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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 

 
 

2.1 Oblasť kvality poskytovaných sociálnych služieb 

 

 Našou prioritnou víziou a súčasne dlhodobým cieľom je postupná deinštitucionalizácia 

nami poskytovaných sociálnych služieb s prihliadnutím na potreby a schopnosti našich 

klientov.  

Kladieme dôraz na: 

 plánovanie zamerané na človeka, 

 individuálne osobnostné programy,  

 sociálnu integráciu, 

 pestovanie a prehlbovanie vzájomných vzťahov zamestnanec - klient - rodinný 

príslušník, 

 antidiskrimináciu klientov, 

 zintenzívnenie spolupráce s dobrovoľníkmi.     

 

 

 

2.2 Oblasť personálneho zabezpečenia 

 odborná príprava personálu, 

 zabezpečenie profesionálneho výkonu sociálnych služieb, 

 splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby, 

 podpora celoživotného vzdelávania, 

 efektívne využívanie pracovnej sily. 

 

 

      

2.3 Ekonomická a materiálno – technická oblasť 

 

 hospodárnosť a efektívne využívanie zverených  finančných prostriedkov. 

 aktívne využívanie alternatívnych foriem získavania finančných a materiálnych 

prostriedkov prostredníctvom projektov, výziev, sponzorov a darcov. 

 

 

Stanovené ciele pre rok 2013 sme takmer v plnej miere naplnili. Väčšina  cieľov má však 

dlhodobý  charakter a v ich napĺňaní budeme pokračovať  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) 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.  DSS a ZPB MEREMA vznikol v roku 1966 vo Svätom 

Jure a v roku 1996 sa presťahoval do Modry - Harmónie. Z dôvodu skvalitnenia života 

klientov sme v roku 2003 v Modre –Kráľovej vybudovali dislokované pracovisko, ktoré je 

bezbariérové a plne vyhovujúce čiastočne imobilným klientom, pre ktorých boli priestory 

v Harmónii nevyhovujúce. Poskytujeme komplexnú celoročnú starostlivosť 53 klientom 

(mužom) s mentálnym a viacnásobným postihnutím vo veku od 24 do 60 rokov. Okrem 

základnej starostlivosti je klientom poskytovaná zdravotná starostlivosť, rehabilitačná 

a terapeutická starostlivosť (ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, 

Snoezelen terapia, bazálna stimulácia, fytoterapia, canisterapia). Zabezpečená je záujmová, 

rekreačná, športová a kultúrno-spoločenská činnosť.  

 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.  

 

               

                         ZPB Harmónia                        ZPB Kráľová   



Kapacita zariadenia je k 31.12.2013 - 50 miest.  

   

 DSS Merema - 42 miest: 

 

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

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

 

 

 

 

 

ZPB Merema - 8 miest: 

 

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

 dislokované pracovisko, Partizánska 57, Modra - Kráľová sú 4 miesta. 
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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 2013 
 

 

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 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 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. 

  

 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 1, Modra - Harmónia  

 dislokované pracovisko, Partizánska 57, Modra - Kráľová   

 

ZPB Merema  

 pracovisko Pri starom mlyne 1, Modra - Harmónia  

 dislokované pracovisko, Partizánska 57, Modra - Kráľová  

 

 

 

Uskutočnené aktivity DSS a ZPB Merema v roku 2013 

 

 Počas roku 2013 sme naše aktivity smerovali hlavne na pracovnú oblasť. Osem 

obyvateľov ZPB si aj v tomto roku udržalo svoju prácu na chránených pracoviskách i na 

otvorenom trhu práce. V Mereme boli aktívne pracovné dielne zamerané na výrobu keramiky, 

sviečok, papiera, mydla, drôtených výrobkov, košíkov z papiera, kreatívna dielňa, záhradné 

centrum, práca v skleníku... Značnú časť práce s klientom sme venovali terapeutickým 

intervenciám (arteterapia, snoezelen terapia, bazálna stimulácia, muzikoterapia, 

dramatoterapia, ergoterapia, fytoterapia, canisterapia), záujmovej  /šport, kultúra/ a rekreačnej 

činnosti. Taktiež boli vytvárané podmienky na vzdelávanie klientov, najmä v oblasti 

počítačovej gramotnosti.  



