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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).  Podľa § 35 

zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. v domove poskytujeme klientom 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. K ďalšej  zmene zriaďovacej 

listiny došlo s účinnosťou od 1. mája 2014, kedy bola znížená kapacita zariadenia z 219 lôžok 

na 205 lôžok.  

 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 činnosti za rok 2013 

 

Na základe riadneho prevádzkovania a hospodárenia so zverenými finančnými  

prostriedkami a  majetkom neboli navrhnuté žiadne opatrenia. 

      

 

2. Plnenie plánu hlavných úloh organizácie na rok 2014 

 

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 neskorších predpisov.  

T: Trvale      Zodpovedá: riaditeľka a ved. EÚ 

 

Vyhodnotenie úlohy: plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v roku 2014 boli plnené 

v súlade s predpismi a uloženými záväznými ukazovateľmi rozpočtu DSL. 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 prišli 

do 31.12.2014. 

 

2.2  Aplikovať do praxe novelu zákona 448/2008 Z. z. o poskytovaní sociálnych služieb 
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T: Trvale     Zodpovedá: riaditeľka, ved. sociálneho úseku  

 

Vyhodnotenie úlohy: Realizuje sa priebežne – individuálne plány a príprava štandardov – 

kvalita poskytovaných sociálnych služieb  

 

2.3  Pokračovať v spolupráci s Liečebňou Sv. Františka v Prievoze na trvalé zabezpečovanie 

zlepšenia zdravotného stavu našich klientov 

T: Celoročne     Zodpovedá: riaditeľka a vedúce ZÚ a SÚ 

 

Vyhodnotenie úlohy:  V roku 2014 bolo na kúpeľnú liečbu do Liečebne Sv. Františka 

v Prievoze odoslaných celkom 22 klientov. Tieto procedúry napomáhajú k dlhodobému 

udržiavaniu našich klientov v dobrej kondícii.   

 

 

2.4  Pokračovať v napĺňaní zákona č. 448/2008 Z. z. -   spracovávať plány individuálneho 

rozvoja klientov. 

Termín: celoročne    Zodpovedá:  riaditeľka a vedúca soc. úseku. 

 

Vyhodnotenie úlohy: Individuálne plány klientov boli vypracované a priebežne sa doplňujú 

alebo menia podľa vývoja zdravotného stavu klienta. 

 

 

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

za účelom skvalitnenia psychického zdravia našich klientov.  

Termín: celoročne    Zodpovedá: riaditeľka a vedúca ZÚ 

 

Vyhodnotenie úlohy:  Získali sme spoluprácu s psychiatrom, ktorý pravidelne navštevuje 

klientov nášho zariadenia a tak sme spoluprácu s Pinellovou nemocnicou čiastočne obmedzili. 

Pravidelné ordinácie psychiatra v DSL sú pre všetky zainteresované strany väčším prínosom. 

 

 

2.6 Od 1.5. 2014 došlo k zmene organizačnej štruktúry DSL. Ekonomický úsek a 

prevádzkový úsek boli zlúčené do jedného – ekonomicko-prevádzkového úseku. 

 

 

3. VYHODNOTENIE KONTROLNEJ ČINNOSTI V ROKU 2014 

 

V hodnotenom období roku 2014 boli vykonané nasledujúce kontroly: 

 

Priebežne počas roka sme kontrolovali  zabezpečenie bezproblémovej  prevádzky 

zariadenia. Externý bezpečnostný technik kontroloval priebežne 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 2014. 

Útvar Mestského kontrolóra vykonal kontrolu zameranú na správnosť 

vykonávania  finančnej kontroly v DSL pri jednotlivých druhoch činností, ktoré podliehajú 

výkonu predbežnej finančnej kontroly podľa zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. DSL pri každej operácii vykonáva 

predbežnú finančnú kontrolu hospodárenia  a to pri verejnom obstarávaní vo všetkých etapách 

realizácie, pri objednávkach a všetkých  zmluvách, pri nákupoch materiálu a úhradách faktúr. 
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Ďalej bola vykonávaná kontrola používania a hospodárnosti prevádzky dopravných 

prostriedkov DSL, kontrola operatívnej evidencie príručných skladov, cenín a pokladne. 

 

Na základe poverenia, číslo spisu: MAGS OSV 48708/2014/269561/352 zo dňa 19. mája 

2014, zamestnankyne Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenia 

sociálnych vecí vykonali kontrolu so zameraním na dodržiavanie ustanovení zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, účinného do 

31. decembra 2013 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) v termíne 22. mája 2014 za 

obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. 

 

Predmetom kontroly boli: 

1. Náležitosti žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb 

2. Náležitosti rozhodnutí o  zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie   

starostlivosti v zariadení 

3. Náležitosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  

 

Pracovníčky kontrolného orgánu skonštatovali  : 

Zisťované nedostatky v sledovanom období boli počas výkonu kontroly odstránené a preto sa 

protokol o vykonaní kontroly nevypracováva. 

 

Záznam o kontrole bol vypracovaný dňa 29. mája 2014. 

 

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.  

 

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal v roku 2014 kontrolu v DSL. Kontrola bola 

vykonaná v čase od 06.11.2014 do 18.11.2014 v 
 

Domov seniorov Lamač,  

Na barine 5,  

841 03 Bratislava,  

IČO 00896276 

 

za kontrolované obdobie: 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia 

kontrolovanej skutočnosti aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie. 

 

Predmetom kontroly bolo:  

  

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi  

a medzinárodnými dohovormi a právnymi aktami EÚ, ktorými je SR viazaná 

 

2. Miera efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti, s akou vybrané zariadenia hospodária 

s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom 

 

3. Úroveň poskytovaných sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych 

služieb, ktorými sú domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov 
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Na základe zosumarizovania výsledkov získaných z jednotlivých dotazníkov, 

kontrolná skupina vyhodnotila, že DSL spĺňa úroveň poskytovania sociálnych služieb vrátane 

poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti veľmi dobre.   

 

 

Personálne oddelenie naďalej vykonávalo kontroly zdravotných preukazov, preukazov 

vodičov jazdiacich na služobných motorových vozidlách, lekárskych potvrdení na súhlas 

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

oddelenie v spolupráci s vedúcimi úsekov pravidelne kontrolovali dochádzky. 

V oblasti riadiacej práce boli prekontrolované vydané príkazy 

riaditeľky, vnútroorganizačné smernice a následne aktualizované alebo vypracované nové 

v zmysle platných právnych noriem. Výsledky kontrol boli priebežne hodnotené na 

pracovných poradách úsekov, operatívnych poradách a na gremiálnych poradách riaditeľky.   

  

 

 

 

 

 

ČASŤ B 

 

 

I. ROZBOR A VYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2014 

 

Domov seniorov Lamač hospodáril podľa schváleného rozpočtu a zároveň podľa 

programového rozpočtu.  

 

1. Záväzné ukazovatele 

Domov seniorov Lamač začal nový hospodársky rok 2014 v  rozpočtovom provizóriu, 

pretože Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo rozpočet až koncom 

januára 2014.   

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo dňa 30.01.2014 

uznesením č. 1393/2014 rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 s nasledovným 

určením záväzných ukazovateľov, úloh, limitov a programov pre rozpočtovú organizáciu.  

 

tab. č. 1 
Ukaz

. 
Rozpočet  

Schválený 

rozpočet 2014 

Zmena  

rozpočtu 2014 

Upravený 

rozpočet 2014 

„Z“ Príjmy celkom 454 130 € 24 598 €  478 728 € 

„Z“ Bežné výdavky  1 306 000 € 0 €   1 306  000 € 

„Z“ V tom: 

610 – mzdy a náhrady mzdy 
437 000  € + 38 314 € 475 314  € 

 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 150 000  € + 13 613 € 163 613 € 

 630 – Tovary a služby 710 000  € -35 169 € 674 831 € 

 640 – Bežné transfery – nemocenské 

dávky 
9 000  € 0 € 9 000 € 

     

„Z“ Kapitálové výdavky  0 € 4000 € 4000 € 

„Z“ Výdavky celkom 1 306 000 € 20 758 € 1 326 758 € 
„Z“ – Záväzný limit 
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Úpravy bežného rozpočtu DSL boli schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 

Bratislavy v roku 2014 takto: 

 

 

1. Uznesenie MsZ hl. m. SR BA -  č. 1613/2014 zo dňa 25.-26. 6.2014  

 

Príjmy   +    728 € - zvýšenie príjmov o dary a sponzorské príspevky 

   + 23 070 € - zvýšenie príjmov o prijaté dobropisy  

spolu  + 23 798 € 

 

Výdavky + 38 314 € - zvýšenie výdavkov na mzdy v zdravotnom úseku (prijatie nových  

        pracovníkov) 

   + 13 613 € - zvýšenie výdavkov na poistné do poisťovní 

   - 14 129 € - zvýšenie výdavkov na všeobecný materiál a služby 

spolu  + 37 798 € 

  

2.  Uznesenie MsZ hl. m. SR BA -  č. 16853/2014 zo dňa 25.9.2014  

      - 35 840 € zníženie bežných výdavkov v položke 630 Tovary a služby z dotácie     

       MPSVaR SR na základe zníženia kapacity zariadenia z 219 na 205 postelí od 1. 5. 2015 

 

3. Uznesenie MsZ hl. m. SR Bratislavy – č. 1783/2014 zo dňa 23.10.2014  

- Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov o čiastku 800 € ktoré zariadenie dostalo 

rozhodnutím MsZ MČ Bratislava - Lamač ako dotáciu.    

 

2.  Príjmy 

 

  Príjmy zariadenia sú  z niekoľkých zdrojov. Hlavným zdrojom príjmov sú úhrady od 

klientov za poskytované sociálne služby (ubytovanie, zaopatrenie podľa stupňa odkázanosti na 

sociálnu pomoc, stravovanie a iné drobné služby). 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. 2014 bol evidovaný nedoplatok od jednej klientky, ktorá má 

nízky dôchodok a vyžaduje vyšší stupeň odkázanosti. Tento nedoplatok bude krytý po 

ukončení dedičského konania z uloženého depozitu. 

