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 A)    EKONOMICKÉ ODDELENIE

I. ROZPOČET

1. Schválený rozpočet – rozpis záväzných úloh a limitov rozpočtu na rok 2011

Rozpočet na rok 2011 bol schválený uznesením MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 43/2011 zo dňa 31.3.2011.



                                                                                                            

Ukazovateľ Rozpočet v €

PRÍJMY CELKOM 310 678

VÝDAVKY CELKOM 891 300

Bežné výdavky    891 300

v tom:  610 mzdy, platy, služobné príjmy    280 000 
           620 poistné a príspevok do poisťovní      97 700
           630 tovary a služby    512 000
          z toho: cestovné náhrady           20
                    energie, voda, komunikácie   186 650
                    materiál     15 800
                    dopravné      5 150
                    rutinná a štand. údržba     14 639
                    nájomné za prenájom         192
                    služby   289 549
         640 bežné transfery      1 600
Kapitálové výdavky -
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2. Upravený rozpočet na rok 2011



Úprava rozpočtu podľa zdrojov

Zmeny  v rozpočte  za  rok  2011  boli  schválené  uznesením  MsZ  hlavného  mesta  SR 
Bratislavy č. 241/2011 zo dňa 29.9.2011 a č. 398/2011 zo dňa 15.12.2011.

                                                                                                                               €

Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu Príjmy

Sponzorské dary 16 387 - 16 387 -
Dotácia z mesta 34 748 11 952 46 700 -
Spolu 51 135 11 952    63 087 86 387

Úprava rozpočtu podľa položiek

                                                                                                                              €

Ukazovateľ Rozpočet Upravený rozpočet

PRÍJMY CELKOM 310 678 397 065

VÝDAVKY CELKOM 891 300 954 387

Bežné výdavky   891 300 942 435

v tom: 610 mzdy, platy 280 000 273 000
          620 poistné   97 700  101 661
          630 tovary a služby 512 000 556 962
z toho: cestovné náhrady        20         52
           energie, voda               186 650                 189 307
           materiál 15 800   31 188
           dopravné  5 150    4 908
           rutinná a št. údržba  14 639  11 951
           nájomné za prenájom     192      310
           služby              289 549                319 246
           640 bežné transfery                  1 600 10 812
Kapitálové výdavky  - 11 952
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II. ČERPANIE ROZPOČTU

1. 610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania

                                                                                                                              €

Položka Upravený rozpočet Čerpanie

611 Tarifný plat 178 775 178 776

612 Príplatky 64 467 64 466

       za riadenie 5 718 5 718
       osobný 33 977 33 977
       za zmennosť 1 204 1 204
       kompenzácia za sťažený výkon 11 173 11 173
       za prácu v noci 3 476 3 476
       za prácu v sobotu a nedeľu 5 569 5 569
       za sviatok 2 968 2 967
       nadčas 382 382
614 Odmeny 29 758 29 758

SPOLU 273 000  273 000

Rozpočet mzdových prostriedkov bol v roku 2011 upravený o  - 7 000 € z dôvodu 
neobsadených pracovných miest ošetrovateliek.

2. 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

                                                                                                                               €



Položka Upravený rozpočet Čerpanie 

621      poistné do VšZP    18 758    18 758
623      poistné do ostatných ZP      9 589      9 589
625001 nemocenské poistenie      3 630      3 630
625002 starobné poistenie    39 078    39 078
625003 úrazové poistenie      2 352      2 352
625004 invalidné poistenie      6 937      6 937
625005 poistenie v nezamestnanosti      2 311      2 311
625006 garančné poistenie         673         673
625007 poistenie do rezervného fondu    13 257    13 257
627      príspevok do DDP      5 076      5 076
SPOLU    101 661    101 661
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3. 630 Tovary a služby

                    €

Položka Upravený rozpočet Čerpanie %

631 cestovné náhrady 52 52 100
632 energia, voda, komunikácie 189 307 189 305 100
633 materiál 31 188 31 186 100
634 dopravné 4 908 4 908 100
635 rutinná a štandardná údržba 11 951 11 951 100
636 nájomné za prenájom 310 310 100
637 služby 319 246 319 250 100
Spolu 556 962 556 962 100

       640 Bežné transfery

640 bežné transfery 10 812 10 811 100



ROZPIS ČERPANIA PODĽA POLOŽIEK

Položka Upravený rozpočet Čerpanie %

631 cestovné náhrady 52 52 100
Čerpanie bolo  nižšie o 25 € ako v roku 2010.

632 energie 189 307 189 305 100
632001 energie 160 263 160 262 100
632002 vodné, stočné 23 528 23 528 100
632003 poštovné a telekom. 5 516 5 515 100
Čerpanie na položke 632 bolo oproti roku 2010 vyššie o 47 596 € (energie a voda).

633 materiál 31 188 31 186 100
633001 interné vybavenie 270 270 100
633002 výpočtová technika 5 445 5 445 100
633004 prevádzkové stroje 983 983 100
633005špeciálne stroje 439 439 100
633006 všeobecný materiál 22 418 22 416 99,99
633009 knihy, časopisy 304 304 100
633010 pracovné odevy, obuv 80 80 100
633013 nehmotný majetok 884 884 100
633016 reprezentačné 365 365 100
Čerpanie oproti roku 2010 je vyššie o 995 €. Položka zahŕňa sponzorské vo výške 9 717 €

(vybavenie výpočtovou technikou a vybavenie lôžkového oddelenie).
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634 dopravné 4 908 4 908 100
634001 palivá, mazivá 691 691 100
634002 servis, údržba 45 45 100
634003 poistenie 909 910 100
634004 prepravné 3 263 3262 100



Čerpanie bolo oproti roku 2010 nižšie o 8 792 €. Z dôvodu otvorenia kuchyne sa nedovážala

celodenná strava.

635 rutinná a štandard. údržba 11 951 11 951 100
635001 interiérového vybavenia 190 190 100
635002 výpočtovej techniky 3 365 3 365 100
635003 telekom.techniky 125 125 100
635004 prevádzkových strojov 5 264 5 264 100
635006 budovy 3 007 3 007 100

Čerpanie oproti roku 2010 bolo nižšie o 944 € . Položka zahŕňa sponzorské vo výške 5 512 €.

636 nájomné za prenájom fliaš 310 310 100

637 služby 319 246 319 250 100
637001 školenie 693 693 100
637003 propagácia a inzercia 710 710 100
637004 všeobecné služby 129 207 129 208 100
637005 špeciálne služby 25 935 25 935 100
637006 náhrady 116 116 100
637011 štúdie, posudky 300 300 100
637012 poplatky 2 119 2 118 100
637014 stravovanie 142 970 142 970 100
637015 poistné 4 240 4 240 100
637016 prídel do soc. fondu 2 440 2 440 100
637027 odmeny mimo pr. pom. 10 516 10 517 100
637029 manká a škody - 3 -

Čerpanie na položke 637 bolo oproti roku 2010 nižšie o 23 718 €. 
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642 transfery 10 812 10 811 100
642012 odstupné 3 390 3 390 100
642013 odchodné 5 456 5 456 100
642015 nemocenské dávky 1 966 1 965 100
Bežné transfery – bolo vyplatené:

- odstupné vo výške   3 390 € - zrušenie  pracovných miest – výdaj stravy,

- odchodné vo výške  5 456 € - prvý odchod do dôchodku,

- nemocenské dávky  1 965 €.

4. Kapitálové výdavky

                                                                                                              €

Položka
Rozpočet Čerpanie mesto Spolu

717001 Realizácia stavby-

           dostavba kuchyne 11 952 11 951 100

Spolu 11 952 11 951 100

5. Plnenie príjmov

                           €

Položka Rozpočet Upravený 
rozpočet

Plnenie %

212003 za prenájom 5 190 5 190 6 082 117,18
223001 za ubytovanie 269 638 308 638 309 278 100,21
223003 za stravu 35 800 66 800 70 305 105,25



243 úroky 50 50 17 34,68
292012príjem z dobropisov - - 309 -
292027 iné príjmy - - 41 -
311 bežné granty - 16 387 16 387 100

Spolu 310 678 397 065 402 419 101,35

Rozpočet príjmov bol upravený o:

- prekročené príjmy  70 000  €

- dary FO – bežné granty  16 387  €    
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III. Organizačná štruktúra

1. Plánovaný stav zamestnancov podľa organizačnej štruktúry   38

Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2011   34

Fyzický stav zamestnancov   35

                  Plán  Skutočnosť

- riaditeľka 1 1

- ekonomické oddelenie 4 3

referát financovania a rozpočtu 1 1

referát finančného účtovníctva 1 -

referát personalistiky a miezd 1 1

referát materiálového účtovníctva a pokladne 1 1

- oddelenie sociálno – ošetrovateľské          26      24

vedúcaoddelenia 1 1



           referát sociálnych služieb 4 4

           psychológ 1 1

           fyzioterapeut 1 1

• úsek ošetrovateľsko-opatrovateľský

           vedúca 1 1

referát ošetrovateľských služieb 6 2

referát opatrovateľských služieb           12        14

- prevádzkové oddelenie 7 7

vedúci 1 1

údržbár 3 3

maliar 1 1

práčky 2 2

Z celkového počtu zamestnancov je:

- THP  5

- manuálni pracovníci 20

- odborní pracovníci 24

V nepretržitej prevádzke pracujú 2 ošetrovateľky a 14 opatrovateliek.
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2. Členenie

Oddelenie SPOLU THP Odborní 
pracovníci

Manuálni 
pracovníci

riaditeľka 1 1 - -

ekonomické 3 3 - -

sociálno - ošetrovateľské

24

-

24 14úsek ošetrovateľsko

opatrovateľský

-

prevádzkové 7 1 - 6

SPOLU 35 5 24 20

Členenie podľa vzdelania 

Oddelenie SPO
LU

VŠ VOV PŠ ÚSO SO ZŠ KURZY

riaditeľka 1 1

ekonomické 3 2 1



soc.-ošetr. 7 6 0,5 0,5

úsek ošetr.-opatr. 17 1 1 6 3 6 8

prevádzkové 7 1 5 1

SPOLU 35 11 1 0,5 11,5 4 7 8
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3. Personálne zmeny

V roku 2011 ukončili  pracovný pomer  16   zamestnanci.

