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Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov za rok 2021
Ukazovateľ
200
Príjmy

200+300
Príjmy spolu

Bežné výdavky spolu
z toho 61
Mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania
62
Poistné a príspevok do
poisťovní
63
Tovary a služby

64
Bežné transfery

Kapitálové výdavky spolu

Obstaranie kapitálových
aktív

Výdavky spolu

31.12.2021

plnenia
58,6

Opatrovateľská služba

159 990

128 731,23

80,6

DD+OS spolu

543 700

353 178,01

65,0

Domov dôchodcov

440 110

250 054,61

56,8

Opatrovateľská služba

159 990

128 731,23

80,06

DD+OS spolu

546 700

355 486,29

65,0

2 494 059,36

2 405 121,52

96,4

452 287,66

427 339,87

93,8

DD+OS spolu

2 946 347,02

2 832 461,39

96,1

Domov dôchodcov

1 242 881,67

1 209 043,72

97,3

299 108,20

287 326,78

94,9

1 541 989,87

1 496 370,50

98,5

Domov dôchodcov

478 313,31

435 159,51

91,0

Opatrovateľská služba

101 602,20

92 207,75

90,9

DD+OS spolu

579 915,51

527 367,26

91,0

Domov dôchodcov

766 321,93

754 957,22

98,5

49 128,58

45 601,40

93,6

815 450,51

800 558,62

98,7

Domov dôchodcov

6542,45

5961,07

91,1

Opatrovateľská služba

2 448,68

2 203,91

92,2

DD+OS spolu

8 991,13

8 164,98

91,4

139000

20101,9

14,5

0

0

0

139000

20101,90

14,5

Domov dôchodcov

0

0

0

Opatrovateľská služba

0

0

0

DD+OS spolu

0

0

0

2 633 059,36

2 425 223,42

92,1

452 287,66

427 339,87

94,9

3 085 347,02

2 852 563,29

92,5

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba
DD+OS spolu

Opatrovateľská služba
DD+OS spolu

Opatrovateľská služba

Domov dôchodcov
600 + 700

2021

226 755,06

DD+OS spolu
71

%

386 710

Domov dôchodcov
700

Skutočnosť k

Domov dôchodcov

Domov dôchodcov
600

Rozpočet

Opatrovateľská služba
DD+OS spolu
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1. Ekonomicko – personálna časť
1.1 Ukazovatele ovplyvňujúce čerpanie rozpočtu
Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 31.12.2021
Rozpočet

UKAZOVATEĽ

Skutočnosť

%

Skutočnosť

2021

k 31.12.2021

plnenia

k 31.12.2020

v€

v€

plnenia

v€

PRÍJMY SPOLU

600100

378785,84

63,1

620000

Domov dôchodcov

440110

250054,61

56,8

410000

53400

23299,55

43,6

40000

440110

250054,61

56,8

40000

0

0

0

0

159990

128731,23

80,6

170000

Bežné výdavky

2946347,02

2832461,39

96,1

2386314

1.Domov dôchodcov

2494059,36

2405121,52

96,4

1840051

Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov (41)

2176887,02

2063011,44

94,8

1231747

746160

746150,40

100,0

578304

23300

23299,55

100,0

30000

2. Opatrovateľská služba

462287,66

427266,34

94,9

546263

Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov

462287,66

427266,34

94,9

409463

Z toho financie z MPSVaR

746160

746150,40

94,8

136800

Kapitálové výdavky

139000

20101,9

14,5

50000

1. Domov dôchodcov

139000

20101,9

14,5

50000

Z toho - financie z rozpočtu MČ Ružinov

139000

20101,9

14,5

40000

0

0

0

10000

0

0

0

0

VÝDAVKY SPOLU

3085347,02

2852563,29

92,5

2436314

Domov dôchodcov

2633059,36

2425223,42

92,1

1890051

23300

23299,55

100,0

40000

452287,66

427339,87

94,9

546263

príjmy z mimorozpočt. zdrojov DD
* na bežné výdavky
* na kapitálové výdavky
Opatrovateľská služba

Z toho financie z MPSVaR (111)
z toho mimo rozpočtové zdroje DD (72a)

- z mimo rozpočt. zdrojov DD
2. Opatrovateľská služba

z toho mimo rozpočtové zdroje DD
Opatrovateľská služba
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1.1.1 Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov
Poskytnuté finančné prostriedky z MPSVaR SR za rok 2021:

Poskytnuté finančné prostriedky z MPSVR

výška v EUR

§9 ods. 3 a 4 a §12 ods. 3 zákona č. 54/2010 Z. z. - podpora humanitárnej
pomoci

26730,00

NP - Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov
poskytovateľov SS a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny
pandémie

45413,94

dotácia na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov SS,
najmä vitamínu D3
jednorazová dotácia na odmeny pre zamestnancov SS

2920,00
25079,60

finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa §71 ods.6 a §78a
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

684 168,00
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Prehľad príjmov a výdavkov v členení podľa zdrojov k 31.12.2021

Príjmy
úhrady za poskytované
sociálne služby, z toho:
- stravovanie
- ubytovanie
- odkázanosť

v EUR

Výdavky

610 - mzdy, platy a ostatné
219000,53 osobné vyrovnania, z toho:
- Zariadenie pre seniorov
- OSvD
620 - poistné a príspevky
zamestnávateľa do poisťovní,
z toho:

poskytovanie
opatrovateľskej služby v
domácnosti
úhrady za obedy - extérni
stravníci

60065,87 - Zariadenie pre seniorov
- OSvD

2762,5 - Zariadenie pre seniorov
- OSvD

úhrady za stravovanie zamestnanci

2683,75

úroky z účtov finančného
hospodárenia a vkladov

2308,28 640 – bežné transfery

mimorozpočtové zdroje –
granty
príjmy spolu


1496370,49
1209043,70
287326,78

527367,29

435159,51
92207,78

68665,36
*630 - tovary a služby, z toho:

nájomné za ubytovanie zamestnanci

v Eur

23299,55 710 – kapitálové výdavky
378785,84 600 – výdavky spolu

800558,62
800470,23
88,39

8164,98

20101,90
2852563,29

Príloha č. 1 *
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Stav záväzkov a pohľadávok v lehote a po lehote splatnosti k 31.12.2021

mzdy zo zúčtovania miezd
záväzky voči dodávateľom
k 31.12.2021
k 31.12.2021
pohľadávka po lehote splatnosti
252466,59
752400,87
0

Prehľad o počiatočných a koncoročných stavoch na účtoch za rok 2021

účet
príjmový vkladový rozpočtový účet

počiatočný stav
k 1.1.2021 v eur

konečný stav
k 31.12.2021 v eur odvod na účet MČ

223 100 -

282,75

965,56 351 -

379 475,34

222 100 -

622,32

53,31

0

221 500 -

44466,07
0

27516,52
0

0
0

výdavkový vkladový rozpočtový účet
mimorozpočtový účet – darovací
fondový účet – dotácie

Zúčtovacie vzťahy so zriaďovateľom v roku 2021

z financovania rozpočtu obce –
z rozpočtu obce – kapitálový
odvod príjmov rozpočtových
bežný transfer v Eur
transfer v Eur
organizácií v Eur
2 178 268,55
881 937,59
378 785,84

Účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov

náklady budúcich období v Eur

výnosy budúcich období v Eur
1058,21

0

Domov dôchodcov k 31.12.2021 eviduje celkové pohľadávky zariadenia vo výške 0,00 €.
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Personálne informácie k 31.12.2021
Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia

1
2

3

Evidenčný počet zamestnancov
Fyzické osoby

Domov dôchodcov

76

- riaditeľ

1

Úsek ekonomicko-prevádzkový

36

-ekonóm
-odborný referent, správa majetku, pokladník
-personálno-mzdový referent
- účtovník
- manažér prevádzkového úseku
- manažér stravovacieho úseku
-kuchár
-pomocný kuchár
-recepčný
-údržbár

1
2
1
0
1
1
6
5
5
2

- skladník
- pracovník práčovne
- upratovačka
Úsek sociálno-zdravotný
manažér kvality
-manažér zdravotného úseku
- manažér sociálneho úseku
-sociálny pracovník
- koordinátor opatrovateľského úseku
- sestra
- pomocný zdravotný pracovník
- opatrovateľ
- asistent opatrovateľa
-psychológ
Opatrovateľská služba
-

manažér opatrovateľskej služby v domácnosti

referent opatrovateľskej služby

1
4
7
39
1
1
1
5
1
5
1
19
2
3
27
1
4

opatrovateľská služba – staroba:
- opatrovateľky

21

opatrovateľská služba – rodina:
-opatrovateľky
Domov dôchodcov a opatrovateľská služba spolu

1
103
9
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Obsadenosť miest obyvateľov Domova dôchodcov k 31.12.2021 *

mesiac

Úsek I

Úsek II

obsadenosť v %

Január

67/96%

54/96%

96%

Február

48/69%

40/71%

70%

Marec

53/76%

54/96%

86%

Apríl

69/99%

56/100%

100%

Máj

69/99%

55/98%

99%

Jún

69/99%

56/100%

100%

Júl

69/99%

56/100%

100%

August

70/100%

56/100%

100%

September

69/99%

54/96%

98%

Október

69/99%

55/98%

99%

November

68/97%

56/100%

99%

December

68/97%

56/100%

99%

Spolu

94%

96%

95%

Obsadenosť

podľa

MPSVaR

95%

* Úsek I – 70/100%

Úsek II – 56/100%

Veková štruktúra klientov
66-70 r.
3%

nad 90 r.
21%

71-75 r.
14%

76-80 r.
23%
86-90 r.
27%

66-70 r.

