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Milí priatelia,

za nami je rok 2014 a Vy máte možnosť pozrieť sa, aký bol pre DSS Integra.  Prostredníctvom našej výročnej správy

môžete získať prehľad o aktivitách zariadenia, ktoré sa dlhodobo snaží podporovať znevýhodnených občanov so

zdravotným postihnutím a snahu o ich maximálne možnú integráciu do spoločnosti. Zároveň riešiť aj problém

zamestnaných príbuzných, ktorí aj napriek všetkej snahe nemôžu svojim najbližším zabezpečiť  starostlivosť a

prežitie plnohodnotného kvalitného života. 

Verím, že naša výročná správa odráža úprimnú snahu pomáhať tam, kde je to potrebné. Jej cieľom je nie len

informovať o našich aktivitách, ale ponúknuť inšpiráciu ďalším dobrovoľníkom k zapojeniu sa do nášho snaženia.

Prajem Vám príjemné čítanie.

V PaedDr. Renáta Balážová
riaditeľka DSS INTEGRA
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História zariadenia 
Zariadenie vzniklo zlúčením dvoch právnych subjektov, keď Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na
svojom zasadnutí dňa 15.12.2010 schválilo uznesením č.90/2010- zlúčenie Domova sociálnych služieb pre deti
a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava a Domova sociálnych služieb Lichnerova 86, 903 01 Senec,
s účinnosťou od 01.01.2011 do právneho subjektu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, so
sídlom Tylova 21, 831 04 Bratislava (ďalej len „DSS INTEGRA“), ako právneho nástupcu domova sociálnych
služieb Lichnerova 86, 903 01 Senec.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 831 04 Bratislava s detašovaným pracoviskom
v Senci, Lichnerova 86 je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet
Bratislavského samosprávneho kraja. Zriaďovateľom zariadenia je Bratislavský samosprávny kraj.
Od 13.03.2012 sme v detašovanom pracovisku Senci rozšírili poskytovanie služieb v zariadení podporovaného
bývania.

Poslaním DSS pre deti a dospelých INTEGRA je zabezpečovanie pomoci, podpory a poradenstva rodinám, ktorým
osud nadelil ťažkú zodpovednosť za starostlivosť o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa, alebo o dospelého
príbuzného, pretože potrebujú pri niektorých úkonoch pomoc ďalšej osoby.  Snaha umožniť ľuďom, ktorí sú v
nepriaznivých sociálnych situáciách zostať rovnocennými členmi spoločnosti a využívať ich prirodzené zdroje,
umožniť im, aby prežili svoj život v prirodzenom sociálnom prostredí pri rešpektovaní individuality a jedinečnosti
každého z nich a  aby ich rodiny zostávali funkčné.

Víziou DSS pre deti a dospelých Integra je:
Trvalé zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb.

http://www.dssintegra.sk/
mailto:dssintegra@dssintegra.sk


Vytvoriť v zariadení prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti
(tímovú solidárnosť) a posilniť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadení aj mimo zariadenia, ktoré sú
v maximálnej možnej miere orientované na prijímateľa:

 zabezpečením dôstojných podmienok každodenného života klientov.
 rešpektovaním osobnostného rozvoja, zručností a schopností klienta.
 zdielaním hodnôt  individuality, jedinečnosti a požiadaviek klienta,

Cieľom DSS pre deti a dospelých Integra je:
Skvalitňovanie sociálnych služieb:

  podporou zameranou na osobnostný rozvoj klienta, s využitím ich zručností a schopností
 realizovaním odborných ošetrovateľských, opatrovateľských, terapeutických výkonov
 skvalitnením podmienok bývania klientov (estetické a funkčné hľadisko) v celoročnej a týždennej

pobytovej sociálnej službe
 poskytovaním pomoci a aktivít, ktoré umožňujú plnohodnotnejší život

Rozšírenie poskytovaných služieb:
 zriadením zariadenia podporovaného bývania

Aktivizácia klienta:
 pomocou pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
 poradenstvom pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, podávaní písomných podaní, pri

komunikácii v úradnom styku a iných vecí v záujme klienta,
 sociálnou rehabilitáciou – podpora samostatnosti, nezávislosti, nácvik zručností, posilňovanie návykov pri

sebaobsluhe, starostlivosti o domácnosť
Odbornosť:

 interným a externým vzdelávaním zamestnancov prispieť k profesionálnemu prístupu
 humanizácia pri poskytovaní sociálnych služieb

