plávaní.
- V dňoch 07.10. – 09.10. 2009 agroturistika v Dlhej nad Oravou spojená s hipoterapiou.
- Na športovom dni v DSS Tvrdošín si zmerali sily mobilní klienti s imobilnými . Akcia sa
konala dňa 28.10.2009.
- V dňoch 29.10. – 03.11.2009 sa uskutočnili návštevy cintorínov v Tvrdošíne a v blízkom
okolí, kde si naši PSS položením kytičky a zapálením kahančekov uctili pamiatku svojich
zosnulých príbuzných, ale aj spolubývajúcich, ktorí navždy opustili náš svet
- Návšteva Mestského divadla v Žiline na predstavení „Malý Leonardo“ dňa 05.11.2009
- Účasť na akcii „Country večer“ v Nižnej, kde v rámci spolupráce so ZUŠ Nižná nám už
niekoľko rokov poskytujú vstup zdarma. Akcia sa konala 22.11.2009 .
- 7.12.2009 – Mikulášsky večierok, kde PSS svojím vystúpením privítajú pracovníkov
Centra voľného času, ktorí k nám pravidelne prichádzajú v prestrojení Mikuláša, čerta
a anjela.
- 11.12.2009 – „ Večer sponzorov“ – klienti svojimi scénkami, pesničkami a básňami sa
poďakovali tým, ktorí na nich myslia v priebehu celého roka.

6. Kontrolná činnosť
V hodnotenom období bolo v DSS a DD vykonaných šesť externých kontrol . Štyri
kontroly boli vykonané z úrovne RÚVZ v Dolnom Kubíne, z toho dve v oblasti výkonu
štátneho zdravotného dozoru. Kontroly boli zamerané na schválené dokumenty –
prevádzkový poriadok a dokumentáciu HACCP-SVP, na úroveň technologických zariadení,
dodržiavanie hygienických požiadaviek prevádzkovej hygieny, na odbornú a zdravotnú
spôsobilosť zamestnancov, na manipuláciu a skladovanie potravinových surovín, polotovarov
a pokrmov, zabezpečenie výživových hodnôt pre prijímateľov sociálnej služby a na kontrolu
zostavy jedál z jedálnych lístkov. Pri vykonaných kontrolách neboli zistené žiadne
nedostatky. Jedna kontrola bola zameraná na pracovné prostredie a pracovné podmienky
pracovnej zdravotnej služby a bezpečnostnotechnickej služby ( zákon č. 124/2006 § 21 ods.
6).
Pracovnou zdravotnou službou bolo uložené DSS a DD vypracovať prevádzkový predpis
na zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so
zobrazovacími jednotkami.
V novembri 2009 bola v DSS a DD vykonaná komplexná protipožiarna kontrola
v zmysle § 25 ods. 1 písm. a/ Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom
znení. Účelom protipožiarnej kontroly bolo preveriť stav organizačného a technického
zabezpečenia ochrany pred požiarmi na všetkých pracoviskách. Zistené nedostatky boli menej
závažného charakteru a boli resp. budú odstránené v určených termínoch.
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7. Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami
DSS a DD je rozpočtovou organizáciou a samostatným právnym subjektom
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja . Zostavuje svoj rozpočet
príjmov a výdavkov, pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi zriaďovateľa na príslušný
kalendárny rok.

7.1. Rozpočet a jeho čerpanie
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27. januára
2009 uznesením číslo 3/25 schválilo svoj rozpočet samosprávneho kraja na rok 2009.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení boli DSS a DD dňa 11.februára 2009 oznámené záväzné ukazovatele a limity rozpočtu
na rok 2009. V zmysle ustanovenia § 13 uvedeného zákona rozpočtové prostriedky boli
použité len na účely na ktoré boli v rozpočte ŽSK schválené a boli vyčerpané do konca roka
2009. Pri čerpaní finančných prostriedkov bola zachovaná maximálna hospodárnosť,
efektívnosť a účelovosť ich použitia.
2009
Príjmy
Bežné
výdavky
v tom:

Rozpočet
295 426
1 747 427

I .úprava

II .úprava

III. úprava

IV. úprava

v €
V. úprava

2 000
+ 53 707

610 mzdy
620 odvody
630 tovary
640 transfer

831 972
309 500
564 463
9 958

38 970
14 737

Kapitálové
Výdavky

31 534

+ 36 878

- 23 285
12 482
4 393
- 23 285
4 986

+ 3 514

+ 6 231

Na základe schválenia úpravy rozpočtu predsedom ŽSK bol upravený rozpočet nasledovne:
610 – mzdy
1540 €
620 – odvody 542 €
ako aj preklasifikovanie z kategórie:
620 – odvody - 1440 €
630 – tovary
+ 1440 €
Po uvedených rozpočtových opatreniach je upravený rozpočet nasledovný:
v €

