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Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA
(ďalej DSS a ZPB MEREMA) poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom NR SR č.
448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov prijímateľom na
základe
etického
a
odborného prístupu v
súlade
s
ochranou
ľudských
práv
a
základných
slobôd.
Poskytujeme komplexnú
celoročnú starostlivosť 52
prijímateľom
(mužom)
s mentálnym
a viacnásobným
postihnutím vo veku od
26 do 63 rokov, ktorí sú
na tento druh služby
odkázaní alebo je pre
nich tento druh sociálnej služby účelný. Okrem základnej starostlivosti je
prijímateľom poskytovaná zdravotná starostlivosť, rehabilitačná a terapeutická
starostlivosť (arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, Snoezelen
terapia, bazálna stimulácia, canisterapia). Zabezpečená je záujmová, rekreačná,
športová a kultúrno-spoločenská činnosť. Spokojnosť a dôstojný život našich
prijímateľov vnímame ako našu prioritu, všetky naše snahy smerujú k všestrannému
rozvoju osobnosti našich prijímateľov, k vytváraniu a udržaniu pracovných príležitostí
a k maximálnej dosiahnuteľnej miere sociálnej inklúzie. Špecifikom sú prijímatelia
ZPB, v prípade ktorých sa snažíme vytvárať životné podmienky, ktoré sú
porovnateľné s podmienkami intaktnej populácie. Zameriavame sa na zvyšovanie
schopnosti samostatného rozhodovania, samostatnosti a zodpovednosti
prijímateľov.
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V roku 2016 pokračovala transformácia
DSS a ZPB MEREMA podľa Stratégie
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb
a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike
a s Národných priorít rozvoja sociálnych služieb
na roky 2015 – 2020. Deinštitucionalizácia je
pojem, s ktorým sa slovenská verejnosť stretáva
stále častejšie. Nejde len o presťahovanie
prijímateľov do nového bývania, so samotným presťahovaním je spojená najmä nová
filozofia poskytovania sociálnych služieb. Táto filozofia je zameraná na prijímateľa
a poskytne mu spoločensky prijateľné a všestranne vyhovujúce bývanie. V našom
zariadení finišovali práce na Transformačnom pláne, ktorý bol schválený poslancami
BSK v júni 2016. Po jeho schválení sa naplno rozbehla činnosť interdisciplinárneho
transformačného tímu, ktorý
začal pripravovať podmienky
na realizáciu transformácie.
Pracovná skupina bola zložená
zo zástupcov BSK a DSS a ZPB
MEREMA a jej činnosť bola
koordinovaná
na
báze
pravidelných
pracovných
stretnutí, ktoré sa konali
minimálne
raz
týždenne.
V spolupráci
s realitnými
kanceláriami boli vo vybraných
lokalitách vyhľadávané pozemky a byty, ktoré museli spĺňať náročné kritériá (cena,
veľkosť a tvar pozemku, blízkosť komunity, možnosti bývania a starostlivosti
o domácnosť, práca a zamestnanie, trávenie voľného času, nadväzovanie
a udržiavanie spoločenských väzieb a začlenenie do bežného života spoločnosti).
Tým bola vytvorená základná predstava o možnostiach miestneho trhu
s nehnuteľnosťami. Každý vytipovaný pozemok a byt členovia pracovnej skupiny
osobne navštívili, zdokumentovali a ohodnotili v bodovacej tabuľke podľa
jednotlivých kritérií (súčasťou zberu údajov boli informácie o okolitej zástavbe,
stupni ochrany územia, hygienickej záťaži, majetkoprávnych vzťahoch a vecných
bremenách). Pri tejto príležitosti mali členovia pracovnej skupiny príležitosť
presvedčiť sa o nevyspytateľnosti a tvrdej realite fungujúcej na trhu
s nehnuteľnosťami. V súlade s Akčným plánom BSK (Podpora deinštitucionalizácie
sociálnych služieb v okrese Pezinok – DSS a ZPB MEREMA) prebiehala za aktívnej
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participácie členov pracovnej skupiny príprava podkladov verejného obstarávania na
zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Svetlo sveta uzrela požiadavka na verejné
obstarávanie, návrh rezervačnej zmluvy na nákup pozemkov a bytov a uznesenie,
ktoré presne stanovilo predmet záujmu pracovnej skupiny. Priebežne pokračovala
analýza možností využitia potenciálu zamestnancov na zabezpečenie transformácie
a na poskytovanie služieb v komunite, overovali sa postupy riadenia a motivovania
zamestnancov a účelovosť organizácie jednotlivých činností v kontexte
transformácie. V rámci rozvoja sociálnych zručností sa prijímatelia pod dohľadom
zamestnancov naďalej podieľali na nákupoch, príprave stravy, na starostlivosti
o domácnosť, praní, žehlení a drobných opravách. Všetky kroky smerujúce k
transformácii sú postupné a systematické, pričom ich výsledkom bude radikálna
zmena inštitucionalizovaného systému, ktorá umožní prijímateľom žiť v komunite
zmysluplným životom.

