VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Vážení klienti, kolegovia i naši podporovatelia,

rok 2017 nám priniesol

mnoho radosti v podobe nových projektov pre klientov

i kolegov pri individuálnom plánovaní a pri podporených projektoch. Naďalej naši
klienti vychádzali zo zariadenia v Lamači do komunitného centra v Dúbravke, kde boli
prijatí a svojou aktivitou boli užitoční pre druhých. V rok 2017 sme zorganizovali pre
klientov, ich príbuzných a komunitu spoločenské stretnutia ako Majáles, Pestrý deň
na Partizánskej lúke, Záhradnú slávnosť a začiatkom decembra sme privítali aj
tradičného

Mikuláša.

Medzitým

sme

čelili doteraz najväčšiemu nedostatku

pracovných síl; ako sestier, zdravotníckych asistentov či opatrovateliek. Zároveň sme
s radosťou a úľavou privítali koniec roka na vynovených podlahách v priestoroch
zariadenia. Zvlášť ďakujem za trpezlivosť a účinnú pomoc klientom i kolegom pri
sťahovaní priestorov pri výmene podláh, ktoré nás všetkých potešili a darovali
bezpečnú pôdu pod nohami všetkým, ktorí po nej budú chodiť.

Magdalena Mihaliková,
riaditeľka
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1. Základné identifikačné údaje poskytovateľa
Domov sociálnych služieb Rozsutec (ďalej DSS Rozsutec) je rozpočtovou
organizáciou,

ktorá

má

právnu

subjektivitu

v

zriaďovateľskej

pôsobnosti

Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK). Organizácia sídli na Furmanskej
ulici číslo 4 v mestskej časti Bratislava – Lamač.

2. Poslanie, vízia, hodnoty a ciele poskytovateľa
Hlavnou úlohou DSS Rozsutec je podporiť dospelých ľudí s duševnými poruchami
a poruchami správania v rozvoji ich plnohodnotného života. Našou víziou je
poskytnúť ľuďom s postihnutím takú podporu, aby sa dostali na vrchol svojho
telesného i sociálneho rozvoja v rámci ich individuálnych schopností.

Naše hodnoty

2.1.

Za naše najdôležitejšie hodnoty považujeme rešpekt a úctu k ľuďom, vzájomnú
komunikáciu, vzťahy a pozitívny prístup k ľuďom so špecifickými potrebami. Ľudí
v našom Domove sociálnych služieb Rozsutec považujeme za klientov a našich
partnerov pri spoločnej práci na ich cieľoch. Pri práci s klientmi sa snažíme
o rovnocenný prístup voči nim, využívame primeranú úroveň komunikácie, pretože
nám záleží na porozumení klientov. Pristupujeme k nim podľa ich individuálnych
potrieb. Významnou hodnotou pre nás je aj možnosť vzdelávania zamestnancov, aby
zdokonaľovali svoje schopnosti v činnostiach, ktoré vykonávajú v zariadení.

Naše ciele

2.2.

Cieľom našej organizácie je
vytvoriť

klientom

prostredie,
rozvíjať

kde
svoju

prostredníctvom
terapeutických

bezpečné
môžu

plne

osobnosť
sociálnoaktivít

ako

napríklad práca v kuchynke,
nakupovanie,

upratovanie

a

iné. Tiež máme záujem, aby
sa naši klienti zlepšovali vo svojich kognitívnych schopnostiach ako je čítanie,
písanie, počítanie, riešenie hlavolamov a jedno-duchých logických úloh.
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3. Profil poskytovateľa
3.1.

História

Domov sociálnych služieb Rozsutec bol zriadený Krajským úradom v Bratislave 1.
júla 1998 ako Zariadenie chráneného bývania. Zákonom č. 416/2001 Z. z. o
prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, došlo od 1. júla 2002 k prechodu zriaďovateľskej
pôsobnosti do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V DSS Rozsutec sa
poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

3.2.

Sociálne služby

V DSS Rozsutec v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
poskytujeme sociálnu službu plnoletým fyzickým osobám s duševnými poruchami
a poruchami správania, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona.

