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1. 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 

 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Ján Duban 

 

Zápis do registra poskytovateľov: 03.08.2009 

 

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 

 

 

 

 



2. Poslanie, vízia a ciele Domova sociálnych služieb a zariadenia 

podporovaného bývania Merema 
 

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 klientom na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou 

ľudských práv a základných slobôd.              

 

Spokojnosť a dôstojný život našich klientov vnímame ako našu prioritu, všetky naše 

snahy smerujú k všestrannému rozvoju osobnosti našich klientov, k vytváraniu a udržaniu 

pracovných príležitostí a k maximálnej dosiahnuteľnej miere sociálnej inklúzie.  

 

Primárnym poslaním DSS a ZPB MEREMA je systematické zabezpečovanie dôstojných, 

plnohodnotných, na úcte a empatii založených podmienok každodenného života pre našich 

klientov, ktorých situácia vyplýva zo stupňa jeho zdravotného postihu, zníženej funkčnosti 

horných a dolných končatín a rôznych zdravotných komplikácií spojených s mentálnym 

(prípadne ďalším zmyslovým) postihnutím. Nevyhnutným princípom je rešpektovanie 

individuálnej jedinečnosti každého z nich.       

 

Špecifikom sú klienti 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 klientov. 

 

Víziu pre nás predstavuje cesta našich klientov smerujúca k naplneniu ich kapacít 

(mentálnych, osobnostných, sociálnych, pracovných) v rozsahu primeranom ich potrebám, 

možnostiam, schopnostiam, zručnosti a vôľovým vlastnostiam.  

 

 

Na poslanie DSS a ZPB Merema nadväzuje  naša vízia, s ktorou úzko súvisí stratégia  

cieľov stanovených na rok 2012: 

 

 

1. V oblasti zvyšovania kvality sociálnych služieb je našim hlavným cieľom 

všestranný prospešný rozvoj osobnosti našich klientov. Prostriedkom 

k dosiahnutiu tohto cieľa je vysoko individuálny prístup ku každému z nich. 

Dôležitými činiteľmi pri plnení našich cieľov je akceptovanie slobodnej voľby 

a výberu cieľov z hľadiska klientov, komunikácia, empatia, tvorivosť, tímová 

spolupráca a sústavné vzdelávanie. V globále nám tieto činitele poskytujú 

široké spektrum aktivít zameraných na rozvoj prijímateľov sociálnych služieb. 

 

 

Čiastkové ciele: 

 

 implementácia základných metód bazálnej stimulácie, 

 vytvorenie priestorov na  Snoezelen terapiu,  

 sústavná podpora samostatnosti, budovanie a fixovanie zručností, 

návykov vo všetkých oblastiach existencie klientov, 

 vytvorenie priestorov ZPB pre ďalších 4 klientov, 

 zdokonaľovanie a prehlbovanie práce s dobrovoľníkmi, 

 podpora klientov v  uplatnení sa na voľnom trhu práce, 



 fundraising a realizácia projektov zameraných na zvýšenie kvality 

poskytovaných sociálnych služieb, 

 zvyšovanie kvality poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,. 

Skvalitniť ošetrovateľský proces tak, aby informácie a správy boli 

integrované ( zdravotník, sociálny pracovník, rodina ....), 

  pri zavádzaní nových štandardov kvality sa zamerať na špecifický 

prístup ku klientovi, čo možno dosiahnuť len na základe etického a 

odborného prístupu prostredníctvom kvalitného personálu, 

 veľký dôraz v rámci ošetrovateľskej starostlivosti je potrebné zamerať 

na prevenciu:  vyhľadávanie možných príčin ochorenia ( pravidelné 

interné a stomatologické prehliadky, očkovanie proti chrípke, kontrola 

krvného tlaku ), 

 predchádzanie vzniku dekubitom používaním antidekubitných 

matracov, rehabilitáciou formou klasickej masáže a cvičeniami.  