Uskutočnené aktivity DSS a ZPB MEREMA v roku 201 6
Rok 2016 sa niesol v znamení procesu transformácie a deinštitucionalizácie
zariadenia. Opäť sa uskutočnilo viac než sto kultúrno-spoločenských, športových,
vzdelávacích a rekreačných akcií, ktoré výrazne podporili sociálnu inklúziu
obyvateľov DSS a ZPB MEREMA a prispeli tak k skvalitneniu ich života
a zviditeľneniu sa v komunite.
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Najvýznamnejšie a zároveň najobľúbenejšie zo zrealizovaných aktivít
v roku 2016

Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktoré začína po Troch
kráľoch a končí pred Popolcovou stredou. Poznáme ich aj z nášho stredoeurópskeho
priestoru v predkresťanskom aj v kresťanskom kontexte. Toto obdobie bolo
charakteristické bujarou zábavou, kalorickými jedlami, maskami a veselými
tancovačkami. V posledných desaťročiach sú ľudové zvyky a tradície na ústupe
a tradíciu najmä v mestách získavajú
rôzne plesy a bály. Určitú tradíciu si
vybudoval aj Fašiangový ples MEREMY,
ktorého 22. ročník sa konal 4. februára
2016 v KDĽŠ v Modre. Privítali sme hostí
z 8 zariadení v pôsobnosti Bratislavského
a Trnavského samosprávneho kraja, pani
riaditeľku Odboru sociálnych vecí BSK
Mgr. Michaelu Šopovú, veľa priateľov a
známych, všetci nás svojou prítomnosťou
potešili a poctili. Plesalo viac než 100 pozvaných hostí. Tanečnými ukážkami
štandardných a latinskoamerických tancov prítomných ohúrili mladí tanečníci
z Trnavy. Nepredvádzali sme rôzne magicko – rituálne úkony, ktorými bolo obdobie
Fašiangov typické v minulosti, ale ako sa na správny ples patrí, veľa sa tancovalo,
jedlo a nechýbala ani bohatá tombola. Darčekovými košmi potešil šťastných
výhercov BSK, do tomboly prispeli spoločnosti Videri (reklamné a zľavové katalógy),
Palawi asia spa, Národná diaľničná spoločnosť a ďalší jednotlivci, ktorých
vymenovanie by zaplnilo nespočet riadkov. Nechýbali ani bohato zdobené torty.
O balónovú výzdobu sa opäť postarala spoločnosť Balloon DESING, s.r.o.
 Drotári z Meremy
Divadelný súbor AGAPE, ktorý tvoria prijímatelia Domova sociálnych služieb
a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre pod umeleckým vedením
Mgr. art. Martina Žáka naštudoval novú pôvodnú divadelnú hru DROTÁRI, s ktorou
získal na krajskej divadelnej prehliadke v Senci 2. Miesto. Inscenácia Drotári mala
premiéru v decembri 2015 v DSS a ZPB Merema pre rodinných príslušníkov
a sympatizantov zariadenia. Druhé verejné predstavenie mali naši Drotári
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 Plesajúca MEREMA 2016
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v priestoroch starej radnice v Modre na Vianočnom
zastavení. Obe predstavenia mali veľký úspech, čo
sa ukázalo 17. marca 2016 na 19. ročníku krajskej
súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti
„Stretnutie s malou Táliou“. Podujatie usporiadal
BSK a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom
v Senci a mestom Senec. Divadelníci z Meremy na
doskách seneckého Domu kultúry predstavili
divákom i odbornej porote svoju energiu, radosť zo
života a bezprostrednosť s veľkým očakávaním, čo
na to povedia odborníci. Po predchádzajúcich
úspešných predstaveniach More, Stroj času,
Fantomas sa vracia bola naša pomyselná latka vysoko nastavená a nechceme ju
podliezať. S veľkou dávkou pokory môžeme konštatovať, že sa nám hra podarila.
Hovorí o našej histórii, odkrýva korene slovenského národa a prostredníctvom
humoru približuje neľahké putovanie slovenských drotárov spod Tatier celým šírym
svetom. Rozpráva o remeselnom fortieli, tradíciách a láske k domovine, tiež
o viacročnej drotárskej skúsenosti našich prijímateľov, ktorých drotárske výrobky
zdobia nejednu domácnosť. Drotári boli úspešní. Porota pod vedením divadelného
a filmového režiséra pána Patrika Lančariča udelila súboru Agape 2. miesto
s návrhom na postup na celoslovenskú divadelnú súťaž do Rimavskej Soboty. Drotári
z Meremy si vďaka pozvaniu Mesta Modra uctili aj modranských učiteľov a svojim
vystúpením a drôteným srdcom zablahoželali k ich vzácnemu sviatku.