           
 

  Snoezelen terapia      Práca v MCG 

 

 

        
  Drotárska dielňa    Keramická dielňa 

 

 

Činnosť sme v roku 2013 zamerali na realizáciu  aktivít, ktoré v plnej miere 

prispievajú k rozvoju osobnosti klientov, k samostatnosti, nezávislosti, k naplneniu zvolených 

cieľov, k sociálnej inklúzii, sebarealizácii a zvýšeniu kvality ich života, ako aj k zvýšeniu 

kvality nami poskytovaných sociálnych služieb.  

 

Za mnohé spomenieme pre nás tie najvýznamnejšie: vítanie Nového roku v 

Mereme, zimná Blumiáda v Košiciach, Fašiangový ples, natáčanie videoklipu Veľké deti, 

veľkonočné trhy v Modre a Bratislave, veľkonočná šibačka v Báhoni, pravidelné návštevy  

mestskej knižnice v Modre, vítanie jari v KDĽŠ v Modre, petangové turnaje, benefičné 

koncerty  v Modre, Pezinku a Galante, výstava obrazov B.Š. Šapitó, prevzatie sponzorského 

daru firmy Samsung v Galante, výstava obrazov P.H. Umenie a víno v Častej, návšteva 

Autosalónu v Bratislave, Deň Zeme, Noc múzeí a galérií v Schaubmarovom mlyne - 

divadelné vystúpenie More, Tradičné ľudové umelecké remeslá v Piešťanoch - prezentácia 

výrobkov keramickej a drotárskej dielne, stolnohokejový turnaj v Pezinku, priateľská 

návšteva v Medveďove, výstava obrazov P.H. na Salóne výtvarníkov na Červenom Kameni, 

návšteva policajného zboru v Modre - beseda, Keramické trhy v Pezinku - prezentácia 

výrobkov z keramickej dielne, rybárska súťaž Zlatá rybka v Šoporni, IV. ročník petangového 

turnaja v Hoteli pod lipou v Harmónii, Lions day - športový deň na Zochovej Chate, Deň s 

dobrovoľníkmi, návštevy plavárne, Lacko a more - výlet L.G., výlet obyvateľov ZPB do 

Levár,  Tradičné ľudové umelecké remeslá v Senci - prezentácia výrobkov keramickej a 

drotárskej dielne,  Jašidielňa v Žiline, Slávnosti hliny v Modre, priateľský týždeň s dievčatami 

z Medveďova, návšteva jaskyne Driny na Jahodníku, výlet na Smolenický zámok a hrad 



Červený Kameň, exkurzia v Slovenskej ľudovej majolike, Vinobranie v Modre, Zelený deň v 

Senci, premiéra divadelného predstavenia Fantomas sa vracia - KDĽŠ Modra, výstava 

obrazov My 2013 v MCG Modra, prezentácia výrobkov na vianočných trhoch v Modre, 

Pezinku a Bratislave, mikulášske posedenie s rodičmi, predvianočné a vianočné tradície v 

Mereme. 

 

       
 

   Autosalón Bratislava    Blumiáda Košice 

 

 

   
 

          Deň Zeme    Benefičný koncert v Galante 

 

 

    
 

                    Keramické trhy Pezinok   Letecký deň v Dubovej 

 



       
     Koncert Pezinok         Rekreácia v Malých Levároch 

 

                               
          IV. r. petangového turnaja    Samsung Galanta 

 

 
                                                Lacko a more, Chorvátsko 

 

Na zviditeľňovaní Meremy sa v roku 2013 úspešne podieľal divadelný súbor Agape, 

ktorý bol založený ako prostriedok podpory dramatoterapeutického procesu. Divadelné hry, 

ktoré sme doposiaľ naštudovali majú svoju jedinečnú umeleckú hodnotu. V roku 2013 sme 

získali s predstavením More prvé miesto  v krajskej súťažnej prehliadke divadiel hrajúcich pre 

deti - Stretnutie s malou Táliou a postúpili sme do celoštátnej súťaže Divadlo a deti 

v Rimavskej Sobote, kde sme  získali cenu za kolektívne spracovanie aktuálnej témy a hlavnú 

cenu detskej poroty Agora fórum. V novembri sme sa diváckej verejnosti predstavili s 

novonaštudovanou divadelnou hrou Fantomas sa vracia . Divadlo nám napomáha  

obohacovať svoj život a napĺňať životy iných.  

