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1 ÚVOD 

Začiatkom roka 2020 prepukla prvá vlna pandémie COVID 19 a poznačila život aj v našom zariadení. 

Museli sme prijať množstvo opatrení na zamedzenie šírenia tohto vírusu, čo malo samozrejme 

priamy dopad nielen na prijímateľov sociálnych služieb, ale aj na zamestnancov. Nikto z nás nič 

podobné v živote nezažil, iba v amerických katastrofických filmoch, a zrazu sme ten film museli žiť 

reálne. Boli sme hodení do vody. Vláda vyhlásila núdzový stav a my sme sa stali Subjektom 

hospodárskej mobilizácie. Začal sa kolotoč každodenného testovania, dezinfikovania, prijímania 

nových a nových opatrení, obmedzení, nosenia ochranných prostriedkov. Ale zvládli sme to, síce so 

strachom a obavami, ale bez  strát na životoch. A to je to najdôležitejšie.  

Život sa nezastavil a my sme sa začali aj napriek ťažkej dobe plne venovať tvorbe Transformačného 

plánu v rámci národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora 

transformačných tímov“.   

PhDr. Štefan Tvarožek 

riaditeľ  
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2 Základné identifikačné údaje o organizácii 

Názov: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie 

Sídlo: Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava 

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

Zriaďovateľ: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, 

 Sabinovská 16, P.O.BOX106, 820 05 Bratislava 25 

Číslo zriaďovateľskej listiny: 002/2009 

IČO: 00603287 

DIČ: 2020919098 

Bankové spojenie: SK60 8180 0000 0070 0047 1832 – príjmový účet 

 SK38 8180 0000 0070 0047 1840 – výdavkový účet 

 SK41 8180 0000 0070 0047 1883 – darovací účet 

Registračné číslo: 65/2009/1 

Štatutárny zástupca: PhDr. Štefan Tvarožek, riaditeľ 

Kontaktné údaje: 

telefón: 02/59 100 911, 02/59 100 971 

 0905 437 333 

e–mailová adresa: tvarozek@mokrohajska.sk 

webová stránka: www.mokrohajska.sk 

  

mailto:tvarozek@mokrohajska.sk
http://www.mokrohajska.sk/
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3 Charakteristika a profil zariadenia 

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie (ďalej len GAUDEAMUS - ZKR), 

Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava je od 1.1.2004 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja ako jeho rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. 

3.1 Poskytovanie sociálnych služieb 

GAUDEAMUS – ZKR v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov a podľa zriaďovacej listiny poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie a z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. 

Sociálne služby zariadenie poskytuje v domove sociálnych služieb a v rehabilitačnom stredisku. 

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu: 

1/ fyzickej osobe najmä s telesným postihnutím, s ľahkými duševnými poruchami 

a ľahkými  poruchami správania (nezapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok), 

so zmyslovým postihnutím alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 6 rokov veku 

do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je 

1.1/ odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 podľa §110 l ods. 3 

zákona o sociálnych službách, 

1.2/ odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa §38 

zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou 

a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa § 110 l ods. 4 zákona o sociálnych 

službách, 

1.3/ odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 

zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou 

podľa 110 l ods.13 zákona o sociálnych službách, 

2/ na určitý čas  fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 

odkázanosti je najmenej V, podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak je jej život alebo 

zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky 
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na uspokojovanie základných životných potrieb alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa § 55 ods.3 zákona č.305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí  a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí a je jej 

poskytovaná sociálna služba v súlade s § 110 l ods.4 zákona o sociálnych službách. 

V rehabilitačnom stredisku poskytujeme sociálnu službu: 

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 

o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca 

alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť od 6 rokov veku do dovŕšenia dôchodkového 

veku. 

3.2 Druh, rozsah, forma a kapacita poskytovaných sociálnych služieb 

V GAUDEAMUS – ZKR na základe Zriaďovacej listiny číslo: 002/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení 

dodatku č. 1 zo dňa 11.9.2011, dodatku č. 2 zo dňa 12.12.2011, dodatku č. 3 zo dňa 25.8.2014 

s účinnosťou od 1.9.2014, dodatku č. 4 zo dňa 10.7.2015 s účinnosťou od 1.1.2017 a dodatku č. 5 zo 

dňa 25.1.2018 s účinnosťou od 10.2.2018  a dodatku č. 6 zo dňa 28.2.2020  s účinnosťou od 1.3.2020 

v zmysle novej registračnej karty poskytuje sociálne služby celkom 92 prijímateľom. Sociálne služby 

sa poskytujú ambulantnou formou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou na čas 

určitý. 