 Petang nás spája
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality vďaka finančnej podpore ČSOB
Nadácie zrealizovala projekt Petang nás spája, ktorý vyvrcholil 23.06.2016 už VII.
ročníkom petangového turnaja. Turnajové zápolenie a výborná nálada spojila 135
zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí s intaktnou populáciou. Pétanque je hra
určená pre každého, bez rozdielu veku, pohlavia, fyzickej a psychickej kondície, či
sociálneho začlenenia. Vďaka tomuto športu majú znevýhodnení ľudia vynikajúcu
príležitosť pre integráciu, ktorá je pre nich nenahraditeľná. Vďaka podpore ČSOB
Nadácie sa integrovaní športovci pripravovali na turnaj počas dvoch celodňových
workshopov, kedy si osvojovali pravidlá hry a metódy začlenenia znevýhodnených
hráčov do integrovaných tímov. Spoločný tréning vyvrcholil petangovým turnaj
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 Výmenné výstavy
Pestrofarebné obrazy talentovaných prijímateľov
sociálnych služieb Domova sociálnych služieb
a zariadenia podporovaného bývania Merema z
kolekcie MY 2015 sa z Musique Club Galerie v Modre
presúvajú do neďalekej Psychiatrickej nemocnice
Philippa Pinela Pezinok. Tamojší pacienti a návštevníci
si od 09. februára do 09. apríla 2016 budú môcť prezrieť
a kúpou aj podporiť ďalšie arteterapeutické aktivity
piatich nadšencov výtvarného umenia. Steny útulnej
kaviarničky Musique Club Galerie zase rozkvitnú
ukážkami z tvorby Heleny „Heluny“ Kujanovej. Autorka
svoje obrazy z obdobia 2001 – 2005 venovala na
podporu aktivít pacientov Pinelovej nemocnice. Predajná výstava potrvá do 09.
apríla 2016.
 Leto 2016 v MEREME
Horúce letné dni väčšina z nás vníma ako čas oddychu, zábavy
a dobrodružstiev. Mnohí z nás ich trávia pobytom pri vode, na horách, cestovaním po
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organizovaný pod záštitou
Domova sociálnych služieb
a zariadenia
podporovaného bývania
MEREMA
Modra.
„Meremáci“ pozvali svojich
priateľov z Bratislavského,
Trnavského a Košického
samosprávneho
kraja
zmerať si svoje sily, ale
najmä užiť si spoločnú hru
v prekrásnej
prírode
športového areálu Hotela
pod lipou v Harmónii. Turnaj slávnostne otvoril prvým nahodením „košóna“ pán
primátor Mesta Modra Mgr. Juraj Petrakovič. Víťazom turnaja sa stalo domáce
družstvo, bez odmeny však neodišiel nikto. Diplom za fair play hru a suveníry
pripomínajúce úžasný športový zážitok si odnášal každý z účastníkov.