Prijímateľom

sociálnych služieb poskytujeme sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu,
ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie,
údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zároveň zabezpečujeme pracovnú
terapiu i záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí. Naše
zariadenie poskytuje sociálnu službu 32 prijímateľom, z čoho 2 miesta sú určené na
ambulantnú službu, 4 miesta na týždennú pobytovú službu a 26 miest na celoročnú
pobytovú službu.

3.3.

Organizačná štruktúra

V našom zariadení sme v roku 2017 zamestnávali 28 zamestnancov. Od 1. mája
2017 bola zmenená organizačná štruktúra zaradenia nasledovne:
•

Útvar sociálnych a zdravotných služieb: 19
zamestnancov

•

Útvar ekonomicko-prevádzkový: 7
zamestnancov

•

Útvar riaditeľa: 2 zamestnanci, z toho jeden
riaditeľ.
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4. Útvar sociálnych a zdravotných služieb
4.1.

Aktivity zdravotného úseku

Zvládanie pribúdajúcich rokov a náročné zdravotné situácie sú súčasťou životov
našich klientov. Týmito životnými situáciami sprevádzajú našich klientov zamestnanci
sociálneho a zdravotného úseku.
V dôsledku akútneho nedostatku zdravotníckeho personálu, ktorému v poslednom
čase čelí nielen naše zariadenie, pracujú naši zdravotnícki zamestnanci na
starostlivosti o zdravotný stav našich klientov a podporujú ich v prevencii pred
nepriaznivými zdravotnými dôsledkami. Komplexná starostlivosť o klientov je
indikovaná ich aktuálnym zdravotným stavom a ich potrebami. Všetky úkony od
vyzdvihnutia receptov od ošetrujúcich lekárov, nákupu a objednávania liekov až po
ich podávanie klientovi, zabezpečujú zdravotnícki pracovníci. Ďalšou náplňou práce
je objednávanie na vyšetrenia, sprievod klienta k lekárovi, prebaľovanie klientov s
inkontinenciou a starostlivosť o šatstvo a hygienu klientov. Okrem toho, zdravotnícki
pracovníci dohliadajú na bezpečnosť, zdravie a pohodu klientov pri rôznych kultúrnospoločenských aktivitách, podujatiach ako napríklad Pestrý deň, týždenný pobyt na
Počúvadle, Majáles či Záhradná slávnosť.

4.2.
Činnosti zamerané na rozvíjanie kognitívnych
a komunikačných schopností našich klientov
V zariadení podporujeme rozvoj kognitívnych a komunikačných schopností klientov
prostredníctvom skupinových aj individuálnych činností. Individuálne s klientmi
pracuje ich kľúčový pracovník. Majú možnosť stretávať sa s ďalšími klientmi
a rozvíjať svoje komunikačné schopnosti v priebehu spoločných aktivít ako je
zážitková

skupina,

kde

riešia

spoločne

vopred

pripravené

úlohy.

Na

arteterapeutických stretnutiach klienti rozvíjajú svoj potenciál kreatívnym spôsobom.
Rozvíjajú svoju schopnosť vnímať druhého a dozvedieť sa niečo o svojom prežívaní
aj o prežívaní ďalších členov skupiny. Na biblioterapií sa klienti navzájom obohacujú
o rôzne zážitky, ktoré súvisia s príbehmi, ktoré čítame a pripomínajú im ich vlastný
život.
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4.3.

Výtvarné, hudobné a pracovno-rehabilitačné aktivity

Klienti trávia denne čas pri aktivitách ako je vyfarbovanie
obrázkov podľa čísel, pri šití rozličných hračiek, tašiek
a ďalších užitočných výrobkoch, ktoré sa dajú prakticky
využívať.
Mnohí klienti radi hrajú na hudobných nástrojoch, čo ich
upokojuje a podporuje ich vzťah k hudbe. Spoločenské
podujatia, ktoré v DSS organizujeme,

sú zakaždým

sprevádzané ich spevom a hudobným sprievodom.
Niektorí klienti sadia kvety a starajú sa o ne. Ďalší triedia
bielizeň a ukladajú ju do skríň. Iní vytvárajú ručne
vyšívané pohľadnice, pletú košíky v Centre rodiny v
Dúbravke, vyšívajú obrazy, dopĺňajú fotografie a príbehy do našej kroniky. Všetky
tieto aktivity prispievajú k udržiavaniu
ich

psychomotorických

funkcií

a uvedomeniu si ich užitočnosti, ktorú
môžu vnímať z výtvorov svojej práce.