GAUDEAMUS – ZKR má kapacitu 92 miest, z toho: 

a/ 26 miest v rehabilitačnom stredisku 

 21 miest – ambulantná forma na určitý čas, od 6 rokov veku do dovŕšenia dôchodkového 

veku, 

 2 miesta – týždenná pobytová forma, od 6 rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku, 

3 miesta – celoročná pobytová forma, od 18 rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku, 

b/ 66 miest v domove sociálnych služieb 

 14 miest – ambulantná forma na určitý čas, pre cieľovú skupinu podľa bodu 1/, od 6 rokov 

veku do dovŕšenia dôchodkového veku, 

 20 miest – týždenná pobytová forma pre cieľovú skupinu podľa bodu 1/, od 6 rokov veku 

do dovŕšenia dôchodkového veku, 
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 20 miest – celoročná pobytová forma na určitý čas, pre cieľovú skupinu podľa bodu 1/, od 18 

rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku, 

 12 miest – celoročná pobytová forma na určitý čas, pre cieľovú skupinu podľa bodu 2/, od 18 

rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku, na dobu max. 6 mesiacov. 
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4 Vízia, poslanie, hodnoty a ciele 

4.1 Vízia 

Víziou GAUDEAMUS - ZKR je poskytovať kvalitnú sociálnu službu občanom s ťažkým zdravotným 

postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, umožniť žiť dôstojný, spokojný, v čo najväčšej 

možnej miere nezávislý život a vytvárať príležitosti pre ich začlenenie do spoločnosti. Zároveň je 

našou snahou neustále zlepšovať, skvalitňovať a inovovať poskytovanú sociálnu službu. 

4.2 Poslanie 

Naše poslanie vnímame najmä nasledovných úlohách: 

▪ podporovať a pomáhať prijímateľom s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým 

zdravotným stavom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a  ich situáciu nie je možné 

riešiť v prirodzenom prostredí rodiny, 

▪ rešpektovať a umožňovať realizovanie základných ľudských práv a slobôd prijímateľov, 

▪ podporovať a hľadať možnosti pre dôstojný, spokojný a v čo najväčšej miere nezávislý život 

prijímateľov, 

▪ zvyšovať kvalitu života prijímateľov, 

▪ rešpektovať individuálne potreby prijímateľov a podporovať ich individuálne ciele, predstavy, 

túžby, 

▪ aktivizovať, rozvíjať schopnosti prijímateľov a vytvárať pre nich príležitosti, 

▪ podporovať zachovanie a stabilizáciu prirodzeného prostredia prijímateľov, 

▪ pomáhať prijímateľom pri odstraňovaní sociálnych bariér, 

▪ podporovať prijímateľov v začlenení do spoločnosti, účasti na živote blízkeho i širšieho 

sociálneho prostredia, v návrate do prirodzeného prostredia a zabraňovať tak ich sociálnemu 

vylúčeniu. 

4.3 Hodnoty 

Sociálne služby poskytujeme v súlade s nasledovnými hodnotami: 

▪ úcta k človeku, 

▪ akceptácia potrieb, snov a túžob a jedinečnosti prijímateľa, 

▪ rešpektovanie osobnosti a jedinečnosti prijímateľa, 

▪ uplatňovanie slobodnej vôle prijímateľa, 
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▪ rešpektovanie práva na uplatňovanie slobodnej a vlastnej voľby, 

▪ rešpektovanie práva na ochranu pred diskrimináciou, 

▪ rešpektovanie práva na súkromie a voľného pohybu. 

4.4 Ciele 

Naše ciele vychádzajú z koncepcie GAUDEAMUS – ZKR a potrieb prijímateľov sociálnych služieb. 

Hlavný cieľ: 

▪ poskytovať prijímateľom sociálnych služieb taký rozsah služieb, ktorý je prispôsobený ich 

individuálnym potrebám a požiadavkám, s dôrazom na čo najväčšiu mieru samostatnosti 

a nezávislosti, 

▪ inovácia sociálnych služieb, zapojenie sa do Národného projektu deinštitucionalizácie 

zariadení sociálnych služieb  

▪ skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v súlade s Podmienkami kvality poskytovanej 

sociálnej služby (podľa zákona č. 485/2013 Z.z.), 

▪ návrat prijímateľov do prirodzeného prostredia. 