 



      
 

 

V priebehu roku 2013 sa naši umelecky nadaní klienti zúčastňovali na projekte 

Otvorená akadémia na Schaubmarovom mlyne v Pezinku, kde si  pod arteterapeutickým 

vedením  rozvíjali svoje výtvarné nadanie. 

 

 

       
 

   

6 klientov Meremy registrovaných v Slovenskej federácii pétanque pod hlavičkou 

športového klubu La Boule Modra reprezentovalo Meremu na mnohých turnajoch po celom 

Slovensku - Pezinský demižón, Diamond Cup Bratislava, Svätoplukove dvojky Galanta, 

Guliverov pohár BA, MSR trojíc PK..., kde dosiahli vynikajúce výsledky. Táto aktivita 

pozitívne ovplyvnila ich fyzickú a najmä psychickú kondíciu a vo veľkej miere napomohla k 

ich začleneniu sa do spoločnosti. 

 

         
 

 

 

 



          Zrealizované projekty 

 

V roku 2013 sme z grantových výziev  získali finančnú podporu na 3 projekty, vďaka 

realizácii ktorých nám bolo umožnené skvalitniť  poskytované sociálne služby.  

 Pétanque - Nadácia SPP - podpora cieľov IPRO, 

 Rekonštrukcia bazéna, Nadácia Orange, 

 Snoezelen terapia, Medzinárodný klub žien - materiálne vybavenie miestnosti. 

 

MEREMA  vďaka Nadácii Orange, Nadácii pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality, 

Lions klubu Pezinok Bozin a štedrým zamestnancom spoločnosti Orange získala 

prostredníctvom projektu finančné prostriedky na rekonštrukciu bazéna v areáli zariadenia. 

Na rekonštrukcii sa zamestnanci spoločnosti Orange podieľali nielen finančne, ale aj 

dobrovoľníckou činnosťou. Cieľom bolo prinavrátenie možnosti uskutočňovania pohybových 

aktivít vo vodnom prostredí zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom, čím dochádza k 

zvýšeniu kvality ich života. 

             

  

 

Dobrovoľníctvo v DSS a ZPB Merema  

V priebehu roku 2013 bolo do dobrovoľníckej činnosti zapojených 21 dobrovoľníkov, ktorí 

odpracovali 665 hodín. Počet zapojených dobrovoľníkov, činnosti na ktorých participovali a 

sumár odpracovaných hodín je zhrnutý v nasledovnej tabuľke: 

 

Dobrovoľnícke aktivity Počet dobrovoľníkov Počet odpracovaných 

hodín 

Úprava exteriéru (bazén) 8 105 

Petangové turnaje 9 210 

Výlety  4 350 

Spolu 21 665 

 

 



           

 

 

5. Podnety na zlepšenie poskytovanej sociálnej služby prijaté od 

prijímateľov v roku 2013 

 

Začiatkom  roku 2013 bola na podnety na zlepšenie sociálnych služieb zriadená v DSS a ZPB 

Merema schránka, ktorá je umiestnená na dostupnom mieste na oboch pracoviskách 

(Harmónia, Kráľová). Podnety prijaté od prijímateľov sociálnych služieb sú zaznamenávané 

zodpovedným zamestnancom a následne riešené na príslušnom úsekom vedením zariadenia v 

súlade so štandardami kvality poskytovaných sociálnych služieb. Klienti majú možnosť svoje 

podnety predniesť taktiež na pravidelných stretnutiach, z ktorých najfrekventovanejšími sú: 

 

 častejšia účasť na  kultúrnych podujatiach v Modre, 

 návšteva plavárne v Pezinku, 

 prehľbenie kompetencií obyvateľov ZPB. 

