Výročná správa
Domova seniorov Dolinka
Očová
Za rok 2014

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
ul. ČSA 67/57, 962 23 OČOVÁ

Charakteristika Domova seniorov Dolinka
Domov seniorov Dolinka je zariadenie sociálnych služieb. Predmetom jeho činnosti je
poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starším ľuďom a zdravotne postihnutým
občanom s fyzickými a zmyslovými poruchami v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov. Domov seniorov Dolinka poskytuje celoročnú
pobytovú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke, zameranú na pomoc pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a pri naplňovaní potrieb seniorov, ktorí majú
zníženú sebestačnosť, zvlášť z dôvodu veku, a ktorých situácia vyžaduje pravidelnú pomoc.
Domov seniorov Dolinka bol zriadený 1.5.2008 ako rozpočtová organizácia obce
Očová s kapacitou 24 lôžok. V domove sociálnych služieb sú umiestnení ťažko zdravotne
postihnutí občania, s problémami pohybového aparátu, zmyslovým postihnutím, alebo
kombináciou týchto postihnutí. V zariadení pre seniorov sú umiestnení starší, osamelí občania
odkázaní na pomoc inej osoby s prevažne ľahším typom postihnutia, čiastočne mobilní
a napriek svojmu veku aktívni ľudia.

Identifikačné údaje:
Názov: Domov seniorov Dolinka
Adresa: ČSA 67/57, 962 23 Očová
IČO: 45021813
DIČ: 2022635912
Právna forma: rozpočtová organizácia
SK NACE:
87300 - Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Okres:
Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj
Telefónny kontakt: 045/5349634, 045/5349635, 045/5401873
info@dsdolinka.sk
www.dsdolinka.sk
Názov Zriaďovateľa
Adresa Zriaďovateľa

Obec Očová
Očová SNP 330/110

Počet zamestnancov:
V sociálnom zariadení pracovalo k 31.12.2014 12,5 zamestnancov. Z toho:
Riaditeľ
0,5 x
riaditeľ,
Sociálne oddelenie
0,5 x
sociálny pracovník, garant poskytovaných soc. služieb
1x
inštruktorky sociálnej rehabilitácie
Ekonomicko prevádzkové oddelenie
1x
mzdová a ekonomická agenda, administratívne činnosti
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Technický personál
Zdravotný personál

1x
1x
1x
6x
0,5 x

upratovačka
výdaj stravy
hlavná sestra
opatrovateľka
pomocný ošetrovateľ

Počet klientov:
Stav klientov k 01.01.2014
Stav klientov k 31.12.2014

26 klientov
26 klientov

Prijatí klienti v roku 2014
Chudá Veronika
Michaľaková Anna
Kováčová Mária
Hanusková Anna
Straková Anna

5 klienti:

Zomrelí klienti v roku 2014
Mária Pivolusková
Margita Pohorelcová
Mária Hulinová
Helena Kišoňová
Magdaléna Hrončiaková

5 klientov:

