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ÚVOD 
 

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

zácia 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 zá-

klade zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb (§ 64), ktorý bol vykonaný dňa 12. 

8. 2009 Bratislavským samosprávnym krajom. Pri poskytovaní služieb a ich úhrade sme po-

stupovali podľa  Všeobecného záväzného nariadenia Magistrátu hl. m. SR Bratislavy č. 

2/2014 od účinné od 1.6.2014.  

 Celoročnú sociálnu starostlivosť zabezpečujeme pre 205 prijímateľov sociálnych 

služieb  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 2014 

 

Na základe riadneho prevádzkovania a hospodárenia so zverenými finančnými  

prostriedkami a  majetkom neboli navrhnuté žiadne opatrenia pre rok 2015. 

      

 

2. Plnenie plánu hlavných úloh organizácie na rok 2015 

 

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

málnu 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 

 

Vyhodnotenie úlohy: plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v roku 2015 boli plnené v súlade 

s predpismi a uloženými záväznými ukazovateľmi rozpočtu DSL.  

Domov seniorov Lamač v roku 2015 hospodáril v súlade so chváleným rozpočtom, ktorý bol 

celkom 5 krát upravovaný. Zmeny sa týkali hlavne záväzného ukazovateľa mzdy, pretože v 

sledovanom období sa nepodarilo naplniť stav zamestnancov na celkových 70 zamestnancov. 

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 
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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 31.12.2015. 

 

 

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  

 

Vyhodnotenie úlohy: 

V roku 2015 bola vypracovaná Príručka implementácie podmienok kvality a Terminologický 

slovník pod odborným vedením spoločnosti  TABITA s.r.o. v zastúpení Ondrej Buzala. 

 

2.3   Dokončiť vypracovanie personálneho auditu za účelom zlepšenia vnútornej komuni-

kácie, zvýšenia zodpovednosti riadenia vedúcich oddelení a efektívnosti práce počas pracovnej 

doby.  

T: rok 2015     Zodpovedá: riaditeľka a personálny úsek  

 

Vyhodnotenie úlohy: 

  Personálny audit bol vypracovaný firmou B K S  Úspech, s.r.o. a ukončený v mesiaci 

marec 2015. Závery a odporúčania boli spracované ako kritériá podmienok kvality sociálnych 

služieb. Personálny audit výrazne zlepšil vnútornú komunikáciu, zvýšil zodpovednosť riadenia 

vedúcich oddelení a upravila sa efektívnosť práce počas pracovnej doby. V zmysle toho sa 

pravidelne aplikuje hodnotenie všetkých zamestnancov minimálne raz polročne, prípadne 

štvrťročne. Rovnako boli spracované nové náplne zamestnancov, ktoré sa dopĺňajú pravidelne, 

resp. podľa aktuálnosti úloh. 

 

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 

Vyhodnotenie úlohy: 

V roku 2015 prešli všetci zamestnanci Zdravotného úseku supervíziou. 

 

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 

 

Vyhodnotenie úlohy 
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  V roku 2015 sme sa zamerali na výber a rozmiestnenie pracovných síl, hlavne na 

Zdravotnom úseku. Na Zdravotnom úseku sme v roku 2015 zvýšili celkový stav o 9 zamest-

nancov, z toho  fyzicky 8 zdravotných sestier -  v prepočítanom stave 7 a o 2 opatrovateľov. 

Touto skutočnosťou sa posilnila zdravotná starostlivosť a mohol sa vybudovať a otvoriť ZÚ č.2 

na bloku D-22, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov blokov C a D. 

 

 

3. VYHODNOTENIE KONTROLNEJ ČINNOSTI V ROKU 2015 

 

V hodnotenom období roku 2015 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 2015. 

V mesiaci máj v roku 2015 v našom zariadení vykonal kontrolu Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva podľa zákona č. 128/2002 Z. z. zameranej na dodržiavanie zákona 

NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov.  

Výsledok kontroly : zákon sa v celom rozsahu dodržuje, nedostatky zistené neboli. 

 

V mesiaci december bola v našom zariadení vykonaná kontrola firmou PolyStar, s.r.o. 

zameraná na súlad s požiadavkami na triedenie nebezpečných vecí, súlad s požiadavkami na 

balenie nebezpečných vecí, súlad s požiadavkami na označovanie nebezpečných vecí, súlad s 

požiadavkami na evidenciu nebezpečných vecí, súlad s požiadavkami na skladovanie 

nebezpečných vecí, súlad s požiadavkami v oblasti bezpečnosti, súlad s požiadavkami na 

havarijné stavy.  

Výsledok kontroly citujeme: „V priestoroch Domov Seniorov Lamač je udržiavané 

pracovné prostredie v súlade s požiadavkami legislatívy pre poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti.  

Poskytované služby sú riadené, plánované, dokumentované a poskytuje ich 

kompetentný personál. Zodpovednosti a vykonávanie činností pri poskytovaní služieb 

ambulantnej starostlivosti, vrátane verifikácie, validácie, monitorovania, kontroly a 

skúšobných činnosti špecifických pre poskytovanú službu a indikátorov procesu sú riadené.“ 

 

Útvar Mestského kontrolóra zahájil  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. Kontrola nebola do ukončenia roku 

ukončená. 

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. Ďalej bola vykonávaná 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.  
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Personálne oddelenie naďalej vykonávalo kontroly zdravotných preukazov, 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.   
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ČASŤ B 

 

 

I. ROZBOR A VYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2015 

 

Domov seniorov Lamač hospodáril podľa schváleného rozpočtu a zároveň podľa progra-

mového rozpočtu.  

 

1. Záväzné ukazovatele rozpočtu a jeho zmeny 

Domov seniorov Lamač začal nový hospodársky rok 2015 v rozpočtovom provizóriu, 

pretože Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo rozpočet Hlavného 

mesta 9. apríla 2015 uznesením č. 100/2015 s určením záväzných ukazovateľov, úloh, limitov 

a programov pre rozpočtovú organizáciu Domov seniorov Lamač.  

 
tab. č. 1 

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ 

Progra- 
mový  

rozpo- 

čet 

Po-

lož-
ka 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2015 

„Z“ x  Príjmy celkom 438 210 

„Z“ 10.1.5.  Výdavky celkom 1 476 059 € 

     

„Z“ 10.1.5. 600 Bežné výdavky, v tom:  1 476 059 € 

„Z“  610 Mzdy, platy a náhrady mzdy 583 587  € 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 210 092  € 

  630 Tovary a služby 671880  € 

  640 Bežné transfery  jednotlivcom - nemocenské dávky, odchodné 10 500  € 

„Z“ 10.1.5.  Kapitálové výdavky  0 € 

„Z“ – Záväzný limit 

 

 

Zmeny bežného rozpočtu DSL boli priebežne schvaľované Mestským zastupiteľstvom hlavné-

ho mesta SR Bratislavy v roku 2015 takto: 

 

Zmena č. 1: Uznesenie MsZ hl. m. SR BA -  č. 197/2015 z 24. – 25. 6. 2015  
tab. č. 2 

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ 

Progra- 

mový  

rozpo- 
čet 

Po-

lož-

ka Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2015 

v EUR 

Zmena 

rozpočtu 

2015 

Upravený 

rozpočet 

2015 v EUR 

„Z“ x  Príjmy celkom 438 210 + 1 538 439 748  

„Z“ 10.1.5  Výdavky celkom 1 476 059 + 1 538 1 477 597 

       

„Z“ 10.1.5 600 Bežné výdavky, v tom:  1 476 059 + 1 538 1 447 597 

„Z“  610 Mzdy a náhrady mzdy 583 587   583 587 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 210 092  210 092 

  630 Tovary a služby 671 880 + 1 538 673 418 

  640 Bežné transfery jednotlivcom – nemo-

censké dávky, odchodné 
10 500  10 500 

„Z“   Kapitálové výdavky  0   0 

 

 Zmena na základe prijatého sponzorského daru a dedičstva po zosnulej klientke DSL. 
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Zmena č. 2: Uznesenie MsZ hl. m. SR BA -  č. 236/2015 z 24.  9. 2015  
tab. č. 3 

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ 

Progra- 
mový  

rozpo- 

čet 

Po-
lož-

ka Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2015 

v EUR 

Zmena 

rozpočtu 

2015 

Upravený 

rozpočet 

2015 v EUR 

„Z“ x  Príjmy celkom 439 748 +4 100 443 848  

„Z“ 10.1.5  Výdavky celkom 1 477 597 + 4 100 1 481 697 

       

„Z“ 10.1.5 600 Bežné výdavky, v tom:  1 477 597 -15 900 1 461 697 

„Z“  610 Mzdy a náhrady mzdy 583 587  -12 000 571 587 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 210 092 -3 900 206 192 

  630 Tovary a služby 673 418  673 418 

  640 Bežné transfery – nemocenské dávky 10 500  10 500 

„Z“  700 Kapitálové výdavky  0  + 20 000 20 000 

  710 KV na obstaranie práčky a sušičky  0 + 20 000 20 000 

 

Zmena príjmov a výdavkov – od 1. 5. 2015 platí nová nájomná zmluva kuchyne s vyšším 

nájomným, presun dočasne nepotrebných finančných prostriedkov z bežného rozpočtu do 

kapitálového na obstaranie zariadení do práčovne. 

