
Názov organizácie

Druh poskytovanej sociálnej služby

(DSS, RS, ZPB, atď.)

Forma poskytovanej sociálnej služby 

(ambulantná, týždenná, celoročná)

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku

Kapacita podľa registra

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                

(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)

Položky

Celkové EON 

uvedenej sociálnej 

služby za rok

EON na mesiac 

na klienta podľa 

kapacity

EON na mesiac na 

klienta podľa 

skutočnej 

obsadenosti

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
83 997,04 279,99 298,88

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a 

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné 

zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

28 883,79 96,28 102,77

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 4 098,89 13,66 14,58

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov
2 076,01 6,92 7,39

f) dopravné 0,00 0,00 0,00

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 

údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
632,10 2,11 2,25

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, 

náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa 

v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý 

účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

0,00 0,00 0,00

i) výdavky na služby 3 052,07 10,17 10,86

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca

910,67 3,04 3,24

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 
9 877,97 32,93 35,15

EON náklady spolu 133 528,54 445,10 475,12

Príjem za rok 2019 28 691,10 x 102,09

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2019

Mestská časť Bratislava-Rača

DENNY STACIONÁR

ambnulantná

12

25

23,42

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita 

podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

Dátum:  19.02.2020

Vypracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail):  Mgr. Dagmar Hytková, 02/4911 2439, dagmar.hytkova@raca.sk

Verifikoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail):   Mgr. Hana Štetinová, 02/4911 2425, hana.stetinova@raca.sk



Názov organizácie

Druh poskytovanej sociálnej služby

(DSS, RS, ZPB, atď.)

Forma poskytovanej sociálnej služby 

(ambulantná, týždenná, celoročná)

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku

Kapacita podľa registra

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                

(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)

Položky

Celkové EON 

uvedenej sociálnej 

služby za rok

EON na mesiac 

na klienta podľa 

kapacity

EON na mesiac na 

klienta podľa 

skutočnej 

obsadenosti

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
47 387,91 197,45 215,44

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a 

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné 

zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

16 579,42 69,08 75,37

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 4 567,39 19,03 20,76

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov
7 252,15 30,22 32,97

f) dopravné 0,00 0,00 0,00

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 

údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00 0,00 0,00

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, 

náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa 

v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý 

účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

0,00 0,00 0,00

i) výdavky na služby 8 370,10 34,88 38,05

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca

253,17 1,05 1,15

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 
5 308,00 22,12 24,13

EON náklady spolu 89 718,14 373,83 407,88

Príjem za rok 2019 51 923,20 x 236,06

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2019

Mestská časť Bratislava-Rača

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa

ambulantná

12

20

18,33

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita 

podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

Dátum:  19.02.2020

Vypracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail):  Mgr. Mária Gaálová, 02/4911 2423, maria.gaalova@raca.sk

Verifikoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail):   Mgr. Hana Štetinová, 02/4911 2425, hana.štetinova@raca.sk



Názov organizácie

Druh poskytovanej sociálnej služby

(DSS, RS, ZPB, atď.)

Forma poskytovanej sociálnej služby 

(ambulantná, týždenná, celoročná)

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku

Kapacita podľa registra

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                

(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)

Položky

Celkové EON 

uvedenej sociálnej 

služby za rok

EON na mesiac 

na klienta podľa 

kapacity

EON na mesiac na 

klienta podľa 

skutočnej 

obsadenosti

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
141 913,62 194,67

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a 

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné 

zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

50 846,44 69,75

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 0,00 0,00

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov
2 015,04 2,76

f) dopravné 0,00 0,00

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 

údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00 0,00

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, 

náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa 

v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý 

účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

0,00 0,00

i) výdavky na služby 5 382,50 7,38

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca

3 952,89 5,42

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 
0,00 0,00

EON náklady spolu 204 110,49 279,99

Príjem za rok 2019 28 478,25 x 39,06

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2019

Mestská časť Bratislava-Rača

DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

terénna

12

bez kapacity

60,75

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita 

podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

Dátum:  19.02.2020

Vypracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail):  Mgr. Eva Soldánová, 02/4911 2447, eva.soldanova@raca.sk

Verifikoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail):   Mgr. Hana Štetinová, 02/4911 2425, hana.stetinova@raca.sk



Priemerný počet klientov

EON za rok        

z toho na klienta na 1 mesiac:

Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR 

z toho na klienta na l mesiac

Skutočné mesačné náklady MČ na 1 klienta

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok  

z toho:  priemerné príjmy na 1 mesiac

Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac

Priemerný počet detí

EON za rok        

z toho: priemerné náklady na dieťa na 1 mesiac:

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok  

z toho:  priemerné príjmy na 1 mesiac

Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac

Priemerný počet klientov

EON za rok        

z toho na klienta na 1 mesiac:

Poskytnutý finančný príspevok z IA MPSVaR 

z toho na klienta na l mesiac

Skutočné mesačné náklady MČ na 1 klienta

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok  

z toho:  priemerné príjmy na 1 mesiac

Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac 226,82 €

279,99 €

10 283,04 €

14,11 €

265,88 €

28 478,25 €

39,06 €

51 923,20 €

257,52 €

150,37 €

Bežné výdavky (EON) a príjmy za 

poskytovanú sociálnu službu 

60,75

204 110,49 €

137,71 €

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE 

SLUŽBY ZA ROK 2019

Bežné výdavky (EON) a príjmy za 

poskytovanú sociálnu službu

18,33

89 718,14 €

407,88 €

475,12 €

66 134,02 €

235,32 €

239,80 €

28 691,10 €

102,09 €

DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO 

TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA

DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Bežné výdavky (EON) a príjmy za 

poskytovanú sociálnu službu 

23,42

133 528,54 €