Riaditeľka 1

Odd. sociálno – ošetrovateľské 13 (opatrovateľky, výdaj stravy, hlavná     

sestra, fyzioterapeut, psychológ)

Prevádzkové oddelenie  2 (maliar, údržbár)

Koeficient fluktuácie zamestnancov za rok 2011 bol 45,71.



V roku 2011 bolo prijatých 17 zamestnancov.

Riaditeľka 1

Odd. sociálno – ošetrovateľské 12 (sociálny pracovník, opatrovateľky,  

hlavná sestra, fyzioterapeut, 
ošetrovateľka)

Prevádzkové oddelenie 4 (údržbár, maliar)

V roku  2011  bolo  uzatvorených  5  dohôd  o pracovnej  činnosti  a 2  dohody  o  vykonaní 
práce:

- programový technik,

- elektrikár,

- odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie,

- účtovníctvo,

- starostlivosť o akvárium,

- výdaj stravy,

- zimná údržba.
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4. Vzdelávanie zamestnancov

Usporiadateľ Názov kurzu Počet 
zamest.

EDOS-Pem Novela ZP
2

Vema s.r.o. Seminár k verzii PAM 26.00 1

Vema s.r.o. Stretnutie užívateľov, oboznámenie s programom – 
nová generácia aplikácií VEMA V4

1

Vema s.r.o. Seminár k verzii PAM 26.03 1

EK Nitra ZP 2

VEMA Program V4 1

VEMA Odborný legislatívny seminár PAM 1

VEMA Seminár k verzii 26.04 1

MŠVaŠ SR Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi 
generáciami 2012

1

SOCIA-NADÁCIA „Staroba sa nás dotýka“ 2

CENTRUM 
ANDRAGOGIKY

Kurz ergoterapie 1

Kimberly-Clark Komunikácia v tíme 2

PROEKO Pokladňa 1

PROEKO Dlhodobý majetok v štátnej správe a samospráve od 
1.1.2011

1

PROEKO Novela Zákona o VO 1

PROEKO Aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, faktúr 
a objednávok v praxi

1
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IV. HOSPODÁRENIE DOMOVA PRI KRÍŽI

1. Účty organizácie

Zostatky účtov k 31.12.2011

€

Príjmový účet 1636598655/0200 954,75

Výdavkový účet – mesto 1636591453/0200 0,40

Účet štátnej dotácie 1636608454/0200 -

Účet cudzích prostriedkov 1636592958/0200 46 999,72

Účet sociálneho fondu 1636609051/0200 980,71

Pokladňa - -

Poskytnutá dotácia k 31.12.2011

Štátna dotácia Dotácia z mesta Sponzorské dary Spolu

Bežné výdavky 740 846,66 185 199,34 16 386,81 942 432,81

Kapitálové výdavky - 11 951,06 - 11 951,06

Spolu 740 846,66 197 150,40 16 386,81 954 383,87



Čerpanie poskytnutej dotácie k 31.12.2011

Štátna dotácia Dotácia z mesta Sponzorské dary Spolu

Bežné výdavky 740 846, 66 185 198,94 16 386,81 942 432,41

Kapitálové výdavky - 11 951,06 - 11 951,06

Spolu 740 846,66 197 150,00 16 386,81 954 383,47
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2. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky  - účet 318 evidujeme vo výške: 4 294,85 €

(Pohľadávky  od  obyvateľov,  ktoré  sú  predmetom  dedičského  konania  a úhrady  o mesiac 
neskôr.)

Záväzky – účet 321 evidujeme vo výške: 78 761,62 €

(Faktúry za dodanie tovarov a služieb k 31.12.2011)



3. Majetok

                                                                                                                             €

Obstarávacia cena Zostatková cena
021 budova 2 442 130,17 1 440 548,75
022 stroje a zariadenia      84 183,25      20 024,85
023 dopravné prostriedky      15 754,83              0,00
031 pozemky      85 819,56      85 819,56
771 ostatný DHM    269 708,16     269 708,16

4. Verejné obstarávanie

V roku 2011 boli v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zabezpečené nasledovné zákazky:

- nadlimitná zákazka    verejného obstarávania „zabezpečenie stravovania a doplnkového 
predaja  pre  obyvateľov  a zamestnancov  Domova  pri  kríži“.  Uzavretá  zmluva 
17.2.2011 - S&G spol. s.r.o., Cesta na červený most 1, 811 05  Bratislava

- podlimitná  zákazka   verejného  obstarávania.  Dodávka  kompletných  upratovacích 
a čistiacich služieb v objekte domova pri kríži – verejná súťaž k 31.12.2011 nebola 
ukončená. 

- Podprahové zákazky   - neprebiehali

- zákazky s     nízkou hodnotou – prieskum trhu  

           • polohovacie postele

           • kancelárske potreby

           • čistiace potreby
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5. Darovacie zmluvy

V roku 2011 bolo uzatvorených 15 darovacích zmlúv:

• 6 zmlúv – vecné dary v hodnote  6 105,82 €

                  (LCD TV, vybavenie a rekonštrukcia bytových jednotiek)

• 9 zmlúv – finančné dary v hodnote 25 630,12 €

SPOLU 31 735,94 €

Finančné sponzorské dary v roku 2011 boli použité vo výške        16 386,81 €

z toho:

► bežné výdavky

•  vybavenie a modernizácia lôžkového oddelenia   1 639,55   €



•  rekonštrukcia a vybavenie bytovej jednotky                        1 276,30   €

•  prerobenie STA z dôvodu prechodu na DVB - T   1 421,96   €

• výpočtová technika     5 370,34   €

• vybavenie bytovej jednotky   3 357,40   €

• 20. výročie Domova pri kríži   1 877,00   €

• nákup práčok      679,00   € 

• dopravné značky      344,81   €

• vianočné posedenie      420,45 €
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6. Kontrolná činnosť



Kontrolná činnosť ekonomického oddelenia sa vykonávala v zmysle zákona o finančnej 
kontrole a smernici o vykonávaní finančnej kontroly.

Predbežná finančná kontrola bola zameraná na:

- dodržiavanie limitov čerpania mzdových prostriedkov bežných a kapitálových      

   výdavkov,

-  kontrolu výstupných zostáv finančného účtovníctva, výkazov miezd,

-  kontrolu úhrad nájomného obyvateľov Domova pri kríži podľa predpisu,

-  kontrolu inventarizácie pokladne (účet mesta a štátnej dotácie, zúčtovanie nákupov 

   cez pokladňu),

-  kontrolu inventarizácie skladu,

-  kontrolu dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní,

-  kontrolu personálnej a mzdovej agendy, čerpania dovoleniek, nadčasov, návštev 

   lekára,

-  kontrolu darovacích zmlúv a čerpania zo sponzorských darov,

-  kontrolu zmlúv o prenájme nebytových priestorov,

-  kontrolu dodávateľských zmlúv,

-  kontrolu predaja stravných lístkov obyvateľom a zamestnancom.

7. Náklady na jedno lôžko

Skutočné bežné výdavky  942 434 €

Počet obyvateľov: kapacita 160        490,85 €

skutočnosť 178   441,21 €

Náklady na jedno lôžko za mesiac pri počte obyvateľov 178   441,21 €



 

Skutočné príjmy 379 583 €

Počet obyvateľov: kapacita 160  197,70 €

skutočnosť 178  177,71 €

Príjmy na jedno lôžko za mesiac pri počte obyvateľov 178  177,71 €
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8. Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2011 podľa § 72 odst. 5 zákona č. 448/2008   

    Z. z. v znení neskorších predpisov

Ekonomicky oprávnené náklady                                                         1 065 502 €

Počet obyvateľov podľa zriaďovacej listiny                                        160

Počet obyvateľov -  skutočnosť                                                           178



Ekonomicky oprávnené náklady na 1 obyvateľa za 1 mesiac:

pri počte obyvateľov podľa zriaďovacej listiny                                  554,95  €

podľa skutočnosti                                                                              498,83  €                
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V. VYHODNOTENIE ÚLOH ZA ROK 2011 A HLAVNÉ ÚLOHY NA ROK 2012

V roku 2011 boli splnené nasledovné úlohy:

• Kapitálové výdavky

- dokončenie dostavby kuchyne a odstránenie kolaudačných závad

(spevnené plochy, terénne úpravy a výsadba zelene),

Z dôvodu krátenia rozpočtu a finančných problémov hlavného mesta SR Bratislavy sme 
pristúpili v roku 2011 k úsporným opatrenia a neboli splnené nasledovné úlohy, ktoré boli 

v pláne na  rok 2011:

- výmena plastových okien v bytových jednotkách,

- nákup veľkokapacitných práčok a sušičky,

- nákup a inštalácia novej ústredne,

- rekonštrukcia  a modernizácia WC – prevádzkové priestory,

- vyregulovanie vykurovacej sústavy.

- zabezpečenie systému na ochranu majetku.