 

 

 

 

Zmena č. 3: Uznesenie MsZ hl. m. SR BA -  č. 300/2015 z 19. 11. 2015  
tab. č. 4 

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ 

Progra- 

mový  

rozpo- 
čet 

Po-

lož-

ka Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2015 

v EUR 

Zmena 

rozpočtu 

2015 

Upravený 

rozpočet 

2015 v EUR 

„Z“ x  Príjmy celkom 443 848   443 848  

„Z“ 10.1.5  Výdavky celkom 1 481 697 -11500 1 470 197 

       

„Z“ 10.1.5 600 Bežné výdavky, v tom:  1 461 697 -25 575 1 436 122 

„Z“  610 Mzdy a náhrady mzdy 583 587  -28 484 543 103 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 210 092 -10 746 195 446 

  630 Tovary a služby 673 418 + 13 655 687 073 

  640 Bežné transfery – nemocenské dávky 10 500  10 500 

„Z“  700 Kapitálové výdavky  20 000  + 14 075 34 075 

  710 KV na 2 ks prepravných vozíkov  0 + 11 475 11 475 

   KV na 6 6-horákový sporák 0 + 2 600 2 600 

   KV na obstaranie práčky a sušičky  20 000 0 20 000 

 

 S ohľadom na neplnenie náboru pracovných síl na zdravotný úsek boli prevedené dočasne 

nepotrebné finančné prostriedky z bežného rozpočtu (záväzný ukazovateľ mzdy) do kapitálo-

vého rozpočtu na obstaranie 2 ks transportných vozíkov a do položky rozpočtu 630 na obstara-

nie 60 ks aktívnych transportných tabletov na prepravu jedla prijímateľom sociálnych služieb.  
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Zmena č. 4: Uznesenie MsZ hl. m. SR BA -  č. 345/2015 z 10. 12. 2015  
tab. č. 5 

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ 

Progra- 
mový  

rozpo- 

čet 

Po-
lož-

ka Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2015 

v EUR 

Zmena 

rozpočtu 

2015 

Upravený 

rozpočet 

2015 v EUR 

„Z“ x  Príjmy celkom 443 848   443 848  

„Z“ 10.1.5  Výdavky celkom 1 470 197 -110 000 1 360 197 

       

„Z“ 10.1.5 600 Bežné výdavky, v tom:  1 436 122 -110 000  1 326 122 

„Z“  610 Mzdy a náhrady mzdy 543 103 -26 000 517 103 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 195 446 -10 000 185 446 

  630 Tovary a služby 687 073 - 74 000 613 073 

  640 Bežné transfery – nemocenské dávky 10 500  10 500 

„Z“  700 Kapitálové výdavky 34 075  34 075 

 

  

Po prehodnotení čerpania výdavkov v roku 2015 a po dohode s magistrátom boli pre potreby 

hlavného mesta uvoľnené prostriedky vo výške 110 000 eur s tým, že v roku 2016 budú tieto 

prostriedky schválené ako kapitálový výdavok na rekonštrukciu 2 ks výťahov (A TOV 350 a B 

TOV 350)  

 

 

 

 

Zmena č. 5: Rozpočtové opatrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na základe  Uzne-

senie MsZ hl. m. SR BA -  č. 100/2015 z 9. 4. 2015, ktorým ho splnomocnilo vykonávať úpra-

vy rozpočtu  
tab. č. 6 

Záväz- 

ný 

ukazo- 

vateľ 

Progra- 

mový  

rozpo- 
čet 

Po-

lož-

ka Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2015 

v EUR 

Zmena 

rozpočtu 

2015 

Upravený 

rozpočet 

2015 v EUR 

„Z“ x  Príjmy celkom 443 848  + 500 444 348  

„Z“ 10.1.5  Výdavky celkom 1 360 197 + 500 1 360 697 

       

„Z“ 10.1.5 600 Bežné výdavky, v tom:  1 326 122 + 500  1 326 622 

„Z“  610 Mzdy a náhrady mzdy 517 103  517 103 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 185 446  185 446 

  630 Tovary a služby 613 073 +500 613 573 

  640 Bežné transfery – nemocenské dávky 10 500  10 500 

„Z“  700 Kapitálové výdavky 34 075  34 075 

 

  

Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov o čiastku 500,00 € ktoré zariadenie dostalo rozhodnu-

tím MsZ MČ Bratislava - Lamač ako dotáciu a ktoré boli použité v zmysle zmluvy na Viano-

ce 2015. 
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2.  Príjmy rozpočtu 2015 

 

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

dy od klientov za poskytované sociálne služby (ubytovanie, zaopatrenie podľa stupňa odkáza-

nosti 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 vý-

platné termíny starobných dôchodkov.  K 31. 12. 2015 bol evidovaný nedoplatok od jednej 

klientky, ktorá má nízky dôchodok a vyžaduje vyšší stupeň odkázanosti. Tento nedoplatok 

bude krytý po ukončení dedičského konania z prostriedkov uloženého depozitu. 

 

Ďalším zdrojom príjmov sú platby spojené s prenájmom nebytových priestorov skladajú sa z: 

1.  HOOTS, spol. s  r.o. (od 1.1.2015 do 30. 4. 2015) za prenájom kuchyne. 

2. City Gastro, s.r.o. (od 1.5.2015 do 31.12.2015)  

2. Slovak Telekom zmluvné nájomné za miestnosti s technickými telekomunikačnými  

     zariadeniami. 

2. Poliklinika Karlova Ves za prenájom lekárskej ambulancie.  

     Ostatné príjmy sú za pripísané úroky v banke, sponzorské príspevky, dary  

     a dotácie, dobropisy, vratky a platby za poskytnuté súťažné podklady. 

 

Prehľad plnenia rozpočtu bežných príjmov v roku 2015 
                        tab. č. 7 

položka 

Ukazovateľ Rozpočet 2015 v € 

príjmy rozpočet 
Upravený 

rozpočet 
skutočnosť % plnenia 

212003 Nájomné za kuchyňu 6 703 10 803 10 968,32 101,53 

212003 

Nájomné za NP Slovak Tele-

kom a Poliklinika KV 697 697 706,21 101,32 

212 Nájomné spolu  7 400 11 500 11 674,53 101,52 

223001 za služby od klientov 430 800 430 800 448 686,50 104,15 

243 Úroky finanč. hospodárenia 10 10 6,24 62,40 

292 Iné príjmy 0 0 10 844,88 0,00 

311 Sponzorské dary, granty 0 2 038 2 037,82 100,00 

  Spolu príjmy 438 210 444 348 473 249,97   106,50 

 

Finančné sponzorské príspevky - celkový príjem 2 037,82 € - boli použité na zabezpečenie 

výdavkov, tak ako boli darcami a poskytovateľom dotácie určené ich použitie. 

 
                       tab. č. 8 

Ekonomická klasif. Popis         € 

633003 72c Sponzorský dar od klienta 1 000,00 

633006 72c Dedičstvo 537,82 

633006 72c  Spoločenská akcia pre klientov Vianoce 2016 od  MČ Lamač  500,00 

  Celkom 2 037,82 
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3. Výdavky  

 
Prehľad skutočných bežných výdavkov podľa položiek za rok 2015 v €   
            tab. 9 

Ekon. 

klas. 

 

Ukazovateľ 

 

Rozpočet výdavkov 2015 

Schválený Upravený Skutočnosť 
% 

Plnenia 

610 Mzdové prostriedky 583 587 517 103 507 373,68 98,12 

620 Odvody do poistných fondov 210 092 185 446 177 925,33 99,91 

631 Cestovné náhrady 200 576 572,51 99,39 

632 Energie, voda, komunikácie 311 410 241 428 241 391,99 99,99 

633 Tovary 85 670 57 986 57 934,11 99,91 

634 Doprava 2 800 1 319 1 314,39   99,65 

635 Opravy a údržba 54 580 120 171 122 282,42 101,76 

636 Nájomné za prenájom  130 120 119,60 92,67 

637 Služby 217 090 191 973 199 778,85 99,97 

630 Tovary a služby 671 880 613 573 623 393,87 101,60 

642013 Odchodné do dôchodku 5 000 4 723 0,00 0,00 

642015 Nemocenské dávky  5 500 5 777 4 171,63 72,21 

640 Transfer jednotlivcovi spolu 10 500 10 500 4 171,63 39,73 

600 Bežné výdavky spolu 1 476 059 1 326 622 1 312 864,51 98,96 

      

700 Kapitálové výdavky 0 34 075 18 015,00 52,89 

 Výdavky celkom 1 476 059  1 360 697 1 330 879,51 97,81 

 

   

Čerpanie výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie 

 

610 Záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky bol schválený vo výške 583 587 eur na pred-

pokladaný počet zamestnancov 70. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nám nepodarilo prijať 

a stabilizovať potrebný počet pracovníkov na zdravotnom úseku, bol rozpočet upravený na 

výšku 517 103 t.j. došlo k zníženiu o 66 484 eur  € nebol prekročený.  

 

620 Príspevky do zdravotných poisťovní, do fondov Sociálnej poisťovne a do DDP 

boli odvádzané v zmysle platnej legislatívy v celkovej výške 177 925,33 €, z toho príspevok na  

doplnkové dôchodkové poistenie bol čerpaný vo výške 3 965,00 € a bol odvedený na účty 

správcovských poisťovní v súlade s platnou kolektívnou zmluvou. 

 

630   Tovary a služby, v tom :  

631001 Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 572,51 € a zahŕňajú výdavky na MHD 

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

cestovné náhrady na vzdelávacie aktivity mimo hlavného mesta.  

 

632 Energie  výdavky celkom za 2015 boli vo výške 241 391,99 €  pri rozpočte 241 428 €, 

z toho  

632001 Spotreba energií  celkom   210 239,74 €,  v tom: 

  a) elektrická energia vo výške 15 660,0 € za celé zariadenie 

  b) plyn vo výške 2 639,73 €  je dodávaný pre kuchyňu a celá čiastka je  

prefakturovaná nájomcovi kuchyne pri ročnom vyúčtovaní nájomného.   
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c) teplo a teplá voda vo výške 191 940,00 € - ide o vykurovanie budovy 

a dodávku teplej vody externým dodávateľom. 

 

632002 Vodné a stočné čerpanie bolo 22 398,95 € - schválený rozpočet 32 230 €. 

  

632003  Komunikácie – poštové a telekomunikačné služby 8 753,3 €, z toho za telefóny 

5 077,11 €, poštové poplatky 718,89 € a spojové služby 2 957,30 €.  

 

633 Tovary    

633001  Interiérové vybavenie výdavky boli vo výške 1820,43 a boli obstarané dve  

kuchynské linky, kartotéková skrinka A4,dva kusy vitrín. 

 

633002  Výpočtová technika – 1 982,40 € rozpočet 2 500 € - obstaranie 1 ks PC a 2 noteboo-

ky.  