Poskytovanie služieb
V Domove sociálnych služieb sme poskytovali sociálne služby celoročnou pobytovou formou 6 klientom v Senci  a
13 klientom v Bratislave, kde poskytujeme aj  13 klientom týždennú  pobytovú formu  a 12 klientom dennou
ambulantnou formou na čas určitý a neurčitý, občanom s viacnásobným postihnutím (mentálnym, telesným,
zmyslovým) od 3 rokov veku, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V.
podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

Pracovisko v Bratislave                                                                  

  

V Zariadení podporovaného bývania sme poskytovali sociálne služby celoročnou pobytovou formou 5 klientom
osobám s ochorením z okruhu: schizofrénia, afektívna porucha, neurotická porucha, alebo organická duševná
porucha, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sú
odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život.

Pracovisko v Senci

  



Stav k 31.12.2014
Domov sociálnych služieb

spolu Pracovisko Bratislava Pracovisko Senec

Celoročný pobyt Týždenný pobyt Ambulantný pobyt Celoročný pobyt Podporované bývanie

47 13 12 11
6 5

z toho z toho z toho z toho

deti dospelý deti dospelý deti dospelý dospelý dospelý

0 13 2 10 1 10 6 5

Mobilní 0 0 0 0 0 3 4 5

Imobilní 0 13 2 10      0 8 2 0

Priemerný vek 29 rokov 67 rokov 42 rokov

V domove sociálnych služieb  sme poskytovali služby vo viacerých základných pilieroch:
a) sociálna starostlivosť  – základné sociálne poradenstvo (hľadanie možnosti riešenia problému klienta, príp.

rodiny klienta a odporúčanie sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci)
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
- poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, podávaní písomných podaní, pri

komunikácii v úradnom styku a iných vecí v záujme klienta,...
- sociálnu rehabilitáciu – podpora samostatnosti, nezávislosti, nácvik zručností, posilňovanie návykov pri

sebaobsluhe, starostlivosti o domácnosť,
- úschovu cenných vecí,

b) zdravotná starostlivosť – v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti (zdravotné výkony z katalógu zdravotných
výkonov – vyhláška MZ SR), ktorej cieľom je predovšetkým preventívna starostlivosť, ošetrovateľská
starostlivosť a opatrovateľská starostlivosť; participácia pri  zabezpečovaní odborných vyšetrení; sprevádzanie
klientov na preventívne a odborné ošetrenia a vyšetrenia poskytujúcim celoročnú pobytovú sociálnu službu,

c) fyzioterapia -  sa poskytuje na udržanie mobility a motoriky, ktorá zahŕňa: liečebnú telesnú výchovu a
fyzikálnu terapiu. 
Rehabilitačná liečba sa poskytuje na odporúčanie rehabilitačného lekára a podľa zdravotného stavu klientov,
ktorú  vykonávajú  fyzioterapeuti.
Pri rehabilitácií sa využívajú prvky Bobáthovej, Kabáthovej metodiky, Kaltenborna a izometrické cvičenia.
Využívajú sa aj aktívne, pasívne cvičenia a špeciálne dychové cvičenia. Cvičenia sa prevádzajú na žinienke,
pri rebrinách, u niektorých sa využíva stacionárny bicykel a pri nácviku chôdze  G – aparát. Neoddeliteľnou
súčasťou je aj polohovanie: antidekubitové, stimulačné a korekčné.
Z elektroliečby sa využíva: magnetoterapia, Rebox, bioptrónová lampa a z teploliečby sa aplikujú
lavathermové vrecká a parafínové zábaly.
Z fyzikálnej terapie sa u nás využívajú masáže, ktoré priaznivo pôsobia na organizmus. A to  klasická masáž,
či už  čiastočná, alebo celková.
Z fyziatrie sa aplikuje vodoliečba ako vírivý perličkový kúpeľ ktorý pomáha znížiť zvýšené svalové napätie.
Napriek zdravotnému znevýhodneniu klienti pravidelne navštevujú v zariadení DSS Gaudeamus,
hydrokinezioterapiu / cvičenie vo vode/. 
Vďaka týmto metodikám znižujeme zvýšené svalové napätie, posilňujeme oslabené a vyťahujeme skrátené
svalstvo, zvyšujeme rozsah kĺbovej pohyblivosti a zlepšujeme kvalitu života našich klientov.

