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I. Základné identifikačné údaje poskytovateľa

Obchodné meno:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Javorinská 7a Bratislava

Sídlo:

Javorinská 7a, 811 03 Bratislava

IČO:

00604950

Číslo účtu:

8241044/5200 OTP Banka

DIČ:

2020848170

Právna forma:

Rozpočtová organizácia, príjmami
a výdavkami napojená na rozpočet BSK

Štatutárny zástupca:

JUDr. Eleonóra Velčíková, riaditeľka

Č.tel.:

02/62804081
02/62802052

e-mail:

dssjavorinska@mail.t-com.sk
riaditeldss@mail.t-com.sk

Webová stránka:

www.dssjavorinska.webnode.sk

Zriaďovateľ:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16,
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25

Zriaďovacia listina: 005/2009
1. 7.2009
Registračné číslo:

72/2009/1soc

II. Poslanie, vízia, hodnoty a ciele poskytovateľa:
Poslanie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej je vymedzené
v zriaďovacej listine Bratislavského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Hlavným naším poslaním je poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného
stavu, a to ambulantnou a celoročnou pobytovou formou deťom a dospelým s duševnými
poruchami a poruchami správania.
Našou víziou je poskytovať kvalitné sociálne služby a byť tak vyhľadávaným zariadením,
v ktorom sa denný život klientov v čo najväčšej miere približuje životu v prirodzenom
prostredí a v ktorom sa klient bude cítiť spokojný:
„Kvalitné služby – spokojný klient“.
Vo svojej činnosti vyznávame ako hlavné hodnoty spokojnosť, slobodu a vzájomnú úctu.
Preto svojim klientom ponúkame byť spokojným a slobodným občanom, ktorý sa môže
rozvíjať v intenciách svojich schopností s možnosťou rozhodovať o sebe samom a vzájomne
si prejavovať úctu.
Medzi naše základné ciele patrí:
-

poskytovanie kvalitnej sociálnej služby deťom a dospelým občanom
s duševným ochorením a poruchami správania,
vytvárať podmienky pre aktívne podieľanie sa prijímateľa a jeho sociálnej
siete na určovaní životných podmienok v zariadení,
poskytovanie flexibilnej sociálnej služby v maximálne možnej miere
orientovanej na potreby prijímateľa,
vytvárať podmienky umožňujúce aktivizáciu a samostatnosť prijímateľa,
pestrá ponuka voľno-časových aktivít, smerujúca k rozvoju telesných
a duševných schopností klientov,
vytváranie príjemného a podnetného prostredia v zariadení

III. Profil poskytovateľa sociálnych služieb (história, poskytované
služby, kapacita, organizačná štruktúra)
História dnešného zariadenia sa začala písať už v roku 1969, kedy po úpornom úsilí
rodičov bratislavských detí s mentálnym postihnutím sa podarilo získať v Bratislave na
Lubinskej ul. 5 objekt, vhodný na prevádzku ústavu sociálnej starostlivosti. V októbri 1969
tak vznikol prvý ústav pre mentálne postihnutú mládež s denným pobytom na území hlavného
mesta SR Bratislavy. Jeho kapacita bola vtedy 36 detí s mentálnym postihnutím od 6 do 26
rokov, o ktoré sa starali rehoľné sestry spolu s civilnými zamestnancami. Postupne sa začala