 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – čerpanie rozpočtu  9 621,01 €. Boli 

zakúpené napríklad 2 ks chladničky  pre ZÚ, 1 ks germicídny žiarič na dezinfekciu prostredia, 

3 ks filtračné zariadenia vzduchu pre ZÚ, rôzne drobné ručné náradie pre údržbu, 1 ks klimati- 

začná jednotka do bufetu ap.    

 

633006  Všeobecný materiál – čerpanie vo výške 37 677,62 €, rozpočet 37 697,00 €. Z tejto 

položky boli uhrádzané výdavky napríklad na kancelárske potreby, kvety a kytice, dielenské 

materiály na údržbu a opravy, čistiace, pracie, dezinfekčné materiály, maliarske farby ap. 

 

633009 Knihy, časopisy, noviny odborná tlač – čerpanie bolo vo výške 615,61 € pri rozpočte 

621 €, ide o odbornú tlač ako sú Finančný spravodajca, Zbierka zákonov, Poradca a i.  

 

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – čerpanie  5 594,96 € v zmysle inter-

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

prevádzku.  

633013  Softvér – čerpanie  417,00 € pri rozpočte  417 €  

 

633016  Reprezentačné výdavky – čerpanie 123,08 € pri rozpočte 124 €, pre potreby úseku  

riaditeľky zariadenia. 

 

634 Dopravné výdavky na dopravné služby boli čerpané za rok 2015 vo výške 1 314,39 €, 

čo je 99,65 % z predpokladaných výdavkov ročného rozpočtu, z toho:  

634001  Pohonné látky  čerpanie bolo vo výške 666,36 €, 

634002  Servis a údržba vozidiel  čerpanie bolo 361,21 €;  

634003  Poistenie zodpovednosti za prevádzku motorových vozidiel a havarijné poistenie 

– výdavky boli vo výške 361,21 €. 

 

635 Štandardná a rutinná údržba celkom 122 282,42 €,  z toho vyberáme: 

635001 Údržba interiérové vybavenia – 123,00 €, 

635002  Údržba výpočtovej techniky – 0 €, 

635003  Údržba telekom. techniky – 137 €,   

635004 Údržba prevádzkových strojov a zariadení 12 402,74 €, výdavky sa týkali hlavne údrž-

by a opráv výťahov, ktoré sú značne opotrebované a nespoľahlivé. 

635006      Údržba budov – výdavky boli 103 135,28 €, z toho maľovanie schodísk a chodieb 

spoločných priestorov za 24 984 €, opravy systémových porúch balkónov vo vchodoch A a D 
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za 29 828,26 €, oprava priestorov serverovne a iné drobné práce za 2 109,60 €, oprava podláh 

a položenie PVC krytiny vo vchodoch B, C, D za 41 312,62 €, zatmelenie oceľových okien 

v spoločných priestorov proti zatekaniu dažďovej vody za 4 900,80 €. Všetky tieto práce boli 

vyvolané potrebou odstránenia zlého stavu budovy.   

 

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 1 341,00€. 

637003  Inzercia – uverejnenie inzerátov na získanie pracovných síl 1 515,73 €. 

637004  Všeobecné služby 65 991€, napr. poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu - 10 802,76 €, 

za upratovacie služby – 24 194,13 €, za pravidelné revízie vyhradených zariadení, napr. elektro, 

výťahy ap.  

637005  Špeciálne služby  3 774,88 € napr. právne služby, podpora pri verejnom obstarávaní,  

bezpečnostný a požiarny technik  

637011  Expertízy, štúdie a posudky      5 800,00 € 

637012  Poplatky bankám a daň z úroku        392,59 € 

637014  Stravovanie       106 605,39 €  

 

Cena celodennej stravy pre klientov vrátane režijných výdavkov   

 racionálna, diabetická a žlčníková − 5,55 €  

 

637015  Zmluvné poistenie majetku  2 222,90 €. Ide o poistenie majetku, budov, zariadení a  

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

 

637016  Prídel do Sociálneho fondu bol rozpočtovaný vo výške 6 007 €, 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 čerpa-

nie bolo 4 770,85 €.    

 

637027 Dohody o vykonaní práce 4 247,50 € - na dohodu pracovali – záhradník, vrátnici na 

zastupovanie počas dlhodobej neprítomnosti zamestnancov. 

 

642 Transfery jednotlivcom 

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

zmluvy nebolo vyplatené. 

642015 Na nemocenské dávky vyplatené 4 171,63€ a je to náhrada za prvých desať dní dočas-

nej pracovnej neschopnosti, ktorú platí zamestnancovi zamestnávateľ.  

 

Kapitálový rozpočet  výdavky – 18 015 € 
            tab. č. 10 

713 Kapitálové výdavky 0 34 075 18 015 52,87 

 

713002 Obstaranie strojov – na základe súhlasu Operatívnej porady primátora zo dňa 2014 

a následne schválenou zmenou rozpočtu Mestským zastupiteľstvom DSL obstarával tieto tova-

ry prostredníctvo elektronickej aukcie – zadanie cez EKS a boli obstarané: 

 

1.  Profesionálna sušička bielizne 2 735,00 € do práčovne DSL.  

2. 3 kusy profesionálna práčka  bielizne za 13.100,00 € do práčovne DSL 
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3. 6-horákový plynový sporák za 2 180,00 € do kuchyne DSL   

 

Financovanie bolo riešené presunom finančných prostriedkov bežného rozpočtu do kapitálo-

vých výdavkov. Kapitálový rozpočet nebol vyčerpaný jednak nižšou cenou dodávateľov 

a odstúpením od zmluvy dodávateľom, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za dodávku dvoch kusov 

transportných otvorených aktívnych vozíkov za 11.475 €     

 

 

 

3a.   Prehľad zdrojov financovania  bežný rozpočet 2016 
                       tab. č. 11 

Zdroje financovania 
Schválený rozpo-

čet  2016 

Upravený rozpo-

čet 2016 

Skutočne zaslané 

financie 

MPSVaR SR   zdroj 111 787 200 787 200 787 200 

Granty , dary - zdroj 72c 0 2 038 2 038 

Hl. m. SR zdroj 41 688 859 570 839 537 384 

        

Spolu 1 476 059 1 326 622 1 326 622 

 Bežné výdavky 1 476 059   1 326 622  1 312 865 

Vrátené nevyčerpané financie     13 554 

 

 

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: 

         

      Zostatok na účte k 1.1.2015       191,01 €    

      tvorba roku 2015 (1,05%  z vyplatených miezd) 4 770,85 € 

      použiteľný SF v 2015 celkom                                     4 961,86 € 

           z toho sa použilo:  

      príspevok na stravu zamestnancov               1 658,35 € 

      čerpanie na regeneráciu prac. sily                3 217,50 € 

      spolu vyčerpané                  4 875,85 € 

      zostatok k 31.12.2015                       86,01 €   

 

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. Na základe príkazu riaditeľky DSL 

č. 1/2015 bola vykonaná inventarizácia hospodárskych prostriedkov k 31. 12. 2015. 

Inventarizačná komisia nezistila rozdiely v hospodárení so zvereným majetkom a nenavrhla 

žiadne nápravné opatrenia. Riaditeľka DSL s priebehom a výsledkami inventarizácie 

súhlasila. 
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                                                                tab. č. 12     

M A J E T O K Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

Budovy a stavby tr. 021 1 558 809,66 492 876,61 1 065 933,05 

Stroje prístroje a zar.tr.022 124 766,42 95 565,04   29 201,38 

Dopravné prostriedky tr.023 23 298,45 23298,45 0,00 

Pozemky tr.031 42 222,66 0,00 42 222,66 

Dlhodobý hmotný majetok - celkom 1 749 097,19 611 740,10 1 137 357,09 

    

PODSÚVAHOVÉ   ÚČTY    

Drobný hmotný majetok ( DHIM) 308 887,60 0,00 308 887,60 

Operatívna evidencia ( OTE ) 26 673,56 0,00 26 673,56 

Podsúvahové účty spolu  335 561,16 0,00 335 561,16 

    

Hmotný majetok – spolu 2 084 658,35 611 740,10 1 472 918,25 

        

 

Prírastky majetku v roku 2015 

DHIM – tr.022 18 015,00 €  1x sušička, 3x práčky profi, 1x 6-horákový varič                  

Drobný HM                 9 243,14 € - rôzne náradie do dielne, chladničky ap. 

OTE                             1 712,19 € - tlakomery na krvný tlak, rôzne drobné dopravné vozíky, 

               vysávače 

 Úbytky majetku v roku 2015 

DHIM                        2 318,20 €  vyradenie nefunkčných zariadení:  práčka profi 

Drobný HM              8 597,80 €   

OTE                              761,68 € 

                                                                    

 Vyradenie majetku bolo odsúhlasené škodovou a vyraďovacou komisiou DSL.  

 

Skladové zásoby:       24 470,92 € 

 Výška zásob je primeraná prevádzkovým potrebám. Zásoby tvoria kancelárske potre-

by, dielenský materiál, čistiace prostriedky, potreby pre práčovňu, hygienické potreby. Po-

drobný zoznam je v inventarizačnom zápise  a v skladovej evidencii.  

 

Pokladničná hotovosť -  stav k 31.12.2015  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  600,00 € čo predstavuje  1000 ks stravných lístkov v predajnej cene ako 

predzásobenie na január 2016  pre  zamestnancov DSL a to: 

1 000 ks pre zamestnancov v cene 0,60 €/ks   t.j.    600,00  €       

  

 

Zásoby pohonných hmôt:   Škoda Felícia 35,71  litra za 45,55 € 

      Škoda Fabia 41,15 litra za 48,04 € 

           benzín v kanistre pre kosačku   10,00   litra za 11,68 € 

 

Zásoby pohonných hmôt v nádržiach motorových vozidiel a príručnej nádrži   súhlasia s 
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účtovným stavom  k 31.12.2015  v celkovej sume  105,27  €. Zásoba PHM je  

31. 12. 2015 evidovaná na sklade na  účte  112.    

 

 

 

Pohľadávky a záväzky organizácie: 

 

 

Krátkodobé pohľadávky – účet     315        

zostatok  684,85 €  tvorí nedoplatok klientky, ktorej dôchodok nedosahuje potrebnú výšku, 

aby pokryl všetky poplatky za služby spojené s jej pobytom v zariadení. 