6

svete, či spoznávaním nových kútov našej domoviny. Prijímatelia DSS a ZPB
Merema si tohtoročné leto opäť prežili aktívnym odpočinkom.
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Pohyb, dávku adrenalínu, pocit víťazstva. To všetko ponúka u nás v Mereme
veľmi obľúbený šport- petang. Ak petang – tak tréning, dôsledná poctivá príprava,
vrcholom ktorej sú zápasy a turnaje. Naši prijímatelia sa opäť snažili zdokonaľovať
v hre na tréningových ihriskách a svoje schopnosti a bojovnosť predviedli na
viacerých turnajoch poriadaných Slovenskou federáciou Pétanque. Spoločne sme sa
zúčastnili turnajov Centrope Cup Slovakia v Galante a Guľobranie na ihriskách
Sobodromu v Pezinku. Naši prijímatelia svojou hrou, zanietením a bojovnosťou
dokazujú, že v tomto športe majú veľké predpoklady k napredovaniu a darí sa nám
víťaziť.
Ďalšou obľúbenou aktivitou u nás v Mereme je turistika. Za peknou prírodou
nemusíme chodiť ďaleko. V okolí Modry, Harmónie a Piesku sú turistické chodníčky,

ktoré máme mnohokrát prechodené. Absolvovali sme
vychádzok a navštívili sme nádherné modranské lokality.

niekoľko turistických

Najväčšou motiváciou netrpezlivo očakávaným dobrodružstvom býva už
tradične letný rekondično-relaxačný pobyt. Toho roku sme využili ponuku našich
priateľov z Betánie Senec.
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Leto je aj o spoločných
zážitkoch
a zbieraní
nových skúseností. Svoje hrnčiarske umenie naši prijímatelia prezentovali na
Slávnostiach hliny 2016 v Modre, kde v súťaži o najkrajšiu vtáčiu búdku odborná
porota ocenila 2. miestom dielo nášho prijímateľa Štefana Gálika. Cieľom mnohých
našich prijímateľov je spoznávať pre nich ešte neobjavené kúty Slovenska
a nadviazať nové priateľstvá. To sa im splnilo. Leto vraj mení celoročnú klasiku na
niečo, čo nás nabíja novou energiou. Už teraz sa na to budúcoročné v Mereme
tešíme!
 Les Feuilles Mortes
Slnečné októbrové ráno prilákalo na petangové ihriská v areáli Hotela pod lipou
v Modre – Harmónii desiatky
vášnivých
hráčov
tradičnej
francúzskej hry Pétanque. Prišli si
vychutnať jej pôvab a zabojovať
o víťazstvo odmenené originálnymi
cenami
z kreatívnej
dielne
prijímateľovov Domova sociálnych
služieb a zariadenia podporovaného
bývania Merema. Turnaja sa
zúčastnilo 33 tímov, z ktorých 3 tímy
tvorili
práve
prijímatelia
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Šesť krásnych letných dní sme strávili v penzióne na brehu seneckých
Slnečných jazier. Blahodarné účinky slnečnej energie, plávanie, jazdu na vodnom
bicykli, prechádzky, sprievodné kultúrne podujatia v seneckom amfiteátri a tiež
v areáli Slnečných jazier, regeneráciu síl a pohodu si naši prijímatelia dosýta
vychutnali
a užili.
Plávanie sme trénovali aj
u nás doma v Mereme.
Vďaka
finančnej
a dobrovoľníckej pomoci
spoločnosti
Orange
máme zrekonštruovaný
bazén,
ktorý
sme
každodenne
využívali
k relaxu
a vodným
športom.
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spomínaného zariadenia, ktorí v tvrdej konkurencii skončili na 18., 30. a 33. miesto.
Víťazstvo si vybojovali mladí muži Andrej Fratrič a Martin Lampert z bratislavských
tímov Hohenlohe a Univerzum, druhé miesto získali Lucia Hagerová a Michal Sobolič
z pezinského tímu Spiders a tretie miesto
získali pre svoj klub Spiders Milan Sobolič
a Michal Bakyta, tesne pred Darinou
Rohaľovou
a Martinom
Žákom
z domáceho La Boule.
 Harmónia anjelov
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V priestoroch chráneného pracoviska
Musique club galerie v Modre sa 02.
Decembra 2016 uskutočnila vernisáž
umeleckých diel výtvarne nadaných
prijímateľov Domova sociálnych služieb
a zariadenia podporovaného bývania
Merema, pod názvom „Harmónia
anjelov“.
Umenie je balzam pre dušu, je terapiou a
relaxom zároveň. V živote ľudí so
zdravotným
znevýhodnením
má
nenahraditeľné miesto. Pod láskyplným vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie
Dariny Rohaľovej dokazujú páni Štefan Gálik, Branislav Šebesta, Jozef Novák,
Ladislav Garaj, Jozef Szabo a František Škrovánek svetu, že sú výnimoční. Napriek
tomu, že ich život nie je ľahký, ich výtvarný prejav a vystavované diela sú
obdivuhodné a inšpirujúce, zachovávajú autentický rukopis, vlastné vnímanie sveta,
a to je Hodnota . Tvorba našich umelcov je motivovaná ich vlastnou emóciou, často
vyúsťujúcou do expresívneho výtvarného prejavu. Je pretkaná fantazijnými
postavičkami, poéziou prírody, čarovnými detailmi a širokospektrálnou farebnosťou.