Čiastkové ciele: 

▪ zabezpečiť podmienky pre dôstojný života prijímateľov a podporovať ich schopnosť 

uplatnenia vlastných práv, 

▪ podporovať právo prijímateľov podieľať sa na plánovaní sociálnych služieb, 

▪ podporovať prijímateľov vo vlastnom rozhodovaní a prijímaní zodpovednosti za svoje 

konanie a rozhodnutie, 

▪ podporovať sebestačnosť a samostatnosť prijímateľov v oblasti sebaobsluhy, 

▪ podporovať prijímateľov v oblasti vyjadrovania vlastných pocitov, nálad a prianí, 

▪ zabezpečiť prijímateľom vhodnú mieru pomoci a podpory pri zvládaní bežných úkonov 

starostlivosti o vlastnú osobu, 

▪ rozvíjať praktické schopnosti prijímateľov, ktoré priamo súvisia s bežným spôsobom života, 

▪ zapojiť prijímateľov do záujmových aktivít v rámci zariadenia aj mimo neho, 

▪ podporovať záujem prijímateľov o ďalšie vzdelávanie, 

▪ spolupracovať s rodinnými príslušníkmi a zákonnými zástupcami prijímateľov. 
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Pre dosiahnutie cieľov: 

a/ využívame účinné metódy a formy sociálnej práce 

▪ individuálne a skupinové metódy a formy sociálnej práce, 

▪ psychologickú intervenciu, 

▪ liečebno-pedagogickú intervenciu, 

▪ individuálne a skupinové stimulačné programy podporujúce aktivizáciu klientov, jeho 

individualitu, schopnosti, možnosti na základe individuálneho plánu prijímateľov  

a rizikových plánov, 

▪ základné sociálne aktivity s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine 

a komunite, 

b/ poskytujeme 

▪ sociálne poradenstvo, 

▪ sociálnu rehabilitáciu, 

▪ pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

▪ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

▪ ošetrovateľskú činnosť, 

▪ ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie. 

c/ zabezpečujeme 

▪ záujmovú činnosť, 

▪ tvorivé dielne, 

▪ vychádzky, výlety. 
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5 Vyhodnotenie aktivít GAUDEAMUS - ZKR za rok 2020 

5.1 Procedurálne zabezpečenie 

5.1.a Realizované aktivity 

V roku 2020 sme mnohé pravidelné aktivity a intervencie pre prijímateľov sociálnych služieb 

v našom zariadení museli z dôvodu nariadených obmedzení buď úplne zrušiť alebo obmedziť, 

prípadne sa konanie akcii prenieslo do online priestoru.  Väčšina sa uskutočnila počas letných 

mesiacov, keď už boli postupne uvoľňované vládne opatrenia. Na jeseň nás opäť zasiahla druhá vlna 

pandémie. 

Valentínsky večierok 

Aký by to bol Valentín, keby sme si ho neužili naplno a spolu? A keďže sa radi bavíme, tancujeme, 

zabávame, súťažíme, hráme a jeme, pozvali sme si k tomu všetkému aj kamarátov z Kampína, aby 

nám bolo ešte veselšie. 

Marcové veselé rúška 

Zapojili sme sa do marcovej súťaže BSK: "Veselé rúška", aby sme prejavili svoje super nápady 

a trochu sa rozveselili v týchto časoch. 
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Jarná brigáda 

Teplé jarné dni sme využili na skrášlenie svojho okolia, záhrady a prípravu ohniska na blížiacu sa 

opekačku. 

Jarná opekačka 

v našej záhrade 

na Železnej studničke 

Návšteva ZOO 

Dňa 23.06.2020 sme navštívili našu ZOO. Strávili sme pekný slnečný deň s kamarátmi a videli 

množstvo zaujímavých zvierat. Konečnou zastávkou bolo príjemné schladenie výbornou kofolou. 
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Na potulkách mestom 

Dňa 24.06.2020 sme sa vybrali do ulíc centra Bratislavy. Prezreli sme si historické pamiatky 

a poprechádzali sa mestom. Na záver sme si precvičili svoju samostatnosť pri objednávke v kaviarni 

a spríjemnili si deň výbornou kávou. 
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Vyhliadková jazda na ruskom kole 

Dňa 13.07.2020 sme si obzreli centrum mesta z výšky a vychutnali si jazdu na ruskom kole. 

Návšteva „Ufo“ 

Dňa 24.07.2020 sme sa vyviezli do vyhliadkovej kaviarne UFO. Posedeli sme pri kávičke a horúcej 

čokoláde a obzreli si mesto z vyhliadkovej terasy vo výške 95m. Aj napriek bariérovosti sa nám tam 

spoločnou pomocou podarilo dostať aj tých, ktorí by to sami nezvládli. 