    

 Ďalším zdrojom príjmov sú platby spojené s prenájmom nebytových priestorov 

1. od nájomcu a prevádzkovateľa kuchyne a bufetu Katarína Ábelová (do 30. 4. 2014)    

a HOOTS, spol. s  r.o. (od 1.5.2015).  

2. Spoločnosť Slovak Telekom uhrádza zmluvné nájomné za miestnosť na technické 

zariadenie v termíne. 

3. Poliklinika Karlova Ves za prenájom lekárskej ambulancie.  

      Ostatné príjmy sú za pripísané úroky v banke, sponzorské príspevky, dary a dotácie. 
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Prehľad plnenia rozpočtu bežných príjmov    tab. č. 2 

položka 

Ukazovateľ Rozpočet 2014 v € 

príjmy rozpočet 
Upravený 

rozpočet 
skutočnosť % plnenia 

212003 Nájomné za kuchyňu 6 702 6 702 8 398 125,30 

212003 

Nájomné za NP Slovak 

Telekom a Poliklinika KV 698 698 698 100,00 

212 Nájomné spolu  7 400 7 400 9 096 122,92 

223001 za služby od klientov 446 700 446 700 467 090 104,57 

243 Úroky finanč. hospodárenia 30 30 13 43,33 

292007 Iné príjmy 0 23 070 23 138 100,27 

311 Sponzorské dary, granty 0 1 528 1528 100,00 

  Spolu príjmy 454 130 478 728 500 865   104,62 

 

 

Finančné sponzorské príspevky - celkový príjem 1 528 € - boli použité na zabezpečenie 

výdavkov, tak ako boli darcami a poskytovateľmi grantov určené. 

            tab. č. 3 
Ekonomická klasif. Popis         € 

633003 72c Nadácia Volkswagen SK  - vzdelávanie seniorov 391,22 

633006 72c Dedičstvo 336,84 

633006 72c  Spoločenská akcia pre klientov od  MČ Lamač  800,00 

  Celkom 1 528,06 

 

3. Výdavky  

 
Prehľad skutočných bežných výdavkov podľa položiek  v €   
            tab.4 

Ekon. 

klas. 

 

Ukazovateľ 

 

Rozpočet výdavkov 2014 

Schválený Upravený Skutočnosť 
% 

Plnenia 

610 Mzdové prostriedky 437 000 475 314 475 314 100,00 

620 Odvody do poistných fondov 150 000 163 613 168 472 102,97 

631 Cestovné náhrady 200 200 298 149,00 

632 Energie, voda, komunikácie 311 410 276 410 233 564 85,54 

633 Tovary 85 670 98 341 69 369 70,54 

634 Doprava 2 800 2 800 2 678 95,66 

635 Opravy a údržba 92 700 81 860 144 479        176,50 

636 Nájomné za prenájom  130 130 119 91,75 

637 Služby 217 090 215 090 223 563 103,94 

630 Tovary a služby 710 000 674 831 674 072 99,89 

642013 Odchodné do dôchodku 5 000 5 000 0 0,00 

642015 Nemocenské dávky - dočasná 

PN 
4 000 4 000 2 240 56,00 

640 Transfer jednotlivcovi spolu 9 000 9 000 2 240 24,89 

600 Bežné výdavky spolu 1 306 000 1 322 758 1 320 098 99,57 

 

713 Kapitálové výdavky 0 4 000 3 448 99,20 

 Výdavky celkom 1 306 000 1 326 758 1 323 446 98,75 
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Čerpanie výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie 

 

610 Záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky vo výške 475 314 € nebol prekročený. Oproti 

  roku 2013 došlo k nárastu mzdových prostriedkov v tejto položke o 38 314 €, čo bolo  

v spojené so zámerom zvýšenia počtu odborných  zamestnancov na zdravotnom úseku  

v roku 2014.  

620 Príspevky do zdravotných poisťovní, do fondov Sociálnej poisťovne a do DDP  
  boli odvádzané v zmysle platnej legislatívy v celkovej výške 163 613 €. Príspevok na  

  doplnkové dôchodkové poistenie bol vo výške 4 574 € a bol odvedený v súlade  

  s platnou kolektívnou zmluvou. 

 

630   Tovary a služby, v tom :  

631001 Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 298 € zahŕňajú výdavky na MHD  

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

  a na cestovné náhrady mimo hlavného mesta  

 

632 Energie  výdavky celkom za 2014 boli 233 564 €  pri rozpočte 276 410 €, z toho  

632001 Spotreba energií  celkom   200686 €,  v tom: 

  a) elektrická energia vo výške 20 269 € za celé zariadenie 

  b) plyn vo výške 3 141 € je dodávaný pre kuchyňu a celá čiastka je  

prefakturovaná nájomcovi kuchyne pri ročnom vyúčtovaní nájomného.   

c) teplo a teplá voda vo výške 177 176 € - ide o vykurovanie budovy a dodávku 

teplej vody externým dodávateľom. 

 

632002 Vodné a stočné čerpanie bolo 27 129 € - schválený rozpočet 32 230 €. 

  

632003  Komunikácie – poštové a telekomunikačné služby 5 849 €, z toho za telefóny 4 941 €,  

poštové poplatky 439 € a spojové služby 339 €.  

 

633 Tovary    

633001  Interiérové vybavenie boli zakúpené elektricky ovládané polohovateľné postele 

  v počte 17 ks za 11 888 € a rovnaký počet aktívnych antidekubitných matracov za 

  1 222 €. Financie boli vyčlenené Mestským zastupiteľstvom  z programu 13 vo výške 

  14.000 €. Ďalej bol zakúpený prevádzkový nábytok – vstavaná skriňa s uzamykateľ- 

nými skrinkami za 1 513 €, 53 ks stoličiek a skrinky pre potreby zdravotného úseku 

a našich klientov za 4 404 €.  

 

633002  Výpočtová technika – 2 088 € rozpočet 2 500 - obstaranie 4 ks nových PC.  

 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – 6 505,66 € rozpočet 2 000 €. Boli  

napríklad zakúpené nové práčky  do práčovne ZÚ a prevádzky atď. 

 

633006  Všeobecný materiál – čerpanie vo výške 37 112 €, rozpočet 73 641 €. 

633009 Knihy, časopisy, noviny odborná tlač – čerpanie bolo vo výške 720 € pri rozpočte 

  500 €, ide o odbornú tlač ako sú Finančný spravodajca, Zbierka zákonov, Poradca a i. 

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – čerpanie 2 959 € v zmysle interných 

  predpisov o poskytovaní OOPP. Boli zakúpené pracovné odevy pre Zdravotný úsek a  

prevádzku. 

633013  Softvér – čerpanie  2 309 € pri rozpočte  2 000 € na obnovu licencií – Cygnus  

a Medicom. 
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633016  Reprezentačné výdavky – čerpanie 162 € pri rozpočte 200 €, pre potreby úseku  

  riaditeľky zariadenia. 

 

634 Dopravné výdavky na dopravné služby boli čerpané k 31. 12. 2014 vo výške 2 678 €,  

   čo je 95,66 % z ročného rozpočtu, z toho: 

634001  Pohonné látky  čerpanie bolo vo výške 840 € pri rozpočte 1 440 €. 

634002  Servis a údržba vozidiel  čerpanie bolo 1 667 € a rozpočet 1200 €, prekročenie tejto  

položky je spôsobené vekom a celkovým opotrebovaním vozidiel. 

634003  Poistenie zodpovednosti za prevádzku motorových vozidiel  čerpanie bolo 172 € pri 

  rozpočte 600.  

 

635 Štandardná a rutinná údržba celkom 144 479 €,  z toho vyberáme: 

635001 Údržba interiérové vybavenia – 609 €, 

635002  Údržba výpočtovej techniky – 218 €, 

635003  Údržba telekom. techniky – 137 €,   

635004  Údržba prevádzkových strojov a zariadení 10 802 €, hlavne údržba a opravy výťahov, 

635006  Údržba budov – 132 713 €, maľovanie, bytov, opravy vodovodných stúpačiek,          

               oprava komunikačnej spojovacej chodby na prízemí, oprava podláh vo vchode A 

636         Nájomné za prenájom 

636002  Prenájom a výmena kyslíkových fliaš pre Zdravotný úsek za 119 € ročne. 

 

637 Služby, z toho vyberáme: 

637001  Školenia, kurzy, semináre – výdavky na vzdelávanie pracovníkov 2 853 € 

637003  Inzercia – uverejnenie inzerátov na získanie pracovných síl 502 € 

637004  Všeobecné služby   65 991€ 

637005  Špeciálne služby  4 080 € napr. právne služby, podpora pri verejnom obstarávaní,  

              Bezpečnostný a požiarny technik  

637011  Expertízy, štúdie a posudky 13525 € 

637012  Poplatky bankám a daň z úroku 385 € 

637014  Stravovanie  123 198 €  

 

Cena celodennej stravy pre klientov vrátane režijných výdavkov   

 racionálna −  6,00 € 

 diabetická –  6,00 €   

 žlčníková −   6,00 €  

 

637015  Zmluvné poistenie majetku  2 407 €. Ide o poistenie majetku, budov, zariadení a  

  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

 

637016  Prídel do Sociálneho fondu bol rozpočtovaný vo výške 4 200  €, tvorba sociálneho  

fondu v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení  

neskorších predpisov a platnej kolektívnej zmluvy vo výške 1,05 % mzdových  

výdavkov. Skutočné čerpanie bolo 4460 €.    

 

637027 Dohody o vykonaní práce 4 563 € - na dohodu pracovali – archivárka, záhradník,  

vrátnici na zastupovanie 

 

642 Transfery jednotlivcom 

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

   zmluvy nebolo vyplatené. 
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642015 Na nemocenské dávky vyplatené 2 240 € a je to náhrada za prvých desať dní dočasnej  

  pracovnej neschopnosti, ktorú platí zamestnancovi zamestnávateľ.  

