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ÚVOD 
 

 Domov seniorov Lamač, Na barine 5 v Bratislave, je zriadený ako rozpočtová 

organizácia obce Magistrátom hl. m. SR Bratislavy s účinnosťou od 1. 12. 1990. Činnosť 

zariadenia  je vymedzená  Štatútom z  9. decembra 1991 a zriaďovacou  listinou  

novelizovanou  k 1. máju 2009 v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. V tejto zriaďovacej listine bol okrem iného zmenený názov zariadenia 

z Domova - penziónu pre dôchodcov na Domov seniorov Lamač (ďalej DsL), § 106 bod 

10,11. Podľa § 35 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. V domove poskytujeme obyvateľom 

odborné, obslužné a ďalšie činnosti  na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych 

služieb (§ 64), ktorý bol vykonaný dňa 12. 8. 2009 Bratislavským samosprávnym krajom. Pri 

poskytovaní služieb a ich úhrade sme postupovali podľa  Všeobecného záväzného nariadenia 

Magistrátu hl. m. SR Bratislavy č. 2/2008, 3/2011 od 1.6.2011  a  6/2011 od 1.8.2011. 

 Celoročnú sociálnu starostlivosť zabezpečujeme  podľa platných predpisov v rozsahu 

finančných a materiálnych možností zverených rozpočtových prostriedkov a majetku. 

 

 

 

ČASŤ  A 

 

1. VYHODNOTENIE  PLNENIA  OPATRENÍ  VYPLÝVAJÚCICH  Z  ROZBORU  

    ZA ROK 2011 

 

V rozbore hospodárenia a činnosti za rok 2011   neboli prijaté žiadne opatrenia.   

 

2. VYHODNOTENIE PLNENIA HLAVNÝCH ÚLOH ROKU 2012 

  

2.1 Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo pravidelne kontrolované a používané na plánované 

prevádzkové potreby t.j. predovšetkým na úhrady dodávateľských faktúr za dodávku tepla 

a teplej vody, energie, plynu, studenej vody a odkanalizovanie, na úhrady za poskytované 

služby upratovania a stravovania, za nákupy materiálu na údržbu obytných jednotiek 

a prevádzkových priestorov, za opravy a revízie prevádzkových strojov a zariadení v zmysle 

platných prepisov, na výplatu miezd a odvodov sociálneho a zdravotného zabezpečenia za 

zamestnancov a iné drobné služby. Pri všetkých výdavkoch sme sa snažili o efektívnosť 

a hospodárnosť vynaložených prostriedkov. Z pridelených rozpočtových prostriedkov sme 

uhradili všetky faktúry, ktoré došli do 31.12.2012. 

 

2.2  Na požiadanie sociálneho oddelenia Magistrátu hl. m. SR Bratislavy  spolupracovali 

pracovníčky nášho sociálneho a ekonomického úseku s pracovníčkami magistrátu pri tvorbe 

nových VZN o úhradách za poskytované sociálne služby a pri vyčíslovaní ekonomicky 

oprávnených výdavkov za našu organizáciu  formou písomných a účtovných informácií. 

Rovnako naši zamestnanci, ako aj klienti spolupracovali pri tvorbe komunitného plánu pre 

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. 

 

2.3 V roku 2012 došlo k zmene organizačnej štruktúry DsL. Ekonomicko-prevádzkový 

úsek bol rozdelený na samostatný ekonomický úsek a na samostatný prevádzkový úsek. 
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3. VYHODNOTENIE KONTROLNEJ ČINNOSTI V ROKU 2012 

 

V hodnotenom období roku 2012 boli vykonané nasledujúce kontroly: 

 

Priebežne počas roka sme kontrolovali  zabezpečenie bezproblémovej  prevádzky zariadenia. 

Kontrolovalo sa dodržiavanie bezpečnostných a pracovných predpisov na pracovisku, výkon 

revíznej kontroly a udržiavanie elektrických, inštalačných a ostatných zariadení prevádzky v 

súlade s plánom činnosti BOZP, PO a plánom revízií na rok 2012. 

V rámci finančnej predbežnej kontroly bola vykonávaná pravidelná  kontrola 

hospodárenia pri nákupoch materiálu a úhradách faktúr, kontrola používania a hospodárnosti 

prevádzky dopravných prostriedkov DsL, kontrola operatívnej evidencie príručných skladov, 

cenín a pokladne. 

Dôležitú  úlohu tvorila kontrolná činnosť zameraná na kvalitu poskytovaných 

sociálnych služieb v rámci operatívnych porád riaditeľky, pracovných porád zdravotného 

úseku, ekonomického úseku a zasadnutí sociálnej komisie.  

Personálnym oddelením boli vykonané kontroly všetkých zdravotných preukazov, 

preukazov vodičov jazdiacich na služobných motorových vozidlách, lekárskych potvrdení na 

súhlas práce v nočných zmenách a lekárskych prehliadok vodičov motorových vozidiel. 

Pravidelne sa vykonáva kontrola dochádzky. 

V oblasti riadiacej práce boli prekontrolované vydané príkazy 

riaditeľky, vnútroorganizačné smernice a následne aktualizované v zmysle platných právnych 

noriem. Výsledky kontrol boli priebežne hodnotené na pracovných poradách úsekov a na 

gremiálnych poradách riaditeľky.   

V zmysle poverenia č. 4/2012 zo dňa 19. 3. 2012 vládneho auditu a štátneho dozoru 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola vykonaná kontrola použitia finančných 

prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR. Kontrola zistila, že 

poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s určením a neboli zistené porušenia 

zákonov a predpisov.  

 

ČASŤ B 

I. ROZBOR A VYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2012 

 

1. Záväzné ukazovatele 

 

 

 2012 schválený 

rozpočet  

v € 

2012 upravený 

rozpočet  

v € 

skutočné 

plnenie  

v € 
Príjmy    

Ubytovanie, opatera, komplex. služby, 

Iné 

452 650 456 097 469 955 

Bežné výdavky spolu, v tom 962 000 1 062 631  1 058 722 

− mzdy 370 000 383 000 383 000 

− sponzorské príspevky 0 3 447 3 447 

    

Kapitálové výdavky 0 0 0 

    

Bežné a kapitálové výdavky spolu 962 000 1 062 631 1 058 722 
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Úprava rozpočtu bola schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 

v roku 2012 takto: 

 

Príjmy   + 3 447 € - zvýšenie príjmov o dary a sponzorské príspevky 

 

Výdavky + 13 000 € - zvýšenie výdavkov na mzdy v zdravotnom úseku 

   +   4 500 € - zvýšenie výdavkov na poistné do VZP 

   + 79 684 € - zvýšenie výdavkov na všeobecný materiál a služby 

   +   3 447 € - zvýšenie výdavkov o prijaté sponzorské príspevky  

spolu  + 100 631 € 

 

 

 2.  Príjmy 

 

  Príjmy zariadenia sa tvoria z niekoľkých zdrojov. Hlavným zdrojom príjmov sú 

úhrady od obyvateľov za poskytované sociálne služby (ubytovanie, zaopatrenie podľa stupňa 

odkázanosti na sociálnu pomoc ). Platby za poskytnuté služby sú pravidelné a prichádzajú na 

účet zariadenia v priebehu mesiaca, pretože sú naviazané na výplatné termíny starobných 

dôchodkov.  K 31. 12. 2012 neboli evidované nedoplatky od klientov. 

    

 Ďalším zdrojom príjmov sú platby spojené s prenájmom nebytových priestorov od 

nájmu a prevádzkovateľa kuchyne a bufetu Katarína Ábelová. Voči predchádzajúcemu 

nájomcovi – ROS-N.I. spol. s r.o. evidujeme pohľadávku vo výške  1 250,85 €. Na ostatnú 

výzvu dlžník reagoval a pristúpil na splátkový kalendár. 

   Spoločnosť T-com uhrádza zmluvné nájomné za miestnosť na technické zariadenie v termíne. 

Ostatné príjmy sú za pripísané úroky v banke a sponzorských príspevkov. 

