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1 ÚVOD

Rok 2013 priniesol  pre  naše  zariadenie  veľa  nových podnetov  a zmien.  Tak ako 
predchádzajúce roky aj  tento rok sme poskytovali  sociálne služby našim klientom 
s nasadením a oduševnením, ktoré nás všetkých napĺňa. Snažili sme sa vychádzať 
v ústrety našim dospelým aj  detským klientom, ktorí  k nám prichádzajú z rôzneho 
prostredia,  majú  rôzne  očakávania  a potreby.  Realizovali  sme  mnohé  projekty  a 
aktivity pre zvýšenie kvality života našich klientov, pravidelne zverejňované na našej 
webovej stránke.
Pokračovali  sme v transformácii  zariadenia s cieľom skvalitniť  poskytované služby 
v súlade  s celkovým  trendom  v rámci  sociálnych  služieb.  Našim  zamestnancom 
ponúkame možnosť kontinuálneho vzdelávania a zvyšovania pracovných schopností 
formou  interných  a externých  školení,  supervízie   v súlade  so  štandardami 
v sociálnej práci.
Sme  hrdí  na  výsledky  práce  a úspechy,  ktoré  sme  tento  rok  dosiahli   a sme 
odhodlaní poskytnúť svoje schopnosti a nápady pre ďalší rozvoj nášho zariadenia. 
Vážime  si  prácu  našich  zamestnancov,  ktorým  vyjadrujeme  poďakovanie  za 
svedomitú prácu a veľké srdce pre klientov. 
Vyjadrujeme  obdiv  našim  klientom,  ktorí  aj  tento  rok  ukázali,  že  sú  výnimoční 
a napriek  znevýhodneniu  dokázali  dosiahnuť  veľké  úspechy  v zlepšovaní  svojho 
zdravotného stavu, v športe, v práci aj v osobnom živote. 
Vďaka mnohým zmenám, ťažkým aj príjemným chvíľam sme opäť dokázali v sebe 
objaviť to najlepšie, stali  sme sa silnejšími a našli spoločné odhodlanie pre ďalšiu 
etapu realizácie nášho spoločného  cieľa, aby sa v našom zariadení cítili dobre klienti 
zamestnanci aj verejnosť. 

2 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1. Názov organizácie: Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie
2. Sídlo organizácie: Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava
3. Právna forma organizácie: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
4. Dátum vzniku: 01.01.1991
5. Registračné číslo: 65/2009/1
6. Číslo telefónu: 02/59 100 911
7. E – mailová adresa: tvarozek@mokrohajska.sk
8. Webová stránka: www.mokrohajska.sk
9. IČO: 603 287
10. DIČ: 2020919098
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11. Bankové spojenie: SK60 8180 0000 0070 0047 1832 – príjmový účet
     SK38 8180 0000 0070 0047 1832 – výdavkový účet
     SK41 8180 0000 0070 0047 1883 – darovací účet

12.  Zriaďovateľ: Úrad  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  Sabinovská  16, 
P.O.BOX106, 820 05 Bratislava 25
11. Číslo zriaďovateľskej listiny: 002/2009
12. Štatutárny zástupca, kontaktné údaje: PhDr. Štefan Tvarožek, riaditeľ, 
mobil: 0905 437 333, E – mailová adresa: tvarozek@mokrohajska.sk

3 CHARAKTERISTIKA A PROFIL ZARIADENIA

Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie ( ďalej  len Gaudeamus – 
ZKR) je od 01.01.2004 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja ako jeho rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

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  poskytujeme  v rehabilitačnom  stredisku  a v domove 
sociálnych služieb. 

A. V domove sociálnych služieb poskytujeme  sociálnu službu:
1. deťom s telesným postihnutím, duševnými poruchami typu  „ vzdelávateľní 

v A variante“  a poruchami  správania  alebo  so  zmyslovým  postihnutím  alebo 
v kombinácii uvedených postihnutí od 3 rokov veku do skončenia povinnej školskej 
dochádzky,  alebo  do  skončenia  vzdelania  za  osobitných  podmienok  a v prípade 
ďalšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy na povolanie najdlhšie do 25 
rokov ( v odôvodnených prípadoch aj dlhšie) ak sú  odkázaní na pomoc inej fyzickej 
osoby  a ich   stupeň  odkázanosti  je  najmenej  V  podľa  prílohy  č.  3  zákona 
o sociálnych službách.

2. fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 
u ktorých nastala z dôvodu sociálnej núdze akútna potreba riešenia ich situácie.

B. V zariadení podporovaného bývania:
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  
zákona o sociálnych službách, ak je odkázaná na dohľad pod ktorým je schopná 
viesť samostatný život.

C. V rehabilitačnom stredisku:
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  
zákona o sociálnych službách alebo fyzickej  osobe,  ktorá je slabozraká a fyzickej 
osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.