 

Pohľadávky z nedaňových príjmov – účet 318 

Pohľadávka za neuhradené energie nájomcu kuchyne vo výške  1250,85 eura. Pohľadávka je 

vymáhaná súdnou cestou.                                     

                         

Dodávatelia –   účet  321   

K 31. 12. 2016 sme evidovali neuhradené faktúry z sume 862,68 eura – OLO,  

 

 

Zamestnanci – účet    331  

Zostatok 38 742,46 € tvorí vyúčtovanie mzdy za 12/2015, prostriedky boli prevedené na de-

pozitný účet v ČSOB a zamestnancom boli vyplatené v januári 2016. 

 

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia –  účet 336  

Zostatok 15 810,80 € 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 2016. 

 

Ostatné priame dane – účet   342     

Zostatok 5 224,50 € tvoria neodvedené dane zo závislej činnosti za 12/2015 uložené  na de-

pozitnom účte v ČSOB,  a boli odvedené Finančnej správe v januári 2016. 

 

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtovej organizácie − účet  351   

zostatok 1,42 € je zostatok na bežnom účte k 31.12.2015 

 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce − Účet 355  

zostatok 1 136 894,77 € tvorí zostatková cena majetku a v miere odpisovania je zostatok  

umorovaný.  

 

Iné záväzky -  Účet 379  

zostatok 22 023,79 € tvoria cudzie prostriedky na účtoch v banke. Ide zadržané finančné  

prostriedky zamestnancov na uspokojenie exekúcií a iných zrážok, finančná zábezpeka  

dodávateľa – výkonová záruka,   

  

Výnosy budúcich období  –  účet 384   

zostatok 16 923,51 € predstavuje odpisy majetku zo štátnych a cudzích zdrojov, ktorých  

podiel sa v  roku 2016 a nasledujúcich prejavia ako výnos.     
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6.  Personálna práca a čerpanie mzdových prostriedkov 

 

6. l.  Personálna práca  

 

a/ Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2015  62 osôb 

    z toho:          15 mužov

                       47 

žien 

THP zamestnanci:                                12,5 osôb 

Zdravotnícke profesie:         37 osôb 

Robotnícke profesie:                                                                  12,5 osôb   

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný :                          56 osôb  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách:             57 osôb 

  

b/ Do pracovného pomeru počas roka 2015 nastúpilo 39 zamestnancov na riadny pracovný 

pomer, z toho 4 dôchodcovia.  Na Dohodu o vykonaní práce v roku 2015 pracovali 3 zamest-

nanci. Zo zamestnania vystúpilo 29 zamestnancov, z toho 17 zamestnancov v pracovnej pozí-

cii opatrovateľka, šesť zdravotných sestier, 5 zamestnanci v robotníckych profesiách a  1 THP 

zamestnanec. 

  Z uvedených profesií v zmysle § 60 ZP dohodou ukončili 10 zamestnanci, z toho 7 

žien, v zmysle § 72 ZP v skúšobnej dobe ukončili 12 zamestnanci, z toho 8 ženy a v zmysle § 

71, odst.1 – uplynutie dohodnutej doby - ukončili 3 zamestnanci, z toho 3 ženy. Riadnu výpo-

veď dali 4 zamestnanci v zmysle § 67, z toho 3 ženy. Dohodu o vykonaní práce ukončili 3 

zamestnanci. 

 

c/ K 31.12.2015 sme zamestnávali 12 dôchodcov, z toho majú uzavreté pracovné zmluvy na 

dobu neurčitú 8 dôchodcovia a 4 na dobu určitú. 

d/  Práceneschopnosť v roku  2015 bola čerpaná 21 zamestnancami (z toho 15 žien) v počte 

655  kalendárnych  dní a z toho ženy čerpali 477  kalendárnych dní, čo predstavuje 73 % 

z celkového počtu neodpracovaných dní z dôvodu PN, ženami. 

e/  Počas roka  2015 boli uzatvorené 3 dohody  o vykonaní práce. 

f/  V priebehu  roku 2015 bola vyplatená v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy  odmena pri  

     životnom jubileu trom  zamestnancom, v celkovej sume 1 540,38 €. 

 

6.2   Školenia a vzdelávanie 
V rámci nástupu do pracovného pomeru sú zaškoľovaní novoprijatí zamestnanci  odbor-

ným pracovníkom a to v oblasti BOZP, PO a CO. V priebehu  roka 2015 sa 41  zamestnancov 

zariadenia zúčastnilo jedenástich odborných školení a seminárov, ktoré sa týkali rôznych le-

gislatívnych a špeciálnych zmien pri pracovných činnostiach zamestnancov, pri získavaní 

kreditov u zdravotných sestier a skupinovej supervízie. Dve pracovníčky ukončili vzdelávanie 

na Slovenskej zdravotníckej univerzite, čím získali odbornú  spôsobilosť na výkon špeciali-

zovaných pracovných činností v špecializovanom odbore – Odborník na riadenie vo verejnom 

zdravotníctve MASTER OF PUBLIC HEALTH. 

V roku 2015 - 4 zdravotné sestry absolvovali školenie s primárnym opatrovateľským cie-

ľom, modelu podľa Moniky Krohwinkel a tak sa stali Garantom opatrovateľského procesu 

v našom zariadení DsL. 

V súčasnej dobe študujú 2 zamestnanci na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety 

v BA, odbor ošetrovateľstvo a v Nových Zámkoch na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. 

Ladislava, odbor ošetrovateľstvo. 
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6.3 Odmeňovanie 
            tab. č. 13 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2014 

Upravený 
Skutočnosť 

2015 

Index 

2015/2014 Rozpočet 

2015 

Tarifný, osobný, zákl. funk. plat - spolu 314 553 321 153 317 716 101,00 

Osobný príplatok spolu 68 798 85 350 85 249 123,91 

Ostatné príplatky okrem osobných prí-

platkov 
40 394 52 400 46 279 114,57 

Odmeny spolu 51 568 58 200 58 130 112,72 

Mzdy, príplatky odmeny spolu 475 313 517 103 507 374 106,74 

Priemerný prepočítaný počet  

pracovníkov 
51 65 57 111,76 

Priemerný mesačný zárobok 776,66 662,95 741,77 95,51 

 

Mzdové prostriedky na rok 2015 boli stanovené ako záväzný ukazovateľ rozpočtu vo výške  

583 587 € pre priemerný prepočítaný počet zamestnancov 65. V priebehu roku 2015  sme 

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

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

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

a opatrovateľka. Pretože sa nepodarilo prijať a stabilizovať potrebný počet pracovníkov bol 

záväzný ukazovateľ upravený na konečnú sumu 517 103 eur a čerpanie 507 374 €. 

 

7.  Prevádzka 

 

 7.1 Autoprevádzka 

DSL v roku 2015 prevádzkoval 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 zamestnancov a klientov na pohreby alebo schválené 

kultúrne akcie. Vozidlá sú staré, opotrebované, poruchové a ich prevádzka je čím ďalej 

drahšia. V roku 2015 vedenie DSL rozhodlo o vyradení vozila Škoda Felícia ŠPZ  BA-519 

AP z prevádzky a bolo ponúknuté bezplatným prevodom do vlastníctva všetkým 

príspevkovým a obchodným organizáciám zriadených alebo založených hlavným mestom, 

ako aj obchodným spoločnostiam, v ktorých má hlavné mesto podiel. Nikto z nich neprejavil 

záujem. Ďalej bolo ponúknuté firme, spoločnosti, ktorá sa zaoberá výkupom starých 

podnikových vozidiel. Po počiatočnom záujme a po zaslaní našej ponuky sa viac neozvali. 

Preto bolo rozhodnuté, že vozidlo bude odovzdané na ekologickú likvidáciu a vyňaté 

z evidencie na DI PZ SR.   

 

 



18 

 

 

      Technické ukazovatele používania motorových vozidiel: 
          tab. č. 14 

Vozidlo Š-Felícia Š-Fábia 

Stav tachometra k 1.1.2015 v  km 83 397 98 970 

Stav tachometra k 31.12.2015 v km 83 896 104 291 

Najazdené km v roku 2015 499 5 321  

Opravy a údržba v € 87,60 199,22 

Spotreba benzínu v € 54,87 610,05 

Spotreba benzínu v litroch 40,41 478,43 

Poistenie havarijné a PZP v € 76,95 284,26 

Výdavky na 1km v € 0,444 0,206 

 

 

 

7. 2. Údržba budovy 

  Nevyhnutnou nosnou úlohou prevádzkového úseku je pravidelná kontrola 

a zabezpečovanie dobrého technického stavu budovy. V roku 2015 bola vykonaná oprava 

podlahovej krytiny na schodisku a chodbách k bytom vo vchodoch „B, C, D“, vymaľované 

schodiská a chodby vo všetkých vchodoch, boli opravené systémové poruchy balkónov vo 

vchodoch „A“ a „D“, zatmelené oceľové okná na spoločných priestoroch. Boli vykonané 

úpravy v 24 bytoch tak, aby boli bezbariérové. V priebehu roku sa pracovníci údržby snažili 

čo najrýchlejšie odstraňovať poruchy v budove.    

 

 

7.3.  Informátori 

Počas hodnoteného roka 2015 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 2015 dve 

zamestnankyne.  

 V hodnotenom roku 2015 bola obstaraná nová priemyselná sušička bielizne 

a zakúpené 3 nové automatické priemyselné práčky. 

8. Prehľad verejného obstarávania za rok 2015 

  

V roku 2015 Domov seniorov Lamač obstarával tovary a služby vyhlásením verejných súťaží 

na podlimitné zákazky vo Vestníku ÚVO:  
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1. na poskytovateľa stravy v zariadení a to na obdobie 18 mesiacov, súťaž bola ukončená 

a víťaz sa od 1.5.2015 ujal prípravy stravy. 

2. na upratovacie služby v zariadení  na dobu 42 mesiacov a Zmluva bola podpísaná s novým 

dodávateľom od 1.10.2015.  