 

 

 

2. V ekonomickej a materiálno-technickej oblasti je našim hlavným cieľom 

hospodárnosť a efektívne využívanie zverených  finančných prostriedkov. 

 

Čiastkové ciele: 

 

 ochrana majetku, 

 napĺňanie legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva, 

 úprava časti priestorov DSS - vytvorenie ZPB, 

 modernizácia technického vybavenia práčovne a kuchyne, 

 zefektívnenie komunikácie pri tvorbe jedálnych lístkov (klient -

zamestnanec), 

 preferovanie zdravého životného štýlu (výber potravín s vysokou 

biologickou hodnotou). 

 

 

3. V oblasti personálneho zabezpečovania : 

 

 

 systematické a kvalitné vzdelávanie zamestnancov, ktoré bude 

smerovať k uplatňovaniu nových trendov a postupov pri poskytovaní  

sociálnych služieb, 

 vytváranie priaznivých pracovných podmienok s cieľom  motivácie 

zamestnancov k vyšším výkonom. 

 

 

 

Stanovené ciele pre rok 2012 sme takmer v plnej miere naplnili. Niektoré z cieľov majú 

dlhodobejší charakter a v ich napĺňaní budeme pokračovať i v nasledujúcom období. 

 

 

 



3. Profil Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného 

bývania Merema 
 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA /ďalej DSS 

a ZPB Merema/ bol založený v roku 1966 vo Svätom Jure. V roku 1996 bola budova vrátená 

pôvodnému majiteľovi a naši  klienti boli presídlení do priestorov rekreačného zariadenia 

v Modre Harmónii. Z dôvodu skvalitnenia života klientov sme v roku 2003 v Modre –

Kráľovej vybudovali dislokované pracovisko, ktoré je bezbariérové a plne vyhovujúce 

čiastočne imobilným ľuďom, pre ktorých boli priestory v Harmónii nevyhovujúce.  

 

                      
             Harmónia                                                                              Kráľová 

 

V DSS a ZPB Merema   poskytujeme  sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov. Poskytujeme  komplexnú celoročnú starostlivosť 54 občanom (mužom) 

s mentálnym a viacnásobným postihnutím v súčasnosti vo veku od 22 do 59 r. Nami 

poskytované služby zahŕňajú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálnu 

rehabilitáciu, základné sociálne poradenstvo, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, 

stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné 

dary. Zabezpečujeme a poskytujeme terapeutickú (arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, 

ergoterapia, fytoterapia, canisterapia, bazálna stimulácia), záujmovú (šport, kultúra) a 

rekreačnú činnosť. Tiež vytvárame podmienky na vzdelávanie klientov. Veľkú dôležitosť 

kladieme na vypracovanie individuálnych plánov  a spoluprácu multidisciplinárnych tímov pri 

napĺňaní cieľov našich klientov.  

 

               

                         Canisterapia            Jarné upratovanie 

  



 

Kapacita zariadenia je k 31.12.2012 - 50 miest.  

   

Kapacita DSS Merema je celkovo 42 miest: 

 

 pracovisko Pri starom mlyne 1, Modra - Harmónia je 22 miest, 

 dislokované pracovisko, Partizánska 57, Modra - Kráľová je 20 miest.  

 

 

 

 

 

Kapacita ZPB Merema je celkovo 8 miest: 

 

 pracovisko Pri starom mlyne 1, Modra - Harmónia sú 4 miesta, 

 dislokované pracovisko, Partizánska 57, Modra - Kráľová sú 4 miesta. 