71-75 r.

76-80 r.

81-85 r.
12%
81-85 r.

86-90 r.

nad 90 r.

Ak na konci mesiaca bolo jedno miesto voľné po klientovi (zistíme v IS Cygnus podľa dátumu
úmrtia alebo odchodu), tak ho odpočítame od plného stavu na úseku. Ak boli miesta voľné dve a viac,
postupujeme rovnako t. j., úmrtia v danom mesiaci odpočítame podľa toho, na ktorom úseku klient
býval.
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Úhrady za sociálne služby v Domove dôchodcov k 31.12.2021
Ukazovateľ

Počet

Priemerný počet obyvateľov
s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby

z toho

73 obyvateľov
65 obyvateľov

s povinnosťou platiť časť úhrady za sociálne

Poplatky -

služby

3 obyvatelia

bez povinnosti platiť úhradu za sociálne služby

0 obyvateľov

Úhrady za sociálne služby v Domove dôchodcov za rok 2021

Poplatky - úhrady od obyvateľov DD

219 000,33 €

Priemerná mesačná platba za obyvateľa *

250,00 € *

Pohľadávky
Zar ok

12 055,26 €

* Poplatky – úhrady od obyvateľov DD / 12 mesiacov / priemerný počet obyvateľov =

priemerná

mesačná platba za obyvateľa
Prehľad žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v Domove dôchodcov k 31.12.2021
Žiadosti

Počet

Počiatočný stav k 01.01.2021

169

Podané žiadosti k 31.12.2021

43

Vybavené žiadosti

25

Zamietnuté žiadosti

0

Zrušené žiadosti

13

Z toho: Na vlastnú žiadosť

5

Z dôvodu úmrtia

8

Žiadostí v evidencii k 31.12.2021

174
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1.1.2 Opatrovateľská služba v domácnosti
Počet poskytnutých hodín podľa počtu klientov a odkázanosti za rok 2021

január

počet klientov
108

počet hodín
1695

február

107

1503

marec

105

2072

apríl

110

1976

máj

105

1903

jún

108

2097

júl

109

2095

august

106

1763,5

september

108

1792

október

110

1945

november

113

1869,5

december

112

1361,5

2021

Úhrady za sociálne služby – Opatrovateľská služba k 31.12.2021
Ukazovateľ

Počet

Počet opatrovaných

108

Počet s povinnosťou platiť plnú úhradu za OS

105

Počet s povinnosťou platiť časť úhrady za OS

3

Počet bez povinnosti platiť za OS

0

Poplatky – Úhrady za rok 2021

50902,31

Pohľadávky

11 385,--
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Prehľad žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby za rok 2021
Žiadosti

Počet

Počiatočný stav k 1.1.2021

0

Žiadosti

37

Vybavené žiadosti

51

Zamietnuté žiadosti

0

Zrušené žiadosti - exitus

0

Na vlastnú žiadosť zrušené

3

V evidencii

105

Nevybavené

0

Štatistika donášky stravy za rok 2021

Počet donesenej stravy

Hodnota potravín/
1.odobratý obed

Cena obeda /
1.odobratý obed

Diéta číslo 3
Diéta číslo 4
Diéta číslo 9

18 434
3 288
2 715

2,40
2,50
2,70

3,12
3,25
3,51

Spolu

24 437

Druh stravy

+ 0,50 dovoz
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Prehľad žiadateľov o prípravu a varenie obedov za rok 2021

Žiadosti

Počet

Počiatočný stav k 01.01.2021

0

Podané žiadosti v roku 2021

27

Vybavené žiadosti

27

Zamietnuté žiadosti

0

Zrušené žiadosti

0

Z toho: Na vlastnú žiadosť

0

Z dôvodu úmrtia
Žiadosti v evidencii k 31.12.2021

0
0

Úhrady za sociálne služby – príprava a varenie obedov k 31.12.2021

3

Ukazovateľ

Počet

Počet poberateľov obedov
s povinnosťou platiť úhradu za prípravu a varenie obedov

106
106
1

s povinnosťou platiť časť úhrady za prípravu a varenie obedov
z toho

bez povinnosti platiť úhradu za prípravu a varenie obedov

Výška pohľadávok z úhrad za prípravu a varenie obedov
Poplatky - Úhrady za prípravu a varenie obedov za rok 2021

0
0
80 124,81
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2 Poskytovanie sociálnych služieb
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava (ďalej len DD), je právnickou osobou zriadenou
mestskou časťou Bratislava – Ružinov ( ďalej len MČ ) na poskytovanie sociálnych služieb. Je
rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a svojimi príjmami a výdavkami je priamo napojený
na rozpočet MČ schválený na rok 2021 uznesením č. 180/2020 so zahrnutím mimorozpočtových
zdrojov.
Poskytovanie sociálnej služby v zmysle § 35 ods. 1 a 2 a vykonávanie odborných, obslužných
a ďalších činností pre ubytovaných klientov - obyvateľov DD v zmysle § 17 ods. 1,2,3 a § 18 ods. 1 – 6
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 a Všeobecne záväzného
nariadenie MČ Bratislava - Ružinov 33/2021 zo 14. 12. 2021 vykonávalo a zabezpečovalo 75
zamestnancov DD, z toho 69 zamestnancov zamestnaných v hlavnom pracovnom pomere (5
zamestnancov bolo zamestnaných na 1/2 pracovný úväzok, 3 zamestnanci na ¼ pracovný úväzok), 6
zamestnancov bolo v pracovnom pomere na Dohodu o vykonaní práce a 2 zamestnanci nám boli
poskytnutí na základe Zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu
ošetrovateľskej starostlivosti z f. RIDEO, s.r.o. (ADOS).

2. 1

Stravovanie

DD zabezpečuje a vykonáva prípravu stravy vo vlastnej kuchyni. Spracovávaná a podávaná strava
zodpovedá zásadám zdravej výživy, má požadovanú biologickú, nutričnú, objemovú a energetickú
hodnotu, zodpovedajúcu veku a zdravotnému stravu stravníkov. Pri vypracovávaní jedálnych lístkov
a výdajok stravy postupuje Domov dôchodcov v zmysle platného diétneho režimu zdravotnej správy
pri dodržaní určených stravných jednotiek, pričom za stravnú jednotku sa považujú len náklady na
suroviny. K cenám stravných jednotiek sa od 01.07.2011 pripočítavajú režijné náklady vo výške 30 %
zo stanovenej výšky stravnej jednotky. Výška súm stravnej jednotky bola opätovne prepočítaná
v mesiaci jún 2021. Nakoľko nebolo potrebné navyšovanie, príkazným listom riaditeľ zariadenia určil
výšku stravnej jednotky v identickej hodnote.
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Celodenné stravovanie je poskytované obyvateľom Domova dôchodcov podľa §17ods.1 a 3 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 a Všeobecne záväzného nariadenia MČ
Bratislava - Ružinov č. 33/2021 zo 14.12.2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, výške
a spôsobe úhrad za sociálne služby.