              Z cvičenia máme radosť

                      



d) vzdelávanie, utváranie podmienok - formou individuálnych vzdelávacích programov, spoluprácou so ŠZŠ na
Nevädzovej ulici naši klienti absolvujú povinnú školskú dochádzku.
                                                

         
Zoznamovanie sa s prácou rôznych profesií

práca s hlinou

                                 

e) terapie, ktoré majú široký záber zamerania:
 - rozvoj komunikačných zručností (verbálnej a neverbálnej komunikácie), porozumenie  verbálnej inštrukcie,

rozvíjanie slovnej zásoby,

návšteva divadelného predstavenia koncert

                                        

- rozvoj jemnej motoriky, manuálnych zručností prostredníctvom manipulačných hier, práce s  výtvarným
materiálom,  nácvik úchopového mechanizmu,

práca s farbami ručné práce

               

- sociálnej rehabilitácie, patrí medzi prioritné  aktivity so zameraním na podporu samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby, rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností
bežných návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

       Pomoc v práčovni       Nácvik varenia



                                

- pracovnej terapie - je rozdelená podľa schopností, záujmu klienta a náročnosti. Výsledok je súhrou dlhého
procesu učenia sa, skúšania a vylepšovania. Cieľom je  primerane telesne i mentálne pracovať, vytvárať kladný
vzťah k práci, prebúdzať záujem, zlepšovať  schopnosť udržať aktívnu pozornosť, zlepšiť pracovnú disciplínu. 

Práca v záhrade       

                             

Klienti sa pravidelne prezentujú s výsledkami svojej činnosti na rôznych trhoch. 

Remeselné trhy v Senci    Keramické trhy - Pezinok

                 

Svojimi výrobkami sme oslovili aj niekoľko firiem, ktoré si objednali výrobky na predaj, alebo prezentáciu, čím
finančne podporili naše zariadenie, za čo im ďakujeme.

                



- psychologickej terapie –  realizuje sa idividuálnou a skupinovou terapiou.  Je  zameraná na zmyslovú
stimuláciu pomocou rozmanitých vizuálnych, taktilných a zvukových podnetov; podporu aktivity a spontánneho
prejavu; formou záujmových činností, terapeutických cvičení, mimoslovné vyjadrovanie, ukľudnenie,
odreagovanie, odbúranie napätia a agresie, rozvoj empatie, emočné sebavyjadrenie,  sebapoznávanie
a poznávanie a uvedomovanie si potrieb druhých, rozvoj kooperácie s ostatnými klientmi. 

- Snoezelen ako individuálna multizmyslová metóda v rámci ktorej cieľmi sú relaxácia a uvoľnenie klientov,
podpora vnímania a emocionality, rozvoj motoriky, kognitívnych schopností a komunikácie. 

- „Koncept bazálnej stimulácie“ – pomáha pri spastických stavoch
                            
- Krízovou intervenciou zvládame krízové situácie. Najčastejšie emočné rozlady klientov, afektívne rapty a
 konflikty medzi klientmi. 

- aktivity na relaxáciu a voľný čas – ergoterapia, muzikoterapia, snoezelen, kultúrne a spoločenské podujatia,
športové aktivity, duchovné a relaxačné aktivity.

         
V rámci terapeutického  úseku sa realizujú aktivity, ktoré podporujú našich klientov, ako sú komunity, práca
s počítačom, písanie, čítanie, hudobné chvíľky, realizácia IP – individuálne, písanie denníkov, práca s hlinou,
kultúrne a spoločenské aktivity, záujmová činnosť formou dramatického krúžku, keramického krúžku .  

f) ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
                           

V zariadení podporovaného bývania okrem dohľadu poskytujeme:
a) ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
b) utvárame podmienky na prípravu stravy 
c) utvárame podmienky na výkon sociálnej rehabilitácie
d) poskytujeme podporu pri sociálnych aktivitách, sprievodoch pri vybavovaní úradných, či zdravotných 

záležitostí, 

Plnenie kapacity a počet čakateľov v poradovníku k 31.12.2014
Plnenie kapacity

spolu Pracovisko Bratislava Pracovisko Senec
Celoročný pobyt Týždenný pobyt Ambulantný pobyt Celoročný pobyt Podporované bývanie 