 

 

Harmónia 
52% 

Kráľová 
48% 

Kapacita DSS Merema 

Harmónia 
50% 

Kráľová 
50% 

Kapacita ZPB Merema 



Organizačná štruktúra DSS a ZPB Merema  

Úsek riaditeľa:     1 riaditeľ 

Úsek zdravotný :    1 vedúci zdravotného úseku 

       5 zdravotná sestra 

5       opatrovateľka 

Úsek ekonomicko-prevádzkový:   1 vedúci ekon.-prev. úseku – referent 

1 ekonóm 

1 správca budov, vodič, skladník 

1 referent stravovania 

2 kuchár 

2 pomocný kuchár 

1 šička, práčka 

2 upratovačka 

1 záhradník, údržbár 

3 strážnik, kurič, údržbár, vodič 

 

Úsek sociálno-terapeutický:               1 koordinátor poskytovania sociálnej

        rehabilitácie      

4 inštruktor sociálnej rehabilitácie 

4          inštruktor pracovnej terapie 

 

 

Dislokované pracovisko Modra – Kráľová 

Zástupca riaditeľa dislokovaného pracoviska: 1 inštruktor sociálnej rehabilitácie 

Úsek zdravotný:     1 úseková sestra 

5 zdravotná sestra 

6 opatrovateľka 

1 rehabilitačný pracovník 

Úsek prevádzkový:     2          strážnik, kurič, údržbár, vodič 

2          pomocníčka v kuchyni, šička 

2 upratovačka, práčka 

 

Úsek sociálno-terapeutický:                 2  inštruktor sociálnej rehabilitácie 

 

 

 



4. Poskytované služby a aktivity DSS a ZPB Merema v roku 2012 
 

 

V DSS Merema na základe Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine č. 009/2009 zo dňa 22.06.2009  

poskytujeme sociálne služby dospelým s duševnými poruchami a poruchami správania, ako aj 

kombináciou duševných porúch a porúch správania s telesným postihnutím, ak sú odkázaní na 

pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o 

sociálnych službách. 

  

 V ZPB Merema na základe Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine č. 009/2009 zo dňa 22.06.2009 

poskytujeme sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je 

schopná viesť samostatný život. 

 

 Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby (Registračná karta DSS a ZPB Merema) : 

 

 v DSS Merema poskytujeme  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, 

stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné 

vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť, utvárajú sa 

podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí, 

 

 v ZPB Merema poskytujeme ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, 

vykonáva sa sociálna rehabilitácia. 

 

 Forma poskytovanej sociálnej služby v DSS a ZPB Merema je celoročná pobytová. 

 Poskytuje sa fyzickým osobám na nasledovných pracoviskách: 

 

 DSS Merema 

 pracovisko Pri starom mlyne, Modra - Harmónia  

 dislokované pracovisko, Partizánska 57, Modra - Kráľová   

 

ZPB Merema  

 pracovisko Pri starom mlyne, Modra - Harmónia  

 dislokované pracovisko, Partizánska 57, Modra - Kráľová  

 

 

 

Uskutočnené aktivity DSS a ZPB Merema v roku 2012 

 

Našu činnosť sme v roku 2012 zamerali na realizáciu  aktivít, ktoré v plnej miere 

prispeli k rozvoju osobnosti klientov, k samostatnosti, nezávislosti, k naplneniu ich cieľov, k 

sociálnej inklúzii a zvýšeniu kvality ich života, ako aj k zvýšeniu kvality nami poskytovaných 

sociálnych služieb. Spolu s našimi klientmi sme sa zúčastnili rôznych spoločensko – 

kultúrnych a športových podujatí, ktoré významným spôsobom prispeli k ich sebarealizácii. 

Za mnohé spomenieme účasť na pokračovaní projektu Otvorená akadémia na 

Schaubmarovom mlyne v Pezinku, kde naši klienti rozvíjali svoje výtvarné nadanie a koncert 

Chyťme sa za ruky v  Galante, na ktorom pravidelne vystupujú hviezdy slovenského 

šoubiznisu. Veriacich klientov nadchlo podujatie Viera a svetlo. Tradične sme usporiadali 



fašiangový karneval, stretnutie s minulosťou sprostredkoval Historický festival na Červenom 

kameni, návštěvou nás poctil Ronald McDonald, maskot známej siete fastfoodových 

reštaurácií. Herecké nadanie našich klientov sme naďalej rozvíjali a  vystúpenia v Trnave, 