Výlet vláčikom do Trnavy 

V utorok, dňa 11.08.2020 sa konal jednodňový výlet vlakom do Trnavy. Vďaka bezbariérovosti 

a ochote zamestnancov ŽSR sme zvládli všetky presuny a vyskúšali plošiny vo vlaku. Mesto sa nám 

veľmi páčilo. Prešli sme sa po námestí a obzreli si historické stavby. Po prechádzke nás čakal chutný 

obed v reštaurácii a relax pri kávičke. Tešili sme sa z príjemných zážitkov, z poznávania zaujímavých 

slovenský miest, kde sa zúčastnení nabili pozitívnou energiou do nasledujúcich dní. 
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Prehliadka hradu 

V lete 2020 sme navštívili aj historické múzeum na Bratislavskom hrade. 

Pobyt na chate na Duchonke 

Počas letných prázdnin sme v spolupráci so skautským klubom Pathfinder strávili horúce dni 

na chate Duchonka. Pobyt v krásnej prírode bez signálu bol perfektným relaxom od našich 

každodenných zvykov. Vyskúšali sme si rôzne outdoorové aktivity, športové činnosti a zálesácke 

zručnosti. Teplé dni sme sa schladili v jazere a relaxovali. Zažili sme kopec zábavy, zlepšili naše vzťahy 

v skupine a získali nové skúsenosti. 
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5.1.b Realizované projekty 

V roku 2020 sme zapojili do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb 

- Podpora transformačných tímov, v rámci ktorého sme absolvovali viaceré vzdelávania a spolu 

s odbornými konzultantmi za oblasť sociálne služby, zamestnávanie a fyzické prostredie 

pripravujeme transformačný plán nášho zariadenia a plánujeme nové komunitné sociálne služby. 

5.1.c Podnety a sťažnosti od prijímateľov a verejnosti 

V roku 2020 nám nebola doručená žiadna sťažnosť (v zmysle zákona o sťažnostiach 9/2010 a platnej 

Smernice o prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických 

a právnických osôb v GAUDEAMUS – ZKR. 

5.2 Personálne zabezpečenie 

5.2.a Organizačná štruktúra 

V GAUDEAMUS - ZKR spolu pracuje 91,5 zamestnancov. 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA GAUDEAMUS - ZKR 

Úsek Počet zamestnancov 

Riaditeľ 1,0 

Personalista 1,0 

Úsek sociálnych služieb, výchovy, ošetrovateľských a opatrovateľských činností 43,0 

Úsek ekonomický 32,5 

Centrum hydroterapie 14,0 

Celkom 91,5 

5.2.b Vzdelávanie zamestnancov 

Zamestnanci sa zúčastnili v roku 2020 vzdelávacích kurzov, školení, konferencií a seminárov, ktoré 

boli zamerané hlavne na: 

▪ prehlbovanie odbornej spôsobilosti na výkon práce, 

▪ kontinuálne vzdelávanie odborných zamestnancov, 

▪ aplikačnú prax pri zmene legislatívy. 
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Vzdelávacie aktivity boli realizované v nasledovných oblastiach: 

▪ sociálna oblasť 

✓ vzdelávanie v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - 

Podpora transformačných tímov zamerané na sociálne služby, aktivizácia a zamestnávanie, 

fyzické prostredie, 

✓  Úroveň zvládnutia používania telesných a netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov, 

▪ ošetrovateľská starostlivosť 

✓ kurz opatrovania. 

5.3 Prevádzkové zabezpečenie 

5.3.a Priestorové a materiálne vybavenie 

Ubytovanie klientov je v GAUDEAMUS – ZKR zabezpečené na oddeleniach: 

▪ 4 A - oddelenie dievčatá, 

▪ 3 A - oddelenie chlapci, 

▪ 2 A - prijímatelia v sociálnej núdzi - dospelí prijímatelia - zmiešané oddelenie, 

▪ 1 A - dospelí prijímatelia - zmiešané oddelenie, 

▪ prízemie A - prijímatelia v sociálnej núdzi. 

Priestory zariadenia spĺňajú hygienické a bezpečnostné požiadavky podľa Rozhodnutia 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. 