3. na opravu podlahových krytín vo vchodoch „B“, „C“ a „D“ 

4. na vymaľovanie schodísk a chodieb  vo všetkých vchodoch. 

 

V roku 2015 boli vyhlásené a vysúťažené zákazky prostredníctvom Elektronického  kontrak-

tačného systému a to na: 

      1.  Profesionálne práčky 3 kusy za cenu 13.000,– € 

      2.  profesionálna sušička bielizne za cenu  2 735,– € 

      3.  6-horákový plynový sporák za cenu 2 180,– € 

4. 2 ks elektrické transportné vozíky na tablety a 60 ks kompletných aktívnych tabletov – 

dodávateľ, ktorý ponúkol najnižšiu cenu však od zmluvy odstúpil.  

 

Obstarávanie zákaziek s cenami vyššími ako 1.000 € podľa § 9, ods. 9 zákona 25/2006 Z. 

z. v znení neskorších predpisov za rok 2014 
                    tab. č. 15 

Por. čís. 
Hodnota zákazky 

v Eur s DPH 

Predmet 

zákazky 

Identifikácia 

úspešného uchádzača 

 

1. 
12 000 

Zabezpečenie procesu 

obstarávania pre verejného 

obstarávateľa  

AWES Q, s.r.o., Pieskovcová 

9, 84107 Bratislava 

2. 13 000 

Poskytovanie právnych 

služieb na dobu 36 mesia-

cov 

Advokátska kancelária ŠRO-

BÁR, Laurinská 12/212, 

81101 Bratislava 

3. 1 600 

Vypracovanie postupov 

pre plnenie podmienok 

kvality sociálnych služieb 

a s tým súvisiacich doku-

mentov a smerníc 

v zmysle prílohy č. 2 zá-

kona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách 

 

 

 

Tabita s.r.o. 

906 45 Štefanov č. 241 

4. 9 900 

Zastupovanie - Upratova-

cie služby do ukončenia 

verejnej súťaže vo Vestní-

ku 

KLINTON, s.r.o. 

Trnavská cesta 74/A 

821 02  Bratislava 

5. 29 828,26 
Odstránenie systémových 

porúch balkónov 

Elenit, s.r.o.,  

Predmestie 8034/1, 960 01  

Zvolen 

6. 2 348,28 
Pracovné odevy 33 súprav 

s logom 

Ekofan, s.r.o. Ružová dolina 8,  

821 09  Bratislava 

7. 1 459,20 
Posteľné plachty s a bez 

gumy 
Ekofan, s.r.o. 

8. 
1 684,80 Evakuačné matrace 

Artspect, s.r.o., Rybničná 40,  

831 06 Bratislava 
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9. 2 300,00 Posteľné obliečky  

EMI-Sabinov, s.r.o.  

Ovocinárska 1769/55, 083 01  

Sabinov 

10.  
1 550,00 Klimatizačná jednotka 

Štefan Sekáč, Eisnerova 17,  

841 07  Bratislava 

 

11. 2 370,00 

Therapy Air Ion - čistička 

vzduchu pre alergikov 

a astmatikov 3x 

Zepter  Slovakia, s.r.o., Kara-

džičova 7610/16, 821 08  Bra-

tislava  

12. 
2 975,00 

Servis a údržba VT na 

dobu 36 mesiacov 

GoodNet, s.r.o. Spojná 1,  

900 66 Vysoká pri Morave 

 

13. 4 900,80 

Zatmelenie oceľových 

rámov okien v spoločných 

schodiskách a chodbách 

Elenit, s.r.o.,  

Predmestie 8034/1, 960 01  

Zvolen 
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ČASŤ C 
 

Správa o činnosti a vyhodnotenie poskytovaných služieb za rok 2015 

 

1. Zdravotnícka starostlivosť a rehabilitácia 

 

 Zdravotnícku starostlivosť v DSL v roku 2015zabezpečuje 37  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. Upratovanie na Z.Ú. vykonáva 1 upratovačka na 7 hodín 5x v týždni. 

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, po-

lohovanie ležiacich klientov, ošetrovanie na lôžku, chystanie a podávanie liekov a stravy, pra-

videlná 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. 

Poskytujú prvú pomoc, v prípade potreby zabezpečujú odvoz do zdravotníckeho zariadenia, 

oznamujú a informujú príbuzných o hospitalizácií, či umiestnení obyvateľa na zotavovaciu 

izbu,  kde je  poskytovaná komplexná starostlivosť. 

Pravidelne sa informujú o stave chorých klientov, umiestnených v zdravotníckych zariade-

niach . 

V osobných kartách klientov 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 Z. Ú. a ambulancie. Venuje zvýšenú pozornosť významu a problémov výživy v starobe, 

dekubitov a imobilizačného syndrómu, zameriava sa na kvalitu poskytovanej starostlivosti v 

DsL. 

K povinnostiam službukonajúcich pracovníčok dennej zmeny patrí kontrola všetkých klientov 

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

O tejto každodennej kontrole  vedieme  presnú  evidenciu. 

Taktiež   vykonávame  denné a večerné kontroly klientov  oddelenia s komplexnou starostli-

vosťou. 

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

ordinácií lekára. 

Podávanie injekcií, meranie krvného tlaku a preväzy  vykonáva službukonajúca zdravotná 

sestra a  sestra v ambulancii  DsL.  

Zvýšenú starostlivosť venujeme klientom s dispenzarizovanými ochoreniami, kardiovaskulár-

nymi, onkologickými, psychiatrickými, diabetologickými a obyvateľom s invalidným postih-

nutím. Pravidelne sú odosielaní na kontrolné vyšetrenia k odborným lekárom.  
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Na  lôžkovom oddelení DsL vykonáva vizitu lekár jedenkrát týždenne respektíve podľa po-

treby 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  

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 klientov DsL. 

V záujme zvyšovania odbornej úrovne zdravotného personálu a získavania nových poznatkov, 

zabezpečujeme semináre na vybranú tému .  

Z.Ú. úzko spolupracuje so sociálnymi pracovníčkami, kultúrnou referentkou  a ostatnými pra-

covníkmi  DsL, čo prispieva k väčšej pohode všetkých našich klientov. 

Možnosť priameho spojenia klientov na oddelení s komplexnou starostlivosťou s pracovníkmi 

Z.Ú. v prípade potreby,  využívajú prostredníctvom moderného signalizačného zariadenia a  

má značné výhody. 

Veľmi sa nám osvedčili signalizačné náramky prvej pomoci, ktoré veľa krát zachránili život 

klientom. Ale ešte aj napriek tomu stále musíme na klientov apelovať aby náramky využívali.  

  V rámci lepšej manipulácie s imobilnými a menej mobilnými klientmi postupne zabezpeču-

jeme výmenu starých postelí za nové polohovateľné s antidekubitnými matracmi. 

 

Prehľad poskytnutých zdravotníckych úkonov za rok 2015 

 

Ambulancia: 
                    tab. č. 16 

Počet vyšetrení klientov v ambulancii DsL 5 103                  

Noví klienti                                                                                                    13 

Úbytok úmrtie                                                                          14                     

Odsťahovaný klient                                                                      2 

Kardiostimulátory                                                                         8 

DM závislý na inzulíne                                                                 5 

DM  nezávislý na inzulíne                                                          80 

ICHS                                                                                         144 

Hypertenzia                                                                               175 

Psychiatrické diagnózy                                                                           72 

Onkologické diagnózy                                                                         18 

Počet očkovaní proti chrípke                                                      75 

Počet očkovaní proti zápalu pľúc                                               23 

Návštevy lekára na byte klienta       82 

Hospitalizácie           141 

Objednávanie sanitky                                693 

Laboratórne vyšetrenia                               339 

EKG                                                                                                           35 

Odborné vyšetrenia                                  415 

Injekcie pod. na ambulancii 496 

Kontrola TK                                                                           2689 

Kúpeľná liečba 16 
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Zdravotný úsek 

              

 

Podávanie injekcií, inzulínu                                                       5 333          

Kontroly TK, P, TT                                                                    2 366        

Odbery glykemie                                                                           638        

Ošetrovanie rán, preväzy                                                            3 282          

Objednávanie sanitiek, RZP                                                          322        

Spolupráca s lekárom                                                                    818      

Príprava chorého na vyšetrenie a  hospitalizáciu                          110    

Príprava liekov                                                                      25 545     

Podávanie liekov                                                                   76 635          

Počet dní na izolačke                                                                     553         

Počet klientov na zotavovacej izbe                                                  21               

Evidencia receptov                                                                      2 845   

Účty - evidencia platieb za recepty na ZÚ )                            19 422,02€ 

 

 

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 DIADYNAMIK, MAGNET, BIOPTRON, INFRA-

PODLOŽKA.  

Liečebná telesná výchova – individuálne cvičenie je prevádzané denne v telocvični,  na zota-

vovacích izbách, bytových jednotkách ležiacich klientov a na oddelení s komplexnou starost-

livosťou. 

Skupinová LTV denne, je spojená s jogoterapiou a muzikoterapiou, ktorú absolvovalo 1 364 

klientov. 

Za priaznivého počasia majú možnosť menej mobilní klienti v sprievode  opatrovateľov a 

rehabilitačnej sestry, absolvovať prechádzku v okolí DsL alebo posedenie pri hudbe v záhra-

de.  