Modre i Bratislave zaznamenali veľký úspech. Výrobky našich klientov sme prezentovali na 

keramických trhoch, veľkonočných trhoch, na Vinobraní, Remeselných trhoch v Piešťanoch a 

tiež vianočných trhoch v Modre, Pezinku i v Bratislave. Významným nami organizovaným 

športovým podujatím bol 3. ročník petangového turnaja, ktorý mal vysokú úroveň. Na jar sme 

sa spoločne s našimi dlhoročnými priateľkami z Medveďova slnili na termálnom kúpalisku vo 

Veľkom Mederi a rôzne letné športové aktivity sme vyskúšali v rámci akcie Lions day. 

Začiatkom septembra sme sa zabavili na žilinskej Jašidieľni, ktorá bola venovaná antickej 

tématike a bodkou za letom bol týždeň strávený na brehu Jadranského mora v Chorvátsku. 

Záver roka bol ako vždy venovaný rodičom, príbuzným a známym na oslave Mikuláša 

a štedrovečernému posedeniu pri slávnostne prestretom stole.   

 

 

 

             
    

       Divadelné predstavenie – ďakovačka                            3. ročník petangového turnaja 

 

 

 

 

             
        

     Termálne kúpalisko Veľký Meder                        Otvorená akadémia, Schaubmarov mlyn 

 



            
                     Viera a svetlo                                                             Chorvátsko 

 

                    
                      Lions day                                                                Ronald McDonald 

 

                                                               
                    Fašiangový  karneval                                            Jašidieľňa Žilina 

 

           
               Mikulášska besiedka                                                               Vianoce 

 



Zrealizované projekty 

 

V roku 2012 sme získali finančnú podporu na 6 projektov, vďaka realizácii ktorých bolo 

umožnené znevýhodneným ľuďom skvalitniť  život a pre mnohých z nich urobiť veľký krok 

nasmerovaný k samostatnosti a nezávislosti.  

 

Harmónia bylín 

Nadácia VÚB v rámci grantovej výzvy zamestnaneckých projektov Pre nádej finančne 

podporila projekt pána Martina Kotáska - Harmónia bylín, ktorý bol  zameraný na rozšírenie 

ergoterapeutických aktivít klientov nášho zariadenia. Počas roka sme v Mereme vybudovali 

skleník na pestovanie, rozmnožovanie a uskladnenie liečivých bylín a ktorý zabezpečuje 

činnosť klientom zariadenia  i v zimnom období. Dopestovaný bohatý sortiment byliniek je 

využívaný na aromaterapiu a fytoterapiu. Harmónia bylín  nadväzuje na projekt Fytoterapia 

podporený nadáciou VÚB v roku 2008, prostredníctvom ktorého sme vybudovali v DSS a 

ZPB Merema záhradné centrum. Oba projekty vzájomným prepojením prispeli k sociálnej 

inklúzii - spájaniu svetov znevýhodnenej a intaktnej populácie.  

 

 

                
  Harmónia bylín        Kulinárium 

            

                                                                                                                       

 Kulinárium 

Projekt Kulinárium, ktorý sme uskutočnili vďaka grantovému programu Prekročme spolu 

bariéry Nadácie Orange, v spolupráci so šéfkuchárom firmy  BonApp Petrom Múčkom 

a seniormi z nášho regiónu umožnil 8 mladým mužom varením urobiť výrazný krok 

k naplneniu svojich cieľov. 