 

 

položka 
Ukazovateľ Rozpočet 2012 v € 

príjmy rozpočet úprava skutočnosť  % plnenia 

212003 Nájomné za kuchyňu 5 193 5 193 6 759 130 

212003 Nájomné za NP T-com 697 697 697 100 

223001 za služby od obyvateľov 446 730 446 730 454 571 101 

243 Úroky finanč. hospodárenia 30 30 40 133 

292007 Iné príjmy 0 0 4 474  − 

311 Sponzorské dary, granty 0 3 447 3 447 100 

  Spolu príjmy 452 650 456 097 469 988   103 

 

 

Finančné sponzorské príspevky celkový príjem bol použitý na zabezpečenie výdavkov, tak 

ako boli darcami a poskytovateľmi grantov 

 

Rozp. položka popis € 

633006 72 p. Kolláth  - na údržbu zariadenia 2000 

637006 72 Seniori v svete moderných technológií - Orange 647 

633006  72  Spoločenské akcie pre obyvateľov od  MČ Lamač  800 

  celkom 3 447 
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3. Výdavky  

 

Položka Ukazovateľ 

Schválený Upravený  Skutočnosť Percento 

rozpočet rozpočet plnenia plnenia 

 2012 v €  2012 v €  2012  v € % 

61 Mzdové prostriedky 370 000 383 000 383 000 100,00 

62 Príspevky do SP a ZP 133 000 133 500 133 861 100,27 

631 Cestovné náhrady 45 45 104 230,89 

632 
Energie (elektrika, plyn, voda, 
komunikácie) 262 500 262 500 254 211 96,84 

633 Tovary 22 870 106 001 42 160 39,77 

634 Doprava (palivá, údržba, poistné) 2 200 2 200 1 781 80,95 

635 Rutinná a štandardná údržba 11 500 11 500 48 998 426,07 

636 Nájomné za prenájom (kyslíkové fľaše) 180 180 116 64,30 

637 Služby 154 705 154 705 191 785 123,97 

642 
Transfery jednotlivcom (odchodné, 
nemocenské) 5 000 9 000 2 707 30,08 

  Bežné výdavky spolu 962 000 1 062 631 1 058 723 99,63 

7 Kapitálové výdavky 0 0 0 – 

  Výdavky celkom 962 000 1 062 631 1 058 723 99,63 

 

  Rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočnosťou je  3908 €, z ktorých 3 902 nám 

nebolo poskytnutých na bežné výdavky a 6 € bol zostatok na výdavkovom účte k 31. 12. 2012. 

 

Čerpanie výdavkov podľa položiek 

61 Záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky vo výške 383 000 € nebol prekročený. Oproti 

  roku 2011 došlo k nárastu mzdových prostriedkov v tejto položke o 22 000 €. V roku  

  2012 došlo k zvýšeniu počtu zamestnancov na zdravotnom úseku.  

62 Príspevky do zdravotných poisťovní a do fondov Sociálnej poisťovne boli  

  odvádzané v zmysle platnej legislatívy v celkovej výške 133 861 €. Príspevok na  

  doplnkové dôchodkové poistenie bol vo výške 4 053 € a bol odvedený v súlade  

  s platnou kolektívnou zmluvou. 

 

63   Tovary a služby, v tom :  

631001 Cestovné náhrady vo výške 104 € zahŕňajú výdavky na MHD pracovníkov, ktorí boli  

  vyslaní na školenia, semináre, porady a na Magistrát hl. m. SR. 

 

632 Energie  výdavky celkom za 2012 boli 254 211 €, z toho  

632001 Spotreba energií  celkom   220 427 €,  v tom: 

  a) elektrická energia vo výške 22 901 € za celé zariadenie 

  b) plyn vo výške 2 468,14 € dodávaný pre kuchyňu a celá čiastka je  

refaktúrovaná nájomcovi kuchyne pri ročnom vyúčtovaní.   

c) teplo a teplá voda vo výške 195 058 € - ide o vykurovanie budovy a dodávku 

teplej vody  

 

632002 Vodné a stočné čerpanie bolo 27 212 € - schválený rozpočet 24 000 €, prekročenie 

  bolo o platby za odkanalizovanie dažďovej vody zo strechy zariadenia. 

632003  Komunikácie – poštové a telekom. služby 6 443 €, z toho za telefóny 5 819,68 €  

632004  Komunikačná infraštruktúra – internetové pripojenie 128 €  
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633 

633001  Interiérové vybavenie 198 € Rozpočet 0   

633002  Výpočtová technika – 3608 € rozpočet 0 - obstaranie nových PC s príslušenstvom 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – 1 290 € rozpočet 1 000 €. Bola  

  kúpená nová práčka do práčovne v cene 999 € 

633006  Všeobecný materiál – čerpanie vo výške 30 268 €, rozpočet 98 331 € 

633009  Knihy, časopisy, noviny odborná tlač – čerpanie bolo vo výške 824 € pri rozpočte 

  800 € jedná sa o odbornú tlač ako sú Hospodárske noviny, Finančný spravodajca,  

  Zbierka zákonov, Poradca a i. 

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – čerpanie 3 631 € v zmysle interných 

  predpisov o poskytovaní OOPP. Bol zabezpečený jednotný odev pre Zdravotný úsek. 

633013  Softvér – čerpanie 2 170 € pri rozpočte  2.000 € na obnovu licencií – Cygnus,  

  Medicom, k novým PC operačné systémy a MS Office. 

633016  Reprezentačné výdavky – čerpanie 169 € pri rozpočte 170 €, pre potreby úseku  

  riaditeľky zariadenia. 

634001  Pohonné látky  čerpanie bolo vo výške 962 € pri rozpočte 1 000 €. 

634002  Servis a údržba vozidiel  čerpanie bolo 217 € a rozpočet 600 €. 

634003  Poistenie zodpovednosti za prevádzku motorových vozidiel  čerpanie bol 602 € pri 

  rozpočte 600. Výdavok je v súlade so zmluvou o PZP. 

 

635 Štandardná a rutinná údržba celkom 48 998 €,  z toho vyberáme: 

635001 Údržba interiérové vybavenia – 41 € 

635002  Údržba výpočtovej techniky – výdavok 258 € bol v zmysle servisnej zmluvy 

635004  Údržba prev. strojov a zariadení 11 558 € 

635006  Údržba budov – 36 338 €, maľovanie, bytov, opravy kúrenia, sušenie jedálne ap.  

635009  Údržba  softvéru  − 254 €  

 

 

636  Nájomné za prenájom 

636002  Prenájom kyslíkových fliaš pre ZÚ za 116 €  

 

637 Služby, z toho: 

637001  Školenia, kurzy, semináre – výdavky na vzdelávanie pracovníkov 359 € 

637003  Inzercia – uverejnenie inzerátov natískanie pracovných síl 125 € 

637004  Všeobecné služby 65 587 € 

637012  Poplatky bankám a daň z úroku 602 € 

637014  Stravovanie  118.271 €  

 Cena celodennej stravy pre obyvateľov vrátane režijných výdavkov   

 

 racionálna −  6,20 € 

 diabetická –  6,20 €,  od 1.11.2012  je  6,90 € 

 žlčníková −   6,20 €  

 

637015  Zmluvné poistenie majetku  2.095 €, rozpočet 2100 €. Jedná sa o poistenie majetku, 

budov, automobilov, zariadení. 

 

637016  Prídel do SF 3 624  € tvorba sociálneho fondu je v intenciách zákona NR SR č.  

  152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a platnej kolektívnej  

  zmluvy vo výške 1,1 % mzdových výdavkov.  
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637023  Kolkové známky – čerpané vo výške 40 € - na overovanie rôznych dokladov  a   

              poplatkov 

 

637027  Dohody o vykonaní práce 1 096 €  

 

642 Transfery jednotlivcom  

642013 Na odchodné – pri odchode do dôchodku v zmysle platných predpisov a kolektívnej  

  zmluvy 

642015 Na nemocenské dávky vyplatené 1 870 € je to náhrada za prvých desať dní dočasnej  

  pracovnej neschopnosti  

 

 

4.  Tvorba a čerpanie fondov 

  

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu prebiehalo v súlade s platnými predpismi o SF a v zmysle  

rozhodnutia vedenia DsL a kolektívnej  nasledovne: 

       

   

     zostatok roku 2011            160,83  € 

      tvorba roku 2012 1,1% MP vyplatených                  4 324,47 € 

      použiteľný SF celkom                               4 485,30 € 

           z toho sa použilo:  

      príspevok na stravu zamestnancov        1 259,00 € 

      ostatné čerpanie zamestnancov         2 301,00 € 

      spolu vyčerpané           3 560,00 € 

      zostatok k 31.12.2012             925,30 €   
 

 

5.  Hospodárenie s majetkom  
 

            Hospodárenie s majetkom DsL zabezpečuje ekonomicko-prevádzkový úsek. Majetok 

eviduje, účtovne spracováva, zabezpečuje jeho skladovanie, opravy a premiestňovanie podľa 

potrieb prevádzky alebo obyvateľov. K 31.12.2012 bola podľa príkazu riaditeľky DsL           

č. 14/2012 vykonaná inventarizácia hospodárskych prostriedkov. Inventarizačná komisia 

nezistila nedostatky v hospodárení so zvereným majetkom a nenavrhla žiadne nápravné 

opatrenia. Riaditeľka DsL s priebehom a výsledkami inventarizácie súhlasila. 

  

Stav celkového majetku k 31.12.2012   919 834,26 € 

Hmotný investičný majetok 570 132,31  € 

POZEMKY                                                                    42 222,66  € 

Drobný hmotný majetok 294 341,45  € 

OTE 13 137,84  € 

        

 

Prírastky majetku v r. 2012 

 

HIM                      0,00 €     nebol obstaraný investičný majetok  

DHM              4 636,83 €     

           OTE                   654,40 €                                                            
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 Úbytky majetku v roku 2012 

             

            HIM                              0,00 € nebol obstaraný investičný majetok     

            DHM                    13 768,40 €   

            OTE                           783,44 € 

                                                                    

 Vyradenie majetku bolo odsúhlasené škodovými komisiami. Evidencia vyradeného 

majetku je súčasťou inventarizačného zápisu z inventúry majetku roku 2012 vykonanej k 

31.12.2012. Vyraďovaný DHM a OTE bol opotrebovaný nábytok , koberce, deky, záclony 

z obytných jednotiek pri zmene obyvateľov v obytných jednotkách. 