Zamestnávanie prijímateľ ov

Aktivity prijímateľov Meremy v pracovnej oblasti boli v roku 2016
nasmerované najmä na udržanie si zamestnania, čo sa u všetkých obyvateľov ZPB
naplnilo. Udržali si svoju prácu na chránených pracoviskách v Musique club galerie
a Sparmal, s.r.o. a vo firme Bonap. Práca našich prijímateľov napĺňa a poskytuje im
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V rámci programu ergoterapie sa prijímatelia Meremy aktívne zapájali do
práce v jednotlivých dielňach zameranej na výrobu keramiky, mydla, drôtených
výrobkov, košíkov z papiera a práci s plsťou. Popri práci v dielňach sa venovali práci v
záhradnom centre, v skleníku aj v bylinkovej záhrade.

Výročná správa o činnosti a hospodárení DSS a ZPB MEREMA v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2016 | jún 2017

nielen materiálne prilepšenie, ale aj zvyšovanie sebahodnotenia a sebavedomia,
o sociálnej inklúzii nehovoriac.
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Prehľad uskutočnených aktivít DSS a ZPB
Merema v roku 2016
Január: Merema víta Nový rok, Výstava
umeleckých diel prijímateľov DSS a ZPB
Merema „My 2015“, Novoročný petangový
turnaj, Zahájenie projektu „Varí celá
Merema“, Návšteva mestskej knižnice –
beseda
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Február: Fašiangový ples Meremy, Zahájenie projektu „ Oxygenoterapia“