Úlohy na rok 2012

Do plánu rozpočtu na rok 2012 sme zahrnuli:

- rekonštrukcia a modernizácia -  vyregulovanie vykurovacej sústavy,

- nákup veľkokapacitnej práčky a sušičky pre zabezpečenie služieb pre 
obyvateľov,

- rekonštrukcia a modernizácia WC v prevádzkových priestoroch.
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Vyhodnotenie činnosti ekonomického oddelenia



Činnosť EO v roku 2011 bola zameraná na:

- prípravu a rozpis rozpočtu na rok 2011 bežné výdavky na mzdy, poistné, tovary 
a služby a kapitálové výdavky,

- úpravy rozpočtu,

- výkon finančného účtovníctva – v novom programe WINIBEU – účtovanie príjmov,

výdavkov, pokladne, skladu, majetku a miezd v zmysle novej metodiky účtovania,

- sledovanie a kontrolovanie čerpania dotácie zo štátu a od zriaďovateľa na mzdy,

poistné, tovary a služby a kapitálové výdavky,

- finančné výstupy v podobe štatistík a rozborov,

- predbežnú finančnú kontrolu finančného a mzdového účtovníctva a pokladne,

- kontrolu príjmov a výdavkov,

- kontrolu úhrad obyvateľov a sledovanie pohľadávok,

- evidenciu a kontrolu faktúr a ich úhrad v zmysle hospodárskych zmlúv,

- kontrolu nájomných zmlúv a vystavenie faktúr za prenájom nebytových priestorov,

- vyhodnotenie plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,

- evidenciu a vypracovanie darovacích zmlúv a kontrolu čerpania finančných darov,

- inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2011,

- bol zabezpečený proces verejného obstarávania a boli vypracované výzvy na 
predloženie cenových ponúk,

- aktualizáciu smerníc a príkazov v zmysle novej legislatívy,

- zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok.

Mzdová a personálna agenda



- kontrola dochádzkových listov a mesačné účtovanie miezd,
- sledovanie nadčasov, dovoleniek, práce v noci, čerpanie pracovného voľna – 

návšteva lekára,
- zabezpečenie daňových odvodov a odvodov do poisťovní,
- spracovanie ročného zúčtovania daní a zdravotného poistenia,
- spracovanie štvrťročných a ročných štatistických hlásení,
- vystavovanie potvrdení o mzde a odbornej praxi,
- vedenie osobných spisov, mzdových listov, vybavovanie výstupných 

formalít,
- vypracovanie pracovných zmlúv, pracovných náplní, platových dekrétov 

a dohôd o vykonávaní práce.

20

Materiálové účtovníctvo a pokladnica

- vedenie pokladnice a pravidelné zúčtovanie drobných nákupov,
- v I. štvrťroku predaj stravných lístkov obyvateľov 2 x mesačne,
- predaj stravných lístkov zamestnancom,
- vedenie skladového hospodárstva, príjem a výdaj zo skladu,
- vypracovanie objednávok na nákup tovarov,
- evidencia majetku, zaradenie, vyradenie majetku, 
- kontrola miestnych zoznamov.
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TABUĽKOVÁ ČASŤ

1. MZDY ZA ROK 2011            €

Položka Rozpočet Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu

%

Mzdové prostriedky celkom 280 000 273 000 273 000 100

611 Tarifný plat 191 000 178 775 178 776 100

612 Príplatky  66 000   64 467    64 466 100

614 Odmeny  23 000   29 758    29 758 100



Priemerný prepočítaný stav 
zamestnancov       38        34         34      89,47

Priemerný fyzický stav 
zamestnancov      38        35        35       92,10

Priemerná mesačná mzda        614,03     669,12          669,12   108,97

         V roku 2011 neboli  obsadené pracovné miesta  ošetrovateliek.  Ušetrené  mzdové 
prostriedky sme preklasifikovali  na základe  úpravy rozpočtu na bežné výdavky vo výške 
7 000 €.  Voľné pracovné miesta sme obsadili maliarom a opatrovateľkami.

Ošetrovateľská starostlivosť bola zabezpečovaná čiastočne cez agentúru.
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2. BEŽNÉ VÝDAVKY ZA ROK 2011

€

Položka Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu %

600 Bežné výdavky 942 435 942 434

     

 100

z toho: 610 mzdy, platy 273 000 273 000

     

100

         

          620 poistné a príspevky 101 661 101 661

  

  100

         

          630 tovary a služby 556 962 556 962

    

 100

         z toho: 631 cestovné 52 52    100
                    632 energie,voda 189 307 189 305    100
                    633 materiál 31 188 31 186    100
                    634 dopravné 4 908 4 908    100
                    635 údržba 11 951 11 951     100
                    636 nájomné 310 310    100
                    637 služby 319 246 319 250         100
    

     640 bežné transfery 10 812 10 811    100

   V čerpaní rozpočtu sú zahrnuté mimorozpočtové zdroje – dary vo výške    16 386,76  €

•  633 všeobecný materiál                 9 717,44    €   

•  635  údržba                             5 512,07    €    

•  637 všeobecné služby                   1 157,25    €
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3. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZA ROK 2011 

€

Položka
Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu        %

700  kapitálové výdavky 11 952 11 951 100

717001 realizácia stavby-     

             dostavba kuchyne  11 952 11 951 100
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4. PRÍJMY ZA ROK 2011



Položka
Upravený 

rozpočet

Plnenie 

rozpočtu
%

Príjmy celkom 397 065 402 419 101,35

z toho: 212003 prenájom       5 190        6 082      117,18
            223001 za ubytovanie 308 638  309 278 100,21
            223003 za stravovanie   66 800   70 305      105,25
            243  úroky         50        17   34,68
            292012 príjem  z dobropisov -    309 -
            292027 iné príjmy -       41 -
            311 bežné granty    16 387   16 387      100

V plnení príjmov je zahrnuté čerpanie sponzorských darov:

-  bežné granty                16 387 €

-  príjmy z dobropisov za teplo a elektrickú energiu        309 €
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B) SOCIÁLNO-OŠETROVATEĽSKÉ  ODDELENIE

1. Štatistické údaje

1. Počet obyvateľov

Počet obyvateľov DPK

Muži   31

Ženy 147

Celkom 178

2. Počet zaevidovaných žiadostí o umiestnenie

Počet žiadostí DPK

Muži 101

Ženy 294

Celkom 395

3. Počet prijatých do zariadenia pre seniorov



Počet prijatých DPK

Muži 3

Ženy 23

Celkom 26
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4. Počet uvoľnených obyvateľov – celkom 

Počet uvoľnených DPK

Muži 5

Ženy 13

Celkom 18

z toho : úmrtia

Úmrtia DPK

Muži 5

Ženy 12

Celkom 17

            odchod zo zariadenia pre seniorov na vlastnú žiadosť

Odchod zo 
zariadenia

DPK

Muži 0



Ženy 1

Celkom 1

5.Počet vydaných rozhodnutí

Rozhodnutie DPK

O zaradení do 
poradovníka

104

 O nezaradení do 
poradovníka

0
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V roku 2011 bolo vyradených 5 čakateľov  : z toho 3 na vlastnú žiadosť a 2 z dôvodu úmrtia.

Vydané zmluvy a dodatky o poskytovaní sociálnych služieb za rok 2011 

Za rok 2011 bolo vydaných :  26  zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb pre novoprijatých 

obyvateľov,  153 zmlúv pre obyvateľov z dôvodu  zmeny VZN, 92 dodatkov z dôvodu zmeny 

stravy,  miesta  poskytovania sociálnych služieb – sťahovanie,  premiestňovanie obyvateľov, 

zmeny stupňa odkázanosti a zmeny výšky životného minima.

S rodinnými príslušníkmi 3 obyvateľov boli uzavreté  zmluvy o platení úhrady za sociálnu 

službu.

6. Priemerný vek obyvateľov

Priemerný vek DPK

Muži 80

Ženy 81

Celkom 80,5



7. Priemerná obložnosť

Priemerná obložnosť 
v % 108,38

8. Znížené úhrady

Znížená úhrada DPK

1

Sledujeme výšku zostatku životného minima  20%.
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10. Stupeň odkázanosti

Stupeň 

odkázanosti

1 2 3 4 5 6

Počet 

obyvateľov

58 50 28 16 14 12

V roku 2011  vzhľadom na zmenu zdravotného stavu bol u 5 obyvateľov prehodnotený stupeň 

odkázanosti 

11. Stravovanie

Stravovanie  v roku   2011  pre  obyvateľov  a zamestnancov  Domova  pri  kríži  do 

15.3.zabezpečovala  firma  STRAVEX  a pre  obyvateľov  lôžkového  oddelenia   cez  dni 



pracovného  pokoja  S&G  spol.  s.  r.  o.  Od  15.3.  stravovanie   zabezpečuje  firma  S&G 

spol. s.r.o. v novootvorených priestoroch  zariadenia
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Stravovanie:

 

Odobraté  jedlá

Priemerný počet stravníkov

muži ženy spolu

1hlavné jedlo      obed 8 44 52

2 hlavné jedlá     raňajky + obed, 

                            obed + večera

1 5 6

celodenná strava 3 21 24

Raňajky +  obed +  večera 1 10 11



spolu 13 80 93
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II. Činnosť SOO

1.Sociálna práca
 SOO bol v nasledovnom zložení  4 sociálni  pracovníci z toho: 

- 1 sociálna pracovníčka na 50% úväzok nastúpila 1.12.2011

- ergoterapeutka

- fyzioterapeutka 

- rehabilitačná pracovníčka

- psychologička 

- kultúrna referentka na 50% úväzok

- vedúca ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku

 Sociálna práca bola zameraná  na: 

• rešpektovanie individuálnych osobitostí obyvateľov
• udržiavanie sebestačnosti
• zamedzovanie sociálnej izolácií
• vytvorenie podmienok pre bežný život
• pomoc dobrým susedským a rodinným vzťahom
• pravidelné konzultácie s príbuznými
• pomoc pri adaptácií novoprijatých obyvateľov
• poradenstvo pre obyvateľov DPK a záujemcov o umiestnenie
• spracovanie a evidenciu dokumentácie a spisov 

                                                     



Vo februári sme  zorganizovali  „Fašiangové  posedenie“ s pohostením.  V prvej  časti 

programu  vystúpil  tanečný  pár  z  Tanečného  klubu  Danube  Bratislava  s ukážkami 

štandardných a latinsko-amerických tancov. 