 

 

6. Rozbor hospodárenia DSS a ZPB Merema za rok 2013 

 

Ročná účtovná závierka 2013 a jej  zhodnotenie: 

Majetok: 

 

Ku dňu účtovnej závierky predstavoval HIM majetok organizácie hodnotu: 

Majetok obstaraný z prost. VUC   KZ  41                          583 128,44  € 

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

Majetok obstaraný z darov             KZ  70                              1 617,40  € 

Hodnota majetku spolu:                          584 745,84  € 

 

Úprava 
exteriér

u 
38% 

Petango
vé 

turnaje 
43% 

Výlety 
19% 

Počet dobrovoľníkov 
Úprava 
exteriér

u 
16% 

Petang
ové 

turnaje 
31% 

Výlety 
53% 

Počet 
odpracovaných 

hodín 



Obstarávacia cena dlhodobého majetku k 31.12.2012 

         SÚ OC k 31.12.2012 Prírastky úbytky 

v roku 2013 

 OC k 31.12.2013 

        013    

        018    

        019    

        021    1.258.853,12               0    1.258.853,12 

        022       109.373,06               1 733,00       111 106,06 

        023         71.259,03           -26  103,02         45 156,01 

        025    

        026    

        028    

        029    

        031         17.911,23              0         17.911,23 

        032    

       celkom    1.457.396,44          -24 370,02    1.433 026,42 

 

Bankové účty: 

 

K 31.12.2013 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               666,12 € 

 Depozit mzdy        8257146/5200          48 012,53 € 

 Depozit obyvat.     6015-23922112/0200          43 203,56 € 

 

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2013: 

 

       Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na zasadnutí dňa 7.12.2012 

prerokovalo a schválilo rozpočet BSK na rok 2013.  Na základe uznesenia Zastupiteľstva 

BSK č.113/2012  nám boli stanovené záväzné limity na rok 2012 nasledovne: 

 

Príjmy          138 160,00 € 

Dotácie          764 367,85 € 

Kapitálové výdavky                    0,00 € 

Počet klientov                   50 

 



V priebehu roka 2013 bol limit dotácií upravovaný: 

- úprava limitu dotácie č. 125/2013 zo dňa 10.5.2013 vo výške   448,- €   KZ 72 c 

Finančné prostriedky – účelovo určené  na grantový program OPORA.  

- úprava limitu dotácií č. 105/2013  zo dňa 19.4.2013 . Úprava rozpočtu príjmov EK 290 KZ 

41  + 15000,0 €.  

- úprava limitu dotácie č. 146/2013 zo dňa 27.5.2013 , bežné výdavky KZ 41   + 960,0 € na 

nákup mraziaceho boxu. 

 - úprava limitu dotácie  č.  186/2013  zo dňa 20.6.2013 , bežné výdavky  KZ  72 a. Finančné 

prostriedky účelovo určené na rekonštrukciu bazéna. 

- úprava limitu dotácie č. 208/2013 zo dňa 2.7.2013  + 520,0 €  KZ 41. 
1
Finančné 

prostriedky účelovo určené na odmenu riaditeľa. 

-      úprava limitu dotácie č. 408/2013   + 1 315,76 €  KZ 41 . Finančné prostriedky účelovo 

určené na odmenu riaditeľa a odvody do poisťovní. 

 

Čerpanie  rozpočtu: 

 

Príjmová  časť:       / v €/ 

Príjmy  :                       schválený rozpočet             upravený               skutočnosť 

                                            138 160,00                      154 108,00              155 372,59 

   

 

Z toho                                schválený                    upravený                   skutočnosť 

Príjmy z nájomného                    0                                   0                               0 

Predaj výr. a služieb                132 390,0                    132 390,0                137 120,08 

Stravné                                         4 670,0                       4  670,0                    4 611,39  

Úroky z účtov                                 100,0                           100,0                           0,56 

Príjmy z dobropisov                           0,0                       15 000,0                  11 692,56 

Vratky – mzdy depozit                       0                                   0                              0 

Príjem z darovacieho účtu            1 000,0                        1 948,0                    1 948,0  

Príjem od  subjektov VS                    0                                   0                               0 
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V ý d a v k o v á  č a s ť       / v € / 

