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ŠPECIFIKÁCIA  ODOVZDÁVANÝCH  ÚDAJOV 

 

na základe zmluvy ZML-6-10/2020-600 
 
 

súbory s premennými SOC 1-01 za roky 2013-2019  
(+ súbor s číselníkmi a modul 2019) 
 

AR6645 Oblasť (SUJ) - adresa sídla organizácie 
AR6642 Kraj (SIDKRJ) - adresa sídla organizácie 
DA0381 Kód druhu zariadenia (ZARSOCST) 
DA0382 Kód zriaďovateľa zariadenia (ZRIAZSS) 
AK5635 Počet dní prevádzky v ZSS 
AG3932 Ubytovacie dni spolu 
AR1131 Ubytovacie dni celoročne 
AG3959 Ubytovacie dni týždenne 
AG3941 Ubytovacie dni denne (do 2016) 
AR1136 Ubytovacie dni určitý čas (do 2016) 
AG3983 Dni dočasnej neprítomnosti obyvateľov spolu 
AR1132 Dni dočasnej neprítomnosti obyvateľov celoročne 
AG3975 Dni dočasnej neprítomnosti obyvateľov týždenne 
AG3967 Dni dočasnej neprítomnosti obyvateľov denne (do 2016) 
AR1137 Dni dočasnej neprítomnosti obyvateľov určitý čas (do 2016) 

AG4025 Počet prijímateľov soc. služby k 31.12.201(x-1) (k predošlému 
obdobiu) 

AG4033 V roku 201x prijatí 
AG4041 V roku 201x obyvatelia prepustení 
AG4050 V roku 201x zomrelí 

AG4068 Počet prijímateľov soc. služby k 31.12.201x (k referenčnému 
obdobiu) 

AQ4096 osoby v dôchodkovom veku 
AG4114 diabetici, ktorí sú pod kontrolou poradne 

DA5348 osoby trpiace dekubitmi vzniknutými počas pobytu v zariadení 
(2014 – 2016) 

DA5349 osoby trpiace dekubitmi vzniknutými mimo pobytu v zariadení 
(2014 – 2016) 

DA5350 osoby, ktoré utrpeli pád počas pobytu v zariadení (od 2014) 
DA5351 osoby s psychotickou liečbou (od 2014) 



DA5352 osoby s demenciou a užívajúce neuroleptiká (od 2014) 
DA5353 osoby užívajúce antidepresíva (od 2014) 
DA5354 osoby opatrované na lôžku (od 2014) 
AR1150 osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony 
AR1151 osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 
DA5355 cudzinci (od 2014) 
AQ4097 muži/chlapci 
AQ4098 ženy/dievčatá 
AR1139 do 3 rokov 
AR1140 4 - 5 rokov 
AR1141 6 - 9 rokov 
AR1142 10 - 14 rokov 
AR1143 15 - 18 rokov 
AR1144 19 - 25 rokov 
AR1145 26 - 39 rokov 
AR5250 40 - 62 rokov 
AR5251 63 - 74 rokov 
AR5252 75 - 79 rokov 
AR5253 80 - 84 rokov 
AR5254 85 - 89 rokov 
AR1149 nad 90 rokov 
AR1154 Počet poberateľov sociálnych služieb 
AR1155 s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby 
AR1156 s povinnosťou platiť časť úhrady za sociálne služby 
AR1157 bez povinnosti platiť úhradu za sociálne služby 
DA7284 Samoplatcovia (od 2017) 
AR1158 Počet neplatičov úhrady za sociálne služby 
AR1159 Výška pohľadávok z úhrad za sociálne služby 
AR1153 Počet žiadostí o poskytnutie starostlivosti v zariadeni (do 2016) 
DA7283 Počet zamietnutých žiadostí (od 2017) 
DA5364 Počet evidovaných sťažností prijímateľov soc. služby (od 2014) 
DA5365 Počet evidovaných sťažností rodinných príslušníkov (od 2014) 
DA5366 Počet evidovaných sťažností zamestnancov zariadenia (od 2014) 

DA5367 Počet evidovaných sťažností iných právnických a fyzických osôb 
(od 2014) 

DA5368 Počet spoločných aktivít zariadenia sociálnych služieb so širšou 
komunitou (2014 – 2017) 