Fašiangy idú...,  Fašiangový program na  lôžkovom oddelení   spojený s občerstvením,  na 

ktorom sa  predstavili   žiaci  ZŠ  Pri  kríži  –  súbor  Matičiarik  a  členovia  nášho   literárno 

- recitačného  krúžku.  Karnevalové  škrabošky,  čiapky  a výzdoba  interiéru  boli  vyrobené 

obyvateľmi v pracovno - tvorivom ateliéri.

31

V marci pod názvom  „Zberateľstvo môj koníček“ sme zorganizovali  dvojdňovú výstavu 

zbierok obyvateľov a zamestnancov. Do výstavy sa zapojilo 10 obyvateľov a 2 zamestnanci. 

Výstava bola pestrá a bol o ňu veľký záujem. Vyše 90 návštevníkov si prezrelo zbierky starej 

modranskej  keramiky z rokov 1920-1945,  zbierku pozdišovskej  keramiky,  albumy starých 

fotografií,  najmä  z čias  I.  Československej  republiky,  pohľadnice  veľkomiest,  miniatúry, 

zbierku bižutérie, anjelov a cukrov z celého sveta.

V apríli sme zorganizovali  Veľkonočný koncert žiakov Základnej umeleckej školy Eugena 

Suchoňa. Svojim talentom a umením našich obyvateľov potešili žiaci hudobného a tanečného 

odboru.

V apríli sa uskutočnil III. ročník šachového turnaja v obrích šachoch  v areáli záhrady.

V máji sme zorganizovali  výlet na  Južnú Moravu. Tento výlet bol zameraný na pamiatky 

a zaujímavosti  juhomoravského  mesta  Mikulov.  V programe  bola   prehliadka  barokového 

zámku Mikulov s vinárskou expozíciou a prehliadka Dietrichsteinskej hrobky. Popoludňajší 

program pokračoval  návštevou prírodnej  rezarvácie,  prehliadky krasovej  jaskyne  Turoldu. 

Výletu sa zúčastnilo 36 obyvateľov.

V máji v spolupráci   so  zástupcami  Mestskej  časti  Dúbravka  sme  pripravili  „Kultúrny 

program pri príležitosti Dňa matiek a okrúhlych životných jubileí za I. polrok 2011.  Na 



úvod zástupca MÚ Dúbravka pozdravil 22 jubilantov. V kultúrnom programe sa predstavili 

študenti Cirkevného konzervatória z Petržalky na Beňadickej ul. 

 V júni sa  konala  v areáli  záhrady  nášho  zariadenia  letná  slávnosť  „Juniáles“.  Na  úvod 

kultúrneho programu vystúpili Bratislavské mažoretky A & M. Do programu prispeli členovia 

literárno-recitačného krúžku. V hlavnom programe vystúpil country spevák Karol Rosenberg.

V júni sme zorganizovali II. športové hry seniorov, 26 účastníkov súťažilo v 9 disciplínach. 

V júli pracovníčka  v oblasti  výživy  prednášala  na  tému  Racionálna  výživa  pre  seniorov. 

Prednáška bola spojená s ochutnávkou šalátov, výmenou receptov a besedou.
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V auguste sme zorganizovali spoločnú prehliadku Múzea dejín mesta Bratislavy. 

15  obyvateľov  v zrekonštruovaných  priestoroch  Starej  tržnice  si  prezrelo  novú  expozíciu 

dejín mesta.

Koncom  septembra sme  v areáli  záhrady  zorganizovali  jesennú  slávnosť  Vinobranie. 

V kultúrnom programe u nás prvý krát vystúpil Vysokoškolský umelecký súbor Technik. Živá 

hudba,  spev  a pestrosť  krojov  prilákali  na  slávnosť  aj  rodinných  príslušníkov  našich 

obyvateľov. Pre účastníkov podujatia boli pripravené lokše s ochutnávkou vína. Počas voľnej 

zábavy si pri harmonike  a reprodukovanej hudbe obyvatelia zatancovali. Na vinobraní nás 

navštívili aj poslanci MČ Dúbravka, ktorí pozvali obyvateľov na Dúbravské hody.

Koncom  septembra  sme  zorganizovali  III.  ročník  šachového  turnaja v obrích  šachoch 

v areáli záhrady. 

Začiatkom  októbra  sme zorganizovali so zástupcami MÚ Dúbravka  Slávnostné stretnutie 

pri  príležitosti  okrúhlych  životných  jubileí  obyvateľov  za  II.  polrok  2011.  Kultúrny 

program v ktorom vystúpila dievčenská spevácka skupina z folklórneho súboru Čečinka, bol 

venovaný  obyvateľom aj pri príležitosti Októbra – Mesiaca úcty k starším.

15.  októbra sa  7  obyvateľov  zúčastnilo  I.  župnej  olympiády  seniorov VÚC Bratislava 

v Rači , kde v celkovom hodnotení  obsadili 2. miesto .



V októbri sme svoju činnosť zamerali na 20. výročie Domova pri kríži. Za účasti zástupcov 

Magistrátu hl.  mesta  SR Bratislavy,  MÚ Dúbravka, ako aj  iných vzácnych  hostí   sa  26. 

októbra  2011   uskutočnilo  slávnostné  stretnutie  obyvateľov  a zamestnancov  v jedálni 

zariadenia.  V kultúrnom programe vystúpila tanečná skupina Detského folklórneho súboru 

Klnka. V zábavnej časti podujatia vystúpila speváčka Gizela Oňová. Pre všetkých účastníkov 

boli pripravené darčeky.

V predvečer  sviatku  Kataríny  sme  zorganizovali   Katarínsku  zábavu v jedálni  nášho 

zariadenia.  Na  podujatie  sa  prihlásilo   72  obyvateľov,  pre  ktorých  bolo  pripravené 

občerstvenie. Do tanca a na počúvanie hral hudobník a spevák Karol Solenský. 
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Už tradične sme zorganizovali  stretnutie Mikuláša s obyvateľmi lôžkového oddelenia. Deti 

z MŠ Pri  kríži  potešili  obyvateľov  pesničkami,  básničkami,  koledami  a malými  darčekmi, 

ktoré sami zhotovili.

Pre  všetkých  obyvateľov  sme  pripravili  Vianočný  koncert,  na  ktorom vystúpili  študenti 

Cirkevného  kozervatória  z Petržalky  a skupina  študentiek  z Pedagogickej   a sociálnej 

akadémie z Dúbravky. V ich podaní zazneli najznámejšie vianočné piesne, koledy a poézia.

Na Štedrý deň skauti priniesli pre obyvateľov  Betlehemské svetlo.

Organizačne sme zabezpečili fungovanie záujmových krúžkov:

Spevácky  krúžok  – vedúca  p. Ľ. Doležalová

Šachový krúžok – vedúca p. H. Hurbanová

Krúžok kartových a spoločenských hier – vedúci  p. Ing. A. Michalík

Krúžok turistický  - vedúci p. Ing.  R. Chmúrny, CSc.

Krúžok  literárno – recitačný – vedúca p. A. Kuzmiaková

Stolnotenisový krúžok – vedúca E. Belovičová

Každý pondelok a štvrtok medzi 12,45 – 14,45 si môžu obyvatelia  vypožičať knihy z našej 

knižnice, ktorá obsahuje 986 kníh  usporiadaných podľa abecedného zoznamu mien autorov.



Každú stredu o 14  hod.  sa stretáva spoločenstvo veriacich v kaplnke nášho domova pri čítaní 

Svätého písma a modlitbe ruženca.

V kaplnke pravidelne v sobotu a v prikázané sviatky bola slúžená rímsko – katolícka sv. omša 

a každú druhú sobotu evanjelické služby Božie.

V spolupráci  s  OOÚ  mesačne  sledujeme  pobyt  obyvateľov  v nemocniciach,  liečebniach, 

kúpeľoch a znižujeme  úhrady za stravovanie a odborné činnosti.
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Vedieme evidenciu žiadostí obyvateľov o prenocovanie príbuzných v našom zariadení.  

Evidujeme  38  žiadosti obyvateľov  o prenocovanie  príbuzných  v Domove  pri  kríži  (15 

obyvateľov požiadalo o prenocovanie príbuzných, v DPK nocovalo  47  osôb,   počet  nocí 

100).

Vzdelávanie 

V spolupráci s  V a V Servis, s. r .o.  so sídlom  Masarykova č.10  v Prešove  naše  zariadenie 

zabezpečilo podmienky pre vykonávanie odbornej praxe  pre 8 účastníkov  akreditovaného 

kurzu   opatrovania  za  účelom  rozvíjania   ich  praktických  zručností   a predpokladov  pre 

opatrovanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby.

Pracovná terapeutka sa zúčastnila  Akreditovaného vzdelávacieho  programu „Ergoterapia“ na 

Klinike  rehabilitačného  lekárstva  1.  Lekárskej  fakulty  Karlovej  univerzity  v Prahe 

ukončeného osvedčením.