v ústave popri výchovnej činnosti rozvíjať aj pracovná rehabilitácia a pracovná činnosť, a to
v spolupráci s bratislavskými podnikmi, ako boli Figaro, Tesla, ZMDŽ. Postupnou
privatizáciou podnikov po roku 1989, ktorá nebrala ohľad na ľudí so zdravotným postihnutím
sa strácali aj pracovné príležitosti. V roku 1973 prešla budova na Lubinskej ulici prvou
rekonštrukciou, bola pristavená jedáleň, úprava záhradných priestorov, Väčšinu
zamestnancov, vychovávateľov aj obslužného personálu tvorili rehoľné sestry Inštitútu
Preblahoslavenej Panny Márie, ktoré verejnosť pozná aj pod názvom Anglické panny.
Postupne ich odchodom do dôchodku ich nahradili civilní zamestnanci.
Nová etapa v histórii ústavu začala v roku 1985, keď bola daná do prevádzky budova
reprofilizovanej materskej školy na Javorinskej ulici, kde pričinením rodičov detí vznikol
ústav sociálnej starostlivosti s denným pobytom aj pre dospelých, ako prvé zariadenie tohto
druhu na Slovensku. Vtedajšie vedenie ústavu navrhlo obidve zariadenia, ÚSS pre mládež na
Lubinskej ul. a ÚSS pre dospelých na Javorinskej zlúčiť, a tak vznikol ÚSS pre mládež
a dospelých, ktorého kapacita bola 82 miest. Významný bol aj rok 1992, kedy sa podarilo
dostavať hospodársku budovu na Javorinskej 7a, slúžiacu na pracovnú činnosť pre klientov
a zriadiť na Lubinskej ul. 5 chránené bývanie pre 8 klientov (4 na týždennom a 4 na
celoročnom pobyte). Chránené bývanie pomohlo vyriešiť najakútnejšie prípady klientov
ústavu, ktorí stratili jedného alebo obidvoch rodičov.
Meniaca sa organizácia štátnej správy a legislatíva mali v priebehu rokov 1991 až 2004
vplyv nielen na názov zariadenia ale aj zriaďovateľa. K poslednej zmene došlo zákonom č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky. S účinnosťou od 1. januára 2004 tak došlo k prechodu zriaďovateľskej funkcie
Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých , Javorinská 7a do pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja.
Poskytovanie služieb
V domove sociálnych služieb pre deti a dospelých poskytujeme sociálne služby podľa
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého
zdravotného stavu.
V zariadení možno poskytovať sociálne služby deťom s duševnými poruchami
a poruchami správania od 6 rokov veku, najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených
prípadoch aj dlhšie, ako aj dospelým od skončenia vzdelania za osobitných podmienok, od
skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalším dospelým občanom od 25 rokov veku, ak sú
odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy
č. 3 zákona o sociálnych službách. V súčasnosti v zariadení nie sú deti.
V DSS Javorinská sú vykonávané odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.
V rámci odborných činností poskytujeme základné sociálne poradenstvo posudzovaním
povahy problému fyzickej osoby, jeho rodiny, komunity, a to prostredníctvom sociálnej
pracovníčky, vedúcej úseku sociálnej práce, terapií a ošetrovateľstva, prípadne riaditeľa
v dvoch rovinách:
1. Ako poradenstvo prvého kontaktu v prípade záujmu občana o poskytovanie sociálnej
služby v našom zariadení, resp. informácie a odporúčania o organizáciách, ktoré
poskytujú vyhovujúcejší druh služby.
2. Ako poradenstvo a poskytovanie základných informácii o existujúcich predpisoch,
nariadeniach a existujúcich druhoch služieb, aby naši klienti netrpeli neznalosťou
svojich práv a povinností, resp. neschopnosťou vyjadriť svoje potreby, ciele, zámery.

Poskytujeme základné informácie o možnostiach riešenia problému a dávame odporúčania,
alebo sprostredkujeme ďalšiu odbornú pomoc.
Ďalej poskytujeme sociálnu rehabilitáciu, ktorá sa realizuje kontinuálne a situačne,
pričom najväčší dôraz je kladený na podporu samostatnosti, maximálne možnej nezávislosti,
sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručnosti alebo aktivizovaním schopnosti
a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, a sociálnej komunikácii. Vzhľadom na cieľovú
skupinu, ktorej DSS poskytuje sociálne služby, ľudia s mentálnym postihnutím, ide aj
o podporovanie a rozvíjanie základných sociálnych zručností (ako nadviazať rozhovor,
vyjadriť svoj názor, požiadať o pomoc, ospravedlniť sa, prijať chybu, ovládnuť nevhodné
prejavy verbálnej a neverbálnej komunikácie a pod.), zručnosti rozhodovania (vybrať si
z viacerých alternatív, zvažovať riziká spojené s rozhodnutím) a zručností spojených
s plánovaním (tvorba individuálnych rozvojových plánov –vytýčiť si cieľ, plánovať kroky
k jeho dosiahnutiu, postupná realizácia krokov, hľadanie príčin neúspechu.
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a to
vybranými zdravotnými výkonmi z katalógu zdravotných výkonov. Klientov, ktorým je
poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba sprevádzame na lekárske vyšetrenia.
Obslužné činnosti, ako je ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
a šatstva poskytujeme klientom s celoročným pobytom a stravovanie všetkým klientom.
Spomedzi ďalších činností je dôležité spomenúť vykonávanie základnej osobnej hygieny,
čiastočnú prípravu a výdaj stravy, úschovu cenných vecí a záujmovú činnosť.
Pracovnú terapiu vykonávame prostredníctvom dielní: práca s papierom -výroba ručného
papiera, práca s hlinou – keramická činnosť a prácou v areáli – záhradnícka činnosť.
Klienti zariadenia sa v rámci pracovnej terapie zapájajú do prác, spojených s prevádzkou
zariadenia, ako je pomoc pri stolovaní, upratovanie jedálne a spoločných priestorov,
vynášanie smetných košov ,pod dohľadom vykonávajú práce na udržiavaní areálu (zametanie,
hrabanie lístia a trávy, odpratávanie snehu, práce bylinkovej záhrade a v skleníku.
Kapacita zariadenia
Podľa zriaďovacej listiny č. 005/2009 účinnej od 1.7.2009 je kapacita Domova sociálnych
služieb pre deti a dospelých Javorinská 7a , 65 klientov, z toho:
57 miest ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby
8 miest celoročnou pobytovou formou poskytovania sociálnej služby
Naplnenie kapacity zariadenia k 31.12.2011 bolo nasledovné:
Forma služby