Druh stravy

racionálna
diétna - šetriaca
diabetická

2.2

Množstvo za deň

Výška stravnej jednotky na deň
a obyvateľa v €

5x
5x
6x

5,46
5,72
6,24

Ubytovanie

Domov dôchodcov poskytuje bývanie v 1,2,3 posteľových obytných miestnostiach, alebo v ich
častiach s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených
s ubytovaním. Ubytovaní obyvatelia k plnej spokojnosti využívajú:


Izby:
26 - 1 posteľových izieb
36 - 2 posteľových izieb
15 - 3 posteľových izieb
Na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016 Z. z., z 30. mája 2016,

prílohy č. 5, Tab. č. 8, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia sme pripravili v roku 2021
zariadenie na zníženie kapacity o 25 miest. Tiež bolo dokončené sťahovanie kancelárií na 1.
nadpodlažné poschodie a klienti presťahovaní do obytných priestorov na 2. a 3. nadpodlažnom
poschodí. Tak sme pripravili zariadenie aj na možnosť výkonu protipandemických opatrení v rámci
COVID – 19 v časti vytvorenia zelených a červených zón pre prípad pandémie v zariadení.
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Ostatné miestnosti a priestory:

1 recepcia
1 kaplnka – modlitebňa
3 spoločenské miestnosti na aktivizáciu a oddych klientov
2 ošetrovne pre poskytovanie nevyhnutných ošetrovateľských úkonov (1 na Úseku I a 1 na
Úseku II)
1 ordinácia lekára
1 spoločenská hala, kde sa uskutočňuje pracovná terapia a spoločenský program
1 telocvičňa (fitness miestnosť)
4 jedáleň


Hygienické zariadenia:



kúpeľňa

6 miestností

WC

32 miestností

WC s kúpeľňou

12 miestností

čistiaca miestnosť

1 miestnosť

Iné prevádzkové miestnosti a priestory:
15 kancelária
1 miestnosť na oddych zdravotníckeho a opatrovateľského personálu
3 kuchynka pre klientov
1 kaderníctvo
2 archív
4 šatňa
1 kuchyňa
1 výdajňa stravy
15 sklad
1 elektrická rozvodňa
1 skladník (prevádzková miestnosť)
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1 práčovňa so žehliarňou
1 sušiareň
1 dielňa
1 pivnica
3 garáž
Átrium a parkové plochy v areáli DD, ktoré slúžia obyvateľom na prechádzky a pobyt na čerstvom
vzduchu.
Vykurovanie a príprava TÚV je centrálne z vlastnej výmenníkovej stanice s plynulou reguláciou
kúrenia podľa vonkajšej teploty. Dodávky tepla do výmenníkovej stanice sú riešené externým
dodávateľom.
Úhrady za ubytovanie
Izba
s počtom
lôžok
1
2

Platba za 1m2podlahovej plochy obytnej
miestnosti a príslušenstva do 15 m 2
v€
0,12
0,09

3

2.3

Zvýšenie, ak osoba užíva viac, ako 15
m2 podlahovej plochy
v€
0,13
0,10

0,09

0,10

Ďalšie činnosti a zaopatrenie

V DD sa poskytuje:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia,
osobné vybavenie – šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby. Osobné
vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová služba, ak táto
osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama (§18, ods.5 zákona č. 448/2008 Z. z.),
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť.
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Úhrady za zaopatrenie
Úroveň

Popis

Platba na osobu a deň v €

II.

Stupeň odkázanosti

0,60

III.

Stupeň odkázanosti

1,50

IV.

Stupeň odkázanosti

2,00

V.

Stupeň odkázanosti

3,00

VI.

Stupeň odkázanosti

3,50

Jeden deň týždenne ordinuje v Domove dôchodcov praktický lekár pre dospelých, ktorý vykonáva
vizity na Úseku I a Úseku II a následne ordinuje pre klientov, ktorí sú mobilní. V čase krízového stavu
zariadenia navštevoval našich klientov podľa potreby. Ostatné odborné a konziliárne služby obyvateľom
poskytujú v poliklinike Ružinov. Na základe predpisu lekára zabezpečujeme lieky a inkontinenčné
pomôcky. Dodržiavaniu hygienických zásad, dezinfekcii, dezinsekcii ako aj príslušnej osvete je
venovaná zvýšená pozornosť.
V Domov dôchodcov sú zabezpečované kadernícke a pedikérske služby 2x do mesiaca. Prvý termín
v mesiaci na Úseku II a druhý termín v danom mesiaci na Úseku I. Sociálne pracovníčky zisťujú
u klientov záujem využiť spomínané služby, zapíšu klienta na konkrétny dátum do zoznamu k tomu
určenému. Mobilným klientom sú služby poskytnuté vo vyčlenenej miestnosti na Úseku I. K imobilným
klientom príde kaderníčka/pedikérka na izbu.
Taktiež sa v zariadení organizujú kultúrne činnosti a spoločenské činnosti.
V rámci pandemických opatrení, ako i usmernení a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR,
Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny neboli tieto aktivity
a činnosti realizované počas celého roka.
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Výbor obyvateľov
Výbor obyvateľov bol zriadený ako vyjadrenie vôle obyvateľov – prijímateľov sociálnych služieb
(ďalej len obyvateľov) Domova dôchodcov Pažítková 2, Bratislava – Ružinov podieľať sa na riešení
problémov pri zabezpečovaní sociálnych služieb v zariadení a spolu zodpovedať za vytváranie
príjemného prostredia jeho obyvateľov a zamestnancov.
Členovia výboru boli dňa 12.10.2021 zvolení zo zúčastnených obyvateľov priamou voľbou v počte
traja, na pracovnom stretnutí vedenia zariadenia a obyvateľov Domova dôchodcov Pažítková 2.
Členom výboru sa môže stať každý svojprávny obyvateľ zariadenia, ak ho zvolia obyvatelia
zariadenia podľa počtu pridelených hlasov. Volebné obdobie je ročné - na jeden rok. Nie je vylúčené
stať sa členom výboru aj opakovane. Voľby členov výboru sa konajú v októbri bežného roka. Na prvom
zasadnutí si členovia spomedzi seba zvolia predsedu. Ak sa člen výboru vzdá funkcie, alebo z iného
dôvodu prestane byť jeho členom, výbor v spolupráci s vedením zariadenia zvolá stretnutie obyvateľov,
ktorí si zvolia nového člena výboru.
Výbor zasadá minimálne 1 x štvrťročne. Na zasadnutia prizýva riaditeľku a podľa potreby iných
zamestnancov zariadenia. Pôsobí ako samostatný neformálny orgán obyvateľov zariadenia,
prostredníctvom ktorého sa obyvatelia podieľajú na riadení zariadenia.
Členovia výboru navrhujú vedeniu zariadenia riešenie v oblasti:
- prípravy a zloženia stravy podávanej v zariadení,
- výberu a zabezpečenia voľnočasových aktivít obyvateľov v spolupráci so sociálnym úsekom,
- prípravy a realizácie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Členovia výboru môžu vedeniu zariadenia predkladať pripomienky a návrhy ku kvalite
poskytovaných sociálnych služieb.
Administratívne záležitosti výboru obyvateľov zabezpečuje predseda v spolupráci so sociálnym
pracovníkom (zápisnice, prezenčné listiny, pozvánky a pod.).
Riaditeľka zariadenia v spolupráci so sociálnym úsekom zabezpečí priestory pre činnosť výboru
v spoločenskej miestnosti v budove zariadenia.
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2.4.


Sociálna služba v DD
kapacita
Počet miest

126

Počet dní prevádzky

365

Súčet denných počtov miest

45 990

Ubytovacie dni

24 251

Dni dočasnej neprítomnosti

714

Súčet počtu ubytovacích dní a dní dočasnej neprítomnosti


24 965

obyvatelia
obyvateľov

Popis
Stav obyvateľov k 01.01.2021

119*

Prijatých do 31.12.2021

25

Zomrelých do 31.12.2021

55

Prepustených do 31.12.2021

21

(vlastná rodina, iné zariadenia)

Stav k 31.12.2021
Z toho: - trvalé bydlisko
- prechodné bydlisko

68**
30
38

Z toho: muži

24

Ženy

44

Z celkového počtu 68 obyvateľov je:
II stupeň odkázanosti

0

III stupeň odkázanosti

0

IV stupeň odkázanosti

36

V stupeň odkázanosti

15

VI stupeň odkázanosti

17
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Čiastočne pozbavených spôsobilosti pre právne úkony

0

Veková štruktúra obyvateľov k 31.12.2021
Celkový počet obyvateľov

68

z toho:
60-65 ročný

2

66-70 ročný

2

71-75 ročný

9

76-80 ročný

15

81-85 ročný

8

86-90 ročný

18

Nad 90 rokov

14

Priemerný vek obyvateľov

83,10

*

počet musí sedieť so stavom klientov k 31.12.2020

**

stav klientov k 1.1.2021 + počet prijatých do 31.12.2021 - počet zosnulých
a prepustených k 31.12.2021.