11

Marec: Výstava umeleckých diel prijímateľov DSS a ZPB Merema „Výber z tvorby“,
Divadelné vystúpenie prijímateľov DSS a ZPB Merema - divadla Agape „Drotári“,
Veľkonočné trhy – prezentácia výrobkov, Krajská divadelná súťaž Stretnutie s malou
Táliou - postup na celoslovenskú súťaž do Rimavskej Soboty, Slávnosti jari –
prezentácia kreatívnej dielne, Veľkonočná šibačka, Divadelné vystúpenie Agape pre
učiteľov Mesta Modra
Apríl: Vernisáž výstavy Nový ateliér, Petangový workshop I. pre ZSS v zriad.
pôsobs.BSK, Návšteva výstavy Autosalón 2016 Incheba, Benefičný koncert Chyťme
sa za ruky Galanta, Návšteva mestskej knižnice- výmena kníh, Petangový turnaj
Guliverov pohár
Máj: Výstava obrazov Petra Hrušku „IN MEMORIAM“, Koncert Utrechtského
orchestra, Divadelné vystúpenie Agape
„MORE“ ku Dňu matiek, Fakultatívny
výlet Košice, Petangový workshop II. pre
ZSS v zriad. pôsob.BSK, Šikovný jarmok –
prezentácia výrobkov, Turistický výstup
na Filagóriu, Stolnohokejový turnaj
Jún:
Vystúpenie divadla Agape na
celoslovenskej div. súťaži v Rimavskej
Sobote - Cena diváka, Benefičný koncert
pre kl. Meremy „Stará jedáleň“, Petangový
turnaj „MIX 2016“, Lions day – športový
deň pre kl. Meremy, Bábky na mlyne Divadelné vystúpenie Agape – Drotári,
Športový deň, Keramické trhy –
prezentácia výrobkov, Deň otvorených

Júl: 11. Ročník športovo-zábavných
hier, Varím, varíš, varíme víkendové
varenie,
Chráňme
dedičstvo našich otcov – zahájenie
projektu, Návšteva keramického
múzea, Petangový turnaj –
MILUjeme petang
August: Rekreačný pobyt na
Slnečných jazerách, Rozlúčka
s letom
September: Slávnosť hliny –
prezentácia výrobkov, Petangový
turnaj – Guľobranie, Modranské Vinobranie – prezentácia výrobkov, Divadelný
festival – Drotári, Návšteva miestnej knižnice – výmena kníh
Október: Petangový turnaj La Boule, Varí celá Merema – pokračovanie projektu,
Spievame na ľudovú nôtu – spevácka súťaž, Nový ateliér – vernisáž, Habánske dvory
– exkurzia, Zelený deň – športovo-vedomostné dopoludnie, 8. roč. plaveckých
pretekov, Deň otvorených ateliérov – prezentácia tvorby
November: Stolnotenisový turnaj GEREULATA, Vianočné trhy MPSVR SR –
prezentácia výrobkov
December: Výstava prác prijímateľov DSS a ZPB Merema „My 2016“, Adventné
divadelné vystúpenie spojené s pohostením pre rodičov, príbuzných a sympatizantov
DSS a ZPB Merema, Vianočné inšpirácie, Trhy bez bariér, Vianočné zastavenie,
Vianočné trhy, Štedrovečerný stôl – odovzdanie darčekov, Silvestrovská zábava
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modranských záhrad,
Súťaž
v hádzaní šípkami na terč, Pestrý
deň, Medzinárodná rybárska súťaž
Zlatá rybka, VII. roč. petangového
turnaja, Fakultatívny výlet –
Thermalpark, Priateľská návšteva
DSS
Medveďov,
Petangový
miniturnaj
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Dobrovoľníctvo v DSS a ZPB Merema
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V roku 2016 sa do dobrovoľníckej činnosti zapojilo 21 dobrovoľníkov –
sympatizantov Meremy, ktorí spoločne odpracovali 430 hodín. Počet zapojených
dobrovoľníkov, činnosti na ktorých participovali a sumár odpracovaných hodín je
zhrnutý v nasledovnej tabuľke a grafoch:
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Dobrovoľnícke aktivity

Počet
dobrovoľníkov

Počet
hodín

Kultúrno-spoločenské aktivity

11

79

Výlety a rekreácie

3

224

Športové aktivity

7

127

Spolu

21

430

odpracovaných

Ročná účtovná uzávierka 2015 a jej zhodnotenie:
M a j e t o k:
Ku dňu účtovnej uzávierky predstavoval HIM majetok organizácie hodnotu:
Majetok obstarný z prost. VUC KZ 41

