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Rozbor a vyhodnotenie hospodárskej činnosti

 Vyhodnotenie záväzných úloh a ukazovateľov
rozpočtu
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Cieľ

Ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Vyhodnotenie
cieľovej
hodnoty
k 30.09.2016

Zabezpečiť
komplexnú
starostlivosť
o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť
kvalitu ich ţivota

Plnenie
obloţnosti

83

83

Plnenie
obloţnosti

24

24

Plnenie
obloţnosti

8

6,24

Poskytnúť opatrovateľskú sluţbu občanom,
ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav
potrebujú pomoc pri zabezpečovaní
nevyhnutných ţivotných úkonov
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu
sluţbu odkázaným fyzickým osobám len na
určitý čas počas dňa
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Príjmy rozpočtu domova za III. štvrťrok 2016 tvorili úhrady za ubytovanie, opatrovanie a
stravovanie obyvateľov, príjmy za prenájom kuchyne, dobropis za plyn, úroky a uhradená
pohľadávka – Ţalmanová.
Čerpanie príjmov za III. štvrťrok 2016 bolo na 75,89 %.
Beţné výdavky za III. štvrťrok 2016 boli v DSA čerpané na 66,41 %.
Finančné prostriedky pozostávali zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov, z rozpočtu
mesta a dotácie z MPSVaR.
Kapacita zariadenia je stanovená na 115 miest, v tom Zariadenie pre seniorov 83 miest,
Zariadenie opatrovateľskej sluţby 24 miest a Denný stacionár 8 miest. Cieľová hodnota bola
splnená na 100 % v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej sluţby.
V Dennom stacionári sa naplnila cieľová hodnota na 78,00 %.
V prvom štvrťroku sme mali nepretrţite neobsadené 2 miesta, preto Domov seniorov Archa
v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej sluţby
v zariadení sociálnych sluţieb č.4659/2016-M_ORF, vrátil nevyčerpanú dotáciu v sume
1 104,00 €.
V druhom štvrťroku sme nemali nepretrţite neobsadené ani jedno miesto.
V treťom štvrťroku sme mali v Dennom stacionári nepretrţite neobsadené 1 miesto, preto sme
v zmysle Zmluvy vrátili nevyčerpanú dotáciu v sume 552,00 €.
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 Celkové čerpanie rozpočtu
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Celkové čerpanie rozpočtu k 30.09.2016
Bežné výdavky podľa dotácie :
Výdavky z rozpočtu HM SR BA
Výdavky z MPSVaR SR
Výdavky zo sponzorských príspevkov
Celkom:

641 154,32 €
339 706,85 €
0,00 €
980 861,17 €

Kapitálové výdavky podľa dotácie :
Výdavky z rozpočtu HM SR BA
Výdavky z MPSVaR SR
Výdavky zo sponzorských príspevkov
Celkom:

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
980 861,17 €

VÝDAVKY CELKOM:

Bežné príjmy - DSA :
Príjmy z prenájmu
Príjmy za ubytovanie a opatrov.
Príjmy za stravovanie obyv.
Príjmy z úrokov
Príjmy z dobropisov za energie
Príjmy iné – pohľadávky, vratka zo zdravot.poisťovne
Príjmy – sponzorské
Celkom:

4 979,70 €
79 814,20 €
153 245,02 €
8,09 €
3 120,43 €
1 915,43 €
0,00 €
243 082,87 €

Bežné príjmy - ZOS :
Príjmy za ubytovanie a opatrov.
Príjmy za stravovanie obyv.
Celkom:

20 077,46 €
37 752,88 €
57 830,34 €

Kapitálové transfery:
Príjmy – kapitálové sponzorské

0,00 €

PRÍJMY CELKOM:

300 913,21 €
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 Verejné obstarávanie

 Darovacie zmluvy
Za I.- IX. 2016 Domov seniorov ARCHA prijal nefinančný dar od 1 obyvateľa, resp. jeho
rodinných príslušníkov v celkovej hodnote 25 010,51 € a v mesiaci jún finančný dar od 1
obyvateľa, resp. jeho rodinných príslušníkov v hodnote 1 366,31 €.
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 Vyhodnotenie hospodárenia
Príjmy:
Čerpanie príjmov k 30.9. 2016 bolo na 75,89 %.
Príjmy rozpočtu domova za III. Q 2016 tvorili úhrady za ubytovanie, opatrovanie a stravu
obyvateľov, za prenájom kuchyne, úroky, dobropis – vyúčtovanie dodávky plynu, vratka
zdravotného poistenia na základe spätného priznania invalidity a zaplatenie pohľadávky –
pani Ţalmanová.
Výdavky:
Beţné výdavky za III. štvrťrok 2016 boli v DSA čerpané na 66,41 %.
Finančné prostriedky pozostávali zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov, z rozpočtu
mesta a dotácie z MPSVaR.

 Škodové udalosti
Za I. - IX. 2016 Domov seniorov ARCHA zaznamenal jednu škodovú udalosť – škoda na
osobnom vozidle – spoluúčasť pri havarijnom poistení vo výške 65,00 €. Škodová komisia
v DSA na svojom zasadnutí dňa 2.5.2016 rozhodla a pani riaditeľka schválila zosobniť
polovicu vzniknutej škody, t.j. 32,50 € zamestnancovi zodpovednému za vzniknutú škodu,
koordinátorovi prevádzky a údrţby a zároveň vodičovi havarovaného vozidla.

 Čerpanie mzdových prostriedkov a personalistika
Domov seniorov ARCHA má pracovníkov zaradených podľa organizačnej štruktúry
v členení:


Riaditeľka DSA



Ekonomicko-prevádzkový úsek: vedúca úseku a zástupkyňa riaditeľky, účtovníčka,
personálno-mzdová účtovníčka, koordinátor prevádzky a údrţby, údrţbár, informátori,
pracovníčky práčovne



Sociálne oddelenie: administ.-sociálna pracovníčka, ekon.-sociálna pracovníčka



Logoterapeutické oddelenie: logoterapeutickí pracovníci



Ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek: koordinátorka ošetrovateľsko-opatrov.star.,
zdravotné sestry, zdravotné asistentky, opatrovateľky, fyzioterapeutky
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Mzdové prostriedky Domov seniorov Archa v III. štvrťroku 2016 plnil na 64,65%. Priemerná
mzda v ZpS dosiahla hodnotu 814,87 € a v ZOS 811,54 €

Zverejnenie správy
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za III. štvrťrok 2016 bude zverejnená na
našej web stránke: www.dsarcha.bratislava.sk
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