Činnosť Domova seniorov Dolinka
V súlade s ročným plánom činností a individuálnymi plánmi prijímateľov sociálnej
služby je sociálna činnosť v našom zariadení vykonávaná a plánovaná. Začiatok nového roku
sa vždy spája s prianím zdravia a všetkého dobrého. Aj tento rok sme tradične privítali
spoločným posedením s prianím pevného zdravia, spoločne sme si uctili a pripomenuli
sviatok Troch kráľov spojeným s besedou s biblickou tematikou. Naše zariadenie má veľmi
dobrú spoluprácu a dobré vzťahy s evanjelickou farárkou Mgr. Paľovovou.
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Počas celého roka pravidelne 1x. mesačne navštevuje naše zariadenie na spoločných
evanjelických službách božích. Klienti sa stretávajú na spoločných stretnutiach spojených
s čítaním Božieho slova. Tento rok bol významný pre veriacich, evanjelického vierovyznania.
Slovenská televízia vysielala v priamom prenose služby božie z evanjelického kostola
z Očovej. Pravidelne nás v roku 2014 navštevoval katolícky aj farár Mgr. Moravčík. Vždy na
prvý piatok v mesiaci mali klienti možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Začiatkom roku nás s
reportážnym mikrofónom navštívil redaktor slovenského rozhlasu, aby sa porozprával so
seniormi, aby si spoločne zaspomínali na prežité úseky života, aj na tie ťažšie úseky života,
časy vojny. Rozhovory s našimi klientmi boli odvysielané v rámci rozhlasového pásma o
senioroch a ich spomienkach v slovenskom rozhlase.
V zime by sa mal každý človek snažiť byť čo najviac na čerstvom vzduchu, venovať
sa pohybu, chôdzi, krátkym prechádzkam, alebo iným pohybovým aktivitám. Okrem toho, že
chodíme na krátke prechádzky v našom parku v nepriaznivom počasí využívame na udržanie
pohybovej kondície jednoduché cvičenia, stacionárny bicykel. Zima býva zvyčajne dlhá
a studená, v tomto období spolu so seniormi pomáhame prežiť sýkorkám a iným vtáčikom,
vyrobili sme vtáčie búdky, krmítka a vyvesili sme ich na prístupné miesto, tak aby sme ich
počas celej zimy mohli prikrmovať. Čas počas dňa v zimnom období využívame rôzne,
hraním spoločenských hier, jemno motorických cvičení, pamäťových cvičení lúštením
krížoviek, ktoré počas týždňa mozgu riešime súťažne. Najlepších vyhodnocujeme a čas
trávime vedomostnými a súťažnými hrami, ktoré sa stali medzi klientmi obľúbenými.
V rámci ergoterapie zhotovujeme jednoduché predmety, vyskúšali sme pletenie
košíčkov z papiera, zatáčanie ružičiek z jesenného lístia. V zime je obľúbenou činnosťou
seniorov lepenie koláží z papiera, novín, maľovanie vodovými farbami, maľovanie
pastelkami. V období karnevalov si pripravujeme
výzdobu, vyhotovili sme si farebnú reťaz, tiež
karnevalové masky. Pre zručnejších sme vyskúšali výrobu
podušiek na ihly, vrecúšok na levanduľu a pod.
Na prútikárske aktivity, ktoré si plánujeme
každoročne sme sa tento rok pripraviť nemohli pre
nepriazeň zdravotného stavu klientov, pre vírusové
ochorenia, ktoré nás potrápili. Ale k príchodu a vítaniu
jari sme sa pripravili, napiekli slané oblátky, vyrobili
drobné darčekové predmety.
K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patrí
príprava a pečenie fašiangových koláčov, fašiangové
veselice a zábavy. Šikovné ruky našich klientiek si
poradili aj tento rok s pečením šišiek, koláčikov a iných
dobrôt. Veľký úspech u seniorov mal v našom zariadení
fašiangový karneval, po tomto úspechu sme sa rozhodli
v tradícii pokračovať, urobiť radosť seniorom, ale aj nám,
zabaviť sa a zabudnúť na chvíľu na choroby, trápenia
a bolesti. Vyčariť ľuďom v tvárach úsmev, radosť, aspoň na chvíľočku sa vedieť tešiť zo
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života. Svojim programom, hudbou a spevom nás prišli pozdraviť seniori z klubu dôchodcov
z Detvy. Pre všetkých bol karneval prínosom radosti, všetci sme sa dobre spolu