 

Výdavky                       schválený                      upravený                 skutočnosť          zostatok 

 

mzdy  KZ  41               407 132,00                   408 389,36                408 389,36                 0 

 

odvody    KZ 41            137 051,00                  143 439,33                143 439,33                 0 

 

tovary, služby  KZ 41    216 484,85                  213 682,57                211 786,18       1 896,39 

 

Tovary, služby KZ 70      1.000,0                          1 948,0                      1 948,0           0 

 

transfery                           2.700,0                          2 600,35                     2 559,10         41,25 

 

Výdavky  spolu:          764 367,85                    768 111,61                 766 173,97     1 937,64                

 

Nevyčerpané  finančné prostriedky v hodnote 1937,64 € boli ponechané na výdavkovom účte 

organizácie a dňa 31.12.2013 boli automatickým prevodom vrátené  na účet zriaďovateľa. 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na klientov DSS   /v €/ 

 

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

610 mzdy       408 389,36       326 137,44          647,09 

620 poistné       143 439,33       114 246,90          226,68 

631 služ. cesty               0                  0              0 

632 energie         75 277,69         55 470,42          110,06 

633 materiál         77 568,34         63 921,75          126,83 

634 dopravné           8 177,95           8 177,95            16,23 

635 údržba         26 036,69           4 361,52                8,65 

636 nájomné               0                                          0              0,00 

637 služby         25 725,51         17 674,40            35,07 

640 transféry           2 559,10           2 559,10              5,08 

medzisúčet       766 173,97       592 549,48       1 175,69 

z toho ter. + zdr.reh.      -  91 013,80                  

medzis. mínus ter.       675 160,17       592 549,48       1.175,49 

odpisy         63 535,92         53 370,18          105,89 

súčet       738 696,09       645 919,66       1 281,58 

  

 

 



Ekonomicky oprávnené náklady na klientov ZPB / v € / 

Položka       EON celkom   ZPB    8 klientov EON/klient/mesiac 

610 mzdy        408 389,36          32 387,00           337,36 

620 poistné        143 439,33           11 184,00            116,50 

631 služ. cesty               0                   0                0 

632 energie          72 277,69             6 747,82             70,29  

633 materiál          77 568,34                309,33               3,22 

634 dopravné            8 177,95                  0               0 

635 údržba           25 036,69                303,82               3,16 

636 nájomné                   0                  0               0 

637 služby          25 725,51            1 513,53             15,77  

640 transféry            2 559,10                  0               0 

medzisúčet        766 173,97          52 445,50           546,31 

terapie      -   91 013,80                   0               0 

odpisy          63 535,92          10 165,74           105,89 

súčet        738 696,09          62 611,24           652,20 

 

Kapitálové výdavky: Kapitálové výdavky sme v sledovanom období neevidovali. 

Pohľadávky:  Organizácia neeviduje žiadne dlhodobé ani krátkodobé pohľadávky. 

Krátkodobé záväzky:/ v €/         

 Ku dňu účtovej závierky  eviduje organizácia tieto krátkodobé záväzky: 

Zamestnanci        331             28 280,89 

Daň zo závislej činnosti      342               2 483,59 

Zúčtovanie s orgánmi soc. poist.    336             17 032,13 

Dôchodkové pripoistenie   379                    16,60 

Príspevky OH    379                  199,32 

Záväzky spolu             48 012,53 

 

Rezervy: Rezervy  vykazujeme iba na nevyčerpané dovolenky  z roku  2013 v celkovej 

sume  33 015,20 €  

Neuhradené faktúry: Ku dňu účtovej závierky 31.12.2013  DSS a ZPB Merema  

vykazovala  všetky faktúry uhradené. 

Vykazujeme  náklady budúcich období v hodnote  210,50 €  na predplatné. 

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

prostriedkami. 

Po 31.12.2013  nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie  alebo vykázanie 

v účtovnej závierke za rok 2013. 

 



Miesto spracovania Výročnej správy o činnosti a hospodárení za rok 2013: 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema,        

Pri starom mlyne 1, 900 01 Modra 

 

Dátum spracovania správy:  

 

 04.07.2014 
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