muži

ženy

Spolu

Celoročná pobytová

3

5

8

Ambulantná

28

24

52

V zariadení bola veková štruktúra klientov k 31.12.2011 v nasledujúcom zložení:
Veková štruktúra klientov

muži

ženy

Spolu

19 – 25

2

2

4

26 – 39

11

11

22

40 – 50

11

13

24

51 – 65

1

9

10

Priemerný vek

39,5

43,1

Celkový priemerný vek klientov

41,3

Personálne podmienky a organizačná štruktúra
Prevádzku DSS Javorinská 7a zabezpečuje celkovo 41 zamestnancov podľa schválenej
organizačnej štruktúry, účinnej k 1.11.2011, rozdelených do 2 úsekov (viď organizačná
štruktúra), z toho je 31 odborných zamestnancov a 10 ostatných.
Podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov je 75,6 % a podiel
ostatných (administratívno-prevádzkových) na celkovom počte zamestnancov je 24,4 %.
Od celkovej odbornej úrovne zamestnancov závisí správna činnosť zariadenia. Odbornú
úroveň zahŕňa dôkladná znalosť problematiky, kvalifikácia a stupeň vzdelania zamestnancov,
plnenie povinností, stupeň znalostí z hľadiska odbornej problematiky, ale aj všeobecné
znalosti, spôsob vystupovania a ústneho prejavu, správanie sa v zamestnaní ale i mimo neho.
Zamestnanci zariadenia spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon požadovanej činnosti.
Odborne sa vzdelávajú na úsekových poradách, ale aj v rámci externých odborných
seminárov, prednášok organizovaných Bratislavským samosprávnym krajom, komorou
zdravotných sestier a pôrodných asistentiek ale aj odbornými vzdelávacími inštitúciami.
V roku 2011 sme pripravili aj dva vzdelávacie semináre pre zamestnancov zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja zamerané na pracovnú
terapiu, na tému: „Výroba ručného papiera“ a „Výroba sviečok z včelieho vosku“. Tieto
semináre sa stretli s pozitívnym ohlasom, pretože účastníci si okrem získaných vedomostí
a praktických zručnosti medzi sebou vymenili aj pracovné skúsenosti.
V zariadení poskytujeme tiež možnosť pre vykonávanie praxe študentov vysokých škôl so
zameraním na sociálnu prácu. V roku 2011 takúto prax v zariadení absolvovalo 8 študentov 2.
ročníka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava a Pedagogická fakulta
Univerzity Komenského udelila za túto činnosť nášmu zariadeniu „Certifikát“ s titulom
Fakultnej školy.
Okrem spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave sme
umožnili vykonať prax aj študentom externého štúdia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave z katedry sociálnej práce.

IV.

Informácie o aktivitách poskytovateľa v danom roku

V roku 2011 DSS Javorinská organizovala a realizovala množstvo aktivít. Niektoré z nich
sa stali už tradíciou, iné sme zakomponovali do svojho programu na podnet klientov.
Medzi také tradičné aktivity patrí:
- „Valentínska diskotéka“ (február) – obdarovanie blízkych srdiečkom
- „ Fašiangová zábava“ (marec) – diskotéka vo vlastnoručne vyrobených maskách
- „II. ročníka Turnaja v šípkach“ (jún) – turnaj medzi DSS Lipského, Rozsutec a Javorinská
- Celodenný výlet do kaštieľa Antol (jún) – prehliadka kaštieľa a vystúpenie sokoliarov