4 VÍZIE, POSLANIE HODNOTY  A CIELE 

Vízia:
Skvalitnenie a humanizácia  poskytovania sociálnych služieb v prospech slobodného 
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a nezávislého života klientov v zariadení aj mimo zariadenia v súlade so štandardami 
kvality poskytovania sociálnych služieb

Poslanie:
- aktivizácia klienta so zdravotným znevýhodnením 
- pomoc pri integrácii a inklúzii do spoločnosti
- podpora nezávislejšieho života a samostatnej sociálnej existencie
- podpora zachovania a stabilizácie prirodzeného prostredia
- rozvoj  potenciálu  a osobnosti  klienta  s cieľom  pozitívnej  integrácie 

a participácie na živote rodiny a sociálneho prostredia
- zlepšenie kvality života
- pomoc pri odstraňovaní sociálnych bariér
- zabezpečenie ochrany práva a záujmov klienta
- rešpektovanie individuálnych potrieb klienta
- dôraz sa kladie na aktivizovanie  a posilňovanie sebestačnosti klienta

Hodnoty:
- úcta k človeku 
- akceptácia potrieb, snov a túžob  a jedinečnosti klienta
- rešpektovanie osobnosti a jedinečnosti klienta
- uplatňovanie slobodnej vôle klienta
- rešpektovanie práva na uplatňovanie slobodnej  a vlastnej voľby  
- rešpektovanie práva na ochranu pred diskrimináciou
- rešpektovanie práva na súkromie a voľného pohybu 

Ciele:
vychádzajú z koncepcie Gaudeamus – ZKR:

- inovácia sociálnych služieb
- skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v súlade so štandardami kvality 

poskytovania sociálnych služieb
- návrat klientov do prirodzeného prostredia

Pre dosiahnutie cieľov: 

A.  využívame účinné metódy a formy sociálnej práce:
- individuálne a skupinové metódy a formy sociálnej práce
- psychologickú intervenciu
- individuálne  a skupinové  stimulačné  programy  podporujúce  aktivizáciu 

klientov,  jeho  individualitu,  schopnosti,  možnosti  na  základe  individuálneho 
plánu klientov  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

D. pripravujeme:
- terapeutické oddelenie pre deti a mládež
- terapeutické oddelenie pre dospelých

5 VYHODNOTENIE AKTIVÍT  GAUDEAMUS – ZKR ZA ROK 2013

A PROCEDURÁLNE ZABEZEPEĆENIE

1. Druh, forma, rozsah, kapacita

V Gaudeamus – ZKR  na základe dodatku č.2 k Zriaďovacej listine číslo: 002/2009 
zo dňa 22.06.2009 poskytujeme sociálne služby celkom 171 klientom:

V rehabilitačnom stredisku:
• ambulantná forma  na určitý a neurčitý čas 82 miest
• týždenná  forma  na určitý a neurčitý čas 10 miest
• celoročná  forma  na určitý a neurčitý čas 3 miesta

V domove sociálnych služieb:
• ambulantná forma  na určitý a neurčitý čas 10 miest
• týždenná  forma  na určitý a neurčitý čas 20 miest
• celoročná  forma  na určitý a neurčitý čas 40 miest

V podporovanom bývaní:
• celoročná  forma  na určitý  čas 6 miest

2. Realizované činnosti a aktivity
Pre klientov Gaudeamus – ZKR:

Tvorivý workshop – servítkovanie a tvorba svietnikov

 Dňa 21.05.2013  o 9.00 hod sa v priestoroch zariadenia Gaudeamus - ZKR, konal  
tvorivý workshop  - servítkovanie a tvorba svietnikov. Pozvaní hostia zo zariadenia 
DSS Kampino a DSS Javorinská vytvorili spolu s nami príjemnú atmosféru.  



2. ročník plaveckých zručností „Vodné radosti“

Dňa 23.5.2013 sa uskutočnilo už po druhý krát podujatie pre mentálne a telesne 
znevýhodnených  klientov  zariadení,  ktoré  sú  začlenené  v  projekte  Komplexného 
centra  hydroterapie mesta  Bratislava.  Podujatie  sa realizovalo na  3-  dráhovom a 
podnetovom  bazéne  s  osviežujúcim  názvom  „Vodné  radosti“.  Zúčastnené  boli 
jednotlivé zariadenia ako DSS Integra, DSS Rosa, DSS prof. Karola Matulaya, DSS 
rozsutec, DSS Javorínská, DSS Kampino a DSS Gaudeamus.  