474 577,46

Majetok obstaraný z prost ŠR KZ 111

20 843,69

Majetok obstaraný z darov KZ 70

1 097,20

Majetok spolu

496 518,35 €

Obstarávacia cena dlhodobého majetku k 31.12.2016 v €
SU
013
018
019

OC k 31.12.2015

Prírastky / úbytky OC k 31.12.2016
v roku 2016
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Rozbor hospodárenia DSS a ZPB MEREMA za rok 2016
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021

1 258 853,12

1 258 853,12

022

114 766,06

114 766,06

023

45 156,01

23 348,43

68 504,44

025
026
028
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029

15

031

17 911,23

17 911,23

032
celkom

1 436 686,42

23 348,43

1 460 034,85

Bankové účty:
K 31.12.2016 boli na bankových účtoch uvedené stavy finančných prostriedkov:
Výdavkový účet 7000470960/8180

0,00 €

Príjmový účet

7000470952/8180

0,00 €

Darovací účet

70004701007/8180

0,00 €

Sociálny fond

7000470995/8180

1 846,59 €

Depozit mzdy

7000470987/8180

62 907,11 €

Depozit obyvat. 6015-23922112/0200

91 853,77€

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2016:
Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 11.12.2015 prerokovalo a schválilo
rozpočet BSK na rok 2016. Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 102/2015 nám boli
stanovené záväzné limity na rok 2015:
Príjmy

148 170,00

Dotácie

761 530,27

Kapitálové výdavky

28 500,00

Počet prijímateľov

50

Čerpanie rozpočtu:

príjmy

Schválený
rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

146 670,00

146 853,88

148 170,00
Z toho
Príjmy
nájomného
Predaj
služieb

0,0

z

0,0

0,0

výrobkov,
140 000,0

140 000,0

137 338,15

4 670,0

4 670,0

4 924,98

2 000,0

2 000,0

221,79

Úroky z účtov

,0,0

0,0

0,0

Príjem z darov

1 500,0

0,0

0,0

Stravné
Príjem
dobropisov

z

Príjmy
plnenia

z poist.

0,0

0,0

Vratky
depozit

mzdy

0,0

0,0

4 368,96
0,0

Výdavková časť / v € / :
výdavky
Mzdy KZ 41

schválený
427 139,46

upravený

skutočnosť

zostatok

464 040,72

464 040,72

0
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Príjmová časť / v € /:
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Odvody
poisťovní

do

Tovary, služby
KZ 41

149 547,29

159 400,63

159 400,63

0

181 818,52

172 151,06

172 151,06

0

0,00

0
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Tovary služby
KZ 70
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1 500,0

0,0

Transféry

3 025,0

2 568,64

2 568,64

0

Kapitálové
výdaky

28 500,0

27 259,00

27 259,00

0

790 030,27

825 420,05

825 420,05

0

Výdavky spolu

Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľov DSS / v € / :
položka

EON celkom

610 mzdy
620 odvody
631 služobné cesty

DSS
CP
prijímateľov

42 EON/ prijímateľ/
mesiac

464 040,72

321 184,80

637,27

159 400,63

109 364,73

216,99

0,00

0,00

0,0

632 energie

60 484,75

40 597,39

80,55

633 materiál

73 401,64

54 403,08

107,94

634 dopravné

6 173,61

6 173,61

12,25

635 opravy údržba

2 254,63

2 254,63

4,47

0,00

0,00

29 836,43

16 782,50

33,30

2 568,64

2 568,64

5,10

798 161,05

553 329,38

636 nájomné
637 služby
640 transfery
medzisúčet
Z
toho
fakultatívne ter.

0

0

0

1 097,87
0

Súčet l

798 161,05

553 329,38

1 097,87

odpisy

26 834,40

26 834,40

53,24

824 995,45

580 163,78

Súčet 1 + odpisy

1 151,11

Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľov ZPB / v € / :
EON celkom

ZPB
prijímateľov

610 mzdy

464 040,72

32 160,50

335,01

620 odvody

159 400,63

11 348,00

118,21

0,00

0,00

0,00

631
cesty

služobné

8 EON/prijímateľ/mesiac

632 energie

60 484,75

3 802,26

39,60

633 materiál

73 401,64

349,26

3,64

634 dopravné

6 173,61

0,00

0,00

635
údržba

2 254,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 836,43

627,18

6,53

2 568,64

0,00

0,00

798 161,05

48 287,20

502,99

0,00

0,00

0,00

Súčet 1

798 161,05

48 287,20

502,99

odpisy

26 834,40

0,00

0,00

opravy

636 nájomné
637 služby
640 transfery
medzisúčet
Z toho
terapie

fakult.