- „Radničkine trhy“ (september) – každoročne sa naši klienti na tomto podujatí prezentujú so
svojimi výrobkami z keramiky, ručného papiera, papierovej hmoty. V tomto roku po prvýkrát
aj sušenými bylinkami z bylinkovej záhrady.
- „Svätenie adventných vencov“ (november) – spoločné zamyslenie nad adventným obdobím
a svätenie adventných vencov pomocným biskupom ThDr. Jozefom Haľkom
- „Mikulášske posedenie“ (december) – spojené s bilancovaním kalendárneho roka
a odovzdávaním balíčkov
Nové aktivity v roku 2011:
- „Recitačné dopoludnie“ (apríl) – prednes poézie a prózy 16 – tich klientov nášho DSS, ktorí
sa prihlásili
- „Majáles“ (máj) – prvýkrát v tomto roku sme usporiadali túto akciu spojenú so stavaním
a ozdobovaním „mája“, aby klienti spoznávali ľudové tradície.
-„Záhradná slávnosť“ (jún) – spoločné stretnutie klientov, rodičov a zamestnancov DSS,
spojené s kultúrnym programom, opekačkou a diskotékou
- „Výstava Keramiky“ (október) – prezentácia výrobkov klientov v priestoroch DSS
- „Výstava „Pozri čo dokážeme“ (november) – v spolupráci so Staromestskou knižnicou
v priestoroch knižnice na Panenskej ul. 1 sme organizovali výstavu prác klientov
- „1. Ročník recitačnej súťaže na počesť Milana Rúfusa“ (december) – do súťaže sa zapojilo 9
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Recitačná súťaž v prednese poézie a prózy sa
uskutočnila pod záštitou manželky Milana Rúfusa , pani Magdalény Rúfusovej.
Okrem akcií, ktoré organizovala DSS Javorinská sa naši klienti zúčastnili aj ďalších
podujatí organizovaných inými subjektmi. Či už to boli rôzne súťaže, ktoré organizovali
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK alebo návštevy divadla, výstav, múzeí a pod..
- návšteva policajného múzea (január) – poznaj prácu polície a jej históriu
- Výstava kníh v Bibiane (marec) – výstava kníh spojená s besedou
-Svetový deň povedomia o autizme (apríl) – kultúrno-spoločenský program na
Hviezdoslavovom nám.
- návšteva Veľkonočných trhov na Hlavnom námestí (apríl)
- výstava kvetov „Flóra“
- Veľtrh policajnej, hasičskej, záchrannej a zabezpečovacej techniky na Výstavisku Incheba
(máj)
- návšteva ZOO a Dinoparku (máj)
- Návšteva Botanickej záhrady (máj)
- Deň detí v River Parku (jún) – účasť v súťaži v disco tancoch
- Športové hry 2011 v DSS Lipského (jún) –atletické súťaže
- Deň otvorených dverí v prezidentskom paláci (jún) spojený s výstavou automobilových
veteránov
- súťaž „Pestrý deň“ (jún) – organizuje DSS Rozsutec
- II.ročník Petangového turnaja (jún) – v DSS Merema Modra
- prehliadka Múzea hodín (september) – prehliadka expozície historických hodín
- návšteva výstavy „Umenie na okraji“ v YMCE (október) – výstava prác ľudí s mentálnym
postihnutím pod vedením akad.mal. Pavla Čejku
- „Slovensko-Rakúsky deň“ (október) – športovo-záujmové podujatie v DSS Gaudeamus
- Výstava koláží Ivana Barládeana na Rybnom námestí (október) – výstava k 10.výročiu Nota
Bene
- Návšteva BIB (október) – prehliadka ilustrácií kníh pre deti a mládež