AQ1683 Celkové príjmy (v EUR bez desatinných miest) 
DA7285 z rozpočtovej kapitoly MPSVR (od 2017) 
AM3692 neinvestičné dotácie 
AG4271 dotácie na obstaranie dlhodobého majetku 



AQ6160 príjmy z rozpočtu samosprávneho kraja 
AR3917 príjmy z rozpočtu obcí 
DA5370 príjmy zo súkromného sektoru (od 2014) 
DA5372 príjmy zo sektoru NISD (napr. cirk. organizácie) (od 2014) 
AR3919 príjmy zo zdravotných poisťovní 
AQ3000 poplatky (úhrady za starostlivosť) 
AQ7381 príjmy z grantov zahraničných 
AR1160 príjmy z grantov domácich 
AL6394 sponzorské dary, verejné zbierky 
AR1161 iné príjmy 
AR1162 vrátené zdroje zriaďovateľovi 
AO3901 Celkové výdavky (v EUR bez desatinných miest) 
AM9089 bežné výdavky 
AM5521 mzdy a náhrady mzdy zamestnancov 
DA5371 odmeny pracujúcich na dohodu a brigádnikov (od 2014) 

DA5374 sociálne odvody platené zamestnávateľmi do SP, ZP a do 2. a 3. 
piliéra (od 2014) 

AM1657 obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vrátane 
rekonštrukcií 

AR3920 výdavky na zdravotnú starostlivosť 
AE9123 Priemerný evidenčný počet zamestnancov 
DA5359 Stupeň odkázanosti fyzickej osoby 
DA5360 Spolu počet fyzických osôb 
DA5361 z toho sociálna služba celoročná 
DA5362 z toho sociálna služba týždenná 
DA5363 z toho sociálna služba ambulantná 

 
33 súborov zo zisťovania ŽP 6-01 
• po 3 súbory s modulmi 265, 528 a 100435 za roky 2017 – 2019 
• po 2 súbory s modulmi 265 a 528 za roky 2005 – 2016  
+ súbor s číselníkmi 

 

KEY Fiktívne ICO obce 
AR6627 Rok 
AR6642 Kraj 
CC2020 Číslo druhu, poddruhu odpadu 
AQ7858 Kód nakladania s odpadom 
AQ4416 Množstvo odpadu v tonách 
AQ5530 Náklady na obstaranie dlhodobého majetku na ochranu ŽP spolu 

AQ5538   z toho špecializované subjekty neregistrované ako samostatné 
právne jednotky (miestne jednotky) 



AQ4523   z toho náklady na prídavné zariadenia 
AQ4522   z toho náklady na integrované technológie 
AQ4501   z toho náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
AQ4508   z toho náklady na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 
AQ5503   v tom zo zdrojov obce 
AQ5510   v tom z dotácií a prevodov získaných zo štátneho rozpočtu 
AQ5514   v tom z príjmov od domácností 
AQ5546   v tom z príjmov od podnikov 
AQ5526   v tom z iných zdrojov financovania 
AQ4515 Bežné náklady na ochranu životného prostredia 
AQ5554   z toho špecializované subjekty 
AQ4517   v tom mzdové náklady 
AQ4518   v tom ostatné náklady 
AQ4519 Náklady organizácie na ochranu ŽP hradené iným subjektom 
AQ4520   v tom poplatky a platby štátnym orgánom a organizáciám 
AQ4521   v tom platby súkromným osobám a organizáciám 
AQ5562 Tržby súvisiace s ochranou životného prostredia 
AQ5570 Predaja vedľajších alebo odpadových produktov 

AQ5586 
do 2009 - Tržby od podnikov, domácností a súkromných 
špecializovaných prevádzkovateľov 
od 2010 - poskytnuté služby na ochranu ŽP 

AR4368   z toho špecializované subjekty neregistrované ako samostatné 
právne jednotky 

DA7254 Paušálny poplatok (od 2017) 
DA7255 Množstvový poplatok (od 2017) 
DA7256 Kombinovaný poplatok (od 2017) 
DA7257 Výška paušalného poplatku v Eur na osobu za rok (od 2017) 
DA7849 Výška množstvového poplatku v EUR na liter (od 2019) 
DA7850 Množstvo zmesového KO v ton/rok - paušálny poplatok (od 2019) 
DA7851 Množstvo zmesového KO v ton/rok - množstvový popl. (od 2019) 
DA7262 Frekvencia vývozu zmesového komunálneho odpadu (od 2017) 
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