4.4.

Rozvíjanie samostatnosti klientov

Podporujeme klientov v ich zodpovednosti a
samostatnosti. Rozvíjame v nich potenciál,
aby

sa

sami

a umožňujeme
dôsledky

rozhodli,
im

vyskúšať

svojho

konania.

čo

urobia
si

zažiť

Klientov

sprevádzame v činnostiach, ktoré denne
vykonávajú a dávame im priestor robiť vlastné rozhodnutia. Chodíme s nimi
nakupovať, ku kaderníkovi a k lekárom.
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4.5.
Aj

tento

plánovaní

Individuálne plánovanie
rok

sme

jednotlivých

pokračovali
klientov.

v individuálnom
Na

stretnutí

s podporným tímom mal klient možnosť zaoberať sa
čímkoľvek, o čom chcel sám hovoriť a diskutovať
s tímom, ktorý si sám vybral.

4.6.

Aktivity mimo DSS

Naši klienti pokračovali v aktivitách, ktoré sme začali minulý rok realizovať
v spolupráci

s Centrom

rodiny

v Dúbravke. Naďalej sme chodili na
arteterapiu,

pletenie

a štrikovanie.

Klienti

okrem

činností,

možnosť

stretávať

a rozvíjať

vzťahy,

vytvorili.

V Centre

košíkov
tam

majú

ktoré

robia,

nových
ktoré

si

rodiny

ľudí
už
sa

zúčastnili aj na rozličných umeleckých workshopoch, brigádach, na karnevale
a ďalších spoločenských aktivitách s komunitou, ktoré sa
tam konali. Viacerí klienti navštevovali celý školský rok
plaváreň v ZKR Gaudeamus na Mokrohájskej ulici.

Ako každý rok, ani tento nechýbali naši
klienti aj s výrobkami na Radničkiných
trhoch.
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4.7.
Podujatia, ktorých sme sa zúčastnili mimo nášho
zariadenia
Výlet na Štrbské pleso – 10.2.2017
Fašiangový karneval v Centre rodiny – 11.2.2017
Výlet do Oázy Sibírskeho tigra – 23.2.2017
Finisáž výstavy Barbory Tomanovej v Zichyho paláci - 30.3.2017
Veľkonočný workshop v Plaveckom Podhradí – 3.4.2017
Divadelné predstavenie v Modre – 27.4.2017
Športové hry v DSS prof. Karola Matulaya – 31.5.2017
Turnaj v šípkach na Javorinskej ulici – 14.6.2017
Rekondičný pobyt – 26.-30.6.2017
Exkurzia Bedřicha Matoušeka v Brne – 1.9.2017
Návšteva Lamačských hodov – 2.9.2017
Predaj na Radničkiných trhoch – 22.-23.9.2017
Návšteva dňa otvorených dverí v Dome Svitania v Jakubove – 18.10.2017
Súťaž v plávaní na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského –
24.11.2017
Christmas day v Centre rodiny
9.12.2017

Vo Vysokých Tatrách bolo
naozaj krásne.
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5. Spoločenské aktivity, ktoré sme organizovali
5.1.

Valentínska párty a fašiangy

V stredu 15. februára 2017 sa u nás konali tradičné oslavy Valentína a fašiangov.
Klienti si vopred pripravili masky a tým spestrili tieto oslavy o niečo viac. Špeciálnym
bodom programu bola objednávka pizze ako pohostenia pre klientov. Tiež netradičná
možnosť bola navštíviť špeciálny fotokútik s rekvizitami.

5.2.