zabavili, zatancovali si.
Zimu rýchlo vystriedala jar, prišla Veľká noc, v predveľkonočnom období sme si
vyzdobili izby a spoločné priestory vlastnoručne zhotovenou výzdobou. Pozdravy k Veľkej
noci sme si vyrobili v rámci
tvorivých dielní spoločne sme
spomínali na
veľkonočné zvyky
a tradície
zachovávané
v našom
regióne. Tento rok sme sa
v Remeselnom
dvore
v Očovej
prezentovali svojimi výrobkami na
podujatí „Vítanie jari v Remeselnom
dvore“ a sprievodného podujatia
vystúpenia detí zo ZŠ M. B. Funtíka.
V apríli si v rámci Dňa zeme každoročne organizujeme brigádu na úpravu okolia
budovy, parku, vyčistíme si chodníky, trávniky, pozbierali odpadky, plastové fľaše, ktoré
zanechali neporiadni návštevníci.
Máj je oslavou mesiaca kvetín, oslavou „Dňa matiek“, je tiež mesiacom vítania jari.
Pre klientov s úctou pripravujeme kultúrny program, vystúpenie detí zo ZŠ Očová,
a spevokolu. Máj je aj mesiacom jarného upratovania, naši klienti nám pomáhali pri výsadbe
okrasných kvetín, úprave záhonov, výsadbou liečivých bylín, bazalky, tymiánu. Terasu sme si
povysádzali okrasnými muškátmi, o ktoré klienti domova starali počas roka, starali sa
o trávnik, o polievanie a starostlivosť okrasných drevín.
Keď začína krásne svietiť slniečko, prichádzajú teplejšie dni, naši seniori vychádzajú
častejšie na slniečko, pookriať a vyhriať sa a načerpať energiu. Na oddych vo voľných
chvíľach, na bicyklovanie na
trojkolke využívame priestory
parku, verejnej oddychovej
zóny,
kde
s obľubou
s klientmi chodievame. Ani
tento rok sme nevynechali
zber byliniek, zber a sušenie
mäty, bazalky, ktorú si
dopestujeme. Tiež liečivé
rastliny z prírody, materinu
dúšku, žihľavu, bazu. Príroda
je nevyčerpateľným zdrojom načerpania síl a energie. S tými seniormi, ktorým ešte zdravie
dovolilo sme navštívili biosférickú oblasť Poľanu - Kyslinky. Na chate Zálomská sme prežili
krásny deň v objatí prekrásnej prírody, dýchali sme vzduch zhlboka, vnímali krásu všetkými
zmyslami.
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Osobne sme sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži seniorov, ktoré vyhlásilo Arborétum v
Tesárskych Mlyňanoch pod názvom „Seniorské aktivity v Arborétu Tesárske Mlyňany.“
prispeli sme ručnými prácami do súťaže ručných prác. Navštívili sme arborétum, obdivovali
krásu ,množstva rastlín a kvetín. Výlet nám všetkým priniesol veľkú radosť, nové zážitky.
Jún sa niesol v znamení medzinárodnej prehliadky detských folklórnych súborov
v kultúrnom dome v Očovej, na ktorej sme nechýbali ani tento rok. Program veľmi potešil,
vyčaril úsmevy a pocity šťastia v tvárach našich seniorov.
Počas leta sú horúce letné mesiace náročné na dodržiavanie pitného režimu, snažíme
sa ho všetci dodržiavať, robiť osvetu prostredníctvom besied, rozhovorov o správnom pitnom
režime, upozorňovať na dôležitosť príjmu tekutín. V tomto období navštevujeme minerálne
pramene, odkiaľ si prinesieme
prírodnú minerálnu vodu. V obci
Očová sme sa zúčastnili v rámci
sprievodných podujatí k „Očovskej
folklórne hrude“ na výstave a
tradičných remeslách v Remeselnom
dvore v Očovej. Počas letných
mesiacov sme oslávili 95 narodeniny
najstaršej obyvateľky domova pani
Magdalény Hrončiakovej.
V auguste sme prijali pozvanie na podujatie pod názvom „ Deň kreativity v Hriňovej“
spojené so súťažami, ktoré organizoval Domov dôchodcov v Hriňovej. prežili sme veľmi
pekné dopoludnie v príjemnom prostredí s príjemnými ľuďmi.
Prišla jeseň, ktorá tradične patrí súťažiam vo varení špecialít v okolitých zariadeniach.
Pozvanie sme dostali na súťaž v pečení pacáľov v Detve, kde sme boli ocenení ako najlepšie
družstvo a umiestnili sme sa na prvom mieste. Haruľky, teda pacále (ako ich domáci