2.5 Starostlivosť na sociálnom úseku
Starostlivosť sociálneho úseku vychádza z individuálnych potrieb a požiadaviek obyvateľov. Na
ich základe poskytujeme sociálnu, ošetrovateľskú, opatrovateľskú a zabezpečujeme zdravotnú a
rehabilitačnú starostlivosť. V zariadení využívame na vedenie sociálno-opatrovateľskej dokumentácie
informačný program Cygnus, ktorý zamestnancom napomáha viesť komplexnú dokumentáciu o
klientoch.
Sociálna starostlivosť rozvíja činnosti vedúce k zlepšeniu sociálnych zručností obyvateľov zariadenia a
to sociálnou rehabilitáciou, záujmovými činnosťami a prvkami ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie,
biblioterapie a pohybovej terapie. Obyvatelia oboch úsekov sú každý deň zapájaní do rôznych terapií
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vedených sociálnymi pracovníkmi. Terapie prebiehajú individuálnou a skupinovou formou, sú zamerané
na tvorivú činnosť, tréning pamäti a pohybovú terapiu vo Fitness miestnosti.
Od ukončenia mimoriadnej udalosti v DD Pažítková 2, ktorá kvôli ochoreniu Covid-19 trvala od
21.1.2021 do 2.3.2021, sa život v našom zariadení postupne stabilizuje. Snažíme sa nielen o vytvorenie
väčšieho komfortu pre klientov, čo sa týka ubytovania, ale i o navodenie pozitívnej atmosféry
a psychickej pohody. Priamo v zariadení poskytujeme psychologickú pomoc prostredníctvom troch
kmeňových psychológov.
Začali sme opäť naplno využívať priľahlý park a átrium, chodiť na prechádzky mimo zariadenia.
K už overeným aktivitám poriadaných pre klientov pribudli nové, ako napr. muzikoterapia, virtuálna
realita, minigolf, cestovanie prostredníctvom virtuálnych okuliarov.
Spirituálna starostlivosť - zariadenie navštevuje 1 x týždenne katolícky kňaz, ktorý v sobotu odslúži
svätú omšu pre našich obyvateľov. V intervale 1 x týždenne majú obyvatelia možnosť zúčastniť sa
modlitby ruženca. Svätá spoveď je zabezpečovaná pred sviatkami návštevou viacerých kňazov. Klienti
majú k dispozícii kaplnku, ktorá sa nachádza v spoločenskej miestnosti na prízemí.
Kultúrna a záujmová činnosť – obyvatelia majú k dispozícii dve spoločenské miestnosti na 1. a 2.
poschodí objektu a jednu spoločenskú miestnosť na prízemí. V oboch spoločenských miestnostiach na
poschodiach Úseku II sa nachádzajú kávovary, ktoré majú k dispozícii všetci klienti zariadenia. V
spoločenskej miestnosti na druhom poschodí sa nachádza aj stolný futbal a množstvo literatúry. V
spoločenskej miestnosti na prízemí sa nachádza denná tlač, množstvo literatúry, internet pre obyvateľov,
biliard. Obyvatelia využívajú možnosti poskytované spoločenskými miestnosťami na individuálne a aj
skupinové činnosti ako napr. na posedenia pri káve/čaji, hranie spoločenských hier, oslavy narodenín
obyvateľov, sledovanie športových prenosov, sledovanie TV a pri iných záujmových činnostiach.
Vestibul zariadenia slúži pre pohodlné posedenie obyvateľov a taktiež pri kultúrnych a spoločenských
podujatiach organizovaných v zariadení. Vďaka dobrovoľníkom a okolitým školským a predškolským
zariadeniam organizujeme rôzne podujatia napr. jubilantské slávnosti, slávnostné posedenie k sviatkom,
karneval, koncerty, tanečné vystúpenia, dobrovoľnícke projekty – ako napr. bicyklovanie neobmedzené
vekom, tvorivé dielne a pod. Miestnosť je vybavená klavírom a zvukovou technikou.
V rámci zariadenia môžu obyvatelia využívať átrium, ktoré je vybavené stolmi a lavičkami. V átriu
organizujeme spoločnú grilovačku. Taktiež je obyvateľom k dispozícii priľahlý areál-park, v ktorom sa
nachádzajú lavičky. Ďalej sa v zariadení nachádza fitness miestnosť s bežeckým pásom, stacionárnym
bicyklom a rôznymi cvičebnými pomôckami.
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Prehľad aktivít v roku 2021
Názov aktivity

Mesiac

Organizované v spolupráci

Skupinové posedenie k príležitosti privítania

Január

DD

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90rokov

Január

DD a MiÚ MČ Ružinov

Hranie spoločenských hier

Január

DD

Karanténa Covid - 19 od 24.1.2021 do

Január

DD

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Február

DD a MiÚ MČ Ružinov

Karanténa Covid - 19 od 1.2.2021 do

Február

DD

Karanténa Covid - 19 od 1.3.2021 do 7.3.2021

Marec

DD

Denné individuálne aktivity s klientmi na

Marec

DD

Ergoterapia v malých skupinách s klientmi

Marec

DD

Jubilantská slávnosť I. štvrťrok 2021

Marec

DD a MiÚ MČ Ružinov

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Marec

DD a MiÚ MČ Ružinov

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Apríl

DD a MiÚ MČ Ružinov

Skupinové posedenia s klientmi

Apríl

DD

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Máj

DD a MiÚ MČ Ružinov

Športové hry

Máj

DD

Virtuálna realita

Jún

DD

Muzikoterapia

Jún

DD a Karvaiovci

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Jún

DD a MiÚ MČ Ružinov

Jubilantská slávnosť II. štvrťrok 2021 –

Jún

DD a MiÚ MČ Ružinov

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Jún

DD a MiÚ MČ Ružinov

Športové hry

Jún

DD

Nového roku + pranostiky

31.1.2021

28.2.2021

izbách

odovzdanie jubilantských darčekov klientom
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Divadelné predstavenie – Vek je len číslo

Júl

DD a Dom kultúry Ružinov

Prechádzka a posedenie pri káve a zákuskoch

Júl

DD

Vedomostný kvíz a súťaž – Svetoví vedci

Júl

DD

Výroba zmrzlinových a ovocných pohárov

Júl

DD

Športové hry

Júl

DD

Grilovačka

Júl

DD a Karvaiovci

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Júl

DD a MiÚ MČ Ružinov

Muzikoterapia

Júl

DD a Karvaiovci

Denné modlenie sa ruženca na príchod pápeža

Júl

DD a Pápežské misijné diela

Virtuálna realita

Júl

DD

Výroba čokoládových jednohubiek s banánom

August

DD

Tréning pamäte s externou lektorkou

August

DD a Štefanovičová

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

August

DD a MiÚ MČ Ružinov

Muzikoterapia

August

DD a Karvaiovci

Denné modlenie sa ruženca na príchod pápeža

August

DD a Pápežské misijné diela

Virtuálna realita

August

DD

Vedomostný kvíz a súťaž – Československí

August

DD

Zmrzlinová rozlúčka s letom

August

DD

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

September DD a MiÚ MČ Ružinov

Tréning pamäte s externou lektorkou

September DD a Štefanovičová

v OC Retro

na Slovensko – 40 dní

Štefanovičovou

na Slovensko – 40 dní

športovci – odovzdávanie diplomov, medailí

Štefanovičovou
Jubilantská slávnosť za 3. štvrťrok 2021 –

September DD + a MiÚ MČ Ružinov a

odovzdanie jubilantských darčekov jubilantom

Karvaiovci

Grilovačka

September DD a Karvaiovci

Muzikoterapia

September DD a Karvaiovci

Tréning pamäte s externou lektorkou

Október

DD a Štefanovičová

Štefanovičovou
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Spevácky súbor Senioranka

Október

DD a Senioranka

Pečenie smotanovo-ovocného koláča

Október

DD

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

Október

DD a MiÚ MČ Ružinov

Posedenie k príležitosti Halloweena

Október

DD

Muzikoterapia

Október

DD a Karvaiovci

Tréning pamäte s externou lektorkou

November DD a Štefanovičová

Štefanovičovou
Spomienka na všetkých zosnulých

November DD

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

November DD a MiÚ MČ Ružinov

Muzikoterapia

November DD a Karvaiovci

Športový deň

November DD

Rozdávanie darčekov pre klientov z projektu

December

DD a Vianočný zázrak

Adventný pamäťový kalendár

December

DD a online tréning pamäte

Rozdávanie darčekov pre klientov z projektu

December

DD a Projekt Koľko lásky sa

Vianočný zázrak

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

zmestí do krabice od
topánok

Rozdávanie darčekov od ZŠ Medzilaborecká

December

DD a ZŠ Medzilaborecká

Rozdávanie darčekových balíčkov od pána

December

DD a Miestny úrad –
mestská časť Ružinov

starostu Mgr. Martina Chrena
List z kancelárie prezidentky Slovenskej

December

republiky – vianočné prianie
Rozdávanie vianočných pohľadníc, listov z

DD a prezidentka Zuzana
Čaputová

December

DD a Vianočná pošta

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov

December

DD a MiÚ MČ Ružinov

Mikuláš – odovzdanie Mikulášskych balíčkov

December

DD

December

DD a a MiÚ MČ Ružinov

projektu Vianočná pošta

klientom
Jubilantská slávnosť za 4. štvrťrok 2021 –
odovzdanie jubilantských balíčkov jubilantom

a Karvaiovci (online
formou)

Výroba vianočných ikebán

December

DD

Pečenie a zdobenie medovníčkov k Vianociam

December

DD
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Silvestrovský program

December

DD

Pravidelné aktivity:
Pondelok

Skupinové posedenie – Úsek II Spoločenské
hry – Úsek II
Individuálny tréning pamäte – Úsek I, Úsek II
Reminiscencia – Úsek I
Individuálne rozhovory - Úsek I, Úsek II