Majáles

Vo štvrtok 22. mája 2017 sme organizovali náš spoločný Majáles. Vopred sme
nachystali rozličné občerstvenie a výzdobu. Vo štvrtok ráno fúkal silný vietor a tak
sme tohtoročný Majáles oslavovali v spoločenskej miestnosti plnej farebných špirál
a balónov. Klienti si vyskúšali zábavné aktivity, odmenou im boli nové fľaše na pitie.
Špeciálnym

melónovým

kokteilom

a občerstvením sme otvorili diskotéku
a voľnú zábavu.
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5.3.

Pestrý deň

Pestrý deň je názov pre akciu, ktorú organizuje naše zariadenie v spolupráci
s Bratislavským samosprávnym krajom, Mestskými lesmi v Bratislave, Miestnym
úradom Lamač, Slovenským červeným krížom a s Dobrovoľným hasičským zborom
v Dúbravke. Tento rok sa konal vo štvrtok 16. júna 2017. Tradične na Partizánskej
lúke sa zišli štvorčlenné družstvá z 11 zariadení, ktoré sa po úvodných slovách
organizátorov pustili do plnenia súťažných disciplín. Po vyhlásení výsledkov si všetci
odpočinuli pri chutnom občerstvení.

5.4.

Rekondičný pobyt pri jazere Počúvadlo

Rekondičný pobyt sa konal koncom júna neďaleko jazera Počúvadlo pri Banskej
Štiavnici. Spolu 24 klientov a zamestnancov z nášho zariadenia sa v pondelok ráno
vybralo na cestu do cieľovej stanice. Tam mohli oddychovať na deke, kúpať sa
v jazere, opekať špekáčiky a chodiť na výlety do okolia. Klienti navštívili kreatívnu
dielničku

Terra

Permonia,

pútnické miesto Kalvária, výstavu
historických vozidiel a Banské
múzeum. Spolu prežili príjemný
a odpočinkový týždeň v Penzióne
Anna.
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5.5.

Záhradná slávnosť

Vo štvrtok 7. septembra 2017 sa u nás v zariadení
konala Záhradná slávnosť. Počasie nám vyšlo
ukážkovo a tak sme mohli ozdobiť celý dvor
farebnými

reťazami,

balónmi

a mašličkami.

Doobeda si klienti tiež spoločne nachystali
občerstvenie a poobede sa celá akcia začala.
Klienti po splnení súťažných aktivít získali hubky
na

umývanie.

Na

záver

si

zatancovali

na

diskotéke pod slniečkovým nebom.

5.6.

Výstava výšiviek našej klientky

V stredu 11. októbra 2017 sa v jedálni nášho zariadenia konala výstava výšiviek,
ktoré vytvorila naša klientka Ruženka. Výstavy sa zúčastnili naši klienti, zamestnanci
a tiež niekoľko návštevníkov z komunity. Počas výstavy boli predstavené všetky
vystavené obrazy. Ruženka pre nás okrem obrazov pripravila aj krátke vystúpenie vo
forme spevu a hry na harmoniku.

13

5.7.

Mikuláš

V utorok 5. decembra 2017 sme oslavovali príchod Mikuláša do nášho zariadenia.
Klienti postupne pred neho s bázňou predstúpili a povedali básničku, alebo niečo
zaspievali. Každý jeden mal pripravené zaujímavé vystúpenie, ktoré nemohlo byť
inak ako ocenené chutným mikulášskym balíčkom.

5.8.

Vianočný večierok

Posledná akcia, ktorú sme tento rok organizovali bol vianočný večierok, ktorý sa
konal v utorok 19. decembra 2017 v našom zariadení. Klienti spoločne spievali Tichú
noc a vystupovali s divadlom o Márií a Ježiškovi. Po skončení kultúrneho podujatia si
pochutili na spoločne pripravenom občerstvení a vianočnom punči. Rok akcií
zakončili veselou diskotékou.
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6. Ekonomicko – prevádzkový úsek (ďalej EPÚ)
Naši kolegovia EPÚ po celý rok zabezpečovali čistotu priestorov, pranie prádla
klientov,

prevádzku

výdajne

stravy,

prevádzku

čističky

odpadových

vôd,

zásobovanie, opravy budovy a zariadení, ale aj účtovanie, správu majetku a mzdy
pre zamestnancov. Zároveň sme im vďační za riešenie havarijných stavov
prevádzky, z ktorých mnohé naši klienti, ani zamestnanci vďaka nim vôbec nepocítili.
Okrem toho sa ochotne zapojili do prípravy nasledujúcich projektov a aktivít
v zariadení.