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

metrickým 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 2015  REHABILTAČNÉHO  

ODDELENIA    PRI  DS LAMAČ 
                      tab. č. 17 
 

VÝKONY PACIENTI 

Mesiac  ET LTV LP Test Iné PS 

Lôžko-

vý Ambul Lôžk. NE 

Január:         144 399 102 9 399 155 666 333 208 9 

Február:       120 325 109 4 325 281 603 265 175 4 

Marec:           45 152 45 5 152 106 235 121 65 5 

Apríl:           79 364 107 7 364 270 859 147 255 7 

Máj:             61 225 97 2 225 177 787  225 2 

Jún:             111 281 168 3 281 245 1089  281 3 

Júl:               78 201 125 1 281 189 795  201 1 

August:        100 249 124 1 249 204 827  249 1 

Septem.:     115 _238 145  238 192 928  238  

Oktober:      155 272 147 3 272 243 849 21 251 3 

Novem.:      217 347 142 6 347 304 880 125 265 6 

Decem.:         340 387 102 6 387 368 762 323 216 6 

SPOLU :     1565 3440 1413 47 3440 2734 9280 1335 2629 47 

 

 

Za rok 2015 bolo vykonaných na rehabilitačnom oddelení a  oddelení s komplexnou starostli-

vosťou  spolu  12 639 výkonov, z toho 9 280 výkonov pri lôžku. Novoevidovaných klientov 

bolo 47. Za rok 2015 bolo rehabilitovaných 3964 klientov, z toho 1335 ambulantných a 2629 

lôžkových klientov. Klienti využívali elektroliečebné procedúry bioptron, magnet, diadyna-

mik, infrapodložka, taktiež liečebný telocvik skupinový, kondičný a individuálny liečebný 

telocvik po úrazoch, zlomeninách, IM, NCMP, nácvik chôdze s barlami aj bez nich, reeduká-

cia chôdze . Individuálne LTV bolo prevádzané aj  na zotavovacích izbách  a na oddelení s 

komplexnou starostlivosťou. 

___________________________________________________________________________

____________ 
Legenda: ET-elektroterapia, LTV-liečebná telesná výchova individuálna a skupinová, LP-liečebné prechádzky, nácvik chô-

dze, Test-goniometrické testy, vyšetrenie sval.sily, meranie TK, Iné-cvičenie na náradí a s náčiním, bicyklovania, PS-

psychoterapia, Ne-novoevidovaný klient.. 

 

2. Stravovanie 

 

V ponuke dodávateľa stravy je denne racionálna strava, raňajky, desiata, olovrant,  polievka, 

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

So stravou aj kultúrou stolovania, sú klienti aj zamestnanci  spokojní. Spokojnosť so stravou 

sme preverili v spolupráci s dodávateľom stravy dotazníkovou metódou.  

Stravníci pri stoloch v jedálni DsL sú obsluhovaní personálom kuchyne.  
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Klienti majú možnosť  zobrať si stravu aj do obedára a vyniesť na byt.  

Celodenná strava na oddelenie komplexnej starostlivosti  sa preváža z jedálne vo várniciach, 

aby sa zabezpečila dostatočná teplota stravy, alebo personál na ZÚ prihrieva v mikrovlnnej 

rúre.  

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

 

- celodenná strava RACIO   9 368 

  

- celodenná strava ŽLČNÍK   3 799         

 

- celodenná strava DIABETICKÁ              3 689 

                                                 

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 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 do-

dávateľským spôsobom. Hygienu práčovne a sušiarne zabezpečujú 2 pracovníčky, obyvatelia 

DsL majú možnosť si raz mesačne vymeniť posteľnú bielizeň a dvakrát ročne dať vyprať zá-

clony, ktoré perieme vo vlastnej práčovni. Okrem toho majú možnosť oprania aj osobnej a 

akejkoľvek bielizne. Na ZÚ sa stará o hygienu bielizne aj drobné úpravy bielizne jedna pra-

covníčka. Priebežne maľujeme bytové jednotky, raz ročne tepujeme koberce podľa požiada-

viek klientov 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 tele-

sná výchova individuálna a skupinová.LP – liečebné prechádzky, nácviky chôdze, Testy – goniometrické, vyšetrenie svalo-

vej sily, meranie TK, Iné – cvičenie na náradí,, s náčiním, bicyklovanie, PS – psychoterapia, NE – novoevidovaní pacienti. 

 

 

 

4.  SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ROKU 2015 

 

V roku 2015 zabezpečovali celoročnú pobytovú sociálnu službu   klientom zariadenia šty-

ri kvalifikované sociálne pracovníčky a jedna psychologička na polovičný úväzok od novem-

bra 2015. 

V sledovanom roku sme prevádzkovali celkom 181 obytných jednotiek.   

Priemerný počet obyvateľov domova v priebehu celého roka bol 206,29  klientov, pričom k 

31.12.2015 bola poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba 205 klientom, z toho bolo 

166 žien a 39 mužov. 
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Veková štruktúra obyvateľov domova v roku 2015 
                      

     tab. č. 18 
vek klientov počet klien-

tov 

do 60 rokov 0 

61 - 70 rokov 25 

71 - 80 rokov 81 

81 - 90 rokov 79 

nad 90 rokov 20 

celkom 205 

 

 

Pohyb obyvateľov, kapacita a obložnosť celkom v roku 2015 
 

                tab. č. 19 

Ukazovateľ 

 

merná jednotka 

 

počet 

 

počet obyvateľov k      

31.12.2015 osoba 205 

priemerný počet obyvateľov osoba 206,29 

novoprijatí obyvatelia osoba 13 

prepustení obyvatelia osoba 0  

zomrelí celkom osoba 14  

      z toho zomrelí muži osoba 5 

      z toho zomrelé ženy osoba 9 

priemerný vek obyvateľov rok 80,2 

počet dní prevádzky  

zariadenia deň 365 

počet miest k 31.12.2015  lôžko 205 

súčet denných počtov miest lôžko 74825 

ubytovacie dni deň         75295 

dočasná neprítomnosť celkom deň 4686 

   - dovolenka na 1 obyvateľa deň 16,15 

   - hospitalizácia celkom deň 1097 

   - kúpeľná liečba celkom deň    257 

   - ostatné neobývané dni (úmrtie,  

      príprava bytu, premiestnenia) 
      deň 0 

 

 

 

 

  Jubilanti v roku 2015 
 

           tab. č. 20 

Počet  jubi-

lantov 

I. štvrť-

rok 

II. štvrť-

rok 

III. štvrť-

rok 

IV. štvrť-

rok 

61 10 17 15 19 

 

Priemerný dôchodok v roku 2015:  450,03 EUR  

Rozhodnutia o zastavení  konania:  2  
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Počet rozhodnutí o zaradení do poradovníka čakateľov:  54 

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov:  13 

Počet „Dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby“:  86 

 

Domov seniorov Lamač (ďalej v texte DSL) v roku 2015 poskytoval sociálne služby  

v priemere 206 klientom. 

Ku dňu 31.12.2015 bol počet žiadateľov – čakateľov v poradovníku na poskytovanie so-

ciálnej  služby  v našom zariadení celkom  84 osôb.  

     Pomoc a sociálne poradenstvo v rámci komplexných poradenských služieb súčasným, 

ako aj potenciálnym klientom zabezpečovali štyri sociálne pracovníčky 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. Sociálne pracovníčky majú agendu 

rozdelenú podľa jednotlivých blokov a každý klient má svoju osobnú sociálnu pracovníčku, 

čím vzniká užší vzťah medzi prijímateľom a pracovníkom.  

 

 V rámci sociálnej starostlivosti sociálne pracovníčky poskytovali nasledovné sociálne  

  služby : 

      -     mesačná evidencia a výpočet neprítomnosti prijímateľov sociálnych služieb počas             

      pobytu v zdravotníckych zariadeniach, návštevách u príbuzných, dovolenkách, 

1.) pomoc a asistencia pri vybavovaní úradných záležitostí podľa potreby obyvateľov, 

2.) pohovory, konzultácie, sociálne poradenstvo s obyvateľmi, 

3.) osobná, písomná, telefonická, mailová komunikácia s rodinnými príslušníkmi 

obyvateľov, 

4.) poskytovanie sociálneho poradenstva pre  žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby,  

5.) administratívne plnenie úloh vyplývajúce z procesu podania žiadosti, 

6.) vypracovanie a vydanie nových rozhodnutí o zaradení do poradovníka žiadateľov                 

o umiestnenie,  

7.) evidencia a aktualizácia poradovníka žiadateľov o umiestnenie, 

8.) vypracovanie a vydanie nových zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb pri prijímaní 

nových prijímateľov sociálnych služieb, 

9.) vypracovanie a vydanie dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb          

na základe dohody s prijímateľom pri zmene rozsahu poskytovaných sociálnych 

služieb alebo zmene stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, alebo pri 

zmene spôsobu stravovania, resp. iných zmenách, 

10.) činnosť a pomoc pri adaptačnom procese pri prijímaní nových prijímateľov 

sociálnych služieb, sledovanie priebehu adaptácie, vyhodnotenie adaptačného procesu, 

11.) evidencia a spravovanie depozitu (úschova cenností a spravovanie osobného 

majetku), 

12.) nákupy hygienických potrieb pre prijímateľov sociálnych služieb na časti 

s komplexnou starostlivosťou, 

13.) pravidelné zabezpečenie služieb – manikúra, pedikúra a kaderníčka 

14.) spolupráca s inými organizáciami ( notársky úrad, Okresný súd, sociálna 

poisťovňa, zdravotné poisťovne, ÚPSVaR, miestne úrady, nemocnice, matriky, banky, 

pohrebné služby, polícia, miestny úrad Lamač, pošta), 

15.) vybavovanie pohrebov a účasť na nich,  

16.) pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych podujatí. 

 

     Sociálne pracovníčky sa aktívne zúčastňovali na organizácii a realizácii pravidelných 

kultúrno-spoločenských akcii. Organizovali pravidelné aktivity zamerané na činnosť 

a vzdelávanie prijímateľov sociálnych služieb: bol zavedený krúžok šikovných rúk, spoločen-
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ské hry, tréning pamäte, premietanie dokumentárnych filmov zameraných na  vzdelávanie, 

prezentácia zaujímavostí na oddelení s komplexnou starostlivosťou,  ktoré sa stali neodmysli-

teľnou súčasťou života  v našom zariadení.  V rámci voľnočasových aktivít klienti využívali 

spoločné priestory pre spevácky, maliarsky krúžok, navštevovali  hodiny anglického jazyka, 

využívali zriadené priestory pre pohybovú aktivitu - stolný tenis.         

     Snahou sociálnych pracovníčok bolo vplývať na prijímateľa sociálnej služby pozitívne, 

profesionálne a empaticky. Pre skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb  so zámerom 

napĺňať štandardy kvality poskytovaných služieb bol každému prijímateľovi sociálnej služby 

ustanovený kľúčový sociálny pracovník.  Prvoradým cieľom sociálnych pracovníčok bolo 

dosiahnuť spokojnosť klientov v našom zariadení a ich rodinných príslušníkov, budovanie 

atmosféry dôvery a spoľahlivosti v rámci celého zariadenia.  

Pri svojej práci využívali sociálnu diagnostiku, ktorá sa začínala prijatím klienta o posky-

tovanie sociálnej služby, kedy vychádzali predovšetkým zo samotnej žiadosti a posudku o 

odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. Následne sa diagnostika rozširovala pri prijí-

maní klienta a v období adaptačného procesu. Sociálny pracovník  v spolupráci s interdiscip-

linárnym  tímom zisťoval sociálne prostredie, z ktorého klient pochádza, ako je jeho minu-

losť, momentálna situácia zdravotná, odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne po-

mery v rodine prípadne inom sociálnom prostredí z ktorého pochádza. Sociálna diagnostika 

smerovala k stanoveniu príčin vzniku potreby využívania sociálnej služby v zariadení, určenie 

postupov a metód následnej pomoci. Zisťovali možnosti svojpomoci, pomoci zo strany rodiny 

a priateľov a potreby intervencie zariadením. Na stanovenie sociálnej diagnózy využívali pre-

dovšetkým písomné materiály prinesené klientom, ich analýza, viedli poradenské rozhovory, 

pozorovanie  prípadne využívali interdisciplinárny tím.  Vo svojej práci zvolili individuálny 

prístup a pre zlepšenie kvality poskytovania sociálnej služby oslovili klientov s možnosťou a 

tvorbou individuálneho plánu a klienti mali možnosť vyjadriť sa  k vypracovaniu individuál-

nych plánov.   

 Sociálne pracovníčky pracovali aj na zvyšovaní si svojej odbornosti a  kompetencií pro-

stredníctvom  štúdia nových zákonov, smerníc a vyhlášok.  

 

      Psychologička zariadenia - najväčšiu časť jej individuálnej práce tvorili rozhovory, 

ktorých  cieľom bolo oboznámenie sa s klientmi zariadenia. Pri nich bola realizovaná psycho-

logická poradenská činnosť a edukácia klientov pri riešení bežných denných starostí ako aj 

náročnejších záťažových situácii. Individuálne rozhovory boli využité pri zoznamovaní sa s 

klientmi, hodnotení potrieb, záujmov a podľa momentálneho psychického stavu. Zvláštna 

pozornosť bola venovaná novým klientom pri sociálnej a emocionálnej adaptácii v zariadení. 

Poskytovala poradenstvo a v rámci svojich kompetencií aj praktickú pomoc pri prispôsobova-

ní sa novej situácii a prostrediu. Podľa potreby psychologička konzultovala  požiadavky 

klientov s ostatnými odbornými zamestnancami a dávala návrhy týkajúce sa vhodného prístu-

pu a komunikácie s klientmi. Na požiadanie klientov poskytovala pomoc pri riešení osobných 

aj rodinných problémov.  
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5.  ŠPECIFICKÉ UKAZOVATELE ZARIADENIA 

 

 

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

a celkových príjmov bola v roku 2015 – 11,15 €.  

Podiel príjmov od klientov na bežných výdavkoch je 34,18 %.  

Podiel ostatných príjmov (vr. sponzorských) na bežných výdavkoch je  1,87 %. 

Podiel dotácie magistrátu na bežných výdavkoch je cca  5,86% . 

Podiel finančných bežných sponzorských darov na bežných výdavkoch je 0,82 %. 

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

 

 

Prehľad zdrojov financovania pobytu PSS           tab. č.21 

Ukazovateľ v € Rok 2015 
Mesačný 

priemer 

Priemerný 

počet klien-

tov 

Priemer na 

klienta 

Bežné výdavky 1 312 864,51 109 405,58 206,29 530,35 

Príjmy od klientov 448 686,50 37 390,54 206,29 181,25 

Príjmy ostatné bez  

sponzor. 
22 525,65 1 877,14 206,29 9,10 

Príjmy sponzorské 2037,82 169,82 206,29 0,82 

Dotácia hl. m. SR  

na bežné výdavky 
76 978,01 6 414,83 206,29 31,10 

Dotácia MPSVaR  

SR 
787 200,00 65 600,00 206,29 318,00 

 

 

 

 

Prehľad skutočných priemerných mesačných príjmov od klientov za rok 2015 
tab. č.22 

Ukazovateľ v € - 

príjmy za služby 
Rok 2015 

Mesačný 

priemer 

Prie-

merný po-

čet klientov 

Priemer na 

klienta 

Príjmy za ubytovanie 317 100,40 26 425,03 206,29 128,10 

Príjmy za opatrovanie 36 048,44 3 004,04 206,29 14,56 

Príjmy za stravu 95 537,60 7 961,47 206,29 31,10 

Príjmy za služby cel-

kom 
448 686,44 37 390,54 206,29 181,25 
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6.  KULTÚRNO-ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V DOMOVE SENIOROV  

LAMAČ v roku  2015 

 

 

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

klientov v budove Domova organizuje podujatia, ktoré obyvatelia radi navštevujú, pretože 

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

Vedenie zabezpečuje jednak kultúrne akcie, v ktorých účinkujú známe osobnosti 

a kolektívy umeleckého, športového a spoločenského života vytvárajúc podmienky na záuj-

movú činnosť svojich obyvateľov. V každom  type podujatí ide o vzájomnú spoluprácu medzi 

vedením a obyvateľmi.  

 V roku 2015sa každý mesiac uskutočnili kultúrne podujatia, na ktorých sa pred-

stavili herci, športovci a kolektívy. Radosť z týchto stretnutí je obojstranná – prejavujú ju nie-

len domáci návštevníci, ale aj účinkujúci hostia, ktorí sa radi vracajú medzi našich seniorov. 

 

JANUÁR: 

V januári t.r. prijali naše pozvanie členovia a sólisti ochotníckeho speváckeho súboru 

z bratislavskej Petržalky, ktorí sa predstavili v hudobno-zábavnom programe „Petržalská 

svadba“. 
 

Koncom januára sme oslávili 25. výročie Domova seniorov Lamač.  Slávnostný 

program, v ktorom sa predstavil  Detský folklórny súbor Čečinka moderovala Jana Pifflová-

Španková. Na hodnotení výsledkov práce Domova za uplynulé obdobie sme medzi sebou 

privítali  Mgr. Elenu Polákovú – zástupkyňu riaditeľa Magistrátu HM Bratislavy, ako aj ve-

dúcu sociálneho úseku RNDr. Vieru Karovičovú a iných vzácnych hostí. Niektorí bývalí 

i súčasní pracovníci Domova a klienti boli počas tejto významnej udalosti odmenení 

a oceňovaní pani riaditeľkou PaedDr. Miroslavou Floriansovou a Mgr. Elenou Polákovou. 

V januári nás navštívil masér pán Peter Šurda. V zdravotnej prednáške poinformoval 

klientov o  zdravom spôsobe života a význame reflexných masáží. 

FEBRUÁR: 
Februárovým hlavným programom bola, ako každoročne, fašiangová zábava. Naši 

obyvatelia sa na toto podujatie vždy tešia, pripravujú si masky a prežívajú radosť  jednak z ich 

prípravy, ale aj zo zábavy, ktorú si takto dvojnásobne užijú. Zábavu znásobila aj vynikajúca 

tanečná hudba Jozefa Pjačeka, ktorý zahrá nielen na počúvanie, ale aj do tanca. 

 

 

MAREC: 
 V marcovom posedení pri čaji boli hosťami deti z edukačného protidrogového cen-

tra, ktoré prišli zaspievať a zarecitovať našim ženám– seniorkám pri príležitosti Medzinárod-

ného dňa žien. Po občerstvení sa porozdávali kvety pre všetky ženy.  

 

APRÍL: 
 V aprílovej zdravotnej prednáške sa predstavila ortopédka, pani MUDr. Blažena 

Brozmanová.  Naši klienti so záujmom počúvali rady a odporúčania z jej praxe 

o reumatických a pohybových chorobách. 

Na aprílové posedenie pri čaji prijala pozvanie herečka pani Eva Mária Chalupová.    Z 

javiska divadla vieme, že je výborná recitátorka a herečka, čo potvrdila rozprávaním o svojom 

divadelnom a filmovom živote.  
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MÁJ: 

Medzi klientov prišla príslušníčka polície Mgr. Martina Kočišová porozprávať na té-

mu bezpečnej  jesene  života v rámci programu „Seniori pozor“. 

 

 

JÚN: 

 V júni vyvrcholil prvý polrok 2015 dvoma podujatiami:  

Juniáles vynikajúco osviežila a rozveselila hudobná skupina Senzus.  

Vtipné, zaujímavé a spontánne bolo aj stretnutie s herečkou a moderátorkou Oľgou Belešo-

vou a hudobníkom Petrom Kuštárom. Obidvaja hostia sa predstavili ako výborní rozprávači 

vtipov a humorných situácií, čo bola kultúrna bodka za l. polrokom 2015. 

 

JÚL a AUGUST: 

Zdenka Illíková, ktorá sa zaoberá už dlhé roky liečiteľstvom, prišla začiatkom júla 

porozprávať o liečiteľstve ako o alternatívnom type medicíny. 

Počas dovolenkových mesiacov sa realizovali denné hudobné a vzdelávacie podujatia(karty, 

spev ,kreslenie, besedy, prednášky a iné) v záhrade nášho zariadenia. Uvítali to všetci naši 

klienti, nielen z oddelenia s komplexnou starostlivosťou, pre ktorých boli určené. Klientom 

oddelenia komplexnej starostlivosti patrili hudobné predpoludnia s  klaviristkou Betkou Hre-

hovou. 
Naše zariadenie navštívili aj hudobníci zo Stupavy, ktorí zaspievali, zahrali a pobavili našich 

klientov. Spríjemnili im horúce letné predpoludnia v záhrade nášho zariadenia. 

 Posledný augustový týždeň sa naši klienti zúčastnili V. ročníka župnej olympiády seniorov, 

ktorú usporadúva už piaty rok Bratislavský samosprávny kraj. 

 

 

SEPTEMBER: 

  V septembrovom posedení pri čaji  sme privítali speváčku, pani Noriku Blahovú, 

ktorá rada prijala pozvanie medzi seniorov. V hodinovom programe  zaspievala známe hi-

ty  80. rokov. Spievala a odpovedala na zvedavé otázky o svojej práci, kariére a umelec-

kých zážitkoch. 

 

 

OKTÓBER: 

Domov seniorov Lamač zrealizoval výstavu zameranú na prevenciu rakoviny hrubého 

čreva a konečníka. Unikátnu výstavu „Nafukovacie črevo“ nám prišla 1.októbra prezento-

vať prezidentka Europacolon Slovensko, pani Jana Pifflová-Španková. 

V mesiaci október sme privítali herca, moderátora, režiséra, pána Ľuba Pauloviča, ktorý 

svojimi príbehmi, recitáciou a človečenstvom klientov pobavili rozosmial. 

       Októbrový koncert speváka Miroslava Švába bol nezabudnuteľným zážitkom  stretnutia 

so spevákom s výnimočným hlasom. Pieseň Franka Sinatru My Way bola perlou hodinového  

koncertného vystúpenia tohto charizmatického človeka s veľkým hlasom. 

Hudobnou  bodkou v mesiaci „Úcty k starším“ bol ďalší kvalitný koncertný program dlhoroč-

ného sólistu spevohry NS Jozefa Benedika. V rytme talianskych hitov 70. rokov  „O sóle 

mio“ a iných známych melódií zo svetoznámych muzikálov rozospieval svoje publikum. Ho-

dinové vystúpenie bolo plné citu a profesionality. 

Pán Juraj Lančarič nám prišiel ponúknuť výživové doplnky a porozprával o zdravom život-

nom štýle. 

Hosťami našich klientov boli aj  členovia spevokolu Senioranka z Karlovej Vsi, ktorí dô-

chodcov rozospievali a pobavili. 
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Uskutočnili sme výlet našich klientov na výstavu umeleckých remesiel drotárskeho umenia 

„Čaro drôtikovania“, ktorú organizoval Zichyho palác. 

 

 

NOVEMBER: 

 

V novembri sme pripravili pre našich klientov stretnutie s rozhlasovým reportérom 

Michalom Hercogom, ktorý porozprával o  živote v Slovenskom rozhlase. Stretnutie s týmto 

nevidomým mladým profesionálom bolo plné emócií, vnútornej sily  a profesionality. 

Kultúrna komisia MÚ Lamač v priestoroch Kina Lamač zorganizovala výstavu „Ľudovít 

Štúr “.Tento mysliteľ patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného živo-

ta. Naši klienti prispeli na výstavu svojimi materiálmi zo života Ľudovíta Štúra a pripomenuli 

si  tak 160 rokov od jeho narodenia. 

Začiatkom novembra sa naše klientky zúčastnili  „Výstavy jesenných ikebana tekvičiek“, 

ktoré raz ročne organizuje kultúrna komisia MÚ Lamač v priestoroch Kina Lamač. Pani Ire-

na Malá za svoje originálne ikebany získala ocenenie. 

 

Výstavy „Šikovné ruky“, ktorú organizoval Miestny úrad Lamač v spolupráci 

s kultúrnou komisiou MÚ Lamač sa zúčastnili klienti nášho zariadenia. Prezentovali sa ruč-

nými prácami štrikovania, paličkovania, maľovania, tkania a iných remeselných zručností. Na 

podujatí vystavovali svoje ručné práce aj klienti DSS Rozsutec a DSS Gomart. 

Výstavu „Šikovné ruky“našich klientov (paličkovanie, háčkovanie, pletenie, kresba) sme 

následne uskutočnili aj v našej výstavnej miestnosti, atak umožnili všetkým, aj imobilným 

klientom Domova  pokochať sa výrobkami svojich susedov-klientov nášho zariadenia. 

. 

      DECEMBER: 

 

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

Pre našich obyvateľov sme pripravili Mikulášske popoludnie plné optimizmu, energie a lásky 

k folklóru. Detský folklórny súbor Dolina sa prezentoval paletou  folklórnych tancov 

a tradičných vinšovačiek pod vedením pani Nadeždy Čermákovej. 

 Vianočný program bol jedinečným pozdravom predvianočnej, slávnostnej a ničím neopako-

vateľnej atmosféry blížiacich sa najkrajších sviatkov roka. Excelentný hodinový koncert  só-

listov Ľudovej hudby Andreja Záhorca  bol ocenený dlhotrvajúcim potleskom. Podujatie 

sme organizovali v spolupráci s BKIS. 

 

V rámci „Mesiaca Úcty k starším“ sme privítali v mesiaci november 

Ing. Petra Šramku, starostu Lamača a poslancov Ing. Radoslava Olekšáka, Martu Janyškovú, 

MVDr. Pavla Čecha, Ing. Jána Mihálika na besede s našimi obyvateľmi. 

     Za rok 2015 sme nominovali  PaedDr. Nadeždu Malú na titul Seniorka 2015. Cenu jej 

odovzdala na Bojnickom zámku v decembri t.r. prezidentka „Fóra pre pomoc starším“  so 

sídlom v Prievidzi pani Mgr. Oľga Gálisová. 

 

         V júni 2015 nás navštívil riaditeľ Boris Sunka a jeho kolektív zamestnancov z Domova 

starejsih občanov zo slovinského Ljutomera. Diskusia o skúsenostiach v sociálnej oblasti 

dvoch národov bola užitočná a cenné stretnutie podporilo ďalšiu spoluprácu. 

 

           Klientom nášho zariadenia sprostredkúvame účasť na divadelných predstaveniach 

a iných najrozmanitejších kultúrnych podujatiach v Bratislave. Spolupracujeme s múzeami, 
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kultúrnymi inštitúciami a poskytujeme klientom možnosť kultúrne, študijne alebo spoločen-

sky sa realizovať. 

 

 

Súčasťou spoločenského  života v  Domove seniorov Lamač je záujmovo-

umelecká činnosť, ktorej hlavným organizátorom sú samotní obyvatelia, resp. samospráva 

obyvateľov „Rada seniorov“, kým vedenie DSL vytvára pre ňu podmienky. 

- 2 x týždenne– kurz angličtiny 

- 1 x týždenne–  kurz výtvarnej výchovy a kreslenia 

K pravidelným záujmovým činnostiam patrí spevácky krúžok, ktorý vznikol krátko 

po otvorení Domova. Krúžok prevažne vystupuje na domácich podujatiach. 

 

Obľúbené pravidelné vzdelávacie filmové klubové podujatia.  Uskutočňujú sa kaž-

dý utorok popoludní  tematicky/zdravotníctvo, história, geografia, literatúra ainé. Klienti sa 

vďaka videoprojekcii /spolupráca s nadáciou Volkswagen/ môžu pozrieť do celého sveta 

a pozrieť si CD na najrozmanitejšie témy. 

 

Šport je medzi záujmami obyvateľov zastúpený okrem iného aj stolným tenisom. 

Hrávajú ho aj záujemcovia v našej stolnotenisovej miestnosti. 

Rada seniorov Domova usporadúva v spoločenskej miestnosti „Burzy šatstva a obuvi“, ktoré 

sa následne odovzdajú na „Charitu“. 

Spoločenské hry – šach, dáma, háčkovanie, štrikovanie a kartové hry tiež patria k oddychu 

a zábave obyvateľov Domova. Záujemcovia mali k dispozícii aj počítač v našej počítačovej 

miestnosti. 

 Pri príležitosti „Dňa učiteľov“ sa každoročne stretávajú na posedení bývalé učiteľky a učite-

lia s vedúcimi pracovníkmi DSL, pričom si pospomínajú na svoje učiteľské zážitky 

a skúsenosti.  

Pani riaditeľka pozýva klientov zariadenia, ktorí majú v danom mesiaci  životné jubi-

leum na posedenie s občerstvením – posedenie s jubilantmi. 

 

K pravidelnej náplni života obyvateľov Domova patrí návšteva knižnice, ktorá poskytuje dos-

tatok literatúry vydávanej v nedávnej minulosti. 

Klienti majú k dispozícii aj časopisy (Život, Čas pre ženy, Slovenka a iné).Pravidelné boho-

služby klientov katolíckeho alebo evanjelického vierovyznania sú realizované v spoločenskej 

miestnosti Domova. K všeobecne užitočnej činnosti patria jarné a jesenné brigády na skrášľo-

vanie Domova.   
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ČASŤ D 

 

1. Návrh opatrení vyplývajúcich z rozboru činnosti za rok 2015   

 

Na základe riadneho prevádzkovania a hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami a               

majetkom nenavrhujeme žiadne opatrenia. 

 

2.  Plán hlavných úloh organizácie na rok 2016    

 

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

málnu 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.   Doplnenie počtu zamestnancov  v zmysle plánu a rozpočtu na rok 2016 a zabezpečiť 

plnenie úloh v zmysle schváleného Plánu vzdelávania na roky 2015 – 2016 

T: Trvale      Zodpovedá: riaditeľka a personalistika 

 

 

2.3.    Napĺňať individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb, apelovať na individuálne 

plány, realizovať voľnočasové aktivity  klientov na základe ich požiadaviek  a záujmov. 

T: rok 2016      Zodpovedá: riaditeľka a vedúca SÚ 

 

2.4. Dôsledne realizovať Opatrovateľský cieľ modelu podľa Moniky Krohwinkel a byť  Garan-

tom opatrovateľského procesu v našom zariadení DsL. 

T: Trvale      Zodpovedá: riaditeľka a hlavná sestra 

 

2.5    Zabezpečiť nepretržitú prevádzku na ZÚ II  vo vchode D ( pre vchod D a C)  

Termín: rok 2016 a trvale    Zodpovedá: riaditeľka a hlavná sestra 

 

 

 

Zodpovední za správnosť vypracovaných jednotlivých častí Správy: 

 

 

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

 

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

 

3. Mgr. Mária Baňasová, MPH .......................................................... 

 

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

 

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