 

Aktivita s dobrovoľníkmi firmy DELL

Dňa  23.5.2013  sa  uskutočnila  v  našom  zariadení  aktivita  s  dobrovoľníkmi  firmy 
DELL, s. r. o. Opäť nám pomohli skrášliť záhradu a upraviť časť exteriéru zariadenia. 
Vzhľadom na to, že dobrovoľníci z tejto firmy neboli u nás prvýkrát, vzájomne sme sa 
dohodli  na  zachovaní  spolupráce  a  pokračovaní  v  už  tradičnej  aktivite  –  Naša 
záhrada.



MDD – Kačín 2013

Už po 22x sme sa v sobotu 8.6.2013 stretli na našom obľúbenom mieste pri horárni 
na Kačíne. Ráno nás vítalo nielen slniečko, ale aj naši kamaráti z trampskej osady 
Tambora.  Prišiel medzi nás aj  župan  Ing. Pavol Frešo. 

Motorkári v Gaudeamus 

Dňa 8.  9.  2013 pripravili  členovia  klubu C.M.C.  Indians súťaže a  ukážky svojich 
strojov pre klientov zariadenia a rodičov   

Juniáles
Dňa 18. 6. 2013 sme pre klientov zariadenia pripravili súťaže, diskotéku a grilovanie 
v areáli Gaudeamus - ZKR

Cirk la Putika
Dňa 19. 9. 2013, sa klienti zariadenia a rodičia  zúčastnili predstavenia v divadle pre 
vozíčkarov RISK, pod názvom Cirk la Putika. 

Trhy vo dvore Obchodnej ulice
           Klienti zariadenia sa zúčastnili dňa 20.9. 2013 trhov pod názvom Anjel v nás –   

prezentácia výrobkov                    



Divadlo pre deti – Nebojsa, 
Dňa 20. 11. 2013 v jedálni  Gaudeamus -ZKR sa konalo divadelné predstavenia pre 
klientov zariadenia  a rodičov   

Vianočný bazár vo firme DELL,
Dňa 28. 11. 2013 sa uskutočnila  prezentácia výrobkov našich klientov.

Trhy vo dvore - predvianočné Darčekovo, 
Dňa 7. - 8. 12. 2013 sa uskutočnila prezentácia výrobkov našich klientov.

Vianočné predajné trhy firma DELL
Dňa    20. 11. 2013  sa klienti zariadenia zúčastnili vianočných trhov – prezentácia 
výrobkov

Vianočný bazár vo firme Swiss Re, 
Dňa 10. 12. 2013 prezentácia výrobkov našich klientov.

Vianočný večierok 
Dňa 18. 12. 2013 sme ako každoročne zorganizovali vianočný večierok spojený s 
kapustnicou pre klientov zariadenia.

Vianočné trhy
Dňa 19. 12. 2013 sme  spolu s klientmi zariadenia navštívili ako každoročne 
vianočné trhy na Hlavnom námestí

Beseda s triatlonovým reprezentantom
Dňa 20. 12. 2013 sme zorganizovali pre našich klientov besedu so slovenským 
triatlonovým reprezentantom R. Vargom

Štandardy kvality sociálnych služieb
Raz týždenne v priebehu roka boli klienti zariadenia oboznamovaní  so štandardami 
kvality sociálnych služieb. 

Varíme na Mokrohájskej
Pravidelne každý utorok  sa stretávame s klientmi v tréningovom centre zariadenia 
pri  príprave jedál podľa výberu klientov.

Športové hry 

Dňa 21. 9. 2013  sa uskutočnili v zariadení Gaudeamus – ZKR športové hry 
v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých. Týchto hier sa zúčastnili 
nielen klienti Gaudeamus, ale aj klienti z iných zariadení BSK a členovia SZTP

Vianočné trhy v Gaudeamus - ZKR

          V dňoch 11. - 18. 12. 2013 sa konali vianočné trhy v Gaudeamus -ZKR, kde boli 
prezentované výrobky našich klientov.  Uvedených trhov sa zúčastnili aj  klienti  iných 
zariadení soc. služieb.



Rada klientov Gaudeamus – ZKR

V našom zariadení kladieme veľký dôraz na zvyšovanie kvality poskytovaných 
služieb, preto oceňujeme každý podnet na zlepšenie. Najviac podnetov a nápadov 
prinášajú naši klienti, k čomu bol vytvorený priestor založením Rady klientov. 
Pravidelné stretnutia reprezentantov klientov a manažmentu zariadenia umožňujú 
priamu komunikáciu, flexibilné riešenie požiadaviek a podporu podnetov.

Realizované projekty a ich prezentácia

• Realizácia projektu „Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej 
služby bezodkladného prijatia v BSK“, od 1.1.2013 do 31.12.2013. 

• Prezentácia vyššie uvedeného projektu pre návštevu poslancov EÚ dňa 16.7. 
2013, na ktorom vedúca delegácie poslancov EÚ  identifikovala tento projekt 
z viacerých ministerstvom ponúkaných projektov ako príklad dobrej praxe.