nazývajú) chutili znamenite. Gazdinky seniorky si ich piekli podľa svojich receptov tak ako
oni robili niekedy, každá
haruľka však chutila inak, ale
veľmi dobre. V znamení jesene
sme spoločnými silami malú
výstavku „Z plodov zeme“,
skrášlili sme si prostredie
zariadenia.
Vychádzky do
prírody a blízkeho okolia sme
spojili a
využili na zber
a sušenie šípok.
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Október patrí úcte k starším, je mesiacom venovaným starobe, úcte k starším. Piesňou
a úprimnými želaniami nás prišli pozdraviť deti zo základnej školy so svojim milým
programom. Spoločne sme si v parku urobili jesennú opekačku, opiekli sme si slaninku a
klobásku a tešili sme sa z pekného
jesenného počasia Úpravu okolia
zariadenia,
vyhrabávanie
opadaného lístia sme vykonávali
v rámci ergoterapie. Tento rok sme
sa so seniormi stretli na spoločnom
súťažnom podujatí u nás, seniori si
zmerali sily vo vyrezávaní tekvíc.
Jeseň je krásna svojimi farbami
v prírode, pestrosťou a farebnosťou
.Náš Domov seniorov Dolinka ako
organizátor stretnutia klientov privítal klientov zo zriadení z okolitých obcí, zabavili sme sa
pri vyrezávaní tekvíc, aranžovaní jesenných košíčkov.
Na sklonku jesene sme sa ako zariadenie zúčastnili súťažného podujatia o najkrajší
adventný veniec v DSS Sebedín. Novembrový čas sme s našimi seniormi venovali príprave
adventných vencov, zbierali sme borovicové šišky, venovali sme spomienku našim blízkym,
ktorí nie sú už medzi nami. Potom začínajú prípravy na Vianoce, pečenie vianočných oblátok
s ktorými sme sa potom prezentovali na vianočných trhoch tu v Očovej v Remeselnom dvore.
1.december 2014 v našom zariadení býva „Dňom otvorených dverí“, tento rok sme
sprístupnili naše zariadenie, privítali sme medzi nami našich návštevníkov, ktorí si chceli
prehliadnuť naše zariadenie. Pripomenuli sme si slávnostne 6.výročie zariadenia.
Vianočné oblátky a vianočné
pečivo nesmie chýbať na vianočnom
stole, šikovné ruky našich senioriek si
pripravili a upiekli vianočné pečivo.
Rovnako sa postarali o slávnostnú
predvianočnú výzdobu, klienti si
vlastnoručne
vyhotovili
pozdravy
k Vianociam, tradične sme nevynechali
účasť na slávnostnom koncerte v kostole
v Očovej. Ani tento rok v našom zariadení tradične nechýbali so svojím programom deti zo
ZŠ Očová, pozdravili a spríjemnili tieto sviatky našim seniorom. Počas sviatkov Vianoc sme
si spoločne všetci posedeli pri vianočnom punči a posedeli pri vianočnom stromčeku.
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Financovanie Domova seniorov Dolinka
Základným nástrojom finančného hospodárenia Domova seniorov Dolinka bol
rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
V priebehu roka 2014 bol rozpočet trikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve
a upravovaný piatimi rozpočtovými opatreniami v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Rozpočet Domova seniorov Dolinka bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
18.12.2013 uznesením č. 199/2013.
Opatrenie číslo 1/2014 schválené OZ dňa 13.03.2014 uznesením č.215/2014 upravilo
rozpočet výdajovej časti na sumu 183 055,00 EUR.
Dňa 05.06.2014 na 18. zasadnutí OZ bolo uznesením č.231/2014 schválené
rozpočtové opatrenie č.2/2014 a schválené vyhodnotenie čerpania a plnenia rozpočtu
k 31.03.2014.
Dňa 04.09.2014 na 19. zasadnutí OZ bolo schválené vyhodnotenie rozpočtu
k 30.06.204 a rozpočtové opatrenie č.3/2014 uznesením č. 253/2014.
Uznesením č.265/204 bolo dňa 23.10.2014 OZ schválené vyhodnotenie plnenia
a čerpania rozpočtu k 30.09.2014 s schválené rozpočtové opatrenie č.4/2014.
Rozpočtové opatrenie č.5/2014 bolo schválené starostom obce dňa 19.12.2014 podľa
dodatku číslo 1 zásad o pravidlách rozpočtovania v podmienkach obce, rozpočet sa
v príjmovej časti a výdajovej časti upravil na skutočnosť.