47 13 12 11 6 5

Počet čakateľov v poradovníku
spolu Pracovisko Bratislava Pracovisko Senec

Celoročný pobyt Týždenný pobyt Ambulantný pobyt Podporované bývanie celoročný pobyt
68 46 15 6 1

Činnosti a aktivity zariadenia

V roku 2014 bola činnosť zariadenia okrem už existujúcich činností zameraná na nové, inovatívne  služby, riešenia,
nástroje, prístupy v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ako:
- pokračujeme v už zavedených rodičovských skupinách podľa formy služby, zamerané na potreby tej ktorej

služby (denný, týždenný, celoročný)
- individuálne stretnutia s rodičmi zamerané na konkrétneho klienta 
- vzdelávanie zamestnancov - tímová spolupráca, komunikácia s rodičmi formou zážitkového učenia modelových

situácií,
- vzdelávanie zákonných zástupcov – ponuka interných vzdelávaní
- 3.7. – športové hry Plavecký Štvrtok
- 9.8. – Trhy Senec
Prezentovali sme sa svojimi výrobkami z keramiky a textilu. Počasie nám prialo a tak sa nám podarilo prilákať dosť
zákazníkov, ktorí  kupovali naše výrobky.  Niektorí  nás podporili aj peňažným darom. Večer sme odchádzali
s dobrým pocitom, že o naše výrobky bol taký veľký záujem.
 



                                   

- 1.9. - 14.9.2014 medzinárodný dobrovoľnícky tábor s OZ Inex Slovakia, ktorý je už v našom zariadení tradíciou

                                   

4.9. - Múzeum dopravy

                              

- 10.9. - Železná studnička

                        

05.09. – Teambuilding
Po úspešnej realizácii minuloročného teambuildingu opätovne pokračujeme v začatej tradícii. Aj tentoraz sme si
pracovné vzťahy upevňovali v Galérii insitného umenia SNG – Schaubmarov mlyn Pezinok v piatok 5.9.2014.
Najskôr sme zápolili v rôznych disciplínach, ktoré nám zvýšili hladinu adrenalínu, priniesli veľa zábavných
momentov, ale aj preverili našu fyzickú kondíciu. Po športových aktivitách nasledovalo hodovanie a voľná zabáva
pri dobrej hudbe. Bolo to príjemné popoludnie, ktoré určite splnilo svoj účel. 



                           

19.9. - Radničkine trhy BA
25.9. - Senec, Zelený deň 
26.9. - Senec, loď Lobster
26.9. - Senec, Spoznávanie jesennej prírody
1.10. - divadlo Ludus
9.10. - výroba náramkov z gumičiek Kampino
11.10. – Jablkové hodovanie
13.10. - divadlo Ludus
16.10. - Sološnica "na ľudovú nôtu"

Dňa 16.10.2014 sme sa zúčastnili 6. ročníka speváckej súťaže „Spievajme na ľudovú nôtu“. Na podujatí vládla
priateľská atmosféra. Organizátori na o nás príkladne postarali – program, strava, diskotéka,  pochvaly a darčeky.
Ďakujem DSS Plavecké Podhradie za možnosť zúčastniť sa tejto akcie. 

                                            

24.10. – plavecké preteky 6. ročník
Dňa 24.10.2014 sme sa zúčastnili plaveckých pretekov. Na 6. ročníku regionálnych plaveckých pretekov ľudí
s mentálnym znevýhodnením súťažili dvaja plavci. Peter Osvald prekonal sám seba v zdolaní 16 m s pomocou
„slíža“ a za podpory asistenta. Juraj Hajdina absolvoval 2 preteky. V jednom skončil na peknom treťom mieste
a druhý pretek vyhral. Všetci zúčastnení sme sa tešili s dosiahnutých výkonov a výsledkov. Bol to veľmi príjemný
deň, na ktorý nám ešte dlho zostanú pekné spomienky. 

                                               
24.10. – dobrovoľníci JCI
Dňa 24. 10. 2014 sa v priestoroch DSS Integra od rána usilovne pracovalo. Dobrovoľníci z firmy  Johnson Controls 
prišli skrášliť interiér i exteriér nášho zariadenia - umývali okná, natierali stoličky, upratovali záhradu. Pod ich 
rukami za razom zmenila na nepoznanie. Za ich veľkú pomoc im ďakujeme.