Súčet 1 + odpisy

824 995,45

48 287,20

502,99
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položka
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Kapitálové výdavky:

19

V roku
2016
sme
evidovali
kapitálové
výdavky na nákup
špeciálneho
automobilu
Citroen
Jumper so zdvíhacou
plošinou
vo
výške
27 259,0 eur. 23 000
sme získali dotáciu so
ŠR
a 4259,0
bola
dotácia z BSK.

Pohľadávky:
DSS a ZPB Merema neevidovala v roku 2016 žiadne
pohľadávky.

krátkodobé a dlhodobé

Krátkodobé záväzky:
Ku dňu účtovej závierky sme evidovali tieto krátkodobé záväzky: / v € /
Zamestnanci 331
Daň zo závislej činnosti

36 437,20
342

Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
336
Dôchodkové pripoistenie 379

4 471,97
21 682,10
16,60

Príspevky OH

299,24

Záväzky spolu

62 907,11

Rezervy:
O rezervách sme účtovali - na odchodné a životné jubileá vo výške 1 286,00 €
Neuhradené faktúry:
Ku dňu 31.12.2016 neevidujeme žiadne neuhradené faktúry.

Nevyfakturované dodávky:
Nevyfakturované dodávky za potraviny, telefón evidujeme vo výške 753,42 €.
Náklady budúcich období:
Náklady budúcich období vykazujeme k 31.12.2016 vo výške 76,91. Náklady sa týkajú
pomernej časti poistného prislúchajúceho do roku 2017.
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Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie
alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016.
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Základné identifikačné údaje Domova sociálnych služieb a zariadenia
podporovaného bývania MEREMA
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Právna forma: rozpočtová organizácia
Názov organizácie: Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania
MEREMA
Sídlo organizácie: Pri starom mlyne 1, 900 01 Modra
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Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Duban
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Zápis do registra poskytovateľov: 3.8. 2009
Pod číslom: 71/2009 – soc
IČO: 00654795
DIČ: 2020685667
Forma sociálnej služby: pobytová sociálna služba – celoročná
Kontakt: 033/6473601, 0905401148
e – mail: merema@merema.sk
Kontakty:

Mgr. Ján Duban – riaditeľ
0905401148
merema@merema.sk
Zuzana Čepcová – zástupca riaditeľa
033/6473601
cepcova@merema.sk
Mgr. Milada Barčíková – koordinátor sociálnej rehabilitácie
0918814776
gasparecova@merema.sk
Mgr. Roman Repčík, PhD. – zástupca riaditeľa pre dislokované pracovisko
033/6474947

repcik@merema.sk
Eva Márová – sociálny pracovník
033/6473601
marova@merema.sk
Iveta Baxová – vedúca ekonom. prev. úseku
033/6473601
merema@merema.sk

033/6473601
dobsovicova@merema.sk
Ružena Mičunková – úseková sestra pre dislokované pracovisko
033/6474947
merema@merema.sk
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Libuša Dobšovičová – ekonóm
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Miesto spracovania Výročnej správy o činnosti a hospodárení za rok
2016:
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA. Pri starom
mlyne 1, 900 01 Modra
Dátum spracovania správy:
29.6. 2017
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Osoby zodpovedné za vypracovanie správy:
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Mgr. Ján Duban, riaditeľ

........................................................

Zuzana Čepcová, zástupkyňa riaditeľa

.......................................................

Mgr. Roman Repčík, PhD., zást. riad. pre dislok. prac. ...............................................

Mgr. Milada Barčíková, koor. soc. rehab.

................................................... .......

Libuša Dobšovičová, ekonómka

.......................................................