Pravidelne spolupracujeme s :



Lekárom :   posudzovanie žiadosti o kompenzačný príspevok

                  posudzovanie zdravot. stavu  pre poskytovanie odborných činnosti, určenie stupňa 

                  odkázanosti

MÚ         : zabezpečenie programu pre jubilantov

                 zabezpečenie volebnej komisie v zariadení

                 posudzovanie sociálneho statusu   pre poskytovanie odborných činnosti, určenie 

                 stupňa  odkázanosti

                 overovanie podpisov v zariadení

Úradom práce, soc. vecí a rodiny : žiadosti o kompenzačný príspevok preukaz ZŤP

ADOS Svetlo nádeje:  zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti
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Lekárňou Šalvia : vyúčtovanie za lieky, plienky a zdravotnícke pomôcky

Lekárňou Sanimat: vyúčtovanie za plienky a zdravotnícke pomôcky

Stravex ,S & G:   objednávanie stravy,   podklady pre účtovanie stravy

                                                     

Sociálnou poisťovňou: nahlasovanie a odhlasovanie obyvateľov na výplatnú hromadnú 

                                   listinu  dôchodkov

 

Rímsko-katolíckym úradom : zaopatrenie umierajúcich       

Matričným úradom : vyžiadanie úmrtných listov, overovanie trvalého bydliska

Okresným súdom : dedičské konanie

 

ZŠ, MŠ, ŽUŠ, Kozervatórium : zabezpečenie programov

Školským klubom ZŠ Nejedlého : záujmová , krúžková činnosť
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2. Kultúrno–záujmová  činnosť

Január

V rámci video a DVD produkcie sme premietli český  film pre pamätníkov v hlavnej 

úlohe s Jaroslavom Marvanom „ Dovolená s Andelem“. Tento komický príbeh si pozrelo 9 

obyvateľov.

Február



Vo februári sme zorganizovali Fašiangové posedenie s pohostením. V prvej časti 

programu vystúpil tanečný pár z Tanečného klubu Danube Bratislava s ukážkami 

štandartných a latinsko-amerických tancov. Ďalším hosťom programu boli členky spevokolu 

Sv.Cecílie z farnosti Bratislava – Dúbravka, ktoré zaspievali pásmo slovenských ľudových 

a žartovných piesní. Členovia nášho lietrárno-recitačného a speváckeho krúžku predniesli 

fašiangové pásmo slova a hudby v druhej časti podujatia. Počas voľnej zábavy pri akordeóne, 

či reprodukovanej hudbe prítomní si pochutnávali na fašiangovom občerstvení, ktoré napiekla 

naša obyvateľka.

Marec

Pod názvom „ Zberateľstvo – môj koníček“ sme zorganizovali dvojdňovú výstavu 

zbierok obyvateľov a zamestnancov.  Do výstavy sa zapojilo 10 obyvateľov a 2 zamestnanci. 

Výstava bola pestrá a bol o ňu záujem. Vyše 90 návštevníkov si prezrelo zbierky starej 

modranskej keramiky z rokov 1920 – 1945  i novodobej, zbierku pozdišovskej  keramiky, 

albumy starých fotografií najmä z čias I. Československej republiky a Slovenského štátu, 

pohľadnice veľkomiest sveta, miniatúry, pohľadnicové skladačky, zbierku poézie slovenských 

a svetových básnikov,  zbierku bižutérie, zbierku anjelikov z rôznych materiálov , zbierku 

zvončekov ako i zbierku cukrov z celého sveta. 

Apríl

V apríli sme zorganizovali divadelné predstavenie SND „ Corolianus“, ktoré však 

z organizačných dôvodov bolo zrušené a nebola za neho náhrada. Nakoľko už boli 

zabezpečené lístky, obyvateľom bolo vrátené vstupné.
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Aj poldňový výlet do Mariánky sme zrušili kvôli nepriaznivému  počasiu. A presunuli 

sme ho na II. polrok 2011.

Koncom apríla sme zorganizovali Veľkonočný koncert žiakov Základnej umeleckej 

školy Eugena Suchoňa. Svojim talentom a umením našich obyvateľov potešili žiaci 

z hudobného a tanečného odboru.

Máj



Jarný výlet sme zorganizovali na Južnú Moravu. Tento poznávací výlet bol 

zameraný na pamiatky a zaujímavosti juhomoravského mesta Mikulov. V programe bola 

prehliadka barokového zámku Mikulov s vinárskou expozíciou a prehliadka Dietrichsteinskej 

hrobky. Popoludňajší program pokračoval návštevou prírodnej rezervácie., tí odvážnejší sa 

zúčastnili prehliadky krasovej jaskyne na Turoldu. Na výlete sa zúčastnilo 36 obyvateľov 

i záujemcov z radov zamestnancov.

V máji sme zorganizovali návštevu divadelného  predstavenia „Popol a vášeň“ 

v historickej budove SND. O predstavenie prejavilo záujem 8 obyvateľov.

V spolupráci so zástupcami Mestskej časti Bratislava – Dúbravka sme pripravili 

„Kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek a okrúhlych životných jubileí“. Na úvod 

stretnutia zástupca MČ Dúbravka, vedúci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva osobne 

pozdravil 22 jubilantov. V kultúrnom programe sa predstavili študenti Cirkevného 

konzervatória z Petržalky na Beňadickej ul. 

Jún

Na záver divadelnej sezóny 2010/2011 sme začiatkom júna  zorganizovali návštevu 

divadelného predstavenia „ Tolstoj a peniaze“ v divadle ASTORKA. Na predstavení sa 

zúčastnilo 7 obyvateľov.

V druhej polovici júna sa konala v areáli  záhrady nášho zariadenia letná slávnosť 

pod názvom „ Juniáles“. Na úvod kultúrneho programu vystúpili Bratislavské mažoretky 

A&M. Do programu prispeli aj naši členovia literárno-recitačného krúžku, ktorí  si pripravili 

malé hudobno-poetické pásmo. V hlavnom programe vystúpil coutry spevák Karol 

Rosenberg.

38

V júni  sme  plánovali  aj  vyhliadkovú  plavbu  na  Devín.  Rezerváciu  lístkov  sme 

zrušili, nakoľko bol malý záujem, pravdepodobne pre vysoké vstupné aj pre dôchodcov.

Júl

14.  júla  sme  sa  s menšou  skupinou  obyvateľov  zúčastnili  turistického  výletu  do 

Mariánky. Toto najstaršie pútnicke miesto niektorí obyvatelia radi navštevujú každoročne. 



Bolo pekné letné počasie. Cestou späť sme si urobili zastávku v Záhorskej Bystrici, kde sme 

sa občerstvili v miestnom pohostinstve.

August

V druhej polovici augusta sme absolvovali spoločnú prehliadku Múzea dejín mesta 

Bratislavy  do  Starej  radnice.  V jej  zrekonštruovaných  priestoroch  sme  si  prezreli  novú 

expozíciu dejín mesta. Naozaj bolo čo obdivovať. Niektorí si trúfli vystúpiť na vežu, odkiaľ 

bol nevídaný pohľad na dominanty Bratislavy. Na prehliadke sa zúčastnilo 15 záujemcov.

25.augusta bola v knižnici nášho zariadenia DVD – produkcia slovenského filmu 

„ Sokoliar Tomáš“

September

Koncom  septembra  sme  v areáli  záhrady  zorganizovali  jesennú  slávnosť 

VINOBRANIE. V kultúrnom programe u nás prvý krát vystúpil  Vysokoškolský umelecký 

súbor  TECHNIK.  Živá  hudba,  spev a pestrosť  krojov tanečníkov  prilákali  na  slávnosť  aj 

rodinných príslušníkov našich obyvateľov.  Pre účastníkov podujatia  boli  pripravené lokše 

s ochutnávkou bieleho a červeného vína. Počas voľnej zábavy si obyvatelia pri harmonike 

a reprodukovanej hudbe zatancovali. Na vinobraní nás navštívili aj poslanci MČ Bratislava – 

Dúbravka, ktorí pozvali obyvateľov na Dúbravské hody.

Október

Začiatkom  októbra  sme  zorganizovali  so  zástupcami  Mestskej  časti  Bratislava  – 

Dúbravka  „  Slávnostné  stretnutie  pri  príležitosti  okrúhlych  životných  jubileí 

obyvateľov“. Zároveň bol kultúrny program venovaný aj obyvateľom pri príležitosti 
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Októbra – Mesiaca úcty k starším.  Na úvod sa obyvateľom prihovorila  pani  riaditeľka, 

jubilantov osobne pozdravila aj JUDr. Izabela Rosíková, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

a zdravotníctva  MČ  Bratislava  –  Dúbravka.  V kultúrnom  programe  vystúpila  dievčenská 



spevácka skupina z folklórneho súboru ČEČINKA a žiaci ZUŠ Jozefa Kresánka z Karlovej 

Vsi.

V októbri  sme  svoju  činnosť  zamerali  najmä  na  20.  výročie  Domova  pri  kríži.  Súčasťou 

príprav  na  podujatie  bola  realizácia  tvorby  pozvánok,  technického  scenára,  scénosledu 

podujatia, zorganizovanie kultúrneho programu a spracovanie dokumentácie za roky 2006 – 

2011.

Za účasti zástupcov Magistrátu  hl.  mesta  SR Bratislavy,  MČ Bratislava  – Dúbravka,  ako 

i iných vzácnych hostí sa 26.októbra 2011 uskutočnilo  „Slávnostné stretnutie obyvateľov 

a zamestnancov pri príležitosti 20.výročia Domova pri kríži“ v jedálni zariadenia. 

V kultúrnom  programe  na  úvod  vystúpila  tanečná  skupina  Detského  folklórneho  súboru 

KLNKA. Na úvod prítomných privítala a pozdravila pani riaditeľka, Mgr. Janka Dudoňová. 

Slávnostný prípitok predniesla Ing. Petra Nagyová Džerengová. V zábavnej časti podujatia 

vystúpila speváčka a herečka Gizela Oňová. Pri tejto príležitosti boli pre všetkých účastníkov 

pripravené darčeky.