 

Kapitálový rozpočet  výdavky – 3 348 € 
            tab. č. 5 

713 Kapitálové výdavky 0 4 000 3 348 83,70 

 

713 Obstaranie strojov – na základe súhlasu Operatívnej porady primátora zo dňa  

2014 a následne schválenou zmenou rozpočtu Mestským zastupiteľstvom bola  

             obstaraná: 

   Profesionálna sušička bielizne 3 348 €  do práčovne DSL. Financovanie bolo riešené  

 presunom finančných prostriedkov bežného rozpočtu do kapitálových výdavkov. 

 

3a.  Programový rozpočet 

 
          tab. č. 6 

PROGRAM 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

čerpania 

Bežné výdavky       

Program 10.05 1 306 000,00 1 308 758,00 1 306 988,22 

Program 13.05 0,00 14 000,00 13 110,06 

        

Kapitálové výdavky       

Program 10.05 0,00 4 000,00 3 348,00 

Program 13.05 0,00 0,00 0,00 

        

SPOLU VÝDAVKY 1 306 000,00 1 326 758,00 1 323 446,28 

 

 

3b.   Prehľad zdrojov financovania 
                       tab. č. 7 

Zdroje financovania 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočne 

zaslané 

financie 

MPSVaR SR   zdroj 111 840 960,00 805 120,00 805 120,00 

Granty , dary - zdroj 72c 0,00 1 528,00 1 528,00 

Hl. m. SR zdroj 41 465 040,00 520 110,00 518 319,06 

        

Spolu 1 306 000,00 1 326 758,00 1 325 067,06 

        

Vrátené nevyčerpané 

financie     1 620,78 

 

 

4.  Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 

  

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

fonde a v zmysle  rozhodnutia vedenia DSL a platnej kolektívnej  zmluvy nasledovne: 
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      Zostatok na účte k 1.1.2014      151,21 €    

      tvorba roku 2014 (1,05% vyplatených miezd)            4 531,55 € 

      použiteľný SF v 2014celkom                                   5 682,76 € 

           z toho sa použilo:  

      príspevok na stravu zamestnancov            1 434,25 € 

      čerpanie na regeneráciu prac. sily             3 057,50 € 

      spolu vyčerpané               4 491,75 € 

      zostatok k 31.12.2013                 191,01 €   

 

5.  Hospodárenie s majetkom  
 

            Hospodárenie s majetkom DSL zabezpečuje ekonomický a prevádzkový úsek. 

Majetok eviduje, účtovne spracováva, zabezpečuje jeho skladovanie, opravy a 

premiestňovanie podľa potrieb prevádzky alebo klientov. Ku dňu  31.11.2014 bola podľa 

Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy vykonaná inventarizácia 

hospodárskych prostriedkov a príkazu riaditeľky DSL č. 3/2014 vykonaná inventarizácia 

hospodárskych prostriedkov k 31. 12. 2014. Inventarizačná komisia nezistila rozdiely v 

hospodárení so zvereným majetkom a nenavrhla žiadne nápravné opatrenia. Riaditeľka DSL 

s priebehom a výsledkami inventarizácie súhlasila. 

            

                                                                  tab. č. 8                                                                

M A J E T O K Obstarávacia 

cena 

Oprávky Zostatková 

cena 

Budovy a stavby tr. 021 1558809,66 461700,40 1097109,26 

Stroje prístroje a zar.tr.022 109069,62 90815,22 18254,40 

Dopravné prostriedky tr.023 23298,45 23298,45 0,00 

Pozemky tr.031 42222,66 0,00 42222,66 

M A J E T O K   -    C E L K O M 1733400,39 575814,07 1157586,32 

    

PODSÚVAHOVÉ   ÚČTY    

Drobný hmotný majetok ( DHIM) 308242,26 0,00 308242,26 

Operatívna evidencia ( OTE ) 25723,15 0,00 25723,15 

PODSÚVAHOVÉ  ÚČTY – 

CELKOM 

333965,41 0,00 333965,41 

    

M A J E T O K   -   C E L K O M 2 067 365,80 575 814,07 1 491 551,73 

        

 

Prírastky majetku v r. 2014 

DHM                   4 896,00 €    bola obstaraná sušička a EKG prístroj   

 Drobný HM             21 368,31 €     

            OTE                            5 097,79 €                                                            

 

 Úbytky majetku v roku 2014 

            HIM                           960,00 €  vyradenie nefunkčných chladničiek     

            DHM                       8 472,66 €   

            OTE                           720,48 € 

                                                                    

 Vyradenie majetku bolo odsúhlasené škodovou a vyraďovacou komisiou DSL.  
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Skladové zásoby:       26 661,44 € 

 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 31.12.2014  bola            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 1000,- €. Fyzická inventúra pokladničnej hotovosti bola vykonaná 4-krát v 

roku. 

 

Ceniny zostatok  878,50 € čo predstavuje 1 255 ks stravných lístkov  – predzásobenie na 

január 2015  pre  zamestnancov DSL a to: 

1 255 ks pre zamestnancov v cene 0,70 €/ks   t.j.    878,50  €       

  

 

Zásoby pohonných hmôt:   Škoda Felícia 40,04  litra za 58,11 € 

      Škoda Fabia 43,44 litra za 56,74 € 

           benzín v kanistre pre kosačku   17,60   litra za 28,74 € 

 

Zásoby pohonných hmôt v nádržiach motorových vozidiel a príručnej nádrži   súhlasia s 

účtovným  stavom  k 31.12.2014  v celkovej sume  143,59  €. Zásoba PHM je  

31. 12. 2014 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, vymáhanie 

pohľadávky bolo podané na súd. Súd odsúdil dlžníka k úhrade, doteraz sa tak nestalo. 

                                     

                         

Dodávatelia –   účet  321   

zostatok 3405,18 € tvoria neinvestičné dodávateľské faktúry, ktoré prišli do 15.1. 2015 a 

týkajú sa nákladovo účtovného obdobia 2014, ale uhradené boli v januári 2015 (napr. OLO – 

929,04 €, BVaS za dodávky vody a odkanalizovanie – 1306,85 € právne služby – 360,00 € 

atď.) Tieto záväzky boli vyrovnané v januári 2015. 

 

Krátkodobé rezervy – účet 323 

 

zostatok 12 763,07 € tvoria rezervy na nevyčerpané zostatky dovoleniek pracovníkov z roku 

2014 a rezerva bude rozpustená do 31. 3. 2015. 

 

Zamestnanci – účet    331  

 

zostatok 34 517,14 € tvorí vyúčtovanie mzdy za 12/2014, prostriedky boli prevedené na 

depozitný účet v ČSOB a zamestnancom boli vyplatené v januári 2015. 
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Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia –  účet 336  

 

zostatok 13 909,12 € tvorí odvod do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za mesiac 

12/2014, ktoré boli prevedené  na depozitný účet v ČSOB, a boli odvedené v januári 2015. 

 

Ostatné priame dane – účet   342     

zostatok 4 304,27 € tvoria neodvedené dane zo závislej činnosti za 12/2014 na depozitnom 

účte vo ČSOB,  a boli odvedené v januári 2015. 

 

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtovej organizácie − účet  351   

zostatok 1 254,35 €, zinkasované a neodvedené príjmy sú čiastočne vysporiadané –  

neodvedený zostatok na príjmovom bankovom účte výške 3,50 € ktorý bol  7. 1. 2015  

odvedený na účet Magistrátu hl. m. SR. Záväzok 1 250,50 € ostáva nevysporiadaný až do  

úhrady bývalým nájomcom kuchyne, ktoré je vymáhané súdne – je platný rozsudok a vydaný  

platobný rozkaz.  

 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce − Účet 355  

zostatok 1 157 586,32 € tvorí zostatková cena majetku a po miere odpisovania je zostatok  

umorovaný  

 

Iné záväzky -  Účet 379  

zostatok 1 662,24 tvoria cudzie prostriedky na účtoch v banke. Ide zadržané finančné  

prostriedky zamestnancov na uspokojenie exekúcií a iných zrážok.  

 

Výnosy budúcich období  –  účet 384   

zostatok 11 861,88 € predstavuje odpisy majetku zo štátnych a cudzích zdrojov, ktorých  

podiel sa v  roku 2015 a nasledujúcich prejavia ako výnos.     

 

6.  Personálna práca a čerpanie mzdových prostriedkov 

 

6. l.  Personálna práca  

 

a/ Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2014  52 osôb 

    z toho:          15 mužov

           37 žien 

THP zamestnanci:                                12 osôb 

Zdravotnícke profesie:         30 osôb 

Robotnícke profesie:                                                                  10 osôb   

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný :                         50,50 osôb  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách:           51,00 osôb

  

  

b/ Do pracovného pomeru počas roka 2014 nastúpilo 16 zamestnancov, z toho 1 

dôchodca/kyňa. Zo zamestnania vystúpilo 14  zamestnancov, z toho 8 zamestnancov 

v pracovnej pozícii opatrovateľka, 4 zdravotné sestry, 2 zamestnanci údržby. Z uvedených 

profesií v zmysle § 60 ZP dohodou ukončili 6 zamestnanci, z toho 4 ženy, v zmysle § 72 ZP 

v skúšobnej dobe ukončili 4 zamestnanci, z toho 2 ženy a v zmysle § 71, odst.1 – uplynutie 
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dohodnutej doby -  2 zamestnanci, z toho 1 žena, 1 zamestnanec okamžite skončil PP § 68, 

riadnou výpoveďou v zmysle § 61 ukončil jeden zamestnanec pracovný pomer. 

 

c/ K 31.12.2014 sme zamestnávali 10 dôchodcov, z toho majú uzavreté pracovné zmluvy na 

dobu neurčitú 9 dôchodcovia a l na dobu určitú. 

d/  Práceneschopnosť v roku  2014 bola čerpaná 21 zamestnancami (z toho 15 žien) v počte 

655  kalendárnych  dní a z toho ženy čerpali 477  kalendárnych dní, čo predstavuje 72,8 % 

z celkového počtu neodpracovaných dní z dôvodu PN. 

e/  Počas roka  2014  bolo uzatvorených 6 dohôd  o vykonaní práce. 

f/  V priebehu  roku 2014 bola vyplatená v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy  odmena pri  

     životnom jubileu  trom zamestnancom. 