Utorok

Tréning pamäte- Úsek I, Úsek II
Individuálne rozhovory - Úsek I, Úsek II

Streda

Prvky ergoterapie – Úsek I, Úsek II
Prechádzky - Úsek I, Úsek II
Modlenie sa sv. ruženca – Úsek I , Úsek II
Individuálne rozhovory - Úsek I, Úsek II

Štvrtok

Pohybová terapia vo Fitness miestnosti - Úsek
I, Úsek II
Tréning pamäte- Úsek I
Individuálne rozhovory - Úsek I, Úsek II

Piatok

Skupinové posedenie - Úsek I, Úsek II
Spoločenské hry - Úsek I
Individuálne rozhovory - Úsek I, Úsek II

Sobota

Svätá omša

Počas II. a III. vlny pandémie Covid-19, prispôsobujeme aj naďalej starostlivosť o klienta na
sociálnom úseku aktuálnej pandemickej situácii, kultúrne a spoločenské činnosti v DD boli dočasne
obmedzené alebo zrušené na základe rozhodnutia krízového tímu DD a následne prijatých opatrení
(viď. nižšie), aktuálnych usmernení a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva
zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorými sa riadime.
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Prijaté od

Prijaté opatrenia

Predpoklad
ukončenia

Zákaz návštev v interiéri zariadenia. Obmedzený pohyb 06.03.2020 Podľa
klientov mimo zariadenia (Opatrenie č. 1 a opatrenia č. 1/21

aktuálneho

– č. 6/21).

vývoja epidem.
situácie

Skupinové

aktivity

sú

pozastavené,

pokračuje

sa 06.03.2020 Podľa

v individuálnych aktivitách s klientmi (Opatrenie, Proces IP

aktuálneho

s programom S RHB). Všetky spoločenské podujatia sú

vývoja epidem.

zrušené.

situácie

a

nariadení vlády
SR
Informačné letáky, opatrenia, postupy v súvislosti so šírením 06.03.2020

Trvá

nákazy uverejnené na web stránke zariadenia, v zariadení na
informačnej tabuli
Dezinfekčné

a ochranné

pomôcky

pre

zamestnancov, 06.03.2020

Trvá

klientov, návštevy umiestnené na recepcii a u vedúcich
úsekov.
Vstup do zariadenia povolený len po dezinfekcii rúk, 06.03.2020

Trvá

nasadenej ochrannej rúšky, poprípade ochranných rukavíc,
odmeranie telesnej teploty, čestného prehlásenia (Dokument
postupu, Opatrenie).
Upratovacie

služby

(upratovačky,

opatrovateľský 27.04.2020

Trvá

a ošetrovateľský personál, kuchyňa, práčovňa) – zvýšená
dezinfekcia interných priestorov, plôch, vybavenia –
(Krízový plán, príloha č. 5, príloha č.6, Proces upratovania,
Proces opatrovania, Proces ošetrovania, príslušné IS,
Dokument postupu).
Dezinfekcia rúk umiestnená na všetkých úsekoch pre 06.03.2020
personál

a klientov.

Pravidelne

dopĺňaná.

Trvá

Dôležitosť

používania umiestnená písomnou formou informačne na
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každom poschodí a pravidelne zdôrazňovaná vo forme
individuálneho rozhovoru s klientom personálom DD.
23.04.2020

Trvá

V prípade slnečného počasia vystavovať klientov a miestnosti 06.03.2020

Trvá

Meranie telesnej teploty klientom (Dokument postupu,
Ošetrovateľský štandard č. 9, Proces ošetrovania).
slnečným lúčom. Časté vetranie v interiéri bez vzniku
prievanu.

Minimalizovať vyšetrenia klientov ohľadom preskripcií, 06.03.2020

Trvá

receptov – cez e-recept (Proces ošetrovania, HP06. V04
Rozpis vyšetrení, odberov, sprevádzanie klientov).
Konzultácia so všeobecným lekárom na dennej báze.

06.03.2020

Trvá

Reprofilizácia lôžok. (Krízový plán, Krízový plán, príloha č. 27.04.2020

Trvá

10, príloha č. 8 a príloha č. 3) MOBILHEIM.
Používanie a evidencia Germicidných žiaričov (Krízový plán, 06.03.2020

Trvá

príloha č. 5 a Proces opatrovania HP04.F05 Záznam
z použitia germicidného žiariča).
Založený

šanón

COVID

s aktuálnymi

informáciami, 06.03.2020

Trvá

opatreniami, postupmi na všetkých úsekoch (Záznam
o oboznámení sa – všetci zamestnanci).
Nákup, darcovstvo materiálno technického vybavenia 27.04.2020

Trvá

(ochranných pomôcok) pre klientov a zamestnancov (Zoznam
prijatého vybavenia, zoznam vybavenia akým disponujú
klienti a zamestnanci, pravidelná aktualizácia, Krízový plán,
príloha č. 15).
Zabezpečenie vitamínov pre personál a klientov.

06.03.2020

Trvá

Zriadenie boxov s materiálno technickým vybavením, 23.04.2020

Trvá

ochrannými pomôckami k prípadnému výskytu nákazy
v zariadení k okamžitému použitiu (Dokument postupu
k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu, príloha č. 3)
Hygienický filter u klienta a sprevádzajúceho personálu 20.04.2020

Trvá

(Dokument postupu k dočasnému opusteniu zariadenia
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klientom v sprievode zamestnanca z dôvodu návštevy
zdravotníckeho zariadenia).
Eliminácia vstupu posádky RZP do DD (Dokument postupu). 23.04.2020

Trvá

Preventívne opatrenie pre rodinných príslušníkov klientov 20.04.2020 Podľa
DD na prinesené osobné veci, potraviny do zariadenia

aktuálneho

(Opatrenie).

vývoja epidem.
situácie

Hygienický filter u klienta vracajúceho sa z hospitalizácie

23.04.2020

Trvá

Výskyt nákazy u klienta v zariadení (Krízový plán, príloha č. 27.04.2020

Trvá

(Dokument postupu)
13, príloha č. 16, príloha č. 8, príloha č. 3)
Výmena ochrannej rúšky u klienta a zamestnanca

22.04.2020

Trvá

(Dokument postupu)
Pozastavenie výkonu osobného kontaktu zamestnancov 27.04.2020 Podľa
s občanmi, potencionálnymi žiadateľmi. Informovanosť

aktuálneho

prebieha len telefonickou, písomnou formou (Opatrenie).

vývoja epidem.
situácie

Krízový jedálny lístok v prípade výskytu nákazy v zariadení.

27.04.2020

Trvá

Sprostredkovanie služieb personálom pre klientov v DD – 06.03.2020

Trvá

nákupy, pošta, lekáreň (Oznam na informačnej tabuli).
Výmena návlekov na obuv(Dokument postupu).

22.04.2020

Trvá

Denná kontrola nástenných dezinfekcií upratovačkami.

06.03.2020

Trvá

Zabezpečenie externých bytových jednotiek MOBELHEIM 19.04.2020

Trvá

v prípade výskytu nákazy v zariadení (Krízový plán –
Reprofilizácia lôžok, príloha č. 3).
Zabezpečenie stravovania klientov v DD externou firmou 27.04.2020

Trvá

(Krízový plán).
Zabezpečenie záložného plánu k vývozu komunálneho 23.04.2020

Trvá

odpadu (Krízový plán).
Stena z plexiskla v Átriu určená pre návštevy.

24.04.2020

Opatrenia hygienicko epidemiologické pre dodávateľov 27.04.2020

17.5.2021
Trvá

(Opatrenie č. 7).
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Upravené opatrenie – návštevy povolené v exteriéri Átrium, 08.06.2020 Podľa
v interiéri zariadenia po konzultácii za prísnych metrážnych

aktuálneho

a hygienicko epidemiologických opatrení. (Opatrenie č. 8, 9,

vývoja epidem.

a opatrenia č. 1/21 – č. 6/21).

situácie

Prijímanie žiadateľov a uzatvorenie zmlúv o poskytovaní

15.06.2020 Podľa

sociálnej služby do zariadenia.

aktuálneho
vývoja epidem.
situácie

Skupinové aktivity sa vykonávajú za dodržiavania

08.06.2020 Podľa

hygienických a priestorových opatrení. Spoločenské

aktuálneho

podujatia sa vykonávajú len v Átriu za dodržania opatrení

vývoja epidem.

metrážnych a hygienických.

situácie

Prvý kontakt prebieha pred budovou zariadenia s občanmi,

08.06.2020 Podľa

potencionálnymi žiadateľmi za dodržania hygienických

aktuálneho

opatrení. Informovanosť prebieha aj telefonickou, písomnou

vývoja epidem.

formou (Opatrenie).

situácie

Poskytovanie služieb kaderník, pedikérka za dodržania

15.06.2020 Podľa

hygienicko epidemiologických opatrení a čestného

aktuálneho

prehlásenia zo strany vykonávajúceho službu v zariadení.

vývoja epidem.
situácie

Pravidelné Ag testovanie klientov a zamestnancov .