- 3.ročník regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti ľudí s mentálnym
postihnutím (október) – plavecká súťaž organizovaná DSS Lipského
- návšteva Múzea dejín mesta v Starej radnici (október)
- návšteva filmového predstavenia v Palace Cinema v Auparku (november)
- výstava hodín, klenotov a bižutérie v Inchebe (november)
-„Gerulata Cup Rusovce 2011“ (november) – účasť na XII.-tom ročníku integrovaných
športových hier v stolnom tenise
- „Spolu pečieme medovníčky“ (november) – spoločné stretnutie klientov z rôznych DSS pri
pečení medovníčkov v DSS Rosa
- návšteva bábkového divadla - „Zvláštne Vianoce strýka Odrala“ (december)
- divadelné predstavenie klientov DSS Merema „Stroj času“ v kultúrnom dome v Modre
(december)
- koncert „Rockové mrazenie“ v Športovej hale HANT (december)
- stánok „Punč pomoci“ (december) účasť na charitatívnom predaji na Staromestských
vianočných trhoch pod záštitou starostky Starého Mesta Táni Rosovej
- „Trhy bez bariér“ na Gymnáziu Juraja Hronca (december) – prezentácia výrobkov klientov
- „Vianočné trhy v SLSP“ (december) – prezentácia výrobkov klientov
- „Cesta (s)nami!“ – predstavenie divadla KAMKO a hudobno-tanečné vystúpenie študentov
Obchodnej akadémie z Prievidze (december) – podujatie organizovalo DSS Lipského
V. Informácia o zapracovaní podnetov na zlepšenie poskytovanej
sociálnej služby, prijatých od prijímateľov v danom roku
Požiadavky, žiadosti a podnety od klientov a ich príbuzných sú prijímané telefonicky, emailom alebo osobne u kontaktných pracovníkov resp. u vedenia DSS.
Požiadavkám zo strany klientov sme venovali výraznú pozornosť. Požiadavky boli
zamerané predovšetkým na stravu (viac múčnych jedál, menšie porcie). Tieto podnety zo
strany klientov boli zapracované stravovacou komisiou, ktorej členom je aj klient DSS a mal
možnosť podieľať sa na utváraní jedálneho lístka.
Z dôvodu chladu v miestnostiach počas zimných mesiacov mali klienti požiadavku na
zateplenie budovy a výmenu okien. Splniť tieto požiadavky bolo snahou aj vedenia, avšak zlá
ekonomická situácia – ekonomická kríza, nedovolila túto situáciu v tomto čase riešiť.
Ďalšie podnety zo strany klientov sa týkali predovšetkým návrhov nových kultúrnospoločenských akcií a záujmových aktivít. Tieto sme zapracovali do ročného plánu aktivít
a následne sme ich realizovali (majáles, recitačná súťaž, vystavovanie prác klientov
a vzdelávanie sa v anglickom jazyku).

VI Ročná účtovná uzávierka a jej zhodnotenie
Zariadenie sa nachádza v dvoch budovách. V budove na Javorinskej 7/a sa nachádzajú
kancelárske priestory, kuchyňa s jedálňou, dielňa pracovnej terapie a miestnosti pre činnostnú
terapiu. V tejto budove sa poskytuje ambulantná sociálna služba. Za budovou je záhrada s
altánkom.
V druhej budove nachádzajúcej sa na Lubinskej 5 sa poskytuje celoročná pobytová služba.
Na dvoch podlažiach budovy sú spálne, spoločenská miestnosť a telocvičňa. Klienti nášho

zariadenia v rámci záujmovej činnosti môžu pracovať v keramickej dielni, keďže v tejto
budove je umiestnená keramická pec.
Hospodárenie + rozpočet 2011
Domov sociálnych služieb ako rozpočtová organizácia je svojimi príjmami a výdavkami
napojená na rozpočet BSK, preto svoju činnosť realizuje z rozpisu chváleného rozpočtu BSK
na rok 2011 bez záväzného členenia , a to výdavky v objeme 539 669,55 € a príjmy vo výške
34 080,00 €. Členenie do jednotlivých kategórií sme na základe usmernenia BSK realizovali
samostatne tak, aby bola zabezpečená prevádzka nášho zariadenia.
V priebehu roka boli realizované štyri úpravy rozpočtu schválené listami BSK
Finančné prostriedky boli poukazované mesačne na výdavkový účet vo výške 1/12
schváleného rozpočtu.
I. Príjmová časť rozpočtu:
Schválený rozpočet v príjmovej časti rozpočtu ........................................................ 34 080,00 €
Upravený rozpočet .....................................................................................................44 080,00€
Príjem za obdobie do 31.12.2011 .............................................................................. 50 545,64 €
Percentuálne plnenie: ................................................................................................... 114,67 %
II. Výdavková časť rozpočtu:
Schválený rozpočet vo výdavkovej časti .............................................................. 539 669,55 €
Upravený rozpočet ................................................................................................. 546 970,55 €
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2011..................................................530 094,73 €
Percentuálne plnenie:................................................................................................. 96,91%
Vrátená nevyčerpaná dotácia bežný transfer ............................................................16 875,82 €
Čerpanie výdavkov v jednotlivých kategóriách zodpovedá ekonomickému využitiu
pridelených prostriedkov na rok 2011, a to na nevyhnutnú prevádzku zariadenia
a zabezpečenie plnenia úloh zariadenia podľa nasledovných položiek:
610 –Mzdy, platy
Schválený rozpočet na mzdy a platy.................................................................... 298 979,00 €
Upravený rozpočet .............................................................................................. 305 631,00 €
Čerpanie k 31.12.2011.......................................................................................... .293 538,91 €
Percentuálne plnenie: .............................................................................................
96,04 %
620 –Odvody do fondov
Schválený rozpočet na odvody do fondov............................................................ 104 600,00 €
Upravený rozpočet .............................................................................................. 107 189,97 €
Čerpanie k 31.12.2011 ........................................................................................... 102 406,24 €
Percentuálne plnenie:.................................................................................................... 95,54 %
630 – Tovary a služby
Schválený rozpočet na tovary a služby ..................................................................134 105,55 €
Upravený rozpočet ................................................................................................ 130 825,98 €
Čerpanie k 31.12.2011............................................................................................130 825,98 €
Percentuálne plnenie:...................................................................................................100,00 %