November

V dňoch  2.,  4.,  7.,  9.,  a 14.11  si  obyvatelia  mohli  prezrieť  fotodokumentáciu 

a kroniky zo života obyvateľov Domova pri kríži pri príležitosti 20.výročia Domova pri 

kríži v knižnici nášho zariadenia.

21.  novembra  sa  14  záujemcov  z radov  obyvateľov,   zamestnancov  a rodinných 

príslušníkov  zúčastnilo  opery „ Nabucco“  v historickej budove SND.



40

V predvečer sviatku Kataríny sme zorganizovali  Katarínsku zábavu v jedálni nášho 

zariadenia.  Na  podujatie  sa  prihlásilo  72  účastníkov,  pre  ktorých  bolo 

pripravené občerstvenie.  V programe  vystúpili  členovia  literárno-recitačného  krúžku.  Do 

tanca a na počúvanie hral hudobník a spevák Karol Solenský.

December

 

Už  tradične  sme  zorganizovali  stretnutie  Mikuláša   s obyvateľmi  lôžkového 

oddelenia, ktorí sa potešili mikulášskym balíčkom.

Počas  adventu  sme  spropagovali  možnosť  zúčastniť  sa  spoločnej  Štedrej  večere 

v jedálni nášho zariadenia. Záujem o Štedrú večeru pri stole malo 10 účastníkov a ďalších 10 

záujemcov si objednalo štedrovečerné menu do obedárov.

20.decembra  prišli  na  lôžkové  oddelenie  našim  obyvateľom  koledovať  deti 

z Materskej  školy  Pri  kríži.  Potešili  ich  nielen  vianočnými  pesničkami,  básničkami, 

koledami ale aj malými darčekmi, ktoré sami  zhotovili so svojimi učiteľkami. Na záver si 

obyvatelia spolu s deťmi zaspievali.

Pre  všetkých  obyvateľov  sme  pripravili  Vianočný  koncert,  na  ktorom  vystúpili 

študenti Cirkevného konzervatória z Petržalky a početná skupina študentiek z Pedagogickej 



a sociálnej  akadémie  z Dúbravky.  V ich  podaní  zazneli  najznámejšie  vianočné  piesne 

a koledy,  vianočná  poézia  a zároveň sa predviedli  interpreti  na  hudobné nástroje  :  klavír, 

husle, flauty, gitara  a hra na poháre. Pre účastníkov vianočného koncertu boli pripravené milé 

vianočné darčeky.
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  3.  Činnosť psychológa

Individuálne poradenstvo

Práca  s jednotlivcom  zahŕňala  pomoc  a podporu  obyvateľom  v rámci  adaptácie  na  nové 

prostredie  a spolupodieľanie  sa  pri  riešení  osobných  problémov  obyvateľov  v rôznych 

oblastiach života.

     Intervencia sa dotýkala najmä nasledujúcich oblastí:

1. afektivita – dysforická a depresívna nálada, ktoré boli najčastejšie ako dôsledok zmeny

                      prostredia, osamelosti, telesných, neurologických a endokrinných ochorení

2. zmeny osobnosti – kverulantná, závislá, paranoidná, anxiózna osobnosť – ako dôsledok

vážnych  neurologických  ochorení,  či  zvýraznenie  dominantných  povahových 

čŕt

3. pokles kognitívnych schopností – úbytok pamäte a úpadok úsudku, myslenia a plánovania

                      rôzneho stupňa a z toho vyplývajúce zníženie kvality života

4. abúzus alkoholu, tabaku a iných psychoaktívnych látok

5. problémy v     spolunažívaní  

Individuálne poradenstvo

lôžkové 
odd.

penziónová 
časť

Adaptácia 16 12



Intervencia afektivita 5 10

zmeny osobnosti 7 3

pokles kogn. schopností 5 4

abúzus 1 2

p. spolunažívania 5 6

spolu 23 25
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Pre skvalitnenie individuálnej starostlivosti o obyvateľov sme  vypracovali dotazník, ktorým 

získame  komplexnejšie  informácie  o novom klientovi,  a tým môžeme  prispieť  k zvýšeniu 

jeho spokojnosti.

Skupinové programy

Kognitívny tréning – zameraný na precvičovanie kognitívnych funkcií a sociálneho správania, 

realizovaný  formou  otvorenej  skupiny;  cieľ:  prevencia  patologických  javov;  priemerne  sa 

cvičenia zúčastnilo 8 obyvateľov.

Druhá skupina určená pre klientov so senzorickým defektom a stredne ťažkým kognitívnym 

poškodením bola organizovaná v utorok; cieľ: kognitívna rehabilitácia. Priemerne sa cvičenia 

zúčastnili 2 klienti.

Obe cvičenia boli realizované formou stretávania sa jedenkrát týždenne. Za rok 2011 bolo 

realizovaných 39 stretnutí.

Účasť na KT 2011
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Buď fit! – vedený spolu s fyzioterapeutkou, určený na rozvoj fyzickej a psychickej kondície 

ako prevencia vzniku negatívnych involučných zmien. V priemere sa cvičenia zúčastňovalo 5 

klientov. Za rok 2011 bolo realizovaných 46 stretnutí.

Účasť na Buď fit! 2011
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4.   Činnosť ergoterapeuta

1) Práca s obyvateľmi 

Aktualizácia údajov o záujmoch klientov v zmysle dokumentácie a tlačiva „Prehľad záujmov 

a činností  obyvateľa“,  rozhovory  s obyvateľmi  a rodinnými  príslušníkmi,  pozývanie  na 

aktivity,  spracovávanie údajov do tabuliek podľa vchodov.

Skupinová pracovná terapia – pracovno-tvorivý ateliér: streda 12,30 – 14,00 hod., piatok 

09,00  –  11,00  podľa   mesačných  tematických  programov  (nástenky)  s  využitím  rôznych 

kreatívnych techník a materiálov.

Tvorivé aktivity: 

• Tvorivé  dielne:  Tvorivá  dielňa  so  žiakmi  ZŠ  Nejedlého  –  Motýľ,  Hríb  
– plošná tvorba z využitím odpadového materiálu,  10 účastníkov, 6 detí,  pedagóg,  
T: 4.5.2011, Tvorivá dielňa „Pečieme s potešením“ – jablková štrúdľa starej mamy 
s obyvateľkou p. Helenou Salvovou, 8 účastníkov; T: 13.5.2011 

• Výstavy:  Výstava  figurálnej   a  priestorovej  tvorby  pani  Heleny  Hurbanovej,  
45 návštevníkov, T: 16. – 28.2.2011; Výstava Márie-Oľgy Benediktovej: Svet módy 
bábik, 40 návštevníkov a 35 detí MŠ a ZŠ, T: 10. – 13.5.2011

• Trhy:  Trh  veľkonočných  výrobkov,  69  návštevníkov,  T:  20.  –  21.4.2011;  Trh 
vianočných výrobkov, 50 účastníkov, T: 15.12.2011

Pohybové aktivity:

Skupinový liečebný telocvik-  cvičenie zamerané na pravidelné pohybové aktivity,  ktorých 

úlohou  je  brániť  predčasnému  starnutiu,  brzdiť  involučné   procesy,  zachovať  zdravie 

a primeranú fyzickú  výkonnosť.  Cvičenie  je  rozdelené  na dve  časti  :   9.00 – 9.45 cvičia 

zdatnejší klienti,  9.45.- 10.30 cvičia menej zdatní klienti.



Iné športové aktivity:

• II.  športové  hry  seniorov  T:  30.06.2011,   tréningy:  20.-29.6.2011,  9  disciplín, 
výroba diplomov, nákup cien 

• III. ročník šachového turnaja v obrích šachoch v areáli záhrady, 7 účastníkov,
T: 29.9-4.10.2011, výroba diplomov, nákup cien

•  I. župná olympiáda seniorov organizovaná VÚC Bratislava.  Účasť 6 obyvateľov 
       a 1 pracovníčka. V čase 8.10-14.10.2011 tréningy v areáli záhrady, nácvik novej 

       hry petang.
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2) Práca s obyvateľmi lôžkového oddelenia

• Monitorovanie  individuálnych  potrieb,  záujmov,  schopností  a zdravotného  stavu 
obyvateľov  na  základe  dokumentácie  a  priameho  kontaktu  s obyvateľmi  a ich 
rodinnými príslušníkmi. 

• Zostavovanie a aktualizácia individuálnych plánov.
• Duchovná starostlivosť, sprevádzanie chorých a zomierajúcich.
• Intervencie  v oblasti  emocionálnej,  duchovnej,  záujmovej  a  voľnočasových  aktivít 

(požičiavanie kníh, spoločenských hier, pestovanie kvetín).
• Individuálna  pracovná  terapia  pri  lôžkach  klientov  podľa  záujmu  a  schopností 

obyvateľov  (kreslenie,  strihanie,  skladanie,  omaľovánky,  výroba  jednoduchých 
výrobkov),  čítanie  a rozprávanie,  relaxačné  rozhovory,  nácvik  sebaobslužných 
činností  (zapínanie  gombíkov,  viazanie  šnúrok,  česanie),  precvičovanie  jemnej 
motoriky  prstov  (koráliky,  plastelína,  skladanie  servítok),  spoločenské  hry, 
jednoduché pamäťové cvičenia.

• Skupinová pracovná terapia  – pracovno-tvorivý ateliér:  streda 09,00 – 10,30 hod.  
s  využitím  rôznych  kreatívnych  techník  a dostupných  materiálov  tematicky 
zostavených podľa ročných období a sviatkov. Rozcvičovanie ruky a prstov. Inštalácia 
výrobkov v jedálni lôžkovej časti a na izbách v spolupráci s obyvateľmi.

