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Rozbor a vyhodnotenie hospodárskej činnosti

 Vyhodnotenie záväzných úloh a ukazovateľov
rozpočtu
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Príjmy rozpočtu domova za I. polrok 2017 tvorili úhrady za ubytovanie, opatrovanie a
stravovanie obyvateľov a príjem z dobropisov za energie.
Plnenie príjmov za I. polrok 2017 bolo na 43,53 %.
Bežné výdavky za I. polrok 2017 boli v DSA čerpané na 44,26 %.
Finančné prostriedky pozostávali zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov, z rozpočtu
mesta a dotácie z MPSVaR SR.
Kapacita zariadenia je stanovená na 115 miest, v tom Zariadenie pre seniorov 83 miest,
Zariadenie opatrovateľskej služby 24 miest a Denný stacionár 8 miest. Cieľová hodnota bola
splnená na 100 % v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby.
V Dennom stacionári sa naplnila cieľová hodnota na 53,75 %. Vzhľadom na to, že sme
nesplnili cieľovú hodnotu na 100 % a neobsadili sme 2 miesta celý prvý štvrťrok 2017 a 1
miesto celý druhý štvrťrok, Domov seniorov Archa v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb č. 6653/2017M_ORF, vrátil nevyčerpanú dotáciu v sume 1 656,00 €. Nesplnenie cieľovej hodnoty
Denného stacionára je spôsobená najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia.
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 Celkové čerpanie rozpočtu
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Celkové čerpanie rozpočtu k 30.06.2017
Bežné výdavky podľa dotácie :
Výdavky z rozpočtu HM SR BA
Výdavky z MPSVaR SR
Výdavky zo sponzorských príspevkov
Celkom:

405 812,56 €
240 726,77 €
0,00 €
646 539,33 €

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 €
646 539,33 €

VÝDAVKY CELKOM:

Bežné príjmy – DSA a DS :
Príjmy z prenájmu
Príjmy za ubytovanie a opatrov.
Príjmy za stravovanie obyv.
Príjmy z úrokov
Príjmy z dobropisov za energie
Príjmy – sponzorské
Celkom:

4 985,65 €
43 252,93 €
82 869,25 €
5,28 €
652,92 €
0,00 €
131 766,03 €

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

13 036,45 €
25 244,54 €
38 280,99 €

Kapitálové transfery:
Príjmy – kapitálové sponzorské

0,00 €

PRÍJMY CELKOM:

170 047,02 €

7

 Darovacie zmluvy
V I. polroku 2017 Domov seniorov ARCHA prijal nefinančné dary od 3 obyvateľov, resp. ich
rodinných príslušníkov v celkovej hodnote 1 408,90 €.

 Vyhodnotenie hospodárenia
Príjmy:
Plnenie príjmov v I. polroku 2017 bolo na 43,53 %.
Príjmy rozpočtu domova za I. polrok 2017 tvorili úhrady za ubytovanie, opatrovanie a stravu
obyvateľov a príjem z dobropisov za energie.
Výdavky:
Bežné výdavky za I. polrok 2017 boli v DSA čerpané na 44,26 %.
Finančné prostriedky pozostávali zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov, z rozpočtu
mesta a dotácie z MPSVaR SR.

 Škodové udalosti
V I. polroku 2017 Domov seniorov ARCHA nezaznamenal žiadnu škodovú udalosť.

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


Riaditeľka



Ekonomický úsek: vedúca úseku a zástupkyňa riaditeľky, účtovníčka, personálnomzdová účtovníčka, prevádzkar,

údržbár, informátori - vrátnici, pracovníčky

práčovne


Sociálno – terapeutický úsek: vedúca úseku,

sociálni pracovníci, terapeutickí

pracovníci


Zdravotný úsek: vedúca úseku, úseková sestra,
asistentky, opatrovateľky, fyzioterapeutky, masérky
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zdravotné sestry, zdravotné

Mzdové prostriedky Domov seniorov Archa v I. polroku 2017 čerpal na 41,15%. Priemerná
mzda v DSA a DS dosiahla hodnotu 945,40 € a v ZOS hodnotu 887,23 €

Zverejnenie správy
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za I. polrok 2017 bude zverejnená na našej
web stránke: www.dsarcha.bratislava.sk
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