Zariadenie disponuje nasledovnými spoločnými priestormi: 

▪ tréningovým centrom pre sociálnu rehabilitáciu a záujmové činnosti prijímateľov, 

▪ tréningovým bytom pre sociálnu rehabilitáciu v modelovej situácii samostatného bývania, 

▪ hravou Snoezelen miestnosťou, 

▪ miestnosťami pre individuálnu sociálnu prácu, 

▪ terapeutickými miestnosťami pre psychologickú a liečebno-pedagogickú intervenciu, 

▪ miestnosťami pre fyzioterapiu, 

▪ telocvičňou, 

▪ klubom pre sociálnu rehabilitáciu, záujmové a voľnočasové aktivity prijímateľov, 

▪ klubom/počítačovou miestnosťou záujmové pre voľnočasové aktivity prijímateľov, 

▪ dennou miestnosťou pre maloletých prijímateľov, 

▪ návštevnou miestnosťou pre prijímateľov a ich návštevy. 
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Prijímatelia môžu využívať na svoje voľno-časové aktivity aj exteriér zariadenia, ktorého súčasťou je 

aj záhrada, v ktorej nájdu pokoj, môžu v nej oddychovať a relaxovať. Prijímatelia majú možnosť 

rozvíjať si a získavať pracovné návyky úpravou okolia a záhrady. 

Súčasťou areálu sú dve plavecké haly s dvoma plaveckými a jedným relaxačným bazénom. 

GAUDEAMUS – ZKR prevádzkuje vlastnú kuchyňu a jedáleň podľa Systému správnej a výrobnej 

praxe a v Systéme zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP. 

5.3.b Správa o hospodárení 

Pre rok 2020 boli schválené výdavky vo výške 2 143 732,09 €. Reálne sme čerpali výdavky vo výške 

2 108 295,13 €. 

VÝDAVKY 2020 

Výdavky Schválené na r. 2020 Čerpané za r. 2020 

610 Mzdy 1 169 961,00 € 1 140 380,49 € 

620 Príspevky do poisťovní 423 901,37 € 408 993,61 € 

630 Tovar a služby 542 675,72 € 464 352,27 € 

640 Bežné transfery 18 754,00 € 16 232,56 € 

700 Kapitálové transfery 88 440,00 € 92 945,20 € 

Výdavky celkom 2 143 732,09 € 2 108 295,13 € 

 

ČERPANIE VÝDAVKOV 2020 

Výdavky Čerpané za r. 2020 

610 Mzdy 

- tarifný plat 771 495,18 € 

1 140 380,49 € - príplatky 263 417,31 € 

- odmeny 105 468,00 € 

620 
Príspevky  
do poisťovní 

- platby v zmysle zákonov o sociálnom 
a zdravotnom poistení 

408 993,61 € 

630 Tovar a služby 

- platby za energie 215 064,99 € 

464 352,27 € 
- potraviny 53 495,90 € 

- údržba zariadenia 12 151,52 € 

- komunálne služby 42 829,49 € 

640 Bežné transfery 
- odchodné 8 856,00 € 

16 232,56 € 
- nemocenské dávky 7 376,56 € 

Výdavky celkom 2 108 295,13 € 

V roku 2020 sme kapitálový transfer vo výške 92 945,20 € čerpali na nákup: 

▪ sprchovacieho hydraulického lôžka - 1 700,00 €, 
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▪ profesionálnej práčky IPSO-CW10 - 3 355,20 €, 

▪ vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebným prácam na 2.a 3.poschodí - 4 250,00 €, 

▪ montáž 2 ks výťahov blok A - 83 640,00 €. 

Pohľadávky po odpočte OP k 31.12.2020 dosiahli výšku 8 074,65 €, čo predstavuje oproti minulému 

roku zhruba pokles o 61 %. Záväzky voči dodávateľom k 31.12.2020 dosiahli výšku 3 795,34 €. 

Príjmy na rok 2020 boli rozpočtované vo výške 453 120,00 €. Skutočné príjmy dosiahli výšku 

341 722,34 €. 

PRÍJMY 2020 

Príjmy Rozpočtované na r. 2020 Skutočné za r. 2020 

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtov VÚC  29 311,75€ 

Granty, dary  1 890,69 € 

Príjmy z prenájmov  135 929,11 € 

Stravné  74 861,12 € 

Ošetrovné od prijímateľov, predaj prebytočného majetku  82 982,10 € 

Poplatky  58,14 € 

Vrátené platby z minulých rokov  16 689,43 € 

Príjmy celkom 453 120,00 € 341 722,34 € 

Sponzorské dary: 

▪ Sunhorse, s.r.o – finančný dar – 320,00 €, 

▪ Liga lanovka, o.z. – finančný dar – 200,00 €. 