Projekt rozšíril vedomosti a sociálne zručnosti týchto ľudí v jednej z oblastí nevyhnutných 

k osamostatneniu, a to je varenie. Absolvovaním prípravných tréningových stretnutí a kurzu 

varenia získali naši klienti nové skúsenosti v dosiaľ pre nich málo známej oblasti pod 

odborným vedením profesionála. Dedičstvo svojich mám sme uchránili vďaka nestarnúcim 

seniorom, ktorí nás zasvätili do tradičných receptov nášho regiónu. Výstupom tejto tímovej 

spolupráce je nielen využitie získaných skúseností v reálnom živote, ale i zhrnutie získaných 

obľúbených receptov  a zostavenie receptára v podobe kalendára, ktorý môže poslúžiť ďalším 

začiatočníkom i pokročilým.   

 

 



Stroj času 

Keď sa pozrieme do histórie, tak človek najviac vždy túžil po troch veciach - mať moc, slávu 

a bohatstvo. Práve na to sme sa v divadelnom predstavení „Stroj času“ pokúsili  poukázať . V 

projekte, ktorý sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Orange, sme hľadali odpovede na 

otázku, či je možné cestovať do minulosti a zmeniť ju alebo ísť do budúcnosti a vyhnúť sa 

následkom. Všetci, ktorí naše predstavenie videli, si urobili úsudok sami a vybrali si hodnoty, 

ktorými sa chcú v budúcnosti riadiť. 

 

                       

                Stroj času              Môj sen 

 

Môj sen 

 

Michal Tanko je klient DSS A ZPB Merema. Je to šikovný, fyzicky zdatný a pracovitý 

človek. Mišovou veľkou túžbou bolo pracovať, byť užitočným. Jeho ambíciou je byť 

plnohodnotným človekom, ktorý za svoju poctivú a svedomitú prácu dostáva primerané 

finančné ohodnotenie. Vďaka novým možnostiam, no najmä vďaka entuziazmu vedenia 

a pracovníkov DSS a ZPB Merema sa podarilo to, čo malo byť prirodzeným už dávno, že 54 

ročný muž chodí denne do práce. A vďaka Nadácii SPP na podporu individuálnych plánov 

klientov sociálnych zariadení má Michal okrem riadnej dennej práce v zamestnaní-chránenom 

pracovisku aj prácu, ktorá mu je zároveň koníčkom, a to je kosenie trávy. 

 

P. S. Ak aj vy potrebujete pokosiť trávnik, ozvite sa nám do Meremy. Michal Tanko sa určite 

poteší... 

 

Komunikačný tablet 

Vďaka Nadácii SPP sme mohli zabezpečiť pre nášho klienta Petra Hrušku tablet 

s komunikačným softwarom, ktorý je určený na tvorbu tabuliek pre klientov, ktorí môžu 

komunikovať len alternatívnymi spôsobmi –  dokážu len s ťažkosťami hovoriť a písať. 

Zakúpený prístroj ponúka iné spôsoby interakcie. Prostredníctvom tabletu a komunikačného 

softwaru sme začali zlepšovať Petrove komunikačné zručnosti (konkrétne augumentatívnej 

a alternatívnej komunikácie) , čím dosiahneme významné kvalitatívne zlepšenie jeho 

schopnosti interakovať s prostredím.  



                    

 Komunikačný tablet                  Prvé kroky SNOEZELEN 

 Snoezelen 

Dotácia od MPSVR SR a finančná podpora BSK nám umožnila zakúpenie pomôcok 

a materiálneho vybavenia na SNOEZELEN terapiu.  SNOEZELEN je multifunkčná metóda, 

ktorá sa realizuje v príjemnom a špeciálne upravenom prostredí pomocou svetelných a 

zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie intenzívnych zmyslových 

pocitov. Spočíva vo vytvorení príjemných zmyslových zážitkov, ktoré stimulujú primárne 

zmysly bez potreby intelektuálnej aktivity. Je určená najmä pre osoby s vývinovými 

poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím. Sme presvedčení o tom, 

že koncepcia SNOEZELEN významne skvalitní nami poskytované služby, rozšíri škálu 

zážitkov a možností. 

Ďakujeme všetkým sponzorom a sympatizantom Meremy, s ktorými sa nám úspešne 

darí zdolávať prekážky na ceste za kvalitnejším životom. 