 

 

 

6.2   Školenia a vzdelávanie zamestnancov 

 

V rámci nástupu do pracovného pomeru sú zaškoľovaní novoprijatí zamestnanci  

odborným pracovníkom a to v oblasti Bezpečnosti pri práci, požiarnej a civilnej ochrany, 

zároveň sú zaradení do adaptačného procesu pre novoprijatých zamestnancov. 

Vzdelávanie zamestnancov v roku 2014 hodnotíme veľmi pozitívne. Pracovníci sa 

vzdelávajú a dopĺňajú si vzdelanie nielen stupňom vzdelania, ale aj zvyšovaním svojej 

odbornosti. V roku 2014 ukončila 1 pracovníčka Sociálneho úseku vysokoškolské štúdium II. 

Stupňa. V súčasnej dobe popri zamestnaní študujú 2 zamestnanci z toho 1 na strednej 

zdravotnej škole a 1 pracovník ošetrovateľstvo na  VŠ, 2 pracovníčky ukončili v roku 2014 

špecializačné štúdium v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, v súčasnej dobe  2 

pracovníčky navštevujú Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave, Fakultu verejného 

zdravotníctva, špecializačný odbor – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – 

Master of Public Health. 

Tri sociálne pracovníčky,  tri vybrané zdravotné sestry, a riaditeľka zariadenia v 

celkovom počte 7 zamestnancov, sa zúčastnili vzdelávacieho kurzu za účelom získania 

sociálnych zručností v kurze Inštruktor sociálnej rehabilitácie. 

Mimo týchto vzdelanostných aktivít sa pravidelne zúčastňuje zdravotný personál 

kreditovaných vzdelanostných aktivít za účelom skvalitnenia poskytovania ošetrovateľskej  

starostlivosti v rozsahu zákona. 

Administratívni zamestnanci si dopĺňali vzdelanie rôznymi aktuálnymi a profesijnými 

doplňujúcimi kurzami i školeniami, potrebnými k výkonu ich funkcií, či už to boli  práce 

ekonómov, účtovníkov, alebo referenta pre personálnu prácu. Všetci ekonomickí pracovníci 

sú pravidelne preškolení k spracovávaniu ekonomickej agendy v programoch Vema, či 

WinIbeu. Pracovníčka personalistiky a PaM vykonala potrebnú skúšku pre zodpovednú osobu 

pri spracovávaní osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov. 

Pracovníci v pomocno-obslužných funkciách pravidelne vykonávajú opakované skúšky 

pre výkon svojej funkcie, či už ako elektrikári, vodiči, alebo zvárači. 

V mesiaci  september vykonali zamestnanci celodenné akreditované školenie Kurzu Prvej 

pomoci v počte 22 zamestnancov, ktoré zabezpečila Rýchla zdravotná pomoci. 
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Za rok 2014 sa preškolilo celkom 48 administratívnych pracovníkov a náklady na 

výchovu a vzdelávanie boli celkom 2 872 €, čo predstavuje cca 60 € na jedného preškoleného 

zamestnanca.   

 

 

     6.3 Odmeňovanie 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2013 

Upravený 

Rozpočet 

2014 

Skutočnosť 

2014 

Index 

2013/2014 

Tarifný, osobný, zákl. funk. plat - spolu 275136 314700 314553 114,32 

Osobný príplatok spolu 54000 69290 68798 127,40 

Ostatné príplatky okrem osobných 

príplatkov 
30000 43824 40394 134,65 

Odmeny spolu 39000 47500 51568 132,22 

Mzdy, príplatky odmeny spolu 398136 475314 475314 119,34 

Priemerný prepočítaný počet pracovníkov 50,5 58 51 101,00 

Priemerný mesačný zárobok 657,00 682,90 776,65 118,21 

 

Mzdové prostriedky na rok 2014 boli stanovené ako záväzný ukazovateľ rozpočtu vo výške  

437 000 € pre priemerný prepočítaný počet zamestnancov 56. V priebehu 2. polroku 2014 sme 

vynaložili veľké úsilie a finančné prostriedky, aby sme zabezpečili plánovaný stav odborných 

pracovníkov na zdravotnom úseku, avšak pre nízke finančné ohodnotenie podľa zákona 

553/2003 Z. z.  je veľmi zložité udržať pracovníkov na pozíciách zdravotná sestra 

a opatrovateľka.  

 

7.  Prevádzka 

 

 7.1 Autoprevádzka 

DL prevádzkuje 2 osobné motorové vozidlá: 

Škoda Felícia ŠPZ  BA-519 AP obstarané v roku 1997. 

Škoda Fabia   ŠPZ  BA-879 EV obstarané darom v roku 2000.  

Vozidlá slúžia na zabezpečovanie prevádzky Domova seniorov Lamač, hlavne pre 

zásobovanie materiálom, obstarávanie liekov, dopravu klientov na lekárske vyšetrenie v 

naliehavých prípadoch a dopravu klientov na pohreby alebo schválené kultúrne akcie. Vozidlá 

sú staré, opotrebované, poruchové a ich prevádzka je čím ďalej drahšia.  

 

      Technické ukazovatele používania motorových vozidiel: 

 
Vozidlo Š-Felícia Š-Fábia 

Stav tachometra k 1.1.2014 v  km 82 058 93 326 

Stav tachometra k 31.12.2013 v km 83 397 98 970 

Najazdené km v roku 1 339 5 644 

Opravy a údržba v € 999,35 667,57 

Spotreba benzínu v € 154,30 743,66 
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Vozidlo Š-Felícia Š-Fábia 

Poistenie havarijné a PZP v € 73,95 97,75 

Výdavky na 1km v € 0,92 0,27 

 

 

7. 2. Údržba budovy 

  Nevyhnutnou nosnou úlohou prevádzkového úseku je pravidelná kontrola 

a zabezpečovanie dobrého technického stavu budovy. V roku 2014 bola vykonaná oprava 

podlahovej krytiny na schodisku vchod „A“, boli vymenené stúpačky –zvislé rozvody teplej, 

studenej vody a cirkulácie v celej budove, vymenili sme poštové schránky klientov, opravili 

podlahu v Malej a Veľkej spoločenskej miestnosti, opravili podhľad po celej dĺžke 

prevádzkovej chodby na prízemí budovy a vymaľovali ju. V priebehu roku sa pracovníci 

údržby snažili čo najrýchlejšie odstraňovať poruchy v budove.    

 

7.3.  Informátori 

Počas hodnoteného roka 2014 bola plynule zabezpečovaná pre DSL informačná 

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

vykonávala riaditeľka DSL a vedúci prevádzkového úseku v nepravidelných intervaloch. 

Kontrolou zistené nedostatky, závady alebo pochybenia pri výkone služobných povinností 

boli priebežne odstraňované. 

 

 

7.4.  Práčovňa 

Komplexný chod práčovne v Domove seniorov Lamač zabezpečovali v roku 2014 dve 

zamestnankyne.  

V hodnotenom roku 2014 bola obstaraná nová priemyselná sušička bielizne v cene 3448 eur 

a kúpená nová  automatická práčka. 

 

 

 

8. Prehľad verejného obstarávania za rok 2014 
 

V roku bola vyhlásené verejné súťaže na podlimitné zákazky:  

1. na poskytovateľa stravy v zariadení a to na obdobie 1 roka, súťaž bola ukončená a víťaz 

sa od 1.5.2014 ujal prípravy stravy. 

2. na upratovacie služby v zariadení, súťaž bola vykonaná elektronickou aukciou   

a Zmluva bola podpísaná s novým dodávateľom od 1.10.2014.  

3. na opravu zvislých vodovodných rozvodov v celom zariadení.  Boli vymenené rozvody 

studenej a teplej vody a cirkulácie, vrátane montáže vodomerov v každej bytovej 

jednotke. 
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Obstarávanie zákaziek s cenami vyššími ako 1.000 € podľa § 9, ods. 9 zákona 

25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2014 

Por. 

číslo 

Hodnota 

zákazky v Eur 

s DPH 

Predmet 

zákazky 

Identifikácia 

úspešného uchádzača 

1. 2 965,00 
Služby spojené so správou 

registratúry 

Archidata, spol. s r.o. 

Prievozská 32 

821 05 Bratislava 

      

2. 4 320,00 
Poskytovanie právnych 

služieb  

Advokátska kancelária Šrobár, 

Laurinská 12/212 

811 01  Bratislava 

3. 4 838,40 

Zmluva o dielo na údržbu 

a servis výťahov 

 

MP SERVIS, s.r.o. Muránska 

5, 841 10 Bratislava 

 

4. 2 820,00 

Zmluva o výkone 

autorizovaného 

bezpečnostného 

a požiarneho technika, 

školiteľa 

HYBEPO, s.r.o., Fazuľová 2, 

811 07 Bratislava 

5. 
3 348,00 

 

Kúpna zmluva 

priemyselná 

sušička IMESA ES 10 

MACTECH, spol. s r.o. 

Nejedlého 51, 841 07 

Bratislava 

6. 

 

1 791,00 

 

Zmluva o realizácii Kurzu: 

Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie 

VaV AKADEMY PLUS, s.r.o. 

Hlavná 50, 080 01 Prešov 

7. 
1 548,00 

 

Prenosný EKG Prístroj 

BTL 08 

SD vrátane SW 

BTL Slovakia, s.r.o. 