 

Skladové zásoby:      21 799,51 € 

 Výška zásob je primeraná prevádzkovým potrebám. Zásoby tvoria kancelárske 

potreby, dielenský materiál, čistiace prostriedky, potreby pre práčovňu, hygienické potreby. 

Podrobný zoznam je v inventarizačnom zápise  a v skladovej evidencii.  

 

Pokladničná hotovosť -  stav k 31.12.2012  bol            0,00 € 

 

 V priebehu celého roka bol stav pokladničnej hotovosti zhodný so stavom 

vykazovaným v pokladničnej knihe ako aj s účtovným stavom. Priebežne bol dodržiavaný 

pokladničný limit. Fyzická inventúra pokladničnej hotovosti bola vykonaná 12-krát v roku. 

 

 Ceniny zostatok  2 355,40 € čo predstavuje 1 350 ks stravných lístkov  – predzásobenie na 

január 2013  pre  obyvateľov  a  zamestnancov DsL z toho: 

665  ks pre obyvateľov v cene 2,79 €/ks      t.j. 1 855,35 € 

685 ks pre zamestnancov v cene 0,73 €/ks   t.j.    562,10 € 

 

 

Zásoby pohonných hmôt v litroch :  Škoda Felícia 35,18 litra 

      Škoda Fabia 13,95 litra 

 

Zásoby pohonných hmôt v nádržiach motorových vozidiel  súhlasia s účtovným  stavom  k 

31.12.2012 v celkovej sume  73,81 €. Zásoba PHM je evidovaná na sklade na  účte  112.   

 

Pohľadávky a záväzky organizácie: 

 

Pohľadávky – účet     318        

zostatok 1 250,85 €  tvorí nedoplatok z vyúčtovania nájomného za kuchyňu od ROS-N.I. 

ktorý vznikol  k 31.3.2011. Dlžník bol viackrát písomne vyzývaný k úhrade, súhlasí so 

splátkovým kalendárom.  

                                                             

Dodávatelia - účet  321   

zostatok 7 925,84 tvoria neinvestičné dodávateľské faktúry  došlé do 15.1.2012 a ktoré sa 

nákladovo týkajú účtovného obdobia 2012, ale uhradené budú v r.2013 (napr. za upratovanie 

3.129,90 €, BVS za dažďovú vodu – 1.437,31 €, Ábelová – za stravu 12/2012 – 1.607 €).  

 

Krátkodobé rezervy – účet 323 

zostatok tvoria rezervy na nevyčerpané zostatky dovoleniek pracovníkov a rezerva bude 

rozpustená v priebehu roku 2013. 
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Zamestnanci – účet    331  

zostatok 5 144,51 € vyúčtovanie mzdy za 12/2012, prostriedky boli prevedené na depozitný 

účet vo VÚB a zamestnancom boli vyplatené v januári 2013. 

 

Ostatné záväzky voči zamestnancom - účet     333  

zostatok 17 546,41 € tvorí sporenie, pôžičky voči zamestnancom a ostatné zrážky 

zamestnancov za mesiac 12/2012 odložené na depozitnom  účte v ČSOB  k výplate v januári 

2013. 

 

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho  zabezpečenia – účet    336  

zostatok 16 621,88 € tvorí odvod do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za mesiac 

12/2012, ktoré sú odložené  na depozitnom účte vo VÚB, určené k výplate do 10.1.2012. 

 

Ostatné priame dane – účet   342     

zostatok 3 614,19 € neodvedené dane zo závislej činnosti za 12/2012 na depozitnom účte vo 

VÚB, na úhradu do 10.1.2012. 

 

Zúčtovanie odvodov príjmov RO  − účet  351  zostatok 1 412,19 €, zinkasované  

a neodvedené príjmy sú čiastočne vysporiadané – neodvedený príjem výške 161,34 € ktorý  

bol  3. 1. 2013 odvedený na účet Magistrátu hl. m. SR. Záväzok 1 250,50 € ostáva do úhrady  

bývalým nájomcom kuchyne.  

 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce − Účet 355  

zostatok 607 404,42 € tvorí zostatková cena majetku a po miere odpisovania je zostatok  

umorovaný  

 

Náklady budúcich období  účet   381    

zostatok 884,05 €  uhradené faktúry za PZP a havarijné poistné motorových vozidiel na rok  

2013, predplatné Finančný spravodajca, Poradca, Zbierka zákonov 

 

Výnosy budúcich období  –  účet 384   

zostatok predstavuje odpisy majetku, ktoré sa v v roku 2013 prejavia ako výnos.     

 

 

6.  Personálna práca a čerpanie mzdových prostriedkov 

 

6. l.  Personálna práca  

 

a/ Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2012  49 osôb 
    z toho:         12 mužov 

           37 žien 

THP zamestnanci:                               12 osôb 

Zdravotnícke profesie:        25 osôb 

Robotnícke profesie:                                                                 12 osôb   

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný :                        46 osôb  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách:          47 osôb  

  

b/ Do pracovného pomeru počas roka 2012 nastúpilo 17 zamestnancov, z toho 1 dôchodkyňa. 

Zo zamestnania vystúpilo 18  zamestnancov, z toho 8 zamestnanci v pracovnej pozícii 
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opatrovateľka, dve zdravotné sestry , 4 zamestnanci údržby a 4 THP zamestnanci. 

Z uvedených profesií v zmysle § 60 ZP dohodou ukončili 10 zamestnanci, z toho 6 žien, , 

v zmysle § 72 ZP v skúšobnej dobe ukončili 5 zamestnanci, z toho 4 ženy a v zmysle § 71, 

odst.1 – uplynutie dohodnutej doby ukončili traja zamestnanci. 

 

c/ K 31.12.2012 sme zamestnávali 14 dôchodcov, z toho majú uzavreté pracovné zmluvy na 

dobu neurčitú 13 dôchodcovia a l na dobu určitú. 

d/  Práceneschopnosť v roku  2012 bola čerpaná 17 zamestnancami / z toho 12 žien/ v počte 

1154  kalendárnych  dní a z toho ženy čerpali 592  kalendárnych dní, čo predstavuje 51,2 % 

z celkového počtu neodpracovaných dní z dôvodu PN. 

 

e/  Počas roka  2012 boli uzatvorené 2 dohody  o vykonaní práce. 

f/  V priebehu  roka 2012 bola vyplatená v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy  odmena pri  

     životnom jubileu jednej  zamestnankyni – p. Rabčanovej Márii. 

 

6.2   Školenia a vzdelávanie 
  

V rámci nástupu do pracovného pomeru sú zaškoľovaní novoprijatí zamestnanci  

odborným pracovníkom a to v oblasti BOZP, PO a CO. V priebehu  roka 2012 sa 17  

zamestnanci zariadenia zúčastnili desiatich odborných školení a seminárov, ktoré sa týkali 

rôznych legislatívnych a špeciálnych zmien pri pracovných činnostiach zamestnancov 

prijatých v priebehu roka 2012 

 

     6.3 Odmeňovanie 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2011 

Rozpočet 

2012 

Skutočnosť 

2012 

Index 

2011/2012 

Tarifný, osobný, zákl.,funk.plat - spolu 223 362,00  268 000,00  243 962,82  109,22 

Osobný príplatok spolu 54 993,00  80 000,00  55 681,87  101,25 

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 22 171,00  0,00  31 092,41  140,24 

Odmeny spolu 60 474,00  35 000,00  52 262,90  86,42 

Mzdy, príplatky odmeny spolu 361 000,00  383 000,00  383 000,00  106,09 

Priemerný prepočítaný počet pracovníkov 46 47 46 100,00 

Priemerný mesačný zárobok 653,99 679,08 693,84 106,09 

 

Mzdové prostriedky na rok 2012 boli stanovené ako záväzný ukazovateľ rozpočtu vo výške  

383 000 € pre priemerný prepočítaný počet zamestnancov 47. Vzhľadom na vysokú 

práceneschopnosť bolo vyčerpaných menej mzdových prostriedkov na tarifné mzdy a osobné  

príplatky a viac na odmeny,  ktorými boli odmenení zamestnanci zastupujúci práceneschop- 

ných. Celkove vykazujeme v roku 2012 nárast priemerného zárobku oproti roku 2011. 

 

7.  Prevádzka 

 7.1 Autoprevádzka 

DsL prevádzkuje 2 osobné motorové vozidlá: 

Škoda Felícia ŠPZ  BA-519 AP obstarané v roku 1997. 
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Škoda Fabia   ŠPZ  BA-879 EV obstarané darom v roku 2000.  