• Akcie: 7.3.2011  Fašiangy  idú...:  Fašiangový  program  spojený  s občerstvením, 
vystúpením žiakov ZŠ pri kríži - súbor Matičiarik, členov literárno-recitačného krúžku 

(p.  Kuzmiaková),  hrou  na  akordeóne  (p.  Kuzmiak),  žartovnými  rečňovankami  
p.  Smolárikovej  a tanečnou  zábavou  obyvateľov  s  personálom.  Karnevalové 
škrabošky, čiapky a výzdoba interiéru boli vyrobené obyvateľmi v pracovno-tvorivom 
ateliéri (15 účastníkov, 10 účinkujúcich + personál).

• Návšteva  žiakov ZŠ Nejedlého za účelom obdarovania  obyvateľov veľkonočnými 
výrobkami (30 obyvateľov, 8 detí, personál), T: 18.4.2011

Skupinové programy: 

Moje  povolanie: Cyklus  stretnutí  je  zameraný  na  rozvíjanie  a  udržiavanie  intelektových 

schopností  a  záujmov  obyvateľov  s  cieľom  vzájomného  zbližovania  a  spoznávania  sa 



prostredníctvom prezentácie skúseností zo zaujímavých povolaní v ktorých naši obyvatelia 

pôsobili. T: 1x mesačne

• Návšteva  STV  -  p.  Antoniča,  vedúceho  archívu  STV,  prehliadka  archívu;  T: 
06.06.2011

• Pani Želmíra Čatlošová, pracovníčka v oblasti výživy, prednáška „Racionálna výživa 
           pre seniorov“ spojená s ochutnávkou šalátov, receptami a besedou. T: 07.07.2011

• „Kamera a réžia v mojich rukách“
•  Pán Marián Senčák, kameraman, režisér a vedúci vysielacej zmeny STV – do svojho 

 programu pozval vedúceho vysielacej zmeny STV p. Milana Antoniča premietanie 
 ukážok z rôznych vysielacích programov STV.
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5. Činnosť fyzioterapeuta

Liečebná telesná výchova (LTV)

Skupinové cvičenie

Individuálne cvičenie

Individuálne cvičenie na lôžkovom oddelení

Mobilizácie

• Skupinové cvičenie: vyhotovenie cvičebnej jednotky s dôrazom na charakter ochorenia. 

Priebeh: rozcvička, cvičenie, relaxácia. Priemerne sa na skupinovom cvičení zúčastňuje 5 

cvičencov.

• Individuálne  cvičenie  zahŕňa  vyhotovenie  individuálneho  programu  výberom  takých 

cvičení,  ktoré  rešpektujú  zdravotný  stav  cvičenca.  Nácvik  chôdze  o paličke,  barlách, 

chodúľke, nácvik sedu a držania tela pri bežných denných aktivitách. V roku 2011 bolo 

indikovaných 16 LTV v rámci rehabilitácie. Obyvateľom je k dispozícii telocvičňa počas 

1 hodiny denne, kedy môžu ľubovoľne využívať stacionárny bicykel, bežiaci pás, alebo 

po porade s fyzioterapeutom individuálne cvičiť. Takto telocvičňu využívajú priemerne 4 

obyvatelia.

• Individuálne cvičenie na lôžkovom oddelení: kondičné a stabilizačné cvičenia, dychová 

a cievna gymnastika, nácvik chôdze, sedu, polohovanie.

• Mobilizácie: PIR, AGR, mobilizácia kĺbov a väzov.



Tabuľka 1: Priemerný počet cvičencov jednotlivých druhov cvičení

Druh cvičenia
Priemerný počet cvičencov na jednom 

cvičení

Skupinové cvičenie 5

Individuálne cvičenie v rámci rehabilitácie 16

Individuálne cvičenie obyvateľov v 

telocvični
4
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Masáže

Masáže sú podávané v rámci rehabilitácie indikovanej lekárom. Kombinujú sa s fyzikálnou 

terapiou a liečebnou telesnou výchovou. Podávajú sa od 10/2011.

 Tabuľka 2: Počet podaných masáží počas roka (od 10/2011)

Druh masáže

Počet pacientov, ktorým boli 

podané masáže počas roka (od 

10/2011)

Klasická masáž - chrbát a šija 13

Mäkké techniky 7

Reflexná masáž chodidiel 1

Stimulačná masáž tváre pri lézii n. VII 

(kombinovaná s metódou sestry Kenny – 

náparky)

1



Fyzikálna terapia (FT)

1. Elektroterapia

2. Ultrazvuk

3. Magnetoterapia

4. Biolampa

5. Lavatherm

Fyzikálna terapia je indikovaná lekárom, podľa jednotlivých diagnóz aplikujeme jeden druh 

fyzikálnej terapie, kombináciu fyzikálnych terapií alebo kombináciu fyzikálnej terapie a LTV.
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Tabuľka 3: Počet aplikovaných FT počas roka

Druh FT

Počet 

aplikovaných 

FT počas roka

Elektroterapia 39

Ultrazvuk 18

Magnetoterapia 14

Biolampa 3

Lavatherm 2



Celkovo 115 terapií absolvovalo 38 rôznych osôb. Jedna osoba teda mohla poberať viacero 

druhov terapií alebo sa jedna osoba mohla zúčastniť jedného druhu terapie viackrát. 
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  6.   Opatrovateľská činnosť

• opatrovateľská starostlivosť na lôžkovom úseku bola priemerne mesačne poskytovaná 
30 obyvateľom,

• opatrovateľská starostlivosť v hotelovej  časti  sa priemerne poskytovala mesačne 20 
obyvateľom,

• opatrovateľskú  starostlivosť  v  zariadení  poskytovalo  v trojsmennej  prevádzke 
priemerne  za  mesiac  8  opatrovateliek,  v dvojsmennej  prevádzke  2  opatrovateľky 
a v jednosmennej  prevádzke  3  opatrovateľky,  výdaj  stravy  do  mája  poskytovali 
priemerne mesačne 4 pracovníčky,



• opatrovateľská starostlivosť bola zaznamenávaná v opatrovateľskej dokumentácii,

• opatrovatelia  v jednosmennej  prevádzke  kontrolovali  obyvateľov  pomocou 
signalizačného zariadenia u 140 obyvateľov na bytových jednotkách denne, o ktorom 
viedli záznam,

• opatrovatelia v jednosmennej prevádzke sprevádzali priemerne 2 x denne obyvateľov 
k odbornému lekárovi, na CP Kramáre,

• donášku stravy na lôžkový úsek a obyvateľom v hotelovej časti zabezpečovali denne 
opatrovatelia,

• na lôžkovom úseku sa zabezpečovala hygienická starostlivosť denne, sprchovanie na 
tomto úseku je denne podľa rozpisu, sprchovalo sa priemerne 5 obyvateľov denne,

• na  lôžkovom  úseku  opatrovateľky  mali  rozdelenú  starostlivosť  o pridelených  3 
obyvateľov,

• opatrovatelia  v jednosmennej  prevádzke  boli  zodpovední  za  hygienu  obyvateľov 
a bytov, odnos znečisteného prádla do práčovne, úpravu postele, za donášku stravy, 
doprovod obyvateľa k lekárovi, odnos odpadkov,

• bola vykonávaná denná dezinfekcia predmetov a plôch podľa rozpisu, a zároveň bola 
zaznamenávaná.
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7. Ošetrovateľská činnosť



Úsek  ošetrovateľsko  –  opatrovateľský  zabezpečoval  poskytovanie  ošetrovateľskej 

starostlivosti a rehabilitácie v súlade so súčasnými poznatkami a postupmi v ošetrovateľskej 

starostlivosti  s využitím  ošetrovateľských  štandardov.  Úsek  zabezpečoval  komplexnú 

ošetrovateľskú  starostlivosť  s aplikáciou  ošetrovateľského  procesu.  Starostlivoť  bola 

zameraná na upevňovanie, podporu a prinavrátenie zdravia, na podporu telesného, duševného 

a sociálneho  zdravia  osoby,  rodiny  a komunity.  Náplňou  starostlivosti  bolo  získanie 

nezávislosti  a sebestačnosti,  zmiernenia  utrpenia  a zabezpečovala  dôstojné  umieranie 

obyvateľov zariadenia.     

 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ                                        

• ošetrovateľky  spolupracovali  pri  riadení,  plánovaní,  poskytovaní,  koordinácii 

a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti,

• ošetrovateľská  starostlivosť  bola  zaznamenávaná  v ošetrovateľskej  dokumentácii, 

ktorá sa mesačne viedla priemerne u 50 obyvateľov, ktorí vyžadovali ošetrovateľskú 

starostlivosť,

• v priestoroch ambulancie všeobecného lekára pre dospelých do 31.8.2011 poskytovala 

zdravotnú starostlivosť Mudr. Krátka, od 1.9.2011 zdravotnú starostlivosť poskytuje 

Mudr.  Kubincová,  zdravotná  starostlivosť  bola  poskytovaná  2x týždenne  /  utorok, 

štvrtok/,

• odbornú  zdravotnú  starostlivosť  zabezpečovali  odborní  lekári  na  poliklinike 

v Karlovej  Vsi  a na  zdravotnom  stredisku  Saratov,  prípadne  v iných 

zariadeniach v Bratislave,

• poskytovanie  zdravotných  pomôcok  a liekov  bolo  zabezpečené  lekárňou  Šalvia 

a lekárňou Sanimat s. r. o., 

• dodržiavaním  zásad  hygienicko  –  epidemiologického  režimu  sa  skvalitnila 

ošetrovateľská starostlivosť, 

• profesionálna ošetrovateľská starostlivosť bola riadená etickými a právnymi normami,

• počas roku 2011 bolo celkovo 57 hospitalizácií, 
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• počet zomrelých obyvateľov v roku 2011 bolo 17, 