Andreja Kmeťa 7, 

010 01 Žilina 

 

8. 
18 003,36 

Rámcová zmluva –

čistiace, pracie, hygienické 

a dezinfekčné prostriedky 

– 24 mesiacov 

Jozef Pír – FALADRO 

Hviezdoslavova 

153/698, 

900 31 Stupava 

9. 19347,75 

Rámcová zmluva - 

Vodoinštalačný materiál, 

nástroje a náradie – 48 

mesiacov 

HSP, s.r.o. Červenákova 4,  

841 01 Bratislava 

 

 

 

11. 
15856,90 

Rámcová zmluva - 

Maliarske farby, náradie 

a príslušenstvo – 48 

mesiacov 

Jozef Pír – FALADRO 

Hviezdoslavova 153/698,  

900 31 Stupava 

 

12. 17 350,38 

Rámcová zmluva – 

Kancelárske potreby 

ŠEVT, a.s., 

Plynárenská 6, 

821 09Bratislava 

 

 

13. 
16 165,73 

Rámcová zmluva – 

Elektroinštalačný materiál, 

nástroje a náradie – 36 

mesiacov 

ROTOS, s.r.o. Vajnorská 98/K, 

831 04 Bratislava 

 

14. 
6960,00 

 

ZoD - Personálny audit 

BKS Úspech, s.r.o. 

 

Čierny chodník 29, 

841 07 Bratislava 
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15. 
6 508,00 

 

Zmluva o dielo – výroba, 

dodávka a montáž 200 

ks poštových schránok v 8 

blokoch 

MERCATOR, s.r.o. 

Jasovská 3/A, 

851 03 Bratislava 

 

16. 15 942,45 

ZoD - Pokládka 

podlahovej krytiny  

437,5 m2 

a odstránenie starej 

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 

Ivánska cesta 2, 

821 04 Bratislava 

 

17. 19 166,00 

ZoD - Stavebné, 

maliarske, klampiarske, 

pokladačské práce – 

oprava prevádzkových 

priestorov 

Alexander Danihel, 

Veľké Leváre 122 

 

18. 1 495,87 

Objednávka Pracovné 

odevy pre zdravotno-

opatrovateľský 

personál 

Terézia Furguľáková – TERI 

TIMO, 

Novoť 762 

 

19. 1 469,31 

Objednávka – Dodávka 

a montáž: vstavaná skriňa 

so 4 uzamykateľnými 

skrinkami 

Alica Kvaltínová – 

DIVENDOOR 

Družstevná 1469/31, 

90845 Gbely 

20. 11 888,10 

Objednávka – 17 ks 

elektricky ovládané 

polohovateľné postele 

REHA TEAM, s.r.o. 

Brnianska 40, 811 04 

Bratislava 

21. 
1 221,96 

 

Objednávka – 17 ks 

Antidekubitátny, aktívny 

matrac s kompresorom 

ZDRAVMAT, s.r.o. 

Františkánske nám. 3/A, 

080 01 Prešov 

  

 

 

 

 

ČASŤ C 
 

Správa o činnosti a vyhodnotenie poskytovaných služieb za rok 2014 

 

1. Zdravotnícka starostlivosť a rehabilitácia 

 

Zdravotnícku starostlivosť v DSL zabezpečuje 28  pracovníkov ZÚ, ktorí pracujú 

v nepretržitej prevádzke, z toho rehabilitáciu vykonávajú 2 fyzioterapeutky. 

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 klientov  DSL.  

Celodenná opatrovateľská a zdravotnícka starostlivosť sa sústreďuje predovšetkým na 

poskytovanie služieb nevyhnutných na zabezpečenie potrieb klientov, DSL ktoré prispievajú 

k ich fyzickej a psychickej pohode. K prioritám týchto služieb, patrí zlepšenie kvality života 

klientov.  Každodenné úkony osobnej hygieny u imobilných a menej mobilných klientov, 

polohovanie ležiacich klientov, ošetrovanie na lôžku, chystanie a podávanie liekov a stravy, 
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pravidelná výmena posteľnej bielizne, starostlivosť o čistotu osobnej bielizne klientov a 

zaobstarávanie drobných nákupov, najmä osamelým klientom.  

Pracovníčky ZÚ zabezpečujú pomoc pri predpísaných rehabilitačných úkonoch a 

aktivizujú klientov 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 

kompetencii. V prípade zhoršeného zdravotného stavu klienta privolajú RZP alebo LSPP. 

Poskytujú prvú pomoc, v prípade potreby zabezpečujú odvoz do zdravotníckeho 

zariadenia, oznamujú a informujú príbuzných o hospitalizácií, či umiestnení  klienta na 

izolačke,  kde je  poskytovaná komplexná starostlivosť. Pravidelne sa informujú o stave 

chorých klientov, umiestnených v zdravotníckych zariadeniach . 

V ošetrovateľských záznamoch klientov zaznamenávajú ich klinický obraz, zmeny 

správania, aktuálne zdravotné ťažkosti a pravidelne vykonávajú kontroly zdravotného stavu. 

Zdravotná sestra vypracúva individuálny plán každého klienta,  ktorý pravidelne vyhodnocuje 

každý polrok. 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 výživy v starobe, výskytu dekubitov a imobilizačného 

syndromu, zameriava sa na kvalitu poskytovanej starostlivosti v DSL. 

K povinnostiam službukonajúcich pracovníčok dennej zmeny patrí kontrola všetkých 

klientov DSL v obytných jednotkách, ktorá je zameraná na ich prítomnosť, či dôvody 

neprítomnosti. O tejto každodennej kontrole vedie ZÚ presnú evidenciu. Taktiež vykonávame 

denné a večerné kontroly klientov  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.  

Zvýšenú starostlivosť venujeme klientom s dispenzarizovanými ochoreniami, 

kardiovaskulárnymi, onkologickými, psychiatrickými, diabetologickými a klientom 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 pripomienkujeme 

a rozoberáme pracovnú činnosť úseku, riešime aktuálne problémy a hľadáme najlepšie 

riešenia na ich odstránenie. Zdravotné sestry si pripravujú na každú pracovnú poradu odborný 

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 klientov DSL. V záujme zvyšovania odbornej úrovne zdravotného 

personálu a získavania nových poznatkov, organizujeme pravidelné odborné semináre na 

vybranú tému.  

ZÚ úzko spolupracuje so sociálnymi pracovníčkami, kultúrnou referentkou  a 

ostatnými pracovníkmi  DSL, čo prispieva k väčšej pohode všetkých našich klientov. 
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Možnosť priameho spojenia klientov na oddelení s komplexnou starostlivosťou s pracovníkmi 

ZÚ v prípade potreby, sa využíva prostredníctvom moderného signalizačného zariadenia a  

má značné výhody. 

Od roku 2013 všetci klienti zariadenia využívajú osobné bezdrôtové tiesňové tlačidlá, 

ktorými si privolajú rýchlu pomoc zdravotného personálu. 

  V rámci lepšej manipulácie s imobilnými a menej mobilnými klientmi postupne 

zabezpečujeme výmenu starých postelí za nové polohovateľné s antidekubitnými matracmi. 

 

 

 

Prehľad poskytnutých zdravotníckych úkonov za rok 2014 

 

 

 

V ambulancii (Poliklinika Karlova Ves): 

 

 

Počet vyšetrení klientov v ambulancii DSL 4 185 

Noví klienti                                                                                 15 

Úbytok - úmrtie                                                                           26 

Odsťahovaný klient                                                                       2 

Kardiostimulátory 10 

DM závislý na inzulíne                7 

DM  nezávislý na inzulíne 82 

ICHS 145 

Hypertenzia 170 

Psychiatrické diagnózy 61 

Onkologické diagnózy 19 

Respiračné ochorenia                                                                   19 

Návštevy lekára na byte klienta 120 

Hospitalizácie 122 

Objednávanie sanitky 220 

Laboratórne vyšetrenia 394 

EKG 15 

Odborné vyšetrenia     544 

Injekcie podané. na ambulancii                                                        441 

Kontrola TK 2 882 

Kúpeľná liečba 22 

Hospitalizácie 122 
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Na Zdravotnom úseku 

              

Podávanie injekcií, inzulínu                                                   5 444          

Kontroly TK, P, TT                                                              4864 

Odbery glykémie   590 

Ošetrovanie rán, preväzy                                                        2 863          

Objednávanie sanitiek, RZP                                                            168 

Príprava chorého na vyšetrenie a  hospitalizáciu                         135 

Príprava liekov                                                                    25 160     

Podávanie liekov 75 360 

Počet dní na izolačke                                                                      857 

Počet klientov na izolačke 37 

Evidencia receptov                                                               2 382 

Účty – (evidencia platieb za recepty na ZÚ)                     18 047,80 € 

                                                                    

                                                               

Súčasťou zdravotného úseku je rehabilitácia. Práca rehabilitačnej sestry pozostáva 

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

a psychoterapie.  

Z elektroliečebných procedúr využívajú klienti DIADYNAMIK, MAGNET, BIOPTRON, 

INFRAPODLOŽKU.  

Liečebnú telesnú výchovu – individuálne cvičenie vykonáva rehabilitačná pracovníčka 

denne v telocvični , na izbe intenzívnej starostlivosti, v  obytných jednotkách ležiacich 

klientov a na oddelení s komplexnou starostlivosťou. 

 

Skupinová LTV denne, je spojená s jogoterapiou a muzikoterapiou. 

 

Za priaznivého počasia majú možnosť menej mobilní klienti v sprievode rehabilitačnej 

sestry, absolvovať prechádzku v okolí DSL.  

 

Každý nový klient 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. 