04.01.2021 Podľa
aktuálneho
vývoja epidem.
situácie
Aktualizácia krízového plánu zariadenia a jeho príloh
03.08.2021
18.10.2021
Zabezpečiť
internými
psychológmi
psychologickú 03.08.2021
Trvá
intervenciu podľa potreby.
Nastaviť nástenné germicídne žiariče na 24 hodinový chod.
Opätovné testovanie zamestnancov a klientov Ag testami
každé 2-3 dni.
Zabezpečiť PCR testovanie pre zamestnancov i klientov.
Zabezpečiť v zariadení opätovné očkovanie pre záujemcov.
Dodržiavať OTP režim pri vstupe zamestnancov na
pracovisko.

10.11.2021
10.11.2021

Trvá
25.11.2021

14.11.2021
14.11.2021
29.11.2021

15.11.2021
07.12.2021
31.12.2021
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3 Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti
Dňom

01. 01. 2004

opatrovateľskú službu v zmysle § 41 a § 42 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 pre občanov MČ Bratislava – Ružinov v plnom
rozsahu a obsahu vykonáva, na základe poverenia starostu, Domov dôchodcov. Domov dôchodcov
zabezpečuje v plnom rozsahu poskytovanie opatrovateľskej služby na území MČ Bratislava – Ružinov.
Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine a dodatkom č. 1 k štatútu DD sa preniesla na riaditeľa Domova
dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava (ďalej len ,,DD“) právomoc rozhodovať o poskytovaní
a odňatí opatrovateľskej služby.
Platby od obyvateľov MČ Ružinov sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia MČ
Bratislava – Ružinov č. 33/ 2021 zo dňa 14.12.2021.
Niektorí klienti a žiadatelia sa ešte obávajú nákazy ochorenia Covid -19, preto opatrovateľskú
službu v domácnosti odmietajú. V dôsledku nedostatku klientov nemali opatrovateľky vykrytý celý fond
pracovného času, preto vypomáhali v zariadení pre seniorov .
Žiadatelia si želajú zaradenie do poradovníka, ale mnohí aktuálne nechcú poberať sociálnu službu.
Všetci žiadatelia sú pravidelne oslovovaní za účelom uzavretia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Opatrovateľky v domácnosti odpracovali spolu 22 072, 5 hodín za rok 2021. K 31.12.2021 bolo
zamestnaných v rámci opatrovateľskej služby v domácnosti 20 opatrovateliek, z toho 2 opatrovateľky sú
dlhodobo práceneschopné.
Od 01. 02. 2008 poskytujeme varenie obedov pre sociálne odkázaných obyvateľov MČ Bratislava –
Ružinov na základe písomne uzavretej zmluvy s MČ Bratislava – Ružinov. Donášku stravy
pripravovanej v našej kuchyni zabezpečujeme v rámci úkonov opatrovateľskej služby. V roku 2021
bola zabezpečovaná donáška stravy pre 106 stravníkov opatrovateľskej služby.

Druh stravy

Výška stravnej jednotky v €

racionálna

3,12

diétne - šetriaca

3,25

diabetická

3,51

Poplatok za donášku stravy

0,50
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Počas pandémie COVID – 19 Domoc dôchodcov vykonával donášku stravy pre občanov Mestskej časti
Ružinov, ktorí boli osamelí, bez kontaktu rodinných príslušníkov, priateľov a susedov. Túto službu
využili 4 klienti . Cena za jeden odobratý obed pri COVID-19 je totožná, ale cena dovozu je 1,35 EUR.
V mesiacoch október a november 2021 zabezpečovalo zariadenie prípravu obedov aj za Ružinovský
domov seniorov, nakoľko priestory kuchyne prechádzali rozsiahlejšou rekonštrukciou.

DC Na Úvrati/počet obedov
954
834

mesiac
október
november

DC na ul. Zimná/počet
obedov
653
663

Počas roku 2021 vznikali aj iné prevádzkové náklady na zabezpečenie a vykonávanie opatrovateľskej
služby, ako aj na prípravu, varenie a donášku stravy, ktoré boli financované z rozpočtu Domov
dôchodcov v členení:
-

Bežné výdavky:


Mzdy a odvody do poisťovní



Náklady na všetky druhy energií, vody, odvoz a likvidáciu odpadu, spotrebu
materiálu, údržbu a opravu majetku a rôzne iné nevyhnutné náklady

34

Domov dôchodcov Pažítková 2
4 Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť

V zariadení pre seniorov zabezpečujeme zdravotnú a poskytujeme ošetrovateľskú a
opatrovateľskú starostlivosť. Starostlivosť klientom je poskytovaná celoročne.
Zariadenie je rozdelené na dva úseky:
Úsek I (lôžková časť) na tomto úseku sú umiestnení klienti, ktorí vyžadujú zvýšený dozor,
pomoc pri obliekaní, vysádzanie, polohovanie, kŕmenie, prebaľovanie, dozor nad užitím liekov,
usmerňovanie, sledovanie psychického a zdravotného stavu.
Úsek II. (hotelová časť) na tomto úseku sú umiestnení klienti, ktorí bývajú v bunkách. Sú
samostatní, alebo čiastočne samostatní, dokážu sa pohybovať po zariadení alebo mimo zariadenia,
stravujú sa v jedálni.
Komplexná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti
zdravotným a opatrovateľským tímom, ktorý tvoria sestry, zdravotnícki asistenti a opatrovatelia.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná všeobecným lekárom ( MUDr. Imrich Lelkes ) ktorý
navštevuje klientov v našom zariadení 1x týždenne . Počas karanténnych opatrení, t.j. od 27.1.2021 do
1.3.2021, ordinoval 2-3x v týždni . V roku 2021 mal v dispenzári 60 klientov.
Zdravotná starostlivosť zahŕňa preventívnu, dispenzárnu, diagnostickú a liečebnú starostlivosť,
predpis potrebných liečiv a pomôcok pre klientov s inkontinenciou. Klienti však majú možnosť voľby
a môžu si ponechať aj vlastného všeobecného lekára.
Pre skvalitnenie služieb v zariadení pre seniorov je zabezpečená donáška predpísaných liekov,
pomôcok pre inkontinentných klientov a zdravotníckeho materiálu. Klientom sú zabezpečované
potrebné vyšetrenia u lekárov špecialistov a sú sprevádzaní opatrovateľmi zariadenia.
V prvej tretine roka 2021 cca 95% klientov prekonal ochorenie na COVID 19. V máji bolo
zaočkovaných 37 klientov s 1. dávkou a 34 klientov s 2. dávkou vakcíny proti COVID 19. V novembri
bola 1 nezaočkovanej klientke podaná liečba prostredníctvom monoklonálnych protilátok. V decembri
bolo 1. dávkou vakcíny zaočkovaných 7 klientov a 3. dávkou vakcíny preočkovaných 29 klientov
zariadenia. V rámci očkovania klientov

v zariadení máme nastavenú veľmi dobrú spoluprácu

s Univerzitnou nemocnicou Bratislava. Nakoľko vakcinácia sa javí ako najlepšia ochrana pred
ochorením COVID-19 s očkovaním klientov budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku.
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4.1 Ošetrovateľská starostlivosť
Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou
spôsobilosťou podľa osobitného predpisu. Je zameraná predovšetkým na tých klientov, ktorí sa o seba
nedokážu sami postarať.
Ošetrovateľská starostlivosť sa zameriava predovšetkým na udržanie a podporu zdravia, vrátenie
zdravia a rozvoj sebestačnosti, zmierňovanie utrpenia, zabezpečenie dôstojného a pokojného umierania.
Zameriavame sa na menej náročné činnosti vykonávané v štandardných podmienkach, najmä na
starostlivosť o hygienu, stravovanie, sledovanie fyziologických funkcií, telesnej aktivity klientov,
vylučovanie, ošetrovanie a podávanie liečiv na základe ordinácie lekára.
Vykonaná ošetrovateľská starostlivosť sa zaznamenáva do informačného systému Cygnus. Vedie
sa kniha Hlásení sestier, Kniha plánovaných vyšetrení u odborných lekárov, monitorovanie vitálnych
funkcii, mesačný výkaz ošetrovateľských výkonov. Ošetrovateľský tím

dodržiava etický kódex

a ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje na základe najnovších vedeckých poznatkov.
Dávkovanie liekov je zabezpečované manažérkou zdravotného úseku. Pre zefektívnenie
a skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti sú do praxe zavedené ošetrovateľské spisy u každého
klienta, ktoré sa vedú na základe metodiky ošetrovateľského procesu v zariadení sociálnych služieb,
ktorá je spracovaná na základe odbornej literatúry a aplikačnej praxe so zameraním na pracovné
riadenie,

riadenie

rizík

a štandardy

ošetrovateľského

procesu.