 

Dobrovoľníctvo v DSS a ZPB Merema  

V roku 2011 sme  vypracovali dobrovoľnícky program, ktorým sa  v DSS a ZPB Merema od 

januára 2012 začala činnosť dobrovoľníkov riadiť. V priebehu tohto obdobia bolo do 

dobrovoľníckej činnosti zapojených 26 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 681 hodín. Počet 

zapojených dobrovoľníkov, činnosti na ktorých participovali a sumár odpracovaných hodín je 

zhrnutý v nasledovnej tabuľke: 

 

Dobrovoľnícke aktivity Počet dobrovoľníkov Počet odpracovaných 

hodín 

Kurzy varenia 7 120 

Úprava exteriéru (skleník) 5 95 

Petangové turnaje 9 216 

Výlety 5 250 

 

 



   

 

   

 

 

5. Podnety na zlepšenie poskytovanej sociálnej služby prijaté od 

prijímateľov v roku 2012 

 

 Naše snahy smerujú k všestrannej socializácii a integrácii našich klientov 

a poskytujeme im maximálne množstvo stimulov na osobnostný rozvoj, ich okruh záujmov sa 

priamo úmerne rozširuje. Najčastejšie podnety na zlepšenie poskytovanej sociálnej služby 

prijaté od prijímateľov smerovali do oblasti vzdelávacích a voľnočasových aktivít (počítačový 

kurz, rozširovanie okruhu športových aktivít, nákup modernej elektroniky, nové možnosti 

rekreácie). Všetky tieto podnety boli postupne zapracovávané do denného programu a 

individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov. Koncom roku 2012 bola zo strany 

obyvateľov ZPB vznesená požiadavka na zintenzívnenie samostatného zaobchádzania 

s financiami (hospodárenie s financiami, založenie vlastných účtov, manipulácia 

s bankomatovými kartami), ktorá bola promtne premietnutá do nami predloženého projektu. 

Na základe tohto podnetu budeme v realizácii požiadavky systematicky pokračovať v roku 

2013.  
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6. Rozbor hospodárenia DSS a ZPB Merema za rok 2012 

 

Ročná účtovná závierka a jej  zhodnotenie: 

Majetok: 

Ku dňu účtovnej závierky predstavoval HIM majetok organizácie hodnotu: 

Majetok obstaraný z prost. VUC   KZ  41                          646 664,36  € 

Majetok obstaraný z prost. ŠR       KZ  111                                     0,00  € 

Majetok obstaraný z darov             KZ  70                                     0,00  € 

Hodnota majetku spolu:                          646 664,36  € 

 

Obstarávacia cena dlhodobého majetku k 31.12.2012 

         SÚ OC k 31.12.2011 Prírastky úbytky 

v roku 2012 

 OC k 31.12.2012 

        013    

        018    

        019    

        021    1.258.853,12               0    1.258.853,12 

        022       109.373,06               0       109.373,06 

        023         71.259,03               0         71.259,03 

        025    

        026    

        028    

        029    

        031         17.911,23              0         17.911,23 

        032    

       celkom    1.457.396,44              0    1.457.396,44 

 



Bankové účty: 

K 31.12.2012 boli na bankových účtoch  organizácie  uvedené stavy  finančných 

prostriedkov: 

 

Výdavkový účet     8257070/5200                   0,00 € 

 Príjmový  účet       8257046/5200                    0,00 € 

 Darovací účet        8257222/5200            2 461,67 € 

 Sociálny fond        8257150/5200            1 919,80 € 

 Depozit mzdy        8257146/5200          44 330,52 € 

 Depozit obyvat.     6015-23922112/0200          57 706,24 € 

 

 

 

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2012: 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na zasadnutí dňa 9.11.2011 prerokovalo 

a schválilo rozpočet BSK na rok 2012.  Na základe uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 9/2011  

nám boli stanovené záväzné limity na rok 2012 nasledovne: 