 

 

 

 

 



23 

 

PREHĽAD REHABILITAČNÝCH VÝKONOV ZA ROK 2014  

REHABILT. ODD.    PRI  DS LAMAČ 

 
 

VÝKONY PACIENTI 

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

Január: 103 190 65 19 190 154  261  19 

Február: 97 216 70 3 216 203  303  3 

Marec: 95 297 107 13 297 272 334 278 99 13 

Apríl: 26 121 64 12 121 86 176 94 61 11 

Máj: 19 555 365 6 434 356 1238 202 374 6 

Jún: 76 525 344 12 491 404 1228 272 360 11 

Júl: 137 549 378 11 424 392 1044 364 316 11 

August: 80 290 187 7 239 229 525 222 155 7 

Septem.: 64 _505 365 9 398 335 848 285 264 9 

Oktober: 101 613 372 5 491 429 990 406 312 5 

Novem.: 103 462 302 2 427 372 801 347 220 2 

Decem.: 124 351 192 6 316 296 632 287 176 6 

SPOLU : 1025 4674 2751 105 4044 3528 7816 3321 2337 103 

 

 

Za rok 2014 bolo vykonaných na rehabilitačnom oddelení a  oddelení komplexnej 

starostlivosti spolu  23943 výkonov, z toho 7816 výkonov pri lôžku. Novo evidovaných 

klientov bolo 103. Za rok 2014 bolo rehabilitovaných 5658 klientov, z toho 3321 

ambulantných a 2337 lôžkových klientov. Klienti využívali elektroliečebné procedúry 

biotron, magnet, diadynamik, infrapodložka, taktiež liečebný telocvik skupinový, kondičný 

a individuálny liečebný telocvik po úrazoch, zlomeninách, IM, NCMP, nácvik chôdze 

s barlami aj bez nich, reedukácia chôdze . Individuálne LTV bolo prevádzané aj  na izbách 

intenzívnej starostlivosti a na oddelení pre ležiacich klientov. 

 

 

2. STRAVOVANIE 

 

V ponuke dodávateľa stravy sú denne raňajky, desiata, olovrant, jedna polievka, dve 

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

So stravou aj kultúrou stolovania, sú klienti aj zamestnanci  spokojní. Stravníci pri stoloch 

v jedálni DSL sú obsluhovaní personálom kuchyne. Klienti majú možnosť si zobrať obedy do 

obedára, alebo ho skonzumovať v jedálni.  
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Celodennú  stravu na oddelení komplexnej starostlivosti  dovezie personál ZÚ z jedálne 

vo varniciach, aby bola zabezpečená dostatočná teplota stravy, prípadne je strava ešte 

prihriata v mikrovlnnej rúre. 

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

 

- celodenná strava RACIO   12 321   

  

- celodenná strava ŽLČNÍK              3 304         

 

- celodenná strava DIABETICKÁ              3 197 

                                                  

    Zaevidovali sme zvýšený počet stravníkov od minulého roku u stravy RACIONALNEJ  

o 3327 vydaných jedál, u ŽLČNIKOVEJ stravy o 946 vydaných jedál a u DIABETICKEJ 

stravy o 1023 vydaných jedál. 

Bufet, ktorý je súčasťou prevádzkových priestorov kuchyne, prevádzkuje dodávateľ 

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

klientov DSL.  Ponúka základné potraviny, polotovary, hotové jedlá, lahôdky, studené i teplé 

predjedlá i široký sortiment múčnikov, zeleniny, ovocia a nápojov. Klienti si v bufete môžu 

zakúpiť aj základný drogistický tovar. 

 

 

 

3. HYGIENA 

 

 

Hygiena je dôležitou súčasťou prevádzky DSL. Hygienu obytných jednotiek a 

prevádzkových priestorov, priebežne kontroluje zdravotný personál. Zvýšenú pozornosť 

venujeme pri výdaji stravy na všetkých úsekoch zariadenia   DSL. Upratovanie obytných 

jednotiek a prevádzky zabezpečujeme dodávateľským spôsobom. Obsluhu práčovne a 

sušiarne zabezpečujú 2 pracovníčky, klienti DSL majú možnosť si raz mesačne vymeniť 

posteľnú bielizeň a dvakrát ročne dať vyprať záclony. Okrem toho majú možnosť oprania aj 

osobnej a inej bielizne. Na ZÚ sa stará o čistotu bielizne aj drobné úpravy bielizne 1 

pracovníčka. Priebežne maľujeme obytné jednotky, raz ročne tepujeme všetky koberce a 

zabezpečujeme umývanie chodbových okien dodávateľským spôsobom. 

Pravidelne vykonávame v prevádzkových priestoroch dezinsekciu a deratizáciu. 

 

 

 

4. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

 

 

Do 30.09.2014 zabezpečovali sociálnu starostlivosť pre klientov zariadenia tri 

kvalifikované sociálne pracovníčky a od 1.10.2014 štyri sociálne pracovníčky. 

V roku 2014 sme prevádzkovali celkom 190 obytných jednotiek do 30.4.2014 nasledovne: 

1.) 162  obytných jednotiek bez komplexnej starostlivosti v blokoch A, B, C, D 

s celkovým počtom klientov  166 (v rozsahu stupňa odkázanosti I. až III.),  z toho bolo 

129 žien a 37 mužov, 

2.) 22 obytných jednotiek s komplexnou starostlivosťou v blokoch A ( 15 ) , B (7 ), 

s celkovým počtom klientov 45 (v rozsahu stupňa odkázanosti IV.  až VI.), z toho bolo 

37 žien a 8  mužov. 
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3.) 6  obytných jednotiek vyčlenených na prevádzkové priestory zariadenia: 

 v bloku B 6 obytných jednotiek: 

- vo  2 obytných jednotkách je administratíva (riaditeľstvo a zdravotné sestry), 

- vo  2 obytných jednotkách sú izolačné izby, 

- vo  2 obytných jednotkách sú jedálne pre klientov na časti s komplexnou 

starostlivosťou. 

Od 1.5.2014 zariadenie znížilo  kapacitu z 219 klientov na 205 klientov a z obytných  

jednotiek, kde boli ubytovaní klienti bez komplexnej starostlivosti, bolo vyčlenených 5 

obytných jednotiek na prevádzkové účely nasledovne: 

 

v bloku A 2 obytné jednotky:   

- 1 obytná jednotka – priestory pre terapeutickú činnosť sociálneho úseku     

- 1 obytná jednotka – prevádzkové priestory   

  

v bloku C 1 obytná jednotka 

- 1 obytná jednotka –  prevádzkové priestory   

 

v bloku D 2 obytné jednotky 

- 1 obytná jednotka –  priestory zdravotného úseku    

- 1 obytná jednotka – prevádzkové priestory  

 

 

K 31.12.2014  počet obytných jednotiek v blokoch A, B, C, D , v ktorých zariadenie 

poskytovalo starostlivosť klientom bez komplexnej starostlivosti bol  157,  s počtom 164 

klientov.  

 

Priemerný počet klientov, ktorým sa poskytovala sociálna starostlivosť počas celého roka 

2014    bol  211  klientov. K 31.12.2014 bola poskytovaná sociálna starostlivosť 206 

klientom. 

 

 

 

 

 

Veková štruktúra klientov zariadenia v roku 2014: 

 

vek klientov počet klientov 

  

61 - 70 rokov 28 

71 - 80 rokov 73 

81 - 90 rokov 89 

nad 90 rokov 16 

celkom 206 
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Pohyb klientov, kapacita a obložnosť celkom v roku 2014: 

 

Ukazovateľ 
merná 

jednotka 
počet 

počet klientov  k 31.12.2014 osoba 206 

priemerný počet  klientov osoba 211 

novoprijatí  klienti osoba 15 

prepustení  klienti osoba 2 

zomrelí celkom osoba 26 

      z toho zomrelí muži osoba 5 

      z toho zomrelé ženy osoba 21 

priemerný vek klientov rok 80,1 

počet dní prevádzky zariadenia deň 365 

      počet miest k 31.12.2013 lôžko 219 

      počet miest k 01.05.2014 lôžok 205 

súčet denných počtov miest lôžko 76505 

ubytovacie dni deň 78550 

dočasná neprítomnosť celkom deň 4747 

   - dovolenka na 1  klienta deň 16,81 

   - hospitalizácia celkom deň 965 

   - kúpeľná liečba celkom deň 234 

 

Priemerný vek klientov zariadenia v roku 2014 bol 80,1 roka, v roku 2013 to  bolo 79,7 roka,  

čo predstavuje nárast o 0,4 roka. 

V roku 2014 počet zomretých klientov oproti roku 2013 stúpol o jedného klienta.  

 

 

 

 

  Jubilanti v roku 2014: 

 

 

Priemerný dôchodok v roku 2014:       446,86 € 

Rozhodnutia o zastavení  konania:               2   

Počet rozhodnutí o zaradení do poradovníka čakateľov:           42 

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov:                15 

Počet „Dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby“:                  311 

 

 

Domov seniorov Lamač v roku 2014 poskytoval sociálne služby v priemere 211  klientom 

(v percentuálnom vyjadrení 102,71 %  celkovej priemernej obložnosti), z toho 45  klientom 

na časti s komplexnou starostlivosťou.     

Ku dňu 31.12.2014 bol počet žiadateľov v poradovníku na poskytovanie sociálnej  služby  

v DSL  celkom  -  64 žiadateľov.   

Pomoc a sociálne poradenstvo v rámci komplexných poradenských služieb súčasným, 

ako aj potenciálnym klientom, zabezpečovali sociálne pracovníčky predovšetkým 

Počet 

jubilantov 

I. 

štvrťrok 

II. 

štvrťrok 

III. 

štvrťrok 

IV. 

štvrťrok 

59 16 15 12 16 
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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, VZN hlavného mesta SR Bratislavy, a   iných  

zákonov, smerníc a nariadení.  

Sociálne pracovníčky poskytovali pomoc a sociálne poradenstvo klientom a ich 

rodinným príslušníkom. Úzko spolupracovali so zriaďovateľom zariadenia, ktorým je 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 

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 (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Úrad práce 

sociálnych vecí a rodiny)..  

      Viedli a aktualizovali osobnú spisovú dokumentáciu klientov. Zabezpečovali úschovu 

cenností, pohrebné zmluvy a dohody o zverení a nakladaní s finančnými prostriedkami 

klientov. Spolupracovali 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 inými organizáciami, napr. Slovak Telekom, Západoslovenské 

elektrárne, Universal Product Code, pošta, 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. 

      Vypracovávali a 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 vypracovávali 

a hodnotili individuálne plány klientov,  zabezpečovali nákupy osobnej spotreby (ošatenie, 

obuv...), hygienické potreby, lieky a pod.  Fyzicky zabezpečovali úhrady platieb za 

poskytovanú sociálnu službu. Poskytovali poradenskú službu klientom a ich rodinným 

príslušníkom pri zhoršení zdravotného stavu klientov. 