6.1.

Projekt Nadácie Pontis (9.6.2017)

Kolega Roman zabezpečil materiálne nároky, ktoré súviseli s organizovaním
dobrovoľníckej akcie, v rámci ktorej dobrovoľníci s terapeutmi vymaľovali veľkú
spoločenskú miestnosť, dielničku pre klientov a kabinet terapeutov. Podobné
podujatia sa v ten deň uskutočnili po celom Slovensku. Sme radi, že priestory po
dobrovoľníckej aktivite žiaria nielen farbami, ale aj potešením. Nadácia Pontis
s firemnými

dobrovoľníkmi

prispeli

ku

zveľadeniu

priestorov

pre

klientov

a zamestnancov, ktoré sú teraz radostnejším miestom pre život.

Dobrovoľníci, spolu s našimi kolegami vytvorili dobrý pracovní tím pri spoločnom
diele.
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Pestrý deň (15.6.2017)

6.2.
Zamestnanci

EPÚ

na

Pestrom

dni

zabezpečili prípravu a dovoz pohostenia i
cien pre

účastníkov podujatia, prípravu

štartovacích čísel a vyčistenie priestorov ku
spokojnosti všetkých zúčastnených.

6.3.

Záhradná slávnosť (7.9.2017)

Kolega Roman technicky zabezpečil Záhradnú slávnosť, vrátane prípravy plochy na
podujatie (pokosenie trávy), prípravy kresiel na sedenie a pódia. Terapeuti s klientmi
napiekli, navarili, pripravili krásnu výzdobu a pripravili klientom súťaže i dobrú
zábavu.

6.4.

Výmena podláh v DSS (Október – december 2017)

Naši kolegovia z EPÚ napísali projekt na poskytnutie dotácie na podporu rozvoja
sociálnych služieb a vypracovali projekt Bezpečné podlahy do priestorov v budove
DSS Rozsutec, v ktorých bola podlaha dlhodobým používaním opotrebovaná a
potrebovala vyššiu bezpečnosť. Žiadosť kolegovia podali na Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny, kde bola schválená sumou 10.000,00 Eur. K uvedenej
čiastke prispel na podlahy Bratislavský samosprávny kraj sumou 1.720,93 Eur. Nové
podlahy nám pomôžu zabezpečiť bezbariérový pohyb pre dlhodobo ubytovaných
klientov na izbách a v spoločných priestoroch. Do výmeny podláh boli zapojení všetci
zamestnanci DSS Rozsutec a patrí im veľká vďaka za veľkú i mravenčiu prácu
a trpezlivosť, ktoré prijali pri obmedzeniach,
ktoré výmena podláh sprevádzala.
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7. Projekty
7.1.

Nadácia SPP

Vďaka Nadácii SPP nám boli podporené
dva projekty. Prostredníctvom prvého
projektu

sa

mohla

jedna

klientka

zdokonaliť v pečení a vyrábaní šťavy
z čerstvého ovocia. Okrem rozvíjania sa
v praktických aktivitách, mala klientka
viac

príležitostí

klientmi

byť

a podieľať

občerstvenia.

spolu
sa

Druhý

s ďalšími

na

príprave

projekt

umožnil

klientovi lepšie sa koncentrovať na jednu
činnosť
ovládať

a rozvinul
sa

jeho

a byť

schopnosť
pokojnejším.

Prostredníctvom vytvorenia pokojného
miesta na tulivaku, počúvaním relaxačnej
hudby

a samostatným

hraním

na

bubnoch a dažďovej palici klient dokázal rozšíriť svoje možnosti ako sa ovládať.

7.2.