Túto

dokumentáciu

vedú

sestry/zdravotnícki asistenti pod vedením manažérky zdravotného úseku.
V rámci zavádzania ošetrovateľskej dokumentácie sa vždy pri príjme nového klienta do Domova
dôchodcov založí ošetrovateľský spis klienta. Dokumentácia sa vedie na základe vstupného posúdenia,
diagnostiky, plánovania ošetrovateľských stratégií a realizácii ošetrovateľských intervencií. Do
dokumentácie sa zakladajú ošetrovateľské záznamy z IS Cygnus počas celého obdobia poskytovania
sociálnej služby. Po ukončení poskytovania sociálnej služby sa ošetrovateľský spis uzavrie a tým sa
ukončí poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.
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V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa v roku 2021 zabezpečilo:
Privolanie rýchlej zdravotnej pomoci (RZP)
Prvý polrok
Mesiac
počet

01/2021
22

02/2021
50

03/2021
9

Mesiac
počet

07/2021
7

08/2021
2

09/2021
3

04/2021
9

05/2021
11

06/2021
2

Spolu celkom
103

11/2021
4

12/2021
1

Spolu celkom
120

Druhý polrok
10/2021
0

Spolu celkom za rok 2021 bola do zariadenia privolaná RZP 120 krát.
apríl; 9; 7%
marec; 9; 7%

jún; 2; 2%
máj; 11;
9%

júl; 7; 6%

august; 2; 2%
september; 3; 3%
október; 1; 1%
november; 4; 3%

január; 22; 18%
február; 50; 41%

december;
1; 1%

Prehľad hospitalizovaných klientov za rok 2021
Prvý polrok
Mesiac
počet

01/2021
8

02/2021
33

03/2021
4

Mesiac
počet

07/2021
3

08/2021
1

09/2021
5

04/2021
2

05/2021
4

06/2021
2

Spolu celkom
53

11/2021
4

12/2021
1

Spolu celkom
68

Druhý polrok
10/2021
1
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Spolu celkom za prvý rok 2021 bola hospitalizovaných 68 klientov.
september 7%
október november
1%
august
6%
2%
2%
júl
4%
jún
3% máj

január
12%

6%
február
49%

apríl
3%
marec
6%

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

4.2 Opatrovateľská starostlivosť
Opatrovateľská starostlivosť je poskytovaná klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby.
Poskytujú ju kvalifikovaní opatrovatelia, ktorí absolvovali opatrovateľský kurz v rozsahu 220
hodín. Cieľom starostlivosti je pomoc fyzickej osobe pri všetkých úkonoch sebaobsluhy. Zameriava sa
na uspokojenie meniacich sa opatrovateľských potrieb osoby, skupiny osôb v kontexte prostredia,
v spoločenskom začlenení sa a to v rozsahu primeranom jeho schopnostiam, záujmom a zdravotnému
stavu.
Opatrovateľská starostlivosť spočíva z uspokojenia bio- psycho- sociálno- spirituálnych potrieb
klienta, pomoc pri seba obslužných činnostiach, pomoc pri vykonávaní hygienickej starostlivosti,
vyprázdňovaní, stravovaní, manipulácia s bielizňou.
Pre zefektívnenie a skvalitnenie opatrovateľskej starostlivosti sa do praxe zaviedlo vedenie
opatrovateľských spisov u všetkých klientov. Pre klientov na Úseku I. boli zabezpečené umývateľné
fľaše s mierkou na podávanie tekutín, aby sa zabránilo vzniku dehydratácie. Boli zabezpečené
antidekubitné matrace na lôžkovej časti všetkým klientom.

Dostali sme bezpečnostné pásy do

invalidných vozíkov pre klientov, biolampy a bezkontaktné teplomery od sponzorov.
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V rámci opatrovateľskej starostlivosti sa v roku 2021 zabezpečilo:
Sprievod klientov k odborným lekárom
Prvý polrok
Mesiac
počet

01/2021
10

02/2021
0

03/2021
4

Mesiac
počet

07/2021
16

08/2021
22

09/2021
23

04/2021
14

05/2021
14

06/2021
20

Spolu celkom
60

11/2021
9

12/2021
5

Spolu celkom
165

Druhý polrok
10/2021
30

novemberdecember januárfebruár
marec
5%
3%
6% 0%
3% apríl
8%

október
30
18%

máj
8%

jún
12%

september
14%

január

február

marec

apríl

máj

august
13%
jún júl

júl
10%
august

september

október

november

december

Zabezpečenie stravy klientom na izbu na úseku I
Prvý polrok
Mesiac
počet

01/2021
9 840

02/2021
13 780

03/2021
9 750

Mesiac
počet

07/2021
4 960

08/2021
5 280

09/2021
5 050

04/2021
4 850

05/2021
5 180

06/2021
4 550

Spolu celkom
47 950

11/2021
5 120

12/2021
4 980

Spolu celkom
78 230

Druhý polrok
10/2021
4 890

39

Domov dôchodcov Pažítková 2
november
7%
október
6%

december
6%

február

január
13%

september
6%

marec

február
18%

august
7%

marec
12%
júl
6% jún
6%

január

apríl
máj
jún
júl

máj
7%

apríl
6%

august

4.3 Rehabilitačná starostlivosť
Rehabilitácia predstavuje u seniorov dôležitý nástroj na udržanie kvality života. Cieľom
rehabilitácie je stabilizácia a udržanie funkcií a prevencia potenciálnych následných zdravotných
komplikácií, zlepšenie pohyblivosti, ale i prevencia dekubitov. Základom je motivácia a správna
komunikácia so seniorom. Rehabilitácia musí rešpektovať individuálny stav a možnosti seniora. Mala
by byť postupná, komplexná a cieľavedomá.
V organizačnej štruktúre máme 4

pracovné miesta na pozíciu fyzioterapeut. Zariadenie

pravidelne zverejňuje voľné pracovné miesta na danú pozíciu, avšak doteraz sa nám nepodarilo pracovné
miesto fyzioterapeuta obsadiť. V júni sme prijali maséra na polovičný úväzok, ktorý zabezpečuje
základné cvičenia.
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5 Technický úsek
Prvý polrok 2021 bol ovplyvnený pandemickou situáciou aj v rámci technického úseku. Z dôvodu čo
najväčšieho nastavenia bezinfekčnosti bolo nutné pristúpiť k nákupu germicídnych žiaričov pre zariadenie a
zrealizovať výmenu filtrov v čističkách vzduchu. Zvýšené nároky boli kladené aj na vnútorné vybavenie
zariadenia, hlavne práčovne, ktorá bola zaťažovaná viac ako v predchádzajúcom období. Po ústupe pandemickej
situácie zariadenie zahájilo deratizáciu interiéru a na úseku I. aj maľovanie a úpravu stien.

Došlo aj

k vymaľovaniu priestorov izieb v časti chodby na prízemí budovy, kde sa v rámci reprofilizácie lôžok
a schopnosti zabezpečiť oddelenie „čistej“ zóny od „špinavej“, v prípade nástupu ďalšej vlny pandémie,
presťahovali kancelárie, ktoré boli súčasťou vyšších poschodí. Všetky súvisiace práce boli k 31.12.2021
ukončené. Z dôvodu zastaralosti kuchynských zariadení sme pristúpili k servisu týchto zariadení. Všetky náklady
vynaložené na vyššie uvedené aktivity uvádzame prehľadne v tabuľke.
január

oprava plynovej sušičky - práčovňa

február

-

P.I.O., s.r.o.

191,94 EUR
-

výmena elektrického pohonu posuvnej

marec

brány + montáž germicídnych žiaričov

AT ELEKTRO,

na úseku II.

s.r.o.

1 399,12 EUR

montáž germicídnych žiaričov na úseku AT ELEKTRO,
apríl

I.

s.r.o.

1 723,25 EUR

lôžková časť

K.O.C.O., s.r.o.

19 440,00 EUR

murárske práce

Rudolf Vašek

623,00 EUR

maliarske a murárske práce na úseku I. máj

680,40 EUR
433,26 EUR
jún

servis kuchynských zariadení

KEMA SK, s.r.o.

1 226,94 EUR

maliarske a murárske práce na úseku I.
a úseku II.

113,28 EUR
4 260,00 EUR 6

Gabriel Bittera

11 140,00 EUR

zariadenia

Asanačná s.r.o.

300,00 EUR

revízia elektroinštalácie spotrebičov a

AT ELEKTRO,

bleskozvodu, montáž Led slín svietidla

s.r.o.

880,00 EUR

deratizácia interiéru a exteriéru

2975,88 EUR
3 362,64 EUR

386,76 EUR
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V druhom polroku 2021 sa zrealizovalo niekoľko projektov, ktoré bolo treba vykonať pre zlý technický stav,
havarijný stav, poprípade zmodernizovanie určitých činností.

júl

oprava kuchynského zariadenia - zlý technický stav

KEMA SK, s.r.o.