 

Príjmy          118.865,00 € 

Dotácie          725.048,00 € 

Kapitálové výdavky                     0,00 € 

Počet klientov                   50 
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V priebehu roka bol limit dotácií upravovaný: 

-  úprava limitu dotácie č. 43/2012  zo dňa 17.2.2012 vo výške 1.880,- €   KZ 72 a 

Finančné prostriedky – účelovo určené na zakúpenie skleníka do záhrady 

  

- úprava limitu dotácií č. 141/2012  zo dňa 17.5.2012 vo výške 846,0 € KZ 72 a Finančné 

prostriedky – účelovo určené na   zakúpenie kosačky pre klienta Tanka a komunikačného 

prístroja pre klientov. 

  

- úprava limitu dotácie č.234/2012  zo dňa  24.7.2012  vo výške 1600,0 €  KZ 72 a 

Finančné prostriedky účelovo určené na projekt Kulinárium pre klientov ZPB. 

 

- úprava limitu dotácií  č. 282/2012 zo dňa 10.9.2012 vo výške 167,0 €  KZ 41. 

Spolufinancovanie BSK  v projekte Multisenzorická miestnosť Snoezelen. 

 

- úprava limitu dotácie č. 281/2012  zo dňa 10.9.2012 vo výške 1500,0 €  KZ 111 Účelová 

dotácia MPSVaR na projekt Snoezelen. 

 

- úprava limitu dotácie č. 299/2012 zo dňa 20.9.2012 vo výške 1000,0 € KZ 72 a Finančné 

prostriedky účelovo určené na projekt Stroj času. 

 

-      úprava limitu dotácie č. 302/2012  - navýšenie rozpočtu príjmov o + 19.301,0 eur. 

 

- úprava  limitu dotácie č. 393/2012  - 2929,67  €  KZ 41  Finančné prostriedky  účelovo        

viazané  na vyplatenie odmien  riaditeľovi zariadenia a zamestnancom. 

 

- úprava limitu dotácie 435/2012   - 5991,12  €   KZ 41 Finančné prostriedky účelovo 

určené na odmeny zamestnancom , vrátane poistného 

 

- úprava limitu dotácie č. 480/2012 zo dňa 17.12.2012  -  550,0 €  KZ 41 Finančné 

prostriedky  účelovo určené na  odmenu riaditeľa zariadenia. 

 

 

Čerpanie  rozpočtu: 

Príjmová  časť: 

Príjmy  :                       schválený rozpočet             upravený               skutočnosť 

                                            118.865,0                        143.492,0                 144.908,72 

   

Z toho                                schválený                    upravený                   skutočnosť 

Príjmy z nájomného            118.865,0 

Predaj výr. a služieb                                                 129.301,0                   132.423,82 



Stravné                                                                         4.965,0                        4.367,60 

Úroky z účtov                                                                 400,0                             46,08 

Príjmy z dobropisov                    0                              2.500,0                        1.745,22       

Vratky – mzdy depozit                0                                     0                                  0 

Príjem z darovacieho účtu           0                              1000,0                         6.326,0 

Príjem od  subjektov VS              0                                  0                                    0 

 

V ý d a v k o v á  č a s ť 

 

Výdavky                       schválený                      upravený                 skutočnosť          zostatok 

 

mzdy  KZ  41               392.190,0  €                395.421,07  €            395.421,07 €                 0 

 

odvody    KZ 4             138.051,0   €                138.172,23 €            138.172,23  €               0 

 

tovary, služby  KZ 41  192.107,0   €                 205.927,39 €            205.879,21  €       48,18 € 

 

Tovary, služby KZ 70      1.000,0    €                    6.326,00 €               6.326,00   €              0 

 

transfery                           2.700,0    €                    1.991,10  €                1.991,10  €               0 

 

Výdavky  spolu:           725.048,0   €                 741.511,79 €           741.463,61  €       48,18 € 

 

Nevyčerpané  finančné prostriedky v hodnote 48,18 € boli ponechané na výdavkovom účte 

organizácie a dňa 31.12.2012 boli automaticky prevedené na účet zriaďovateľa. 