Podpora od Miestneho úradu Lamač
,,Zážitkovku´´ - skupinovú
aktivitu, ktorú pripravujeme
pre

našich

takmer

klientov

dva

roky,

už
nám

podporil finančnou čiastkou
Miestny

úrad

v Lamači.

Mohli sme klientom spestriť
program
spoločenskými

novými
hrami

a podporiť tak ich vzájomnú
spoluprácu.
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7.3.

Podpora Magistrátu hlavného mesta Bratislavy

Magistrát hlavného mesta Bratislavy umožnil vďaka finančnej podpore realizovať
projekt ,,Tvoríme spolu´´, vďaka ktorému mali možnosť tráviť čas prostredníctvom
kreatívnych činností dospelí ľudia z Lamača s mentálnym znevýhodnením so
seniorkami z Dúbravky. Na spoločných stretnutiach si vyskúšali arteterapeutické
aktivity, pletenie košíkov, šitie a vyšívanie.
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8. Vzdelávanie
V priebehu celého roka sa jednotliví zamestnanci zúčastnili na rozličných
vzdelávaniach, seminároch, workshopoch a supervíziách. Vzdelávanie nám pomáha
prekonávať náročné situácie pri práci s klientmi a tiež prekonať sám seba
v hraničných situáciách, pred ktoré nás pracovné situácie postavia.

8.1.
•

Vzdelávanie zamestnancov zariadenia

7.2.2017 – Seminár o stupňoch odkázanosti a preposúdení, viedla MUDr.
Kochová, účasť vedúci ÚST, sociálna pracovníčka, sociálna terapeutka

•

9.2.2017 – konferencia: Sociálne služby ako verejný záujem v Žiline, účasť:
psychologička DSS

•

14.2.2017 – školenie: Správa registratúry a správa dokumentov v r.2017
v zmysle zákona o E-governmente, účasť: vedúca EPÚ, referent rozpočtu

•

14.3.2017 – Školenie v oblasti telesného a netelesného obmedzenia. Úroveň
1, únikové techniky, účasť: vedúci ÚST

•

22.3.2017 – Starostlivosť o inkontinentného klienta viedla Ing. Eva Pauerová,
PhD.; účasť: 16 zamestnancov DSS Rozsutec

•

27.3.2017 – Školenie zverejňovanie údajov z ISPIN; účasť: referentka
rozpočtu, technik.

•

21.-22.4.2017 – seminár: Hranice práce s klientom viedol Mgr. Adam Kurilla;
účasť: sociálna terapeutka

•

22.5.2017 – Odborný seminár VEMA; účasť: pracovníčka PaM

•

7.6.2017 – seminár: Vzťahová väzba a jej vplyv na ľudí s duševnými
poruchami a poruchami správania viedol Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D.; účasť:
zamestnanci DSS Rozsutec
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•

6.9.2017 – seminár: Deštruktívna agresivita klienta, viedol Mgr. Vladimír
Hambálek; účasť 10 zamestnancov DSS Rozsutec a 5 zamestnanci z troch
ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

•

11.9.2017 – seminár: Zomieranie v DSS, viedla Ing. Červenáková; účasť:
zamestnanci

DSS

Rozsutec

a4

zamestnanci

z iných

zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

•

9.11.2017 – Účasť na informačnom dni UPSVaR hľadanie nových
zamestnancov; účasť: vedúca EPÚ
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•

14.11.2017

–

Informácie

k rozpočtu

za

r.

2017,

novela

zákonov

o rozpočtových pravidlách, inventarizácia, tvorba rezerv, úlohy súvisiace so
zostavením IÚZ za rok 2017; účasť: referent rozpočtu
•

18.12.2017 – Účasť na seminári VEMA; účasť vedúca EPÚ

8.2.
•

Supervízia zamestnancov v zariadení

24.10.2017 – Nespolupracujúci klient, viedla Mgr. Zuzana Zimová pre 10
pracovníkov Útvaru sociálnych a zdravotných služieb.
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9. Rozpočet
Rok 2017

Plánovaný

Upravený

Skutočný

rozpočet

rozpočet

rozpočet k 31.12

k 1.1.2017 (v €)

k 31.12.2017 (v

2017 (v €)

€)
Výdavky spolu:

441 141,00

484 222,61

456 379,45

Z toho 610 mzdové pr.