• ošetrovateľská starostlivosť na lôžkovom úseku sa priemerne mesačne poskytovala 30 

obyvateľom,

• ošetrovateľská  starostlivosť  na  bytových  jednotkách  sa  poskytovala  priemerne 

mesačne 20 obyvateľom,

• najčastejšie  úkony  ošetrovateliek:  sledovanie  fyziologických  funkcií,  podávanie 

subcutánnych a intramuskulárnych injekcií, podávanie liekov, podávanie iných druhov 

liečiv, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, bandáže dolných končatín, ošetrovanie 

rán,  telefonické  objednávanie  obyvateľov  na  odborné  vyšetrenie,  telefonické 

objednávanie prepravnej  zdravotnej služby,  podávanie písomných a ústnych hlásení 

pri  predávaní  služby,  dezinfekcia,  kontrola  obyvateľov  pomocou  signalizačného 

zariadenia,

• najčastejšie diagnózy u obyvateľov , ktorí vyžadovali ošetrovateľskú starostlivosť:

demencia,  depresia,  organický  psychosyndróm,  diabetes  mellitus  II.  typu,  NCMP, 

akútne ochorenia respiračného traktu,  chrípka,  ischemická choroba srdca,  arteriálna 

hypertenzia,  inkontinencia,  anémia,  akútne  gastrointestinálne  ochorenia,  astma 

bronchiále, úrazy,

• v rámci ošetrovateľskej rehabilitácie boli v roku 2011 prevedené priemerne za mesiac 

nasledovné  úkony:  203  úkonov  liečebného  telocviku,  64  úkonov  chodenia 

s obyvateľmi, 9 masáží, 21 úkonov spojených s polohovaním,

• ošetrovateľskú  starostlivosť  v trojsmennej  prevádzke  poskytovalo  priemerne  9 

ošetrovateliek,  z toho 2 boli  v trvalom pracovnom pomere   a 7 zabezpečila  ADOS 

Svetlo nádeje v Bratislave.
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8.  Kontrolná činnosť 

Plánované činnosti sa plnili priebežne, neboli zistené vážnejšie nedostatky.

Štvrťročné kontroly  pokladne cudzích prostriedkov a depozitu časti DD bez nedostatkov.

V spolupráci s EO boli vykonané  mesačné kontroly a odsúhlasenie hromadnej výplatnej

listiny dôchodkov a odvody úhrad. 
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C) PREVÁDZKOVÉ ODDELENIE

1. Činnosť prevádzkového úseku

a)  pranie a žehlenie  - pre lôžkové oddelenie   - osobné oblečenie pre 37 obyvateľov
          - posteľné obliečky a plachty podľa potreby lôžkového odd.    
            najmenej raz týždenne
          - pranie posteného prádla pre 147 obyvateľov DPK

b) údržba -  bola  na  základe  nahlásených  porúch  obyvateľmi   priebežne 
vykonávaná na bytoch v 457  prípadoch okrem maľovania.  Zabezpečená bola údržba 



a opravy  elektrických  sietí,  zariadení  a  varičov,  vodoinštalačné  práce,  maľovanie 
celého  lôžkového  odd.  s presťahovaním  nábytku,  zámočnícke  práce,  maľovanie 
a úprava  podláh  v   bytoch  pred  odovzdaním  do  užívania, 
odpratávanie  snehu  a solenie  chodníkov  v zimnom  období,   malá 
oprava nábytku a iné drobné údržbárske práce.  

c)  záhradnicke práce – pravidelné kosenie trávnikov, strihanie živých plotov  a krovín, 
striekanie proti  burine,  čistenie  záhradnej  zámkovej  dlažby,  zatrávnenie plochy cca 
600 m 2 po ukončení dostavby a iné. 

d)  autodoprava   -  zabezpečuje vodič, ktorý je pravidelne preskúšaný..

2. Činnosti zabezpečované dodávateľsky

- Ing. Štefan Urban – technik BaOZ, protipožiarna ochrana a školenia zamestnancov,

- Imrich Horváth – technik na údržbu a kontrolu 8 výťahov,

- ViVa - Ing. Šimkovičová – upratovanie lôžkového oddelenia,

- BA Stravex – Hlubináková – upratovanie prevádzkových priestorov, bytov

- Ján Túry – dostavby oplotenia, rekonštrukcia vstupov a terénne úpravy,

- Chemix – deratizácia a dezinsekcia,

- Pohas – Tuček - kontrola PHP a hydrantov,

- Nákladná doprava – Dušan Ballay – preprava celodennej stravy,

- Slovdekra – autodoprava STK a emisná kontrola,

- Messer s.r.o. – nájom a údržba kyslíkových fliaš na ošetrovni,

- LOTER group – strážna služba.

3. Investičná výstavba

Dokončenie  prístavby  stravovacieho  zariadenia  a 3.11.2010  odovzdanie  stavby 
a kolaudačné  konanie.  Priebežne  sa  realizovala  verejná súťaž  na  výber  dodávateľa 
stravy a prenájom kuchyne.



54
VYHODNOTENIE PLÁNU KONTROL, PREHLIADOK A     ŚKOLENÍ NA ROK 2011  

Kontrola
Školenie

Lehoty 
kontrol, 
školenia 

v rok. ,mes.

Posledná 
kontrola, 
školenie

Nasledujúca 
kontrola, 
školenie

Dodávateľ

Vyhradené technické zariadenia a prenosné elektrické náradie (VTZ)

Elektrozariadenia 3 roky 8 ÷ 11/2008 2-4/2012

Bleskozvody 5 rokov 7/2008 7/2013

Rehabilitácia a práčovňa 3 roky (1) 8/2011 8/2012 EL.údržba a M.Kučera, Beluša

Prenosné elektro náradie 3 mesiace 1,4,7,10/2011 1,4,7,10/2012 Elektroúdržbár

Maľovanie-byty 4 (2) roky 2008,2011 2012,2013 údržbár

Maľovanie –pred odovzd. Podľa potr. 1-12/2011 1-12/2012 Údržbár

Dezinsekcia Podľa potreb 10/2011 Chemix 

Deratizácia 6 mesiacov 4,10/2011 4,10/2012 Chemix

Kontrola výťahov 3 mesiace 2,5,8,11/2011 2,5,8,11/2012 Revízny technik-Horváth

Kontrola výťahov 3 roky 8/2010 8/2013

Prehliadka výťahov 1 týždeň 1÷52/20011 1÷52/2012 Dozor výťah.-elektroúdržbár

Dobíjanie akumulátorov 1 mesiac 1÷12/2011 1÷12/2012 Elektroúdržbár

Ochrana pred požiarmi

Vstupné školenie Trvale Trvale Trvale Technik PO – Ing. Urban

Školenie.všetkých zamest. 24 mesiacov 2/2010 2/2012 Technik PO – Ing. Urban

Školenie ved. zamestnancov 24 mesiacov 3/2010 3/2012 Technik PO – Ing. Urban

Školenie mimopracov. čas 12 mesiacov 3/2011 3/2012 Technik PO – Ing. Urban

Odb. prípr. protipož..hliadky 12 mesiacov 3/2011 3/2012 Technik PO – Ing. Urban

Cvičný požiarny poplach 1 rok 5/2010 5/2012 Technik PO – Ing. Urban

Kontrola PHP a hydrantov 12 mes. 11/2011 11/2012 Pohas - Tupík

Preventívna kontr.objektu 3 mesiace 1,4,7,10/2011 1,4,7,10/2012 Technik PO – Ing. Urban

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vstupné školenie Trvale Trvale Trvale Technik BOZP – Ing. Urban

Školenie všetkých zamest. 24 mesiacov 2/2010 3/2012 Technik BOZP – Ing. Urban

Komplexná previerka BOZP 1 rok 8/2011 8/2012 Technik BOZP – Ing. Urban

Prevádzka

Údržba auta 1 mesiac 1-12/2011 1÷12/2012 Vodič
Vodič referentského vozidla 12 mesiacov 3/2011 3/2012 Vddos- Mezey Vladimír
Emisná kontrola- Katalyzátor 24 mesiacov 5/2010 5/2012 Autoservis- Slovdekra

STK – auto 24 mesiacov 5/2006-nové 5/2012 STK - Slovdekra
Odpis TÚV 12 mesiacov 12/2011 12/2012 Údržbár
Odpis SV 1 mesiac 1÷12/2011 1÷12/2012 Údržbár

Odpis elektromerov 1 mesiac 1÷12/2011 1÷12/2012 Elektroúdržbár
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Rozbory  v zariadeniach  sociálnych služieb  za rok  2011
1. Zariadenia pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy
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Spolu 160/10 108,38 26 17 441,21 177,71 80,5 35 16 47 5,09 104 179 92 397 402 101,35 669,12 32
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Organizačná štruktúra Domova pri kríži – zariadenie pre seniorov

                           RIADITEĽKA

Úsek ošetrovateľsko - 

opatrovateľský
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Organizácia Domova pri kríži – zariadenie pre seniorov

Oddelenie a počet zamestnancov, z toho vedúci oddelení           Referát a počet zamestnancov

Oddelenie ekonomické 4 1 referát financovania a rozpočtu 1

referát finančného účtovníctva 1

Oddelenie  ekonomické Oddelenie  sociálno  - 
ošetrovateľské

Oddelenie  prevádzkové



RIADITEĽKA

referát personalistiky a mzdy 1

referát materiálneho účtovníctva, pokladňa 1

Oddelenie sociálno – 
ošetrovateľské 26 1

referát sociálnych služieb 5
úsek ošetrovateľsko - opatrovateľský 1

                            referát ošetrovateľských služieb   6

                            referát opatrovateľských služieb 12

                            psychológ 1

                           fyzioterapeut 1

Oddelenie prevádzky 7 1           údržba 5

          pranie  2
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