 

 



Ekonomicky oprávnené náklady na klientov DSS v € 

položka        EON celkom  DSS CP  42 klientov EON/Klient/mesiac 

610 mzdy       395.421,07       351.900,67          698,21 

620 poistné       138.172,23       122.940,09          243,92 

631 služ. cesty               0                  0              0 

632 energie         83.180,20         79.640,17          158,02 

633 materiál         66.760,48         63.379,61          125,75 

634 dopravné         11.102,49         11.102,49            22,03 

635 údržba           4.006,99           1.629,96              3,23 

636 nájomné               0                                          0              0,00 

637 služby         23.420,57         20.051,55            39,78 

640 transféry           1.991,10           1.991,10              3,95 

medzisúčet       724.055,13        652.635,64       1.294,91 

z toho terapie         66.688,64        66.688,64          132,32 

medzis. mínus ter.       657.366,49       585.947,00       1.162,59 

odpisy         64.770,99         54.407,64          107,95 

súčet       722.137,48       640.354,64       1.270,54 

  

Ekonomicky oprávnené náklady na klientov ZPB  v €  

Položka       EON celkom   ZPB    8 klientov EON/klient/mesiac 

610 mzdy        395.421,07         43.520,40           453,34 

620 poistné        138.172,23         15.232,14                158,67 

631 služ. cesty               0                   0                0 

632 energie          83.180,20           3.540,03             36,87 

633 materiál          66.760,48           3.380,87             35,22 

634 dopravné          11.102,49                  0               0 



635 údržba            4.006,99           2.377,03             24,76 

636 nájomné                   0                  0               0 

637 služby          23.420,57           3.369,02              35,09 

640 transféry            1.991,10                  0               0 

medzisúčet         724.055,13          71.419,49           743,95 

terapie          -66.688,64                   0               0 

odpisy           64.770,99          10.363,35           107,95 

súčet         722.137,48           81.782,84           851,90 

 

                                                                                

                 

 

Rekapitulácia nákladov za rok 2012 

 

Celkové náklady  v €           741.463,61 

MPSVaR  dotácia na projekt Snoezelen KZ 

111 

              1.500,00 

Minorozpočtové zdroje – dary KZ  70               6.326,00 

Stravné zamestnanci KZ 41               5.214,88 

Stravné  72 f               4.367,60 

 Ekonomicky oprávnené náklady           724.055,13 
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Kapitálové výdavky: 

Kapitálové výdavky sme v sledovanom období neevidovali. 

Pohľadávky: 

Organizácia neeviduje žiadne dlhodobé ani krátkodobé pohľadávky. 

Krátkodobé záväzky: 

Ku dňu účtovej závierky  eviduje organizácia tieto krátkodobé záväzky: 

Zamestnanci        331             26.222,20  € 

Daň zo závislej činnosti      342               2.314,48  € 

Zúčtovanie s orgánmi soc. poist.    336             15.563,90  € 

Dôchodkové pripoistenie   379                    16,60  € 

Príspevky OH    379                   213,34 € 

Záväzky spolu              44.330,52 € 

 

Rezervy: 

Rezervy  vykazujeme iba na nevyčerpané dovolenky  z roku  2012 v celkovej sume  

22.253,01 €  

 

Neuhradené faktúry: 

V sledovanom období DSS a ZPB MEREMA  nevykazuje žiadne neuhradené faktúry. 

Vykazujeme  nevyfakturované dodávky  na potraviny, telefón, elektrickú energiu, vodné, 

odvoz špeciálnych odpadov a pranie v celkovej  vo výške 1.655,20 € 

Celý uplynulý rok sa niesol v znamení maximálnej hospodárnosti so zverenými finančnými 

prostriedkami. 
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