242 632,00

263 198,27

246 664,82

620 - odvody a poistné

84 799,00

92 567,11

84 255,81

112 550,00

126 511,69

123 899,06

1 160,00

1 197,24

811,46

748,30

748,30

630 - tovary a služby
640 - transféry
Mimorozp. 630
Kapitálové výdavky 700
Príjmy spolu:

76 445,00

77 193,30

90 705,26

Z toho za služby a

76 445,00

76 445,00

79 459,68

stravu
Z dobropisov

481,80

Prebytočný majetok

725,00

Projekty

340,00

340,00

Dary

408,30

408,30.

Vratky – preplatok

1 487,23

zdrav.
Náhrady
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7 803,25

NÁKLADY A VYNOSY za r.2017

Hlavná činnosť

Podnik.

Spolu

činnosť
Náklady
Spotreba materiálu

11 850,75

11 850,75

Spotreba energie

19 085,29

19 085,29

Opravy a udržiavanie

18 282,90

18 282,90

74,76

74,76

238,97

238,97

57 101,88

57 101,88

247 284,82

247 284,82

Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie

84 255,81
84 255,81

Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady

12 726,73

12 726,73

Daň z nehnuteľnosti

2 619,97

2 619,97

Ostatné dane a poplatky

1 298,18

1 298,18

66 085,90

66 085,90

Ostatné finančné náklady

1 531,26

1 531,26

Tvorba ostatných rezerv z prev.

1 223,05

1 223,05

1 464,11

1 464,11

83 476,25

83 476,25

3 430,61

3 430,61

615 031,24

615 031,24

80 723,69

80 723,69

725,00

725,00

Ostatné náklady na prevádzkovú.
činnosť
Pokuty, penále
Škody
Odpisy dlhodob. nehm. a hmot. majetku

činnosti
Tvorba ostatných opravných položiek
z prev.činnosti
Náklady z odvodu príjmov
Náklady z bud. Odvodu príjmov
Náklady celkom
Výnosy
Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja materiálu
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Ostatné výnosy z prev. činnosti

9 772,28

9 772,28

Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti

1 220,87

1 220,87

150,00

150,00

445 631,15

445 631,15

Zúčt. oprav. položky
Úroky
Ostatné mimoriadne výnosy
Výnosy z bež. transferov z rozpočtu
VÚC
Výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu

9 273,48

VÚC

9 273,48

Výnosy z bež. transferov zo ŠR a iných

10 000,00

10 000,00

4 822,32

4 822,32

Výnosy z BT mimo verejnej správy

748,30

748,30

Výnosy z KT mimo verejnej správy

51 990,10

51 990,10

615 057,19

615 057,19

25,95

25,95

subjektov verejnej. správy
Výnosy z kapit. transferov zo ŠR a iných
subjektov verejnej správy

Výnosy celkom
Splatná zrážková daň
Hospodársky výsledok (strata)
Mimorozpočtové výdavky boli získané od:
OZ Nádej pre Rozsutec

90,00 Eur – Pestrý deň pre klientov DSS
65,13 Eur – Záhradná slávnosť

JUDr. Vargová

253,17 Eur – Pestrý deň (53,17 Eur),

workshop (200 Eur)
Nadácia Pontis

50,00 Eur – brigáda dobrovoľníkov

Projekt OPORA 2017

290,00 Eur – IP klienta

Sponzorské spolu:
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748,30 Eur

Záver
Ďakujem

za

podporu

a

spoluprácu

všetkým

partnerom,

dobrovoľníkom

a predovšetkým mojim kolegom a našim klientom v roku 2017. Spolu sme vytvorili
v roku 2017 spoločné dielo, ktoré nás často tešilo, nútilo premýšľať i postavilo pred
výzvy, vďaka ktorým sme sa stali spolu lepšími kolegami a kvalitnejšími ľuďmi.

Magdalena Mihaliková
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