640 – Bežné transfery
Schválený rozpočet na bežné transfery.................................................................... 1 985,00 €
Upravený rozpočet .................................................................................................... 3 323,60 €
Čerpanie k 31.12.2011 .............................................................................................. 3 323,60 €
Percentuálne plnenie: .................................................................................................... 100,00 %
III. Kapitálové výdavky rozpočtu:

3 934,44

3 934,44

100,00 %

Kapitálové výdavky na rok 2011 v schválenom rozpočte neboli.. V novembri 2011 sme
získali z BSK finančné prostriedky na zakúpenie teleskopickej umývačky riadu v hodnote
3.934,44 €.
Záväzky – krátkodobé :

35 355,08 €

Mzdy zamestnancov za 12/2011, ktoré boli zúčtované 1/2012
Odvody do jednotlivých poisťovní za 12/2011, zúčtované 1/2012
Záväzok voči daňovému úradu za 12/2011, zúčtovaný 1/2012

18 737,38 €
13 589,04 €
3 028,66 €

Pohľadávky - krátkodobé:
K 31.12.2011 sme evidovali pohľadávky vo výške 3 704,92 €. Ide o pohľadávky
vzniknuté predpisom úhrad za poskytnutú službu klientom v mesiaci december 2011 a ktoré
sa v mesiaci január a február 2012 uhradili. Okrem týchto pohľadávok neboli evidované
k 31.12.2011 žiadne ďalšie krátkodobé ani dlhodobé pohľadávky.
Neuhradené faktúry k 31.12.2011 sme nemali.
Darovací účet:
Stav darovacieho účtu k 1.1.2011
Príjem v roku 2011
Výdaj
Zostatok k 31.12.2011

514,71 €
166,38 €
0,00 €
681,09 €

Depozitný účet:
Zostatok na depozitnom účte k 31.12.2011 je 35 355,08 €.
Stav na depozitnom účte predstavujú mzdy, odvody a dane za 12/2011, ktoré sa vyplatili
v mesiaci január 2012.
Sociálny fond:
Tvorba a čerpanie SF za rok 2011 :
DSS tvorí sociálny fond z povinného prídelu vo výške 1,0 % zo základu uvedeného v § 4
ods.1 zákona 152/1994 Z. z.. V zmysle § 4 odst.4 zákona č. 553/2003 Z. z. je základom na
určenie povinného prídelu do sociálneho fondu (súhrn funkčných platov zúčtovateľných
zamestnancom na výplaty za bežný rok bez odmien a náhrad za dovolenku a iné prekážky
v práci)

- ďalším prídelom vo výške 0,30 % zo súhrnu funkčných platov zamestnancov pri výkone
prác vo verejnom záujme , zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok v zmysle
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2011 a KZ DSS na rok 2011.
Stav k 1.1.2010
1 296,99 €
Povinný prídel 2011
3 354,74 €
Použitie : príspevok na stravu
- 1 809,72 €
jubileá
- 372,00 €
Stav SF k 31.12.2011
2 470,01 €

Výročná správa o činnosti a hospodárení Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých
bude zverejnená na webovej stránke zariadenia – www.dssjavorinska.webnode.sk

V Bratislave, apríl 2012

JUDr. Eleonóra Velčíková
riaditeľka DSS