• Prezentácia vyššie uvedeného projektu pre návštevu vicehejtmanky 
stredočeského kraja dňa 3.9.2013 .

• Prezentácia inovatívnych postupov a projektov realizovaných v Gaudeamus – 
ZKR na zasadnutí poslancov BSK dňa 25.9.2013.

 

Záber z návštevy poslancov EÚ dňa 16.7. 2013.

• Prezentácia plánovaného projektu „Kaviareň a relaxačná zóna“ pri 
komplexnom centre hydroterapie pre Rotary Club Bratislava International 
a Rotary Club Korneuburg dňa 25.10.2013.

• Prezentácia projektu „Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej 
služby bezodkladného prijatia v BSK“ pre delegáciu z ministerstva práce 
a sociálnych vecí z Poľska, dňa 6.12.2013.

• Realizácia projektu Včasnej intervencie v Európe (2012-2013) 
a medzinárodná konferencia o Včasnej intervencii v Európe dňa 6.9.2013, 
ktoré podnietili pracovné stretnutia so zahraničnými projektovými partnermi za 
účelom výmeny vzdelávania a výmeny skúsenosti vo Viedni a Istanbule.



3. Dobrovoľníctvo
    V priebehu roka 2013 sme sa  zapojili do projektu „Hlavy pomáhajú“ pod záštitou 
nadácie Pontis

Naša Bratislava 
Dňa 14. 6. 2013 sme sa ako každoročne zapojili do dobrovoľníckej aktivity Naša 
Bratislava. Dobrovoľníci nám pomohli s úpravou exteriéru zariadenia a organizáciou 
opekačky na Železnej studničke.
 

DELL – Naša záhrada

Dňa 23.5.2013  dobrovoľníci  z firmy DELL nám pomohli s úpravou  našej  záhrady. Z 
tejto aktivity sa stala tradícia.

Jesenná zbierka šatstva

V dňoch 12. - 13. 11. 2013 sa konala zbierka šatstva s podporou  nadácie Pontis  pre 
klientov zariadenia. 

Detské ihrisko

Dňa 5. 10. 2013 dobrovoľníci z firmy Volkswagen zrekonštruovali časť detského 
ihriska ako aj vysadili 20 ks tují

4. 



4. Sťažnosti

V roku  2013  nebola  na Gaudeamus  –  ZKR  podaná  žiadna  sťažnosť  (v zmysle 
zákona o sťažnostiach 9/2010 a platnej Smernici o prijímaní, evidovaní, vybavovaní 
a kontrole  vybavovania  sťažností  fyzických  a právnických  osôb  v Gaudeamus  – 
ZKR).  Podnety  od  klientov  prednesené  napríklad  na  Rade  klientov  alebo  od 
verejnosti sme využili na skvalitnenie poskytovaných služieb.
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2 Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie zamestnancov v roku 2013:

Podpora vzdelávania zamestnancov boli realizované jednak v rámci projektu 
„Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia 
v BSK“ a tiež mimo rámec uvedeného projektu. 

V rámci uvedeného projektu boli realizované školenia v nasledovných oblastiach a 
témach: 

• Princípy komunikácie s klientom v zariadení sociálnych služieb
• Zvládanie záťažových situácií pri práci s klientom v zariadení sociálnych 

služieb
• Etika v práci s klientom zariadení sociálnych služieb
• Prístup ku klientovi v zariadení sociálnych služieb, ktorý zažil zanedbávanie, 

týranie a zneužívanie
• Jednotný prístup ku klientovi v zariadení sociálnych služieb z hľadiska 

multidisciplinárnej spolupráce
• Využitie bazálnej stimulácie v práci s klientom v zariadení sociálnych služieb
• Praktické postupy pri aplikácii inkontinenčných pomôcok pre klientov  v 

zariadení sociálnych služieb
• Využitie validácie  v práci s klientom v zariadení sociálnych služieb
• Aplikácia princípov firemnej kultúry v zariadení sociálnych služieb
• Šetrný prenos a polohovanie klienta v zariadení sociálnych služieb

Školenia boli organizované priebežne, pre 16 zamestnancov cieľovej skupiny 
projektu  - pre zdravotné sestry a opatrovateľov pracujúcich na oddelení krátkodobej 
intervencie ale boli dostupné a využívané aj ostatnými pracovníkmi podľa záujmu 



a zamerania. Tematické bloky boli organizované v rozsahu 4-16 hodín, spolu vyše 
200 hodín vzdelávacích aktivít.

Záber z projektového vzdelávania zamestnancov.

Podpora vzdelávania zamestnancov mimo rámec uvedeného projektu bola 
realizovaná a umožnená v nasledovