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1 ÚVOD 

Rok 2021 opäť preveril naše sily v kolotoči testovania, očkovania a opatrení na zamedzenie šírenia 

vírusu COVID 19. To prinieslo množstvo neobvyklých situácii, na ktoré sme nemohli byť pripravení 

a často sme improvizovali. Prijímatelia museli byť dlhú dobu izolovaní od svojich príbuzných, 

nakoľko návštevy v zariadeniach sociálnych služieb boli väčšinou zakázané alebo obmedzené. 

Pribúdali stále nové a nové nariadenia, vyhlášky, ktorým sme sa museli stále prispôsobovať. Táto 

neobvyklá doba všetkým, t.j. prijímateľom aj zamestnancom preverila fyzické aj duševné sily. 

Napriek obmedzeniam sme sa snažili prispôsobiť aktivity novej situácii tak, aby prijímatelia 

nepociťovali ich priamy dopad v bežnom živote nášho zariadenia. To sa však úplne nedalo 

eliminovať. Všetci sme cítili únavu z dvoch rokov života v pandémii a obavy čo prinesie budúcnosť. 

Napriek tomu sme dokončili náš Transformačný plán v rámci národného projektu 

„Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ a verili sme, 

že sa život vráti do normálu. 

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 postupne zmeniť a skvalitniť poskytované  sociálne služby. Chceme 

vytvoriť nové pobytové , ambulantné a terénne sociálne služby komunitného charakteru, ktoré 

budú v čo najväčšej miere individualizované a napojené na ďalšie služby v komunite. 

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, 

▪ rešpektovanie práva na uplatňovanie slobodnej a vlastnej voľby, 
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▪ 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 metódy a formy sociálnej práce 

▪ individuálne a skupinové metódy a formy sociálnej práce, 

▪ 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. 

  



GAUDEAMUS – ZKR  Výročná správa za rok 2021 

11 

5 Vyhodnotenie aktivít GAUDEAMUS - ZKR za rok 2021 

5.1 Procedurálne zabezpečenie 

5.1.a Realizované aktivity 

V roku 2021 sme opäť mnohé pravidelné aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb v našom 

zariadení museli buď úplne zrušiť alebo prispôsobiť aktuálnym opatreniam z dôvodu výskytu 

ochorenia Covid 19. Väčšina sa uskutočnila počas letných mesiacov, keď už boli postupne 

uvoľňované vládne opatrenia. Na jeseň nás opäť zasiahla ďalšia vlna pandémie a trvala celú zimu. 

Uletená párty 

Vo februári sme zahnali pochmúrnu náladu na uletenej párty. 

Výlet na Devínsku kobylu 
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Jarná brigáda 

Teplé jarné dni sme využili na skrášlenie svojho okolia, záhrady. 

Jarná opekačka na Železnej studničke 

Pestrý deň 
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Výlet do centra Bratislavy 

Výlet do ZOO 

Výlet do jaskyne Driny 
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Prechádzka botanickou záhradou 

 

Návšteva hasičov 

5.1.b Realizované projekty 

V roku 2021 sme v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - 

Podpora transformačných tímov dokončili Transformačný plán nášho zariadenia a predložili ho 

na schválenie zriaďovateľovi. 

5.1.c Podnety a sťažnosti od prijímateľov a verejnosti 

V roku 2021 nám boli doručené 4 sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov a platnej Smernice o prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania 

sťažností fyzických a právnických osôb v GAUDEAMUS – ZKR. 
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5.2 Personálne zabezpečenie 

5.2.a Organizačná štruktúra 

V GAUDEAMUS - ZKR spolu pracuje 81 zamestnancov. 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA GAUDEAMUS - ZKR 

Úsek Počet zamestnancov 

Riaditeľ 1,0 

Personalista 1,0 

Úsek sociálnych služieb, výchovy, ošetrovateľských a opatrovateľských činností 39,0 

Úsek ekonomický 32, 0 

Centrum hydroterapie 8,0 

Celkom 81,0 

5.2.b Vzdelávanie zamestnancov 

Zamestnanci sa zúčastnili v roku 2021 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. 

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, aktivizáciu a zamestnávanie, 

fyzické prostredie, 

✓ inštruktor sociálnej rehabilitácie. 

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, 
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▪ 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, 

▪ miestnosťami pre individuálnu sociálnu prácu, 

▪ terapeutickými miestnosťami pre  liečebno-pedagogickú intervenciu, 

▪ miestnosťami pre fyzioterapiu a telocvičňou, 

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

▪ klubom/počítačovou miestnosťou záujmové pre voľnočasové aktivity prijímateľov, 

▪ návštevnou miestnosťou pre prijímateľov a ich návštevy. 

Prijímatelia môžu využívať na svoje voľno-časové aktivity aj exteriér zariadenia, ktorého súčasťou je 

aj záhrada. 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 2021 boli schválené výdavky vo výške 2 235 641,30 €. Reálne sme čerpali výdavky vo výške 

2 108 295,13 €. 

VÝDAVKY 2021 

Výdavky Schválené na r. 2021 Čerpané za r. 2021 

610 Mzdy 1 208 897,40 € 1 225 538,91 € 

620 Príspevky do poisťovní 439 339,64 € 439 713,84 € 

630 Tovar a služby 562 280,26 € 496 829,22 € 

640 Bežné transfery 25 124,00 € 16 584,02 € 

700 Kapitálové transfery 0,00 € 20 486,04€ 

Výdavky celkom 2 235 641,30 € 2 199 152,03 € 
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ČERPANIE VÝDAVKOV 2021 

Výdavky Čerpané za r. 2021 

610 Mzdy 

- tarifný plat 744 256,17 € 

1 225 538,91 € - príplatky 313 337,44 € 

- odmeny 167 945,30 € 

620 
Príspevky  
do poisťovní 

- platby v zmysle zákonov o sociálnom 
a zdravotnom poistení 

439 713,84 € 

630 Tovar a služby 

- platby za energie 160 662,46 € 

496 829,22 € 
- potraviny 49 771,94 € 

- údržba zariadenia 63 384,65 € 

- komunálne služby 42 831,06 € 

640 Bežné transfery 
- odchodné 9 447,00 € 

16 584,02 € 
- nemocenské dávky 7 137,02 € 

700      kapitálový transfer 20 486, 04 € 

Výdavky celkom 2 199 152,03 € 

V roku 2021 sme kapitálový transfer vo výške 20 486,04 € čerpali na nákup: 

▪ kazetovej klimatizácie v jedálni – 9 542,04,00 €, 

▪ elektrického konvektomatu- 10 944,00 €, 

Pohľadávky po odpočte OP k 31.12.2021 dosiahli výšku 9 766,94 €, čo predstavuje oproti minulému 

roku zhruba nárast o 21 %. Záväzky voči dodávateľom k 31.12.2021 dosiahli výšku 6 184,99 €. 

Príjmy na rok 2021 boli rozpočtované vo výške 437 980,00 €. Skutočné príjmy dosiahli výšku 

413 723,86 €. 

PRÍJMY 2021 

Príjmy Rozpočtované na r. 2021 Skutočné za r. 2021 

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtov VÚC  40 715,44€ 

Granty, dary  659,00 € 

Príjmy z prenájmov  136 083,61 € 

Stravné  42 829,66 € 

Ošetrovné od prijímateľov, predaj prebytočného majetku  97 310,36 € 

Poplatky  90,66 € 

Vrátené platby z minulých rokov  9 187,93 € 

Príjem z MPSVaR  90 847,20 € 

Príjmy celkom 437 980,00 € 417 723,86 € 

 