                      

28.10. – halloween Inex
Dňa 28.10.2014 si pre nás dobrovoľníci z Medzinárodnej dobrovoľníckej organizácie INEX pripravili pestrý
halloweensky program. V strašidelných disciplínach sme si vyskúšali svoje zručnosti.  Skladali sme puzzle, stavali
kocky, zdobili tekvicu, ale tiež hádali predmety v hrôzostrašnom boxe. Samozrejme nechýbali ani masky. Na záver
sme si zahrali Bingo.  Dobrovoľníkom ďakujeme za vydarený program a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu. 

 

29.10. – divadlo Modra „Lacko a more“
30.10. – muzikoterapia
Dňa 30.10.2014 sme zažili zaujímavú ukážku muzikoterapeutickej práce. Terapeutka nám predviedla nástroje 
s krásnym zvukom. Mnohé z nich boli pre nás doposiaľ neznáme. Po skončení sme si prijali ešte ďalej zotrvávať 
v príjemnej a pokojnej atmosfére, ktorú v nás táto ukážka vyvolala. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

                                           

30.10. – BSK práva osôb so zdravotným postihnutím
Psychologička Mgr. Ivana Vetešková spolu s klientmi Rudolfom Krajčírom a Richardom Hlinkom prezentovali 
rozhovor o ľudských právach z pohľadu prijímateľa sociálnej služby. 



  

                         

31.10. – Tvorivé dielne halloween s rodičmi
Dňa  31.10.2014 sme si spolu s rodičmi vyrezávali halloweensku tekvicu. Užili sme si pritom veľa zábavných 
okamihov. Za naše úsilie sme boli odmenení krásnymi svetielkujúcimi tekvicami rôznych tvarov a veľkostí.

                                             

13.11. – Deň zdravej výživy
  25.11. – Deň halušiek v Senci
  27.11. – Keramická dielňa

30.11. – Koncert – Senec
3.12. – Zdobenie medovníkov

5.12. – Mikuláš s Inex Slovakia
Dňa 5.12.2014 ku nám zavítal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi – dobrovoľníkmi z medzinárodnej organizácie 
INEX a pripravil nám zaujímavý program. Nechýbalo ani prekvapenie v podobe sladkostí a trička. Na záver 
programu si každý z nás urobil s Mikulášom fotku. Určite sa na ňu pozrieme vždy, keď si budeme chcieť 
zaspomínať na toto príjemné dopoludnie. 

                               
5.12. – mikulášsky večierok s rodičmi a klientmi
Dňa 5.12.2014 sa u nás uskutočnil vianočný večierok, ktorý je pre nás už tradíciou. Odprezentovali sme svoje 
schopnosti a zručnosti prostredníctvom hovoreného slova, spevu a tanca. Program spestril aj príchod Mikuláša, čerta
a anjela a ich štedrá nádielka. Zaželať krásne sviatky nám prišli aj deti z MŠ Bradáčova. Bol to pekný večer plný 
darčekov, úsmevov, dobrého jedla a vrúcnych objatí. 



                          

11.12. – vianočné trhy v BA
Dňa 11.12.2014 sme si aj my mohli vychutnávať atmosféru blížiacich sa sviatkov na vianočných trhoch. Šíriaca sa 
vôňa punču, dobrého jedla, koledy, betlehem a rozžiarený vianočný stromček nám pripomenuli, že onedlho tu máme
najkrajšie sviatky roka. Už sa na ne všetci veľmi tešíme. 

                       

Dobrovoľníctvo a základné spolupracujúce organizácie
Nenahraditeľnou aktivitou je dobrovoľnícka činnosť ľudí, ktorí venujú svoj čas a schopnosti službe našim klientom,
bez nároku na odmenu. Bez dobrovoľníckej práce by mnohé akcie nemohli byť realizované, preto všetkým
dobrovoľníkom ďakujeme.
V našom zariadení je to najmä:
   firemné dobrovoľníctvo

                              
   individuálne dobrovoľníctvo

   medzinárodné dobrovoľníctvo



                   