Vozidlá slúžia na zabezpečovanie prevádzky Ds Lamač, hlavne pre zásobovanie 

materiálom, obstarávanie liekov, dopravu obyvateľov na lekárske vyšetrenie v naliehavých 

prípadoch a dopravu obyvateľov na pohreby alebo schválené kultúrne akcie. 

 

      Technické ukazovatele používania motorových vozidiel: 

 
Vozidlo Š-Felícia Š-Fábia 

Stav tachometra k 1.1.2012 v km 82 351 79 288 

Stav tachometra k 31.12.2012 v km 88 108 80 820 

Najazdené km v roku 5 757 1 532 

Opravy a údržba v € 99,48 117,44 

Spotreba benzínu v € 239,71 841,65 

Poistenie havarijné a PZP v € 266,51 743,38 

Výdavky na 1km v € 0,395 0,296 

 

 

 7. 2. Údržba budovy 

Nevyhnutnou nosnou úlohou prevádzkového úseku je pravidelná kontrola 

a zabezpečovanie dobrého technického stavu budovy. V roku 2012 bola vykonaná revízia 

výťahov, revízia elektrického zariadenia, pripravili sme plány na výmenu 8 výťahov. Bola 

zrealizovaná rekonštrukcia kúrenia v polovici jedálne a bolo nevyhnutné vysušiť jej podlahu. 

V časti obytných priestorov boli vykonané na kúrení tlakové skúšky a sčasti aj rekonštrukcia 

kúrenia. Pracovníci údržby počas celého roka vykazovali rôzne druhy prác (maľovanie bytov, 

sťahovanie nábytku, drobné opravy vody, kúrenia, elektrickej siete, oprava strechy, nábytku 

a iné potrebné činnosti) na udržanie dobrého technického stavu budovy v rámci finančných 

možností a schváleného rozpočtu Ds Lamač. Zariadenie DsL eviduje štyroch pracovníkov 

údržby. 

 

 7.3.  Informátori 

Počas hodnoteného roka 2012 bola plynule zabezpečovaná pre Ds Lamač informačná 

a strážna činnosť, ktorú vykonávali piati zamestnanci. Priebežné kontroly informátorov 

vykonávala riaditeľka Ds Lamač a vedúci prevádzkového úseku v nepravidelných 

intervaloch. Kontrolou neboli zistené žiadne zásadné závady alebo pochybenia. 

 

 7.4.  Práčovňa 

Komplexný chod práčovne Ds Lamač zabezpečovali v roku 2012 dve zamestnankyne. 

V hodnotenom roku 2012 bola zrealizovaná rekonštrukcia častí práčovne a bol obstaraný 1 

kus pračky. 
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Časť C 

 

I. ROZBOR A VYHODNOTENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 

 

1. STAROSTLIVOSŤ V KOMPETENCII  ZDRAVOTNÉHO ÚSEKU 

 

 Starostlivosť  na zdravotnom úseku v DsL zabezpečuje 26  pracovníkov ZÚ, ktorí 

pracujú v nepretržitej prevádzke, z toho rehabilitáciu vykonáva  1 fyzioterapeut . Lekársku 

službu poskytuje jeden lekár na 0,2 hodinový pracovný úväzok, t.z. 9 hodín týždenne. 

Ťažisko práce zdravotného úseku predstavuje 24-hodinová komplexná starostlivosť o 

obyvateľov  DsL podľa Zákona 448 / 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov . 

Celodenná  starostlivosť sa sústreďuje predovšetkým na poskytovanie služieb nevyhnutných 

na zabezpečenie potrieb obyvateľov  DsL, ktoré prispievajú k ich fyzickej a psychickej 

pohode. K prioritám týchto služieb, patrí zlepšenie kvality života obyvateľov. Každodenné 

úkony osobnej hygieny u imobilných a menej mobilných obyvateľov, polohovanie ležiacich 

klientov, ošetrovanie na lôžku, chystanie a podávanie liekov a stravy, pravidelná výmena 

posteľnej bielizne, starostlivosť o čistotu osobnej bielizne obyvateľov a zaobstarávanie 

drobných nákupov, najmä osamelým obyvateľom. 

 Pracovníčky ZÚ zabezpečujú pomoc pri predpísaných rehabilitačných úkonoch a 

aktivizujú obyvateľov v oblasti spoločenskej i kultúrnej. Udržujú úzky kontakt s príbuznými 

klientov. Zdravotníci zabezpečujú sprevádzanie chorých na odborné vyšetrenia k lekárom 

mimo DsL. Zdravotné sestry pripravujú rozpisy liekov, podávajú liečivá, ktoré sú v ich 

kompetencií. V prípade zhoršeného zdravotného stavu obyvateľa privolajú RZP. Poskytujú 

prvú pomoc, v prípade potreby zabezpečujú odvoz do zdravotníckeho zariadenia, oznamujú a 

informujú príbuzných o hospitalizácií, či umiestnení obyvateľa na „izolačke“,  kde je  

poskytovaná komplexná starostlivosť. Pravidelne sa informujú o stave chorých obyvateľov, 

umiestnených v zdravotníckych zariadeniach. 

 V osobných kartách obyvateľov zaznamenávajú ich klinický obraz, zmeny správania, 

aktuálne zdravotné ťažkosti a pravidelne vykonávajú kontroly zdravotného stavu. 

 S prácou ZÚ súvisí aj administratívna činnosť, ktorú  vykonáva zdravotný personál 

priebežne počas služieb formou denných a nočných hlásení. Hlavná sestra spracúva lekárske  

poukazy na zdravotné pomôcky a vedie o tom príslušnú evidenciu. Zabezpečuje a organizuje 

plynulý chod ZÚ a ambulancie. Venuje zvýšenú pozornosť významu a problémov výživy v 

starobe, dekubitov po návrate zo zdravotníckych zariadení a imobilizačného syndrómu, 

zameriava sa na kvalitu poskytovanej starostlivosti v DsL. 

K povinnostiam službukonajúcich pracovníčok dennej zmeny patrí kontrola všetkých 

obyvateľov DsL v bytoch, ktorá je zameraná na ich prítomnosť, či dôvody neprítomnosti. 

O tejto každodennej kontrole sa vedie presná evidencia. 

Taktiež sa vykonávajú denné a večerné kontroly obyvateľov  oddelenia s komplexnou 

starostlivosťou. 

 V ambulancii DsL sa raz v týždni vykonávajú odbery biochemického materiálu podľa 

ordinácií lekára. Podávanie injekcií, meranie krvného tlaku a preväzy vykonáva 

službukonajúca zdravotná sestra a hlavná sestra v ambulancii  DsL pod dohľadom lekára. 
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 Zvýšenú starostlivosť venujeme obyvateľom s dispenzarizovanými ochoreniami, 

kardiovaskulárnymi, onkologickými, psychiatrickými, diabetologickými a obyvateľom s 

invalidným postihnutím. Pravidelne sú odosielaní na kontrolné vyšetrenia k odborným 

lekárom. 

 Na  lôžkovom oddelení DsL vykonáva vizitu lekár jedenkrát týždenne, respektíve 

podľa potreby aj častejšie.  

 Zdravotný personál sa raz v mesiaci  zúčastňuje na porade ZÚ, kde sa  pripomienkuje 

a rozoberá pracovná činnosť úseku, riešia sa aktuálne problémy a hľadajú najlepšie riešenia 

na ich odstránenie. Zdravotné sestry si pripravujú na každú pracovnú poradu odborno-

vzdelávací seminár a taktiež  sa zúčastňujú na akreditovaných seminároch aj v iných 

zariadeniach. 

  V centre záujmu celého kolektívu je snaha o čo najkvalitnejšie pracovné prostredie 

a zlepšenie kvality života obyvateľov DsL. V záujme zvyšovania odbornej úrovne 

zdravotného personálu a získavania nových poznatkov, konajú sa pravidelné semináre na 

vybranú tému na každej pracovnej porade. 

 ZÚ úzko spolupracuje so sociálnymi pracovníčkami, kultúrnou referentkou  a 

ostatnými pracovníkmi  DsL, čo prispieva k väčšej pohode všetkých našich obyvateľov. 

 Možnosť priameho spojenia obyvateľov na oddelení s komplexnou starostlivosťou  s 

pracovníkmi ZÚ v prípade potreby, sa využíva prostredníctvom moderného signalizačného 

zariadenia, čo  má značné výhody. V rámci lepšej manipulácie s imobilnými a menej 

mobilnými obyvateľmi postupne zabezpečujeme výmenu starých postelí za nové 

polohovateľné s antidekubitnými matracmi. 