Ekonomické ukazovatele
Rozpočet Domova seniorov Dolinka k 31.12.2014
Schválený
rozpočet

Bežné príjmy
Bežné výdavky

Upravený
RO č.1/2014

Upravený
RO č.2/2014

Upravený
RO č.3/2014

Upravený
RO č.4/2014

Upravený
RO č.5/2014

86 475,00

86 475,00

86 475,00

86 475,00

86 475,00

112 531,72

180 555,00

183 055,00

183 555,00

183 802,50

184 289,80

218 305,81

Príjmy k 31.12.2014 podľa ekonomickej klasifikácie

210 – Príjmy z podnik. A vlastníctva majetku
220 – Administrat. poplatky, iné poplatky
310 – Tuzemské bežné granty a transfery
Spolu

Kód zdroja
41
41
41
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schválený
4 200,00
82 275,00
0,00
86 475,00

Skutočnosť
4 506,35
105 393,87
2634,50
112 531,72

%
107,29
128,10
100,00
130,13
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Výdavky k 31.12.2014 podľa ekonomickej klasifikácie
schválený
75 253,61
30 094,39
75 021,52
185,48
180 555,00

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. vyr.
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
Spolu

Skutočnosť
96 865,26
35 647,67
85 707,75
85,13
218 305,81

%
128,72
118,45
114,24
45,90
120,91

Súvaha k 31.12.2014
AKTÍVA

Stav k 31.12.2013

Majetok spolu
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskyt.návr.fin výpom.dlh..
Poskyt.návr.fin výpom.krt.
Časové rozlíšenie
Vzťahy k účtom klient.št.pokladnice

716 415,13
699 552,12
0,00
699 552,12

Stav k 31.12.2014

0,00
16 863,01
0,00
0,00
0,00
23,40
16 839,61
0,00
0,00
0,00
0,00

726 177,83
708 653,61
0,00
708 653,61
0,00
17 524,22
0,00
0,00
0,00
205,55
17 318,67
0,00
0,00
0,00
0,00

482 624,65
4 046,18
0,00
0,00
4 046,18
477 976,73
2 381,96
457 571,23
7 434,34
10 589,20
0,00
601,74
0,00

471 366,40
13 865,27
0,00
0,00
13 865,27
456 121,16
2 674,51
435 992,23
5 889,40
11 565,02
0,00
1 379,97
0,00

PASÍVA
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Rezervy
Zúčtov.medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Vzťahy k účtom klint.št.pokladnice
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Prehľad o nákladoch a výnosoch
Náklady

Stav k 31.12.2013

Stav k 31.12.2014

50 – Spotrebované nákupy

22 428,36

21 953,43

51 – Služby

47 909,04

51 612,71

121 642,81

134 601,18

2 851,35

706,59

21 335,00

21 579,00

555,57

564,29

58 – Nákl.na tr. a z odv.príj.

104 257,45

112 531,72

Celkom náklady

323 361,54

346 223,43

60 – Tržby za vl.výkony

94 016,69

105 393,87

64 – Ost.výnosy z prev.čin

10 284,78

7 343,40

2 752,02

2 381,96

69 – Výnosy z tran. a rozp.pr.

219 290,81

239 884,81

Výnosy celkom

326 344,02

355 004,04

2 982,48

8 780,61

52 – Osobné náklady
54 – Ostatné náklady na prev. činnosť
55 – Odpisy DNM a DHM
56 - Finančné náklady

Výnosy

65 – Zúčt.rezerv a oprav.pol.

Výsledok hospodárenia

Členenie dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2014
KZ k 31.12.2013
21 – Budovy a stavby

KZ k 31.12.2014

657 142,21

657 142,21

5 908,52

5 908,52

33 642,63

35 943,34

2 858,76

9 659,54

SPOLU

699 552,12

708 653,61

Oprávky k 21
Oprávky k 23

194 363,33

215 698,33

5 784,52

5 908,52

Oprávky k 28

33 642,63

33204,58

SPOLU

233 790,48

254 811,43

CELKOM DHM

465 761,64

453 842,18

23 – Dopravné prostriedky
28 – Drobný DHM
042 – Obstaranie DHM

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú rozpísané v tejto výročnej správe sa spomínajú v
„Poznámkach k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2014“.
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Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Účtovná závierka spolu s poznámkami bola vložená do registra účtovných závierok
v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

Očová, 30.06.2015

Vypracovala: Ing. Lenka Španová

Mgr. Miroslav Feješ
riaditeľ DSD
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