Výborná spolupráca je s:
Občianskym združením Pegas 
Špeciálnou základnou školou na Nevädzovej ul. – v ktorej spolupráci zabezpečujeme individuálne vzdelávanie aj
najťažšie zdravotne postihnutým klientom absolvovať školskú dochádzku.
Stredonu odbornou školou na Svätoplukovej ul. – bezodplatne využívame  služby  kadernícke, kozmetické,
manikérske a pedikérske. Študenti zároveň realizujú v našom zariadení prax.
Už tradičná je spolupráca s vysokými a strednými školami v oblasti praxe študentov. 
Neoddeliteľnou súčasťou je spolupráca s OMD so zameraním na športovú činnosť klientov v Bocci, ktorí majú
veľmi dobré úspechy v miestnych ale aj celoslovenských súťažiach, asistenciu, záujmovú a rekreačnú činnosť. 
Spolupráca s Okresným súdom Bratislava II prináša využívanie verejnoprospešných prác na pracovných aktivitách.

Projekty, finančné a materiálne dary
Dovoľujeme si aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí pomohli zariadeniu aj tento rok finančne, či materiálne.
V roku 2014 boli finančné prostriedky a dary v celkovej hodnote 6.264 € použité na zlepšenie prostredia a aktivity
pre klientov. 
Všetkým darcom s úctou ďakujeme.

Personálne zabezpečenie
Organizačná štruktúra Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, schválená zriaďovateľom 
Bratislavským samosprávnym krajom v zmysle Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  zabezpečuje 
prevádzku  zariadenia v piatich úsekoch:

- prevádzkovo –ekonomický úsek
- terapeutický úsek, 
- zdravotný úsek, 
- úsek stravovania, 
- úsek detašovaného pracoviska

Zamestnanci spolu

In
te
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a
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ec

 spolu

Riadite � 1 1



PEÚ 6,5 0,5 7

Zdravotný úsek 22,5 5,5 28
Terapeutický úsek 9 1

12
Podporované bývanie 0 2

Úsek stravovania 5 1 6
Spolu 43 10 54

Percentuálny podiel odborných zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov k 31.12.2014
Domov sociálnych služieb Pracovisko Bratislava Pracovisko Senec

spolu 54

Odborný         40,0 = 74,1% 31,5 8,5

THP                  6  = 11,1% 6 0

Obslužný        8 =  14,8% 6,5 1,5

2. Hospodárenie s finančnými prostriedkami   

Prehľad plnenia príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2013 podľa zdrojov financovania :  - v eurách
Prehľad plnenia príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014 podľa zdrojov financovania :  

             - v eurách
Schválený Upr. limit Plnenie z toho : % plnenia

rozpočt dotácií príjm a čerp. z limitu dot. dary z inej VUC z upr.limi-

na r. 2014 na r.2014 výd. celkom    ZF-41 ZF-72 a ZF-11H tu dotácií

I. Príjmy   92 027,28 102 149,31 102 888,72   89 817,99 1 123,65 11 947,08   100,72

Výdavky celkom 796 930,00 797 865,65 740 304,28 727 233,55 1 123,65 11 947,08     92,79
z toho:
II. Bežné výdavky  /
600/ z toho:

796 930,00 797 865,65 740 304,28 727 233,55 1 123,65 11 947,08     92,79

610 – mzdy 454 864,00 454 864,00 420 853,00 413 784,42 7 068,58     92,52
620 – odvody 169 514,00 169 514,00 151 850,84 149 380,37 2 470,47     89,58
630 – tovary a služby 166 470,00 167 405,65 164 358,92 160 886,04 1 123,65 2 349,23     98,18
640 – transfery     6 082,00     6 082,00     3 241,52     3 182,72      58,80     53,30

Pohľadávky: 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra evidoval k 31.12.2014 pohľadávky za poskytnuté sociálne 
služby v celkovej výške 8 307,44 € , z toho: 
- pohľadávka po lehote splatnosti z úhrad 1 792,12 €, 
- pohľadávka v lehote splatnosti z úhrad 6 221,73 €, 
- pohľadávky po zomrelých klientov, ktoré sú predmetom dedičského konania 293,59 €. 

Záväzky: 
K 31.12.2014 Domov sociálnych služieb evidoval záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti vo výške 281,77 €.

Dovoľujeme si poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na aktivitách a rozvoji nášho
zariadenia a prispeli  k zlepšeniu života kvality našich obyvateľov

Na vypracovaní výročnej správy spolupracovali vedúci zamestnanci úsekov a ekonóm zariadenia.

V Bratislave, 20.06.2015          PaedDr. Renáta Balážová
                  riaditeľka