 

Prehľad poskytnutých zdravotníckych úkonov za rok 2012 

 

Ambulancia: 

 

Počet vyšetrení obyvateľov v ambulancii DsL      3 .356                  

Noví obyvatelia                                                                         16                    

Úbytok - úmrtie                                                                         20                     

Odsťahovaný obyvateľ                                                                6                      

Kardiostimulátory                                                                      14                   

DM závislý na inzulíne                                                                7                      

DM  nezávislý na inzulíne                                                         82                   

ICHS                                                                                         142                   

Hypertenzia                                                                               178             

Psychiatrické diagnózy                                                               50                   

Onkologické diagnózy                                                                22                 

Respiračné ochorenia                                                                  45                  

Návštevy lekára na byte obyvateľa            127           

Hospitalizácie            115            

Objednávanie sanitky                          185            

Laboratórne vyšetrenia                                     305                 

FW                                                                                               68                
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Odborné vyšetrenia        126              

Injekcie pod. na ambulancii                          594             

Kontrola TK                                                2 720         

Kúpeľná liečba                                                                                33              

Hospitalizácie                                   115             

 

 

Zdravotný úsek 

 

Bytová hygiena                                            356              

Podávanie injekcií, inzulínu                                                     2 578          

Kontroly TK, P, TT                                                                  2 088         

Odbery glykemického profilov                               756          

Ošetrovanie rán, preväzy                                                          1 294          

Objednávanie sanitiek, RZP                                                        235        

Spolupráca s lekárom                                                                  447        

Príprava chorého na vyšetrenie a  hospitalizáciu                        205    

Príprava liekov                                                                       16 224      

Podávanie liekov                                                                    44 136          

Počet dní na izolačke                                                               1 048         

Počet obyvateľov na izolačke                                                       70                

Evidencia receptov                                                                  2  902    

Účty - evidencia platieb za recepty na ZÚ )                  117 040,55  € 

 

 

  

Rehabilitácia 

 

 Súčasťou zdravotného úseku je rehabilitácia. Práca rehabilitačnej sestry pozostáva 

z dennej rehabilitácie – liečebnej telesnej výchovy, elektroliečby, jogoterapie, muzikoterapie 

a psychoterapie. Z elektroliečebných procedúr sa podáva DIADINAMYK, MAGNIM, 

BIOTRON, INTERDYM. Liečebná telesná výchova – individuálne cvičenie sa prevádza 

denne v telocvični a na izolačkách.  

 

Skupinová LTV denne, je spojená s jogoterapiou a muzikoterapiou. 

 

Za priaznivého počasia majú možnosť menej mobilní pacienti v sprievode rehabilitačnej 

sestry, absolvovať prechádzku v okolí DsL.  

 

 Každý nový pacient je podrobený vstupnému vyšetreniu, spojenému s meraním tlaku, 

goniometrickým vyšetrením, svalovým testom a kontrolnému vyšetreniu podľa ordinácie 

lekára. 

Pri niektorých poúrazových stavoch, je ordinovaná masáž pred cvičením, alebo elektroliečba. 
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PREHĽAD REHABILITAČNÝCH VÝKONOV ZA ROK 2012  REHABILT. ODD.    

PRI  DsL LAMAČ 

 
 

VÝKONY PACIENTI 

Mesiac  ET LTV LP Test Iné PS Lôžkový Ambul Lôžk. NE 

Január:         13 75 44 14 75 56 105 63 26 14 

Február:       147 308 147 12 308 279 456 336 112 12 

Marec:           113 269 97 8 269 203 261 312 68 8 

Apríl:           86 311 145 9 311 210 379 283 94 9 

Máj:             79 213 71 5 203 131 116 233 29 5 

Jún:             32 328 117 2 328 224 196 386 49 2 

Júl:               32 171 62 1 171 95 158 163 40 1 

August:        69 311 97 7 311 209 278 303 74 7 

Septem.:     89 378 144 13 378 252 296 388 77 13 

Oktober:      33 409 212 5 409 258 633 274 162 5 

Novem.:      107 350 223 5 350 345 620 276 159 5 

Decem.:         95 226 136 1 226 236 319 238 81 1 

SPOLU :     973 3339 1495 82 3339 2498 3817 3255 971 82 

 

 

 Za rok 2012 bolo vykonaných na rehabilitačnom oddelení spolu  11726 výkonov, 

z toho 3817 výkonov pri lôžku. Novoevidovaných pacientov bolo  82. Za rok 2012 bolo 

rehabilitovaných 4226 pacientov, z toho 3255 ambulantných a 971 lôžkových pacientov. 

Pacienti využívali elektroliečebné procedúry bioptron, magnet, diadynamik, infrapodložka, 

taktiež liečebný telocvik skupinový, kondičný a individuálny lieč.telovik po úrazoch, 

zlomeninách, IM, NCMP, nácvik chôdze s barlami aj bez nich. Individuálne LTV bolo 

prevádzané aj  na izolačkách a na oddelení pre ležiacich pacientov. 

 

Legenda: ET-elektroterapia, LTV-liečebná telesná výchova individuálna a skupinová, LP-

liečebné prechádzky, nácvik chôdze, Test-goniometrické testy, vyšetrenie sval.sily, meranie 

TK, Iné-cvičenie na náradí a s náčiním, bicyklovania, PS-psychoterapia, Ne-novoevidovaný 

pacientov. 

 

2. STRAVOVANIE OBYVATEĽOV 

 

V ponuke dodávateľa stravy je denne raňajky, desiata, olovrant, jedna polievka, tri 

hlavné jedlá,  večera , diétna strava: diabetická  a žlčníková. 

So stravou aj kultúrou stolovania, sú obyvatelia aj zamestnanci  spokojní.  

Stravníci pri stoloch v jedálni DsL sú obsluhovaní personálom kuchyne. Po skončení 

servírovania obedov pri stoloch, vydávajú sa obedy aj do obedárov. Celodenná strava na 
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oddelenie komplexnej starostlivosti  sa preváža z jedálne vo varniciach, aby sa zabezpečila 

dostatočná teplota stravy, alebo personál stravu na ZÚ prihrieva v mikrovlnnej rúre . 

O spokojnosti svedčia údaje o počte vydaných jedál na komplexnej starostlivosti: 

 

- celodenná strava RACIO   13986 

- celodenná strava ŽLČNÍK  1740         

- celodenná strava DIABETICKÁ             3229 

- obyvatelia DsL   obedy        

- zamestnanci obedy  

 

Bufet, ktorý je súčasťou prevádzkových priestorov kuchyne, prevádzkuje dodávateľ 

stravy Katarína Ábelova živnostník, prevádzku vedie Milan Sliačan.  

Bufet je dobre zásobený a s vyhovujúcou otváracou dobou, uspokojí aj náročnejších 

obyvateľov DsL. Ponúka základné potraviny, polotovary, hotové jedlá, lahôdky, studené i 

teplé predjedlá i široký sortiment múčnikov, zeleniny, ovocia a nápojov. Obyvatelia si v 

bufete môžu zakúpiť aj základný drogistický tovar. 

 

3. HYGIENA 

 

Hygiena je dôležitou súčasťou prevádzky DsL. Hygienu bytov a prevádzkových 

priestorov, priebežne kontroluje zdravotný personál. Sleduje čistotu a hygienu bytových 

jednotiek v DsL .Zvýšená pozornosť sa venuje pri výdaji stravy na všetkých úsekoch 

zariadenia   DsL. 

Hygienu bytov a prevádzky zabezpečujeme dodávateľským spôsobom  firmou Klinton 

spol. s r.o. Hygienu práčovne a sušiarne zabezpečujú 2 pracovníčky, obyvatelia DsL majú 

možnosť si raz mesačne vymeniť posteľnú bielizeň a dvakrát ročne dať vyprať záclony, ktoré 

perieme vo vlastnej práčovni. Okrem toho majú možnosť oprania aj osobnej a akejkoľvek 

bielizne. Na Z.Ú. sa stará o hygienu prádla aj drobné úpravy prádla 1 pracovníčka. Priebežne 

maľujeme bytové jednotky, raz ročne tepujeme všetky koberce a zabezpečujeme umývanie 

chodbových okien dodávateľským spôsobom. 

Pravidelne sa vykonáva v prevádzkových priestoroch dezinsekcia a deratizácia. 

 

Legenda: DsL – domov seniorov Lamač,  ZÚ – zdravotný úsek, PK- permanentný katéter, 

RZP – rýchla zdravotná pomoc, ET – elektroterapia, LTV – liečebná telesná výchova 

individuálna a skupinová.LP – liečebné prechádzky, nácviky chôdze, Testy – goniometrické, 

vyšetrenie svalovej sily, meranie TK, Iné – cvičenie na náradí,, s náčiním, bicyklovanie, PS – 

psychoterapia, NE – novoevidovaní pacienti. 

 

4.  SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ROKU 2012 

     V roku 2012 zabezpečovali sociálnu starostlivosť pre 223 klientov zariadenia tri 

kvalifikované sociálne pracovníčky. 

V roku 2012 sme prevádzkovali celkom 190 obytných jednotiek nasledovne: 

1.) 161 obytných jednotiek bez komplexnej starostlivosti v blokoch A, B, C, D s celkovým 

počtom klientov 171  z toho bolo 135 žien a  36 mužov, 

2.) 23 obytných jednotiek s komplexnou starostlivosťou v blokoch A (16) , B (7), 

s celkovým počtom klientov 52, z toho bolo 41 žien a  11  mužov. 

3.)  6 obytných jednotiek bloku B vyčlenených na prevádzkové priestory domova, pričom 

v: 

- 2 obytných jednotkách je administratíva (riaditeľstvo a zdravotné sestry), 
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- 2 obytných jednotkách sú izolačné izby, 

- 2 obytných jednotkách sú jedálne. 

    Priemerný počet obyvateľov domova v priebehu celého roka bol 223 klientov, pričom k 

31.12.2012 bola poskytovaná sociálna starostlivosť 220 klientom. 

 

Veková štruktúra obyvateľov domova v roku 2012: 

vek klientov počet 

klientov 

do 60 rokov 0 

61 - 70 rokov 36 

71 - 80 rokov 84 

81 - 90 rokov 92 

nad 90 rokov 11 

celkom 223 

 

 

Pohyb obyvateľov, kapacita a obložnosť celkom v roku 2012: 

 

Ukazovateľ 

 

merná 

jednotka 

 

počet 

 

počet obyvateľov k      

31.12.2012 osoba 220 

priemerný počet obyvateľov osoba 223 

novoprijatí obyvatelia osoba 27 

prepustení obyvatelia osoba 8 

zomrelí celkom osoba 20 

      z toho zomrelí muži osoba 5 

      z toho zomrelé ženy osoba 15 

priemerný vek obyvateľov rok 79,3 

počet dní prevádzky  

zariadenia deň 366 

počet miest k 31.12.2012 lôžko 219 

súčet denných počtov miest lôžko 80154 

ubytovacie dni deň 81618 

dočasná neprítomnosť 

celkom deň 5705 

   - dovolenka na 1 obyvateľa deň 17,7 

   - hospitalizácia celkom deň 1342 

   - kúpeľná liečba celkom deň 414 

   - ostatné neobývané dni 

(úmrtie, príprava bytu, 

premiestnenia) 

          deň 265 

 

  Jubilanti v roku 2012: 

Počet 

jubilantov 

I. 

štvrťrok 

II. 

štvrťrok 

III. 

štvrťrok 

IV. 

štvrťrok 

61 18 14 13 16 
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Priemerný dôchodok v roku 2012:  419,09 €.   

Rozhodnutia o zastavení  konania:  0   

Počet rozhodnutí o zaradení do poradovníka čakateľov:  23 

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov:  27 

Počet „Dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby“:  76  

 

 

     Domov seniorov Lamač v roku 2012 poskytoval sociálne služby 223 klientom, z toho 

52 klientom v časti s komplexnou starostlivosťou.     

 Ku dňu 31.12.2012 bol počet žiadateľov – čakateľov v poradovníku na poskytovanie 

sociálnej  služby  v našom zariadení celkom  39 osôb 

     Pomoc a sociálne poradenstvo v rámci komplexných poradenských služieb 

zabezpečovali tri sociálne pracovníčky súčasným, ale aj potenciálnym klientom 

v zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 

50/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Sociálne poradenstvo bolo zamerané 

predovšetkým na oblasť podania žiadostí a zmien v rámci  poskytovania sociálnych služieb 

podľa uvedených zákonov. Sociálne pracovníčky poskytovali pomoc a sociálne poradenstvo 

nielen klientom, ale aj ich rodinným príslušníkom. Úzko spolupracovali so zriaďovateľom 

zariadenia, ktorým je Magistrát hlavného mesta SR Bratislava. 

     Iniciatívne napomáhali klientom zariadenia pri vybavovaní úradných záležitostí, 

pričom im poskytovali najmä odbornú sociálno-právnu pomoc. Na základe poverenia klientov 

ich zastupovali na úradných jednaniach.  

     Viedli a aktualizovali osobnú spisovú dokumentáciu klientov. Zabezpečovali úschovu 

cenností a spravovanie ich osobného majetku. Vystavovali zmluvy o úschove cenností na 

požiadanie klientov, uzatvárali pohrebné zmluvy, spolupracovali so Sociálnou poisťovňou, 

zdravotnými poisťovňami,   so súdmi pri vybavovaní pozostalostí a dedičských konaní 

klientov, s matričnými úradmi, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s bankami, 

Políciou SR, notárskymi úradmi a ostatnými inštitúciami, v spolupráci s ktorými dokázali 

vyriešiť problémy a zabezpečiť všetky potreby svojich  klientov. 

      Na základe rozhodnutia Okresného súdu Bratislava IV sociálne pracovníčky v mene 

zariadenia vykonávali funkciu zákonného zástupcu klientke, ktorá bola pozbavená 

spôsobilosti na právne úkony. 

     Vydávali zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb,  dodatky k zmluvám a rozhodnutia 

o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. 

     Sociálne pracovníčky v rámci individuálneho prístupu ku klientom zabezpečovali 

nákupy osobnej spotreby (ošatenie, obuv...), hygienické potreby, lieky  ako aj úhrady platieb 

za poskytovanú sociálnu službu. Poskytovali poradenskú službu klientom a ich rodinným 

príslušníkom pri zhoršení zdravotného stavu klientov. 

      Aktívne sa podieľali pri sťahovaní klientov z  obytných jednotiek v rámci zariadenia. 

V súčinnosti s inými organizáciami (T-Com, ZSE, UPC, pošta, zdravotné poisťovne, Sociálna 

poisťovňa) poskytovali okamžitú pomoc klientom a ich rodinným príslušníkom.  

     Sociálne pracovníčky priebežne aktualizovali osobné údaje v osobných spisoch 

klientov, pravidelne ich informovali o zmenách v sociálnej oblasti. Osobne vybavovali 

pohreby klientom, ktorí o túto službu požiadali.  

Osobnými stretnutiami sa snažili nabádať klientov k udržiavaniu dobrých medziľudských 

vzťahov, pomáhali pri riešení konfliktných situácií, zhoršených vzťahoch v rodine. Ku 
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každému klientovi pristupovali individuálne a snažili sa mu vytvoriť priestor na realizáciu 

alebo vyriešenie jeho problémov. 

     Sociálne pracovníčky zabezpečovali pomoc aj pri organizácii a realizácii pravidelných 

kultúrno-spoločenských akcií, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou života  v našom 

zariadení.          

     Snahou sociálnych pracovníčok bolo vplývať na klienta pozitívne, profesionálne a 

empaticky. Prvoradým cieľom sociálnych pracovníčok  je dosiahnuť spokojnosť klientov 

v našom zariadení     a ich rodinných príslušníkov, budovanie atmosféry dôvery 

a spoľahlivosti v rámci celého zariadenia. Sociálne pracovníčky pracovali aj na zvyšovaní si 

svojej  odbornosti a kvalifikácie prostredníctvom  štúdia nových zákonov, smerníc 

a vyhlášok. 

 

Špecifické ukazovatele nášho zariadenia: 

 

Priemerná dotácia na 1 ubytovací deň na 1 obyvateľa, vypočítaná z rozdielu bežných 

výdavkov  a celkových príjmov bola v roku 2012 – 7,21 €  

Podiel príjmov od obyvateľov na bežných výdavkoch je 42,94 %.  

Podiel ostatných príjmov (vr. sponzorských) na bežných výdavkoch je 1,46 %. 

Podiel dotácie magistrátu na bežných výdavkoch je cca 33,48 % . 

Podiel finančných bežných sponzorských darov na bežných výdavkoch je 0,33 %. 

Podiel finančných kapitálových sponzorských darov na kapitál. výdavkoch je 0 % 

 
Ukazovateľ Rok  v € 

2012 

Mesiac v €  

Ø  

Priemerný 

počet obyvateľov 

1 obyv./mes. 

v € Ø 

Bežné výdavky 1 058 723 88 227 223 395,6 

Príjmy od obyvateľov 454 571 37 881 223 169,9 

Príjmy ostatné (bez 

sponzorských) 
11 970 997 223 4,5 

Príjmy – sponzorské.na bežné 

výdavky. 
3 447 287 223 1,3 

Dotácia magistrátu na bežné  

výdavky bez vlast. príjmov 

bežné 

354 470 29 539 223 132,5 

Kapitálové výdavky 0 0 0 0 

Príjmy - sponzorské na kapitál. 

výdavky 
0 0 0 0 

 
 

   Vyjadrenie skutočných priemerných mesačných príjmov od obyvateľov DsL: 
 

 
Ukazovateľ Rok  2012 Mesačný priemer na 

1 obyvateľa 

obyt.jed..      v € 

Mesačný priemer 

na 1 obyvateľa lôž-

časť       v € 
Obyt. jednotky Lôžková časť 

Príjmy za ubytovanie 282 641 47 058 139 74 

Príjmy za zaopatrenie 

7DSL/12 DD 4 007 16 199 2 25 

Príjmy za stravu 2DSL/7DD  104 555 0 164 

Príjmy celkom 286 648 104 555 141 264 

Počet obyvateľov priemerný 170 53   
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6.  KULTÚRNO – ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2012 

 

     Domov seniorov Lamač sa dôsledne stará aj o kultúrnu a záujmovú činnosť svojich 

obyvateľov a v našom zariadení organizuje podujatia, ktoré obyvatelia radi navštevujú, 

pretože vek a zdravotný stav mnohým neumožňuje vychádzať za kultúrou mimo Domova.  

     Vedenie zabezpečuje kultúrne akcie, v ktorých  účinkujú známe osobnosti a kolektívy 

umeleckého a spoločenského života, a zároveň vytvára podmienky na záujmovú činnosť 

samotných obyvateľov. V obidvoch prípadoch s vedením zariadenia spolupracujú aj 

obyvatelia. 

     V roku 2012 sa každý mesiac uskutočnili kultúrne podujatia, na ktorých sa 

predstavili profesionálni umelci a kolektívy. Môžeme konštatovať, že žiadosti o vystúpenie 

umelci prijímajú s ochotou. Potešujúce je aj to, že radosť je obojstranná – prejavujú ju nielen 

domáci návštevníci, ale aj účinkujúci hostia, ktorí radi prídu medzi seniorov aj viackrát. 

     V januári t.r. prijal naše pozvanie slovenský herec Roman Luknár, známy aj 

z účinkovania v  slovenských filmoch a v televíznych seriáloch. Jeho beseda bola veľmi 

príjemná, s radosťou porozprával o svojich umeleckých rolách a  zážitkoch, a to nielen na 

Slovensku, ale aj v Španielsku, kde pôsobil niekoľko rokov. 

V druhom januárovom programe vystúpil detský folklórny súbor Klnka, ktorého 

zriaďovateľom je Dom kultúry v Dúbravke. Tento typ programu seniori osobitne radi 

prijímajú, pretože do ich života vnáša spomienky na vlastné zážitky z mladosti a  tiež pre 

radosť a veselosť detí, ktoré sa venujú ľudovému umeniu.  

V januári sa realizovali aj vzdelávacie zdravotné prednášky – o mobilite v starobe 

a o prípravkoch, a možnostiach ktoré zlepšujú zdravotný stav seniorov. 

O zdravom spôsobe života rozprával v januári aj pán Lančarič, ktorý nás navštívil tiež aj 

počas  jarných prázdnin 

     Februárovým hlavných kultúrny programom predstavuje každoročne fašiangová 

zábava. Obyvatelia sa tento druh zábavy veľmi tešia, pripravujú si masky a prežívajú 

dvojnásobnú radosť, nielen z prípravy masiek ale aj zo samotnej zábavy, na ktorej si aj 

zatancujú. Zábavu spestril aj vynikajúca ľudová hudba Kuštárovcov, ktorú obyvatelia majú 

veľmi radi a pri ktorej sa obyvateľom úžasne tancovalo. 

     V marci prijala pozvanie repeťácka speváčka Monika Stanislavová a jej spievanie 

a rozprávanie doplnili bratislavské mažoretky. 

     V apríli sme sa potešili návšteve štyroch členov Ľudovej hudby Petra Kuštára, ktorí 

boli vynikajú nielen ako muzikanti, ale aj ako rozprávači. Súčasne s nimi program tvoril aj 

spevák Ján Greguš. Kunštárovi a pán Greguš radi prichádzajú medzi našich obyvateľov, preto 

že vždy na stretnutí je príjemná atmosféra.  

     Ako každý rok aj tento sa naši obyvatelia zapojili do zbierky TESCO – Beh pre život. 

Táto  zbierka je zameraná na získavanie financií, ktoré sa použijú na prístroj, ktorý pomáha 

pri výskume rakoviny. 

     V máji obyvateľom Domova spríjemnila voľné chvíle známa a  obľúbená herečka 

Kamila Magálová. Atmosféra stretnutia bola úžasná. Pani Magálová rozprávala zaujímavé 

príbehy nielen z umeleckého prostredia, ale aj z kultúrneho života, ktoré sama prežila. Spolu 

s ňou v programe vystúpil spevák Dušan Grúň, ktorý rozprávanie spestril svojimi krásnymi 

pesničkami. 
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V máji pri príležitosti Dňa matiek sa v našom Domove uskutočnilo aj nahrávanie 

televíznej relácie Šláger, a to so spevákmi Ottom Weiterom, Dušanom Grúňom a skupinou 

Senzus. 

     V júni vyvrcholil prvý polrok 2012 dvomi podujatiami. Prvé podujatie bol Juniáles, 

počas ktorého hrala do tanca vynikajúca hudobná skupina Senzus. 

Druhé júnové podujatie bolo vážnejšieho charakteru, bola to „beseda o knihách“ so 

spisovateľ Jozefom Banášom, s ktorým sa naši obyvatelia už stretli. Beseda bola plná 

zvedavých otázok, pretože jeho knihy  mnohí obyvatelia už čítali. Ako každá beseda aj táto 

bola spojená s predajom jeho kníh. Na besedu prišli so svojimi ručnými prácami – 

háčkovanými kvetmi obyvateľky Domova na Sklenárovej ulici v Bratislaveaj, ktoré si tiež 

mohli obyvatelia zariadenia kúpiť. 

Počas prázdninových mesiacov júl, august sme pre klientov pripravili výlet do 

Aboreta Mlyňany, ktorý bol spojený s prezentáciou a súťažou výrobkov z prírodného 

materiálu, ktorej  sa zúčastnili obyvatelia zariadenia. V dopoludňajších hodinách sa klientom 

premietali filmy a zároveň mali možnosť objednať si vstupenky na aktuálne vystúpenia 

umelcov počas Kultúrneho leta. 

     V septembri bolo pre obyvateľov pripravené posedenie pri čaji, ktorého sa zúčastnil 

herec, bavič a moderátor Štefan Skrúcaný spolu so svojou manželkou s „Paneláka“ Mončou. 

Ich beseda bola veselá, pobavili a rozosmiali všetkých prítomných. Pár pesničiek na záver 

urobilo peknú bodku za týmto vystúpením. 

       Od septembra začal v našej počítačovej miestnosti 2 x týždenne kurz práce na 

počítači s lektorom A. Korošom. Kurz bol realizovaný a financovaný prostredníctvom 

projektu Nadácii Orange, ktorý naše zariadenie vyhralo. Kurz bol zameraný na rozvoj 

vedomosti a zručnosti našich klientov s prácou na počítači.  

Všetko dôležité o „Tha-či“ prišli porozprávať odborníci z uvedenej oblasti. Beseda bola 

doplnené ukážkami – pohybovým cvičením, ktoré sa zameriava na podporu zdravia a telesnú 

výkonnosť starých ľudí. 

Koncom septembra sa naši klienti zúčastnili na II. Ročníku župnej olympiády seniorov. 

Každoročne župnú olympiádu usporadúva BSK pod záštitou Pavla Frešša. 

     Október priniesol veľa rôznych podujatí. Medzi nás prišli členovia DFS Klnka 

a členovia tanečného súboru Návraty z Lúčnice. Podujatie bolo v znamení pestrej palety 

energie, lásky k pohybu, lásky k folklóru a úcty k ľudom. 

Tento mesiac sa uskutočnilo posedenie pri čaji v čajovni Kelion, ktorá patrí pani 

Banášovej. Príjemné posedenie pri čaji s koláčikmi, družný rozhovor s Jozefom Banášom aj 

stretnutie s Adelou Banášovou, v ich domácom prostredí, boli určite momenty na ktoré sa 

nezabúda. 

     Ďalší pekný a hodnotný podujatím, bola návšteva Starej radnice, ktorá sa otvorila po 

reštaurovaní interiéru plného exponátov z dôb dávnych až do 30. rokov minulého storočia. 

Pekné októbrové predpoludnie sa zakončilo kávičkou a koláčom v kaviarni „Radnička“.  

    Spevák Jan Greguš, moderátorka Eva Černá a mnohí iní s pani Máriou Rehákovou 

navštívili našich klientov. Prišli ich pozdraviť, zaspievať a zavinšovať v rámci mesiaca „Úcty 

k starším“. 

     Novembrové posedenie pri čaji bolo sviatkom pre všetkých tých, ktorí chceli privítať 

a porozprávať sa s osobnosťou slovenského herectva, ktorou bezo sporu je pani Božidara 
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Turzonovová. Toto stretnutie s  nezabudnuteľnou herečkou bolo i možnosť spoznať 

charizmatickú a skromnú ženu s vitalitou a chuťou do života. Krásne stretnutie s pani 

herečkou prišli pozdraviť a rozospievať speváci a hudobníci  Ľudovej hudby Petra Kuštára. 

    Naši obyvatelia sa prihlásili do súťaže o najkrajšiu jesennú ikebanu, ktorú 

organizoval MÚ Lamač. Naša klientka pani Irenka Malá získala l. miesto . 

     Mikulášske posedenie s členmi DFS Dolina bolo plné optimizmu, energie a lásky 

k folklóru. Pod vedením pani Nadky Čermákovej,  členovia súboru Dolina predviedli paletu 

folklórnych tancov a tradičných vinšovačiek. 

      Decembrový program sme doplnili ešte o prednáškové popoludnie s pracovníčkou z 

Centra Memory o trénovaní pamäti pre našich klientov. 

     Vianočné pozdravenie prišlo aj s pani Máriou Rehákovou, Katarínou Hanzelovou, 

Janom Gregušom a ich hosťami, ktorí za OZ Lamačania prišla pozdraviť obyvateľov nášho 

zariadenia. 

     Vianoce s DFS Čečinka. Excelentný štyridsaťminútový program vinšov, spevov, 

vianočných a je novoročných tradícií bol ocenený dlhotrvajúcim potleskom. 

     Súčasťou spoločenského života Domova seniorov Lamač je záujmovo-umelecká 

činnosť. 

V rámci záujmovej činnosti sa uskutočňujú: 

1.) Pravidelné vzdelávacie  klubové podujatia. Už dvanásty rok sa uskutočňujú každý 

utorok utorkové popoludnia, kde sa prezentujú rôzne témy. Výber témy závisí od 

obyvateľa, ktorý prednášku pripravuje a realizuje. Prednáška je spojená s diskusiou.       

K hlavným témam patrí zdravotníctvo, história, geografia, literatúra, a iné. Tieto 

utorkové kluby, sú uskutočňované formou priateľským posedením pri káve a čaji.  

2.) Pravidelné stredajšie posedenie pri nestarnúcich melódiách s Betkou Hrehovou –

hrá do tanca a na počúvanie na svojom syntetizátore v klubovni Domova. 

3.) Posedenia pri hudbe pani Betka Hrehová realizuje aj na oddelení s komplexnou 

starostlivosťou /muzikoterapia/ pre imobilných klientov /raz za 2 týždne/. 

4.) Lamačanka pani Irena Hrubíková, v súčasnosti obyvateľka Domova seniorov  

vystúpila na besede so žiakmi ZŠ o zvykoch v starom Lamači. Niektoré z nich sa  

zachovávajú aj v súčasnosti. 

5.) 1x mesačne sa konajú posedenia z jubilantmi s blahoželaním vedenia Domova. 

6.) K pravidelným záujmovým činnostiam patrí spevácky krúžok, ktorý vznikol krátko 

po otvorení Domova. Členovia sa postupne menia, ako to prináša život. Aj repertoár 

ľudových piesní sa pravidelne dopĺňa a počet ľudových piesní, ktoré sa v speváckom 

krúžku spievali, by sa mohol počítať nielen na desiatky ale aj na stovky. Krúžok 

vystupuje na domácich podujatiach viackrát ročne. 

     Šport je medzi záujmami obyvateľov zastúpený najmä stolným tenisom a veku 

primeranou turistikou. Stolný tenis hrávajú záujemcovia v neďalekej športovej hale. Tohto 

roku v turnaji,  ktorý organizovala Jednota dôchodcov Slovenska Lamač vyhrala l. miesto 

v stolnotenisovom turnaji seniorov  pani Betka Hrehová . Na jar sa uskutočnili aj priateľské 

stolnotenisové turnaje medzi Domom seniorov Lamač a Domovom Pri kríži 

v Dúbravke  Putovný pohár, ktorý naši klienti vyhrali. Turistike sa venujú obyvatelia 

individuálne. 
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     Spoločenské hry – šach, dáma, človeče nehnevaj a kartové hry tiež patria k oddychu 

a zábave obyvateľov Domova. K dispozícii mali záujemcovia aj počítače, na ktorých si 

udržiavali v zamestnaní získané znalosti, alebo si opakovali poznatky z práce na počítači, 

ktoré získali v kurzoch v predchádzajúcom roku, prípadne využívali internet. 

     Ručné práce, najmä vyšívanie, ktoré pestovali obyvateľky, postupne stráca 

záujemkyne s pribúdaním veku a slabnutím zraku.  

     Z profesijných podujatí pri príležitosti Dňa učiteľov stretli sa na posedení bývalé 

učiteľky a učitelia s vedúcimi pracovníkmi DSL a pospomínali na svoje učiteľské zážitky 

a skúsenosti a zdravotníci v novembri . 

     K častej náplni života obyvateľov Domova patrí  návšteva knižnice, ktorá poskytuje 

dostatok literatúry  vydávanej v nedávnej minulosti. V súčasnosti knižné fondy dopĺňajú 

najmä noví obyvatelia z vlastných knižníc. 

     K činnosti všeobecne užitočnej patria dve jarné brigády na skrášlenie okolia Domova. 

Prvú uskutočnili zamestnanci zariadenia  a druhej sa zúčastnili ochotní obyvatelia. 

 

II. PRÁCA VÝBORU SAMOSPRÁVY OBYVATEĽOV 

 

V roku 2012 vykonávala aktívnu činnosť samospráva obyvateľov DsL a  jej orgány a je 

dôležitým spájajúcim prvkom medzi obyvateľmi a vedením DsL. Samospráva úzko 

spolupracuje s vedením zariadenia a spoločne hľadajú možné riešenia vzniknutých 

problémov. V roku 2012 sa členovia samosprávy schádzali na zasadnutiach raz mesačne, 

riešili vlastné úlohy a pomáhali pri riešení podnetov a pripomienok obyvateľov, na rokovania 

pozývali prizývali vedenie zariadenia. Výbor Samosprávy spolupracoval pri príprave 

spoločenských a kultúrnych podujatí. Zástupca samosprávy sa zúčastňuje na zasadaní 

stravovacej komisie. Spolupráca vedenia Domova seniorov a výborom samosprávy je dobrá 

a prináša ovocie. 

 Členskú základňu v DsL má aj Jednota dôchodcov SR v Lamači. Na všetkých 

podujatiach sa   dôchodcovia aktívne zúčastňujú. 

   

 

ČASŤ D 

 

1. Návrh opatrení vyplývajúcich z rozboru činnosti za rok 2012 

 

Na základe riadneho prevádzkovania a hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami a               

majetkom nenavrhujeme žiadne opatrenia. 

 

2.  Plán hlavných úloh organizácie na rok 2013    

 

2.1. Rozpočet a finančná disciplína – pri čerpaní rozpočtových prostriedkov uplatňovať 

maximálnu hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných verejných prostriedkov pri dodržaní 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 431/2004 Z. z. 

o účtovníctve v znení pozdejších predpisov.  

T: Trvale      Zodpovedá: riaditeľka a ved. EÚ 

 

2.2. Pokračovať v spolupráci s Gerontopsychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela v Pezinku, 

za účelom skvalitnenia psychického zdravia našich klientov. 

Termín: celoročne     Zodpovedá: riaditeľka a vedúca ZÚ 
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2.3. Naše zariadenie sa zamerá aj v roku 2013 na zvyšovanie  odborných vedomostí a 

kvalifikácie zamestnancov, či už absolvovaním rôznych školení, seminárov, alebo priamo 

štúdiom pri nadobudnutí odbornej špecializácie - hlavne pri zabezpečovaní poskytovaní 

starostlivosti na ZÚ  zdravotnými sestrami v zariadení sociálnych služieb. 

Termín: celoročne     Zodpovedá: riaditeľka a vedúca SÚ 

 

2.4. Spolupráca s MÚ Lamač pri vybavovaní žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky 

klientom Domova seniorov Lamač. 

Termín: celoročne     Zodpovedá: riaditeľka a vedúca SÚ 

 

2.5. Sprevádzanie klientov Domova seniorov Lamač na kultúrno-spoločenské podujatia aj 

počas víkendu. 

Termín: celoročne     Zodpovedá: riaditeľka a vedúca SÚ 

 

2.6. Zohnať finančné prostriedky na kompletnú rekonštrukciu 4 nákladných a 4 osobných 

výťahov nášho zariadenia v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a štátnymi 

orgánmi. 

Termín: celoročne    Zodpovedá: riaditeľka a všetci zamestnanci DsL 

 

 

 
ZOZNAM  POUŽITÝCH  SKRATIEK : 

 BOZP  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 BTS  Bezpečnostný technik - špecialista 

 DsL  Domov  seniorov Lamač 

 DHM  Drobný hmotný majetok 

 DFS  Detský folklórny súbor 

 EKG  Elektrokardiograf 

 EPÚ  Ekonomicko-prevádzkový úsek 

 EÚ  Európska únia 

 HIM  Hmotný investičný majetok 

 hl.m.SR     Hlavné mesto Slovenskej republiky 

 LTV  Liečebná telesná výchova 

 MHD  Miestna hromadná doprava 

           MPSVR                  Ministerstvo práce soc.vecí a rodiny 

 MÚ  Miestny úrad 

 NR SR  Národná rada Slovenskej republiky 

 NsP  Nemocnica s poliklinikou 

 OTE  Operatívno-technická evidencia 

 OLO  Odvoz a likvidácia odpadu 

 OPO  Ochrana pred požiarmi 

           OOPP  Ochranné osobné pracovné prostriedky 

 PHM  Pohonné hmoty 

 SF  Sociálny fond 

           Soc.odd.                 Sociálne oddelenie 

 STN   Slovenská technická norma 

 ŠR   Štátny rozpočet 

WEMA                 mzdový program  

 WinIBEU             účtovný program 

 TK               Tlak krvi  