       Sociálne pracovníčky priebežne aktualizovali osobné údaje v osobných spisoch 

klientov, pravidelne ich informovali o zmenách v sociálnej oblasti a verejnom živote. 

Podieľali sa na príprave,  realizácii  a priebehu volieb v DSL v roku 2014 – voľby do 

Európskeho parlamentu, voľba prezidenta SR I. a II. kolo a voľby do orgánov samospráv. 

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

Osobne vybavovali pohreby klientom, ktorí o túto službu požiadali. 

       Sociálne pracovníčky zabezpečovali pomoc aj pri organizácii a realizácii 

pravidelných kultúrno-spoločenských akcií, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou života 

klientov  v našom zariadení.  

      Domov seniorov Lamač prostredníctvom Nadácie Volkswagen Slovakia získal 

technické vybavenie (premietacie plátno, projektor a notebook), na zabezpečenie a realizáciu 

pravidelných vzdelávacích aktivít, ktorými zabezpečuje možnosť  vzdelávania sa 

predovšetkým tých klientov, ktorí už  nemajú schopnosť a možnosť zúčastňovať sa 

vzdelávacích aktivít  mimo zariadenia. Realizáciou projektu zvyšujeme kvalitu života našim 

klientom a snažíme sa o spomalenie procesu starnutia.   

      Od októbra 2014 v zariadení funguje krúžok šikovných rúk, kde sa pravidelne 

stretávali  klienti, ktorí vytvárali  rôzne produkty svojej záujmovej činnosti (háčkovanie 

a platenie šálov a ponožiek, tvorba dekoratívnych ozdôb, pohľadníc a iné). 

      Svoj voľný čas si klienti zariadenia vypĺňali aj  pravidelnými stretnutia v klubovej 

miestnosti s asistenciu sociálnych pracovníčok pri spoločenských hrách (hranie kariet, človeče 

nehnevaj sa, scrable, petanque a iné,  podľa ich záujmu a potrieb).   
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      Osobnými stretnutiami sa snažili nabádať klientov k udržiavaniu dobrých 

medziľudských vzťahov, pomáhali pri riešení konfliktných situácií, zhoršených vzťahoch 

v rodine. Ku každému klientovi pristupovali individuálne a snažili sa mu vytvoriť priestor na 

realizáciu alebo vyriešenie jeho problémov. 

      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. 

V zmysle plánu povinného vzdelávania zamestnancov na rok 2014 absolvovali kurz 

„Inštruktor sociálnej rehabilitácie“ a akreditovaný kurz prvej pomoci. 

  Vedúca sociálneho úseku bola členkou sociálnej komisie na Miestnom úrade Lamač, 

ktorej sa pravidelne zúčastňovala.  

 

 

 

 

 

5.  ŠPECIFICKÉ UKAZOVATELE ZARIADENIA 

 

 

Priemerná dotácia na 1 ubytovací deň na 1 klientov, vypočítaná z rozdielu bežných výdavkov  

a celkových príjmov bola v roku 2014 – 10,64 €.  

Podiel príjmov od klientov na bežných výdavkoch je 35,38 %.  

Podiel ostatných príjmov (vr. sponzorských) na bežných výdavkoch je 2,55 %. 

Podiel dotácie magistrátu na bežných výdavkoch je cca 1,072 % . 

Podiel finančných bežných sponzorských darov na bežných výdavkoch je 0,12%. 

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

 

 

Ukazovateľ v € Rok 2014 
Mesačný 

priemer 

Priemerný 

počet 

klientov 

Priemer na 

klienta 

Bežné výdavky 1 320 098 110 008 211 521,37 

Príjmy od klientov 467 096 38 925 211 184,48 

Príjmy ostatné bez 

sponzor. 
32 241 2 687 211 12,73 

Príjmy sponzorské 1 528 127 211 0,60 

Dotácia hl. m. SR na 

bežné výdavky 
514 971 42 914 211 203,39 

Dotácia MPSVaR SR 805 120 67 093 211 317,98 
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Prehľad skutočných priemerných mesačných príjmov od klientov za rok 2014 

 

Ukazovateľ v € - 

príjmy za služby 
Rok 2014 

Mesačný 

priemer 

Priemerný 

počet 

klientov 

Priemer na 

klienta 

Príjmy za ubytovanie 349 443 29 120 211 138,01 

Príjmy za opatrovanie 8 465 705 211 3,34 

Príjmy za stravu 109 187 9 099 211 43,12 

Príjmy za služby 

celkom 
467 096 38 924 211 184,48 

 

 

 

6.  KULTÚRNO–ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ  

V DOMOVE SENIOROV LAMAČ V ROKU 2014 

            

Neoddeliteľnú súčasť činnosti Domova  predstavuje práca v kultúrno-spoločenskej oblasti 

a v rozvíjaní záujmovej činnosti jeho klientov. 

Dôraz v práci vedenia je zameraný najmä na zabezpečovanie účasti osobností z rôznych 

oblastí  kultúry, či vedy a vo vytváraní podmienok pre rôzne aktivity v záujmovej oblasti. 

V roku 2014 sa každý mesiac uskutočnili kultúrne podujatia, na ktorých sa predstavili 

profesionálni umelci a kolektívy. S radosťou  konštatujeme, že žiadosti o vystúpenie prijímajú 

ochotne.  Potešujúce je aj to, že radosť je obojstranná – prejavujú ju nielen domáci 

návštevníci, ale aj účinkujúci hostia.         

 

JANUÁR: 

V januári  prijal naše pozvanie spevák a Lamačan, známy z  relácie Repete Ivana 

Krajíčka,  Stanislav Pánis. Zaspieval , zabavil a rozospieval účastníkov stretnutia. 

O zdravom spôsobe života porozprával našim klientom pán Juraj Lančarič.  

 

FEBRUÁR: 

Februárovým  hlavným programom bola fašiangová zábava. Naši klienti sa na toto 

podujatie vždy tešia a tradične si pripravujú aj  masky.  Prežívajú tak radosť, nielen z ich 

tvorby, ale aj zo zábavy.   Znásobila ju aj vynikajúca tanečná hudba Jozefa Pjačeka  

a šermiarska skupina  s ukážkami historických tancov. 

Medzi klientov Domova sa o zdraví a výživových doplnkov prišla porozprávať 

pracovníčka firmy Lavilites.. 

 

MAREC: 

 V marci bola našim hosťom  nová lekárka Domova - pani MUDr. Jana Zimanová. 

So svojim  hudobno-slovným programom zavítala medzi nás aj charizmatická  speváčka a 

herečka Zuzana Mauréry. Milý  a spontánny dialóg medzi ňou a klientmi  – divákmi potvrdil, 

že to bolo jedno z podujatí, na ktoré sa nezabúda. 

        Neskutočne prekvapujúce bolo aj stretnutie s Mgr. Jaroslavom Pencom, sudcom 

z televíznej „Súdnej siene“. Konštatoval, že toto vystúpenie v našom Domove je jeho  prvé 
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verejné vystúpenie  uvedenej seriálovej roli. Medzi klientmi a ich hosťom sa vytvorila 

srdečná atmosféra plná otázok a odpovedí. 

        V kultúrnom programe sa u nás v marci  predstavila  aj Ing. Mária Reháková a OZ 

Lamačania so spevákom Jánom Gregušom. 

 

APRÍL: 

V jeden aprílový deň zavítala medzi nás pani Renáta Názlerová, obhajkyňa z televíznej 

„Súdnej siene“. Radi sme ju spoznali. 

Naši klienti sa v apríli zúčastnili priateľského stolnotenisového  turnaja s Domovom pri 

Kríži, ktorí v priateľskom stretnutí vyhrali. 

 

MÁJ: 

V májovom popoludní sa klienti domova stretli a prežili otvorený dialóg s osobnosťou 

politického a spoločenského života pánom Eduardom Kukanom..  

Niečo o výškach olympijského zlata sme sa dozvedeli na  besede so športovcom pánom 

Jozefom Lohyňom.             

 

JÚN: 

Vyvrcholením prvého polroku  2014 bol  Juniáles, na ktorom  našich klientov rozveselila 

hudobná skupina Senzus.  

 

JÚL a AUGUST: 

V mesiaci  júli  nás navštívila poručíčka  Martina Kočišová z PZ Bratislava IV , ktorá 

prišla porozprávať  a besedovať  o nástrahách pre seniorov.  

Pre záujemcov Domova  sme pripravili výlet loďou na hrad Devín, ktorý sa stretol 

s veľkým záujmom. 

Takisto sme pripravili aj výlet na  výstavu  o  Tutanchamonovi. 

Počas týchto mesiacov sme realizovali činnosti  pre klientov na oddelení s komplexnou 

starostlivosťou. Denne sme pripravovali hudobné a vzdelávacie podujatia (karty, spev, 

kreslenie, spoločenské hry a iné) v záhrade nášho zariadenia. Klientom z tohto oddelenia 

patrili aj hudobné predpoludnia s klaviristkou Betkou Hrehovou.  

Pravidelne sme tiež ponúkali možnosti zúčastniť sa na podujatiach v rámci kultúrneho leta 

v Bratislave. 

 

SEPTEMBER: 

V mesiaci september sme privítali pána Miroslava Švába, speváka s krásnym hlasom. 

Poslednú septembrovú sobotu sa športové družstvo Domova zúčastnilo IV. ročníka Župnej 

olympiády. Naši súťažiaci klienti sa umiestnili v športovej  disciplíne na peknom 3. mieste.    

Otvorili sme pre našich klientov kurz angličtiny.  

 

OKTÓBER:  

Na  októbrovom posedení pri čaji  sme medzi nami privítali charizmatického človeka, 

herca, režiséra pána Ľuba Pauloviča, člena činohry SND.  Dvojhodinový program bol plný 
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dialógu, veselých historiek a smiechu. Pozvánka na premiéru jeho divadelnej hry potešila 

a naši klienti prijali pozvanie do divadla na jeho predstavenie. 