2009
Príjmy

Rozpočet
297 426
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Bežné
Výdavky

1 848 115

v tom:
610 mzdy
620 odvody
630 tovary
640 tranfer

884 964
327 432
542 618
14 944

Kapitálové
Výdavky

78 157

7.2. Bežné a kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Mzdy
Odvody
Cestovné výdavky

890 tis. €
327 tis. €
1,8 tis. €

Energie
224,9 tis. €
(v tom tepelná energia, elektrická energia, plyn, mesačné zálohové platby, vodné, stočné ,
poštovné a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra)
Materiál
234,92 tis. €
( v tom interiérové vybavenie - nábytok pre stravovaciu prevádzku, kancelárie, vybavenie
školiacej miestnosti, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prístrojové stroje
a zariadenia, všeobecný materiál – vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, čistiace
prostriedky, dezinfekčné prostriedky, kancelársky materiál, vybavenie lekárničiek, tlačivá,
knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, posteľná bielizeň, potraviny, PHM, palivá,
prepravné, údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov,
budov, školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby – činnosť PO, deratizačné práce, odvoz
odpadu, špecifického odpadu, revízie, náhrady – za preventívne lekárske prehliadky, prídel do
SF, dane a pod.)
Bežné transfery

14 ,94 tis. €

7.3. Sociálny fond
DSS a DD tvorí sociálny fond (ďalej len „SF“) ako úhrn povinného prídelu vo výške 1 %
a ďalšieho prídelu vo výške 0,25 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na
výplaty za kalendárny rok v zmysle zákona č. 152/1994 Z .z. o sociálnom fonde v platnom
znení a vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve ( ďalej len „KZ“) na rok 2009.
Tvorba a čerpanie SF za rok 2009 bol:
Stav k 1.1.2009..............................................3 211,14 €
Tvorba za rok 2009........................................9 648,46 €
Použitie za rok 2009......................................8 942,47 €
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z toho:
- príspevok na stravovanie............................. 2 432,37 €
- cestovné zamestnancom...............................2 527,63 €
- odmeny pri životných jubileách .................. 825,00 €
- vecné dary zamestnancom (Vianoce)...........3 036,00 €
- prvý odchod do dôchodku............................ 83,00 €
Stav SF k 31.12.2009.................................................. 3 917,13 €

7.4.

Sponzorský účet

Bilancia darovacieho účtu:
Stav darovacieho účtu k 1.1.2009
Príjem
Výdaj

4 862,05 €
467,90 €
81,84 €

Stav darovacieho účtu k 31.12.2009

5 248,11 €

Výdaj z darovacieho účtu bol použitý na dofinancovanie nákupu motorového vozidla
RENAULT TRAFIC pre prijímateľov sociálnej služby

7.5.

Záväzky a pohľadávky k 31.12.2009

Záväzky – krátkodobé

127 590, 98 €

V tom:
Odberatelia – nevyfakturované dodávky za
potraviny z dôvodu neskoro došlých faktúr

8 771, 61 €

mzdy zamestnancov za 12/2009, ktoré budú zúčtované v 1/2010

70 043,95 €

odvody do jednotlivých poisťovní za 12/2009, zúčtované v 1/2010 42 297,27 €
záväzok voči daňovému úradu za 12/2009 zúčtované v 1/2010

4 600,06 €

ostatné záväzky, z miezd zamestnancov za 12/2009

1 878,09 €

Záväzky – dlhodobé

3 917, 13 €

V tom:
Záväzky zo SF

3 917, 13 €

Pohľadávky
Stravné zamestnanci za 12/2009,zúčtované v 1/2010

1 312, 09 €
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7.6. Príjmy
DSS a DD mal stanovený záväzný ukazovateľ v príjmovej oblasti vo výške 297 426 €.
Skutočné naplnenie príjmov bolo vo výške
v tom:
príjmy od prijímateľov sociálnej služby
príjmy od zamestnancov – stravné
úroky, poplatky
poistné plnenie
príjmy z darovacieho účtu
vratky z minulých rokov

320 875, 28 €
299 035, 47 €
16 023, 72 €
1 274, 90 €
327, 80 €
81, 84 €
4 131, 55 €

Tvrdošín, február 2010
Vypracovali:
Mgr. Mária Bobáková
Marta Jurčová

Mgr. Mária Bobáková
riaditeľka
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