235,92 EUR

oprava kuchynského zariadenia - zlý technický stav

Technichlad, s.r.o.

1958,04 EUR

realizácia projektovej dokumentácie

HOKOBEL, s.r.o.

4260,72 EUR

čistenie kanalizácie - havarijný stav

ASAP-Group Sk, s.r.o.

inštalácia a prekládka telekomunikačnej siete -

august

1542 EUR

montáž a oprava elektrických zariadení opotrebovanie, nefunkčnosť

AT ELEKTRO, s.r.o.

386,76 EUR

metóda dezinfekcie v čase pandémie

AT ELEKTRO, s.r.o.

2385,37 EUR

rekonštrukčné a murárske práce

Gabriel Bittera

oprava a servis kamerového systému

HOKOBEL, s.r.o.

inštalácia germicídnych žiaričov - najefektívnejšia

september

5640 EUR
289,97 EUR

elektroinštalačné práce po rekonštrukčných a
október

murárskych prácach

AT ELEKTRO, s.r.o.

1323,36 EUR

oprava gastrotechniky - nefunkčnosť zariadení v
kuchyni a výdajni stravy

KEMA SK, s.r.o.

266,22 EUR

oprava mechanickej brány zabezpečujúca vstup do
areálu zariadenia- zaseknutím spôsobená nefunkčnosť AT ELEKTRO, s.r.o.

1077 EUR

elektroinštalačné práce na samostatnej prípoje na
elektrickú pec v kuchyni

AT ELEKTRO, s.r.o.

dodávka a montáž kamerového systému - Zmluva o

1153,94 EUR
13871,90

dielo

AT ELEKTRO, s.r.o.

osadenie nového lapača tukov - havarijný stav

ASAP-Group Sk, s.r.o.

servisné práce na záhradných mechanizmoch

HSQ Partner, s.r.o.

EUR
10204,8 EUR
721,5 EUR
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dodávka tepla a teplej vody OST výmenička -

EKOTECHNOLÓGIE,

havarijný stav - odstránenie

s.r.o.

november

montáž novej elektrickej pece - kuchyňa

GASTROLUX, s.r.o.

144 EUR

december

servis a oprava kosačky - zlý technický stav

HSQ Partner, s.r.o.

140 EUR

oprava gastrotechniky - kuchyňa a výdajňa stravy

KEMA SK, s.r.o.

9676,2 EUR

556,09 EUR

výmena jestvujúcich svietidiel v miestnostiach nevyhovujúci stav

AT ELEKTRO, s.r.o.

1797,16 EUR

nákup materiálu a zariadení pre údržbársku dielňu

OBI

1469,89 EUR
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6 Personalistika
V zmysle ustanovení zákona č.313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov
a podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č.
553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a zaraďovaní a odmeňovaní zamestnancov verejnej služby
vykonáva pracovné činnosti:


s prevahou duševnej práce

24 zamestnancov



s prevahou fyzickej práce

79 zamestnancov

Domov dôchodcov pri obsadzovaní pracovných pozícií dodržiava všetky predpisy a nariadenia
v súlade so zákonom číslo 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a ustanovenia zákona číslo 553/2003 Z. z.
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Pri výbere zamestnancov dbáme na to, aby prijímaní zamestnanci spĺňali kvalifikačné
predpoklady. Najmä u opatrovateľov musí byť splnená podmienka opatrovateľského kurzu s počtom
220 hodín.
Obsadzovanie pracovných pozícií v čase pandémie Covid – 19 nie je vôbec jednoduché. Výber
zamestnancov na pracovnú pozíciu opatrovateľa v zariadení Domova dôchodcov, bol za spolupráce
Úradu práce a sociálnych vecí. Pozvaný na pracovný pohovor bol každý záujemca, ktorý sa uchádzal o
pracovnú pozíciu opatrovateľa.
Pracovné pohovory končili s nezáujmom o pracovnú pozíciu zo strany uchádzačov. Vo väčšine
prípadov, samotní uchádzači nejavili záujem o pracovnú pozíciu. Vyjadrovali sa, že sa pracovného
pohovoru zúčastnili len z dôvodu, odporučenia Úradom práce.
Z uvedeného dôvodu a nezáujmu o pracovnú pozíciu, nie je ľahké a jednoduché, dopĺňať stav
zamestnancov.
Pracovné pozície zostávajú neobsadené. Keďže zamestnávateľ musí zabezpečiť riadny chod
nepretržitej prevádzky, zamestnanci pracujú aj nad rámec svojich pracovných úväzkov. Nadčasového
hodiny a všetky príplatky sú zamestnancom preplácané v súlade s dodržiavaním zákonných ustanovení.

44

Domov dôchodcov Pažítková 2
7 Využívanie hmotného a nehmotného majetku a materiálových zásob
Všetok hmotný a nehmotný majetok nachádzajúci sa v DD sa využíva podľa potrieb k svojmu
účelu. Materiálové zásoby sa účelne a hospodárne vydávajú zo skladov do spotreby a používania pre
zamestnancov a obyvateľov DD.
Ochrana a údržba spravovaného majetku a cenín
Dňa 31.12.2021 bola vykonaná riadna inventarizácia hmotného a nehmotného majetku, cenín,
skladových zásob, fondov a účtov, záväzkov a pohľadávok, cudzieho majetku organizácie, cudzieho
majetku v úschove Domova dôchodcov, pokladne obyvateľov, finančných prostriedkov na účtoch,
depozitoch a vkladných knižiek obyvateľov.

Por.

Úbytok +

preúčtovanie

preúčtovanie

Stav k

01.01.-

01.01.-

Zostatková cena

01.01.2021

31.12.2021

31.12.2021

k 31.12.2021

Čís.

Typ

1.

DNM

13 Softvér

0,00

6230,00

0,00

6230,00

2.

DHM

21 Stavby

1241490,53

40771,67

0

1282262,20

3.

DHM

22 Samost.hnuteľné veci a súb.

156178,24

13871,90

0

170050,14

4.

DHM

23 Dopravné prostriedky

31094,20

0

0

31094,20

5.

DDNM

18 Drobný dlhod.nehm.majetok

0

0

0

0

6.

DDHM

28 Drobný dlhod.hmot.majetok

35828,28

0

0

35 828,28

7.

DHM

31 Pozemky

219047,41

0

0

219047,41

35844,75

221981,29

232885,25

24940,79

8.

Účet

Prírastok +

Popis

112 Materiál na sklade
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8 Záver
V roku 2021 bol kladený dôraz na dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny. Prihliadalo
sa na využívanie jestvujúcich zdrojov. Výdavkové časti rozpočtu boli zabezpečované hospodárne pri
zabezpečení všestranných potrieb, starostlivosti a pomoci o obyvateľov, ako aj zamestnancov Domova
dôchodcov.
Zamestnanci DD zabezpečovali počas celého hodnoteného obdobia komplexnú starostlivosť a pomoc
obyvateľom, ktorí sú na to odkázaní.
Cieľom všetkých zamestnancov DD bolo a je aj naďalej umožniť prijímateľovi sociálnej služby,
bez výraznejšieho dopadu na doterajší spôsob života, vhodne voliť nástroje a formy sociálnej pomoci,
bez porušenia ľudských práv a slobôd s vysokou mierou tolerantnosti a s veľkou dávkou trpezlivosti.
Sme presvedčení a veríme, že tak ako doteraz nájdu vždy pochopenie a pomoc u svojho zriaďovateľa
MZ – MČ Bratislava - Ružinov.
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Príloha *

Tovary a služby – položka 630
-

632 - energia, voda a komunikácie: 117 618,42 € - úhrada faktúr za dodávky elektrickej
a tepelnej energie, plynu, vodného a stočného, za poskytnuté poštové a telekomunikačné
služby, služby internetovej komunikácie

-

633 – materiál: 332 125,38 € - úhrada za nákup a dodávky interiérového vybavenia,
telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia,
všeobecného materiálu, kníh, časopisov, novín, pracovných odevov, obuvi a pomôcok,
potravín, reprezentačné.
V súvislosti s výskytom COVID – 19 boli vo zvýšenej miere zabezpečované ochranné
prostriedky a pomôcky, hlavne dezinfekčné prostriedky, rúška na tvár, rukavice, ochranné
okuliare, štíty, jednorazové overaly, návleky, jednorazové obaly na rozvoz obedov pre
klientov v domácnosti.

-

634 – dopravné: 2 415,74 € - nákup paliva, servis, údržba a opravy výpočtovej
a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia, údržba
budov a priestorov DD.

-

637 – služby: 248 529,69 € - školenia, všeobecné služby, odvoz a likvidácia všetkých
druhov odpadu, revízie a kontroly zariadení, ochrana bezpečnosti práce a požiarna ochrany,
príspevok na stravovanie zamestnancov, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru,
rôzne poplatky, prídely do sociálneho fondu.
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