Domov opäť navštívila pani Mária Reháková z Občianskeho združenia Lamačania 

a potešila našich klientov  milým slovom, pesničkami Jána Greguša a básničkami pána 

Malíka. V spoločenskej miestnosti nášho zariadenia sa  v tomto mesiaci uskutočnilo  aj 

ocenenie Lamačana pána Petra Malíka za jeho pre prínos pre kultúru Lamača. Tu sa 

prejavila  súčinnosť pani riaditeľky Domova  s pani Rehákovou.  

Dobrú odozvu mala aj prednáška pána Petra Šurdu o reflexným masážach.  

Uskutočnili sme aj Deň krásy s Mary Key pre naše klientky.  

 

NOVEMBER: 

Na novembrové posedenie pri čaji prijala pozvanie pani  Dagmar Vatulíková z Červeného 

kríža Lamača. Jej zaujímavé rozprávanie o prvej pomoci a názorné ukážky sa stretli 

s pozitívnym ohlasom u klientov.  

V rámci podujatia „Úcta k starším“ zavítal medzi nás primátor Doc. PhDr. Milan Ftáčnik 

a starosta Lamača Ing. Peter Šramko. 

Pre záujemcov sme pripravili prednášku pána Sirkovského na tému „Mastičky na každý 

deň.“ 

 

DECEMBER: 

December sa niesol v znamení radosti, veselosti a očakávaní najkrajších sviatkov v roku. 

Pre našich klientov  sme pripravili Mikulášske popoludnie, na ktorom sa predstavil  žiaci 

a učitelia ZUŠ Eugena Suchoňa.  Excelentný koncertný program bol úžasnou  bodkou 

privítania predvianočných dní.  

S predvianočnou atmosférou ladilo aj vystúpenie herečky a speváčky Gizky Oňovej. 

Program bol zostavený  z najväčších hitov tejto sympatickej speváčky „Repete“. 

Významnou udalosťou pre nás bola nominácia našej klientky pani Márie Bodlákovej na 

titul „Seniora roka 2014, ktorý jej na bojnickom  zámku začiatkom decembra udelilo „Fórum 

pre pomoc starším“. 

Klientom nášho zariadenia sprostredkúvame počas celého roka účasť na divadelných 

predstaveniach a iných kultúrnych podujatiach v Bratislave. 

Súčasťou spoločenského života v DSL sú rôznorodé aktivity jeho klientov v rámci ich 

záujmovej činnosti. K nim patria najmä:  

-pravidelné vzdelávacie  klubové podujatia. Už trinásty rok  sa uskutočňujú každý utorok 

popoludní a  témy sa striedajú podľa toho, ktorý z klientov pripravuje stručnú prednášku, 

o ktorej sa potom rozvíja diskusia. K hlavným témam patrí zdravotníctvo, história, geografia, 

literatúra, a iné. Tieto utorkové kluby, sú zároveň priateľským posedením pri káve a čaji. Už 

druhý rok je  rozšírená aj o videoprodukciu v spolupráci s nadáciou Volkswagen, 

-posedenia z jubilantmi, ktoré sa konajú 1 x mesačne,  

-činnosť speváckeho krúžku, ktorý vyvíja svoju činnosť od vzniku Domova. V jeho 

repertoári sú predovšetkým ľudové piesne, s ktorými sa prezentuje na domácich  kultúrno - 

spoločenských  podujatiach, 

-pravidelné posedenia pri hudbe s pani Betkou Hrehovou, 
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-krúžok stolného tenisu, ktorý vyvíja svoju pravidelnú činnosť, čoho výsledkom sú aj 

výhry v súťažiach medzi seniormi ZPS. 

-spoločenské hry – šach, dáma, človeče nehnevaj sa a kartové hry tiež patria k oddychu 

a zábave klientov  Domova. K dispozícii majú záujemcovia aj počítač a prípadne využívanie 

internetu, 

 -profesijné združenie učiteľov, ktorí sa stretávajú pri príležitosti Dňa učiteľov, a to  za 

účasti vedúcich pracovníkoch Domova. 

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

dostatok literatúry pre čitateľov.  

K činnosti všeobecne užitočnej patria dve  brigády na skrášlenie  a udržovanie 

Domova. Táto aktivita spĺňa aj spoločenskú úlohu – stretávanie ľudí spojená aj s priateľským 

posedením pri čaji. 

Pravidelne bohoslužby klientov  katolíckeho alebo evanjelického vierovyznania, ktoré 

sú realizovane v spoločenskej miestnosti Domova. 

 

SPOLUPRÁCA ZARIADENIA S RADOU SENIOROV 

 

Predsedníčka Rady seniorov informovala o činnosti Rady seniorov : 

 Rada seniorov v DSL úzko spolupracuje s manažmentom zariadenia pri organizovaní 

kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, a tiež pri riešení problémov, ktoré vznikajú 

v každodennom živote klientov a zariadenia. 

1. Členovia  samosprávy a ostatný klienti  sa aktívne zapájajú do organizovania voľného času 

klientov  zariadenia. 

2.  Medzi dlhodobé aktivity zariadenia patria posedenia so zaujímavými osobnosťami 

kultúrneho a spoločenského života. 

3. Naši klienti sa aktívne zapájajú  do športových podujatí ako je Župná olympiáda, súťaže                

v petangu a stolnom tenise, kde naši klienti dosahujú veľmi dobré výsledky. 

4.  V zariadení máme krúžky spevokol, obnovil sa krúžok šikovných rúk  a dlhodobú tradíciu 

majú utorkové popoludnia. Pripravuje sa kartársky krúžok. 

5.  Pravidelne organizujú posedenia pri hudbe, kde nám hrá do tanca i do spevu naša klientka 

pani Hrehová.   

6. Klienti sa aktívne sa zúčastňujú brigád, ktoré sú pravidelne organizované  v záhrade a okolí 

domova.  

7. Dvakrát ročne je organizovaná burza šatstva. Oblečenie, ktoré zostane je odvezené do 

Domova  sociálnych služieb  v Stupave. 

8.  Vďaka patrí pani Venzárovej za reprezentáciu v súťaži Návraty poézie s Metropolou. 

9. Niektorí klienti sa umiestnili a zúčastnili vyhodnotenia v Bojniciach v ankete Senior roka.  

10. Pre klientov bola zriadená schránka Samosprávy a vedenia zariadenia  pre klientov a 

zamestnancov na vhadzovanie podnetov, pripomienok a návrhov.  
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ČASŤ D 

 

1. Návrh opatrení vyplývajúcich z rozboru činnosti za rok 2014   

 

Na základe riadneho prevádzkovania a hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami a               

majetkom nenavrhujeme žiadne opatrenia. 

 

2.  Plán hlavných úloh organizácie na rok 2015    

 

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 v súbehu so zákonom č. 25/2006 Z. z.. o verejnom 

obstarávaní, zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám.  

T: Trvale      Zodpovedá: riaditeľka a ved. EÚ 

 

2.2     V zmysle novely zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách vypracovať podmienky 

kvality poskytovanej sociálnej služby v Domove seniorov Lamač 

   

T: rok 2015     Zodpovedá: riaditeľka, ved. sociálneho úseku  

 

2.3   Dokončiť vypracovanie personálneho auditu za účelom zlepšenia vnútornej 

komunikácie, zvýšenia zodpovednosti riadenia vedúcich oddelení a efektívnosti práce počas 

pracovnej doby.  

T: rok 2015     Zodpovedá: riaditeľka a personálny úsek  

 

2.4 V zmysle § 8 ods. 10 zák. č. 448/2008 Z. z o sociálnej službe  zabezpečiť realizáciu 

supervízie v Domove seniorov Lamač na rok 2015  

Termín: rok 2015 a potom podľa finančných prostriedkov 

                                        Zodpovedá:  riaditeľka, hlavná sestra, vedúca  

                 sociálneho úseku 

 

2.5  V roku 2015 zabezpečíme zvýšenie počtu zdravotného personálu súčasne s rozšírením 

oddelenia s komplexnou starostlivosťou o klientov v blokoch C a D (vybudovanie zdravotného 

úseku). 

Termín: 2015     Zodpovedá: riaditeľka a hlavná sestra  
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Zodpovední za správnosť vypracovaných jednotlivých častí Správy: 

 

 

1. Ing. Ľubomír Lišuch   .......................................................... 

 

2. Mgr. Alena Nyplová   .......................................................... 

 

3. PhDr. Soňa Maixnerová  .......................................................... 

 

4. Dagmar Perhalová   .......................................................... 

 

5. Jana Chudíková   .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      PaedDr. Miroslava Floriansová  

       riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

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 

 EÚ  Ekonomický úsek  

 ET  elektroterapia 

EÚ  Európska únia 

 HIM  hmotný investičný majetok 

 hl. m. SR     Hlavné mesto Slovenskej republiky 

 LP  liečebné prechádzky, nácviky chôdze 

LTV  liečebná telesná výchova 

 MHD  miestna hromadná doprava 

             MPSVR             Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 

 MÚ  Miestny úrad 

 NE  novo evidovaný pacienti 

 NR SR  Národná rada Slovenskej republiky 

 NsP  Nemocnica s poliklinikou 

 OTE  operatívno-technická evidencia 

 OLO  Odvoz a likvidácia odpadu 

 PO  ochrana pred požiarmi 

             OOPP  ochranné osobné pracovné prostriedky 

 PK   permanentný katéter 

PHM  pohonné hmoty 

 PÚ  prevádzkový úsek 

PS  psychoterapia 

RZP  rýchla zdravotná pomoc,  

SF  Sociálny fond 

             Soc. úsek              Sociálne oddelenie 

 STN   Slovenská technická norma 

 ŠR  štátny rozpočet 

WEMA                mzdový program  

 WinIBEU            účtovný program 

 Test  goniometrické testy 

 TK  tlak krvi  

 ZÚ   zdravotný úsek  

             BVaS   Bratislavská vodárenská spoločnosť 
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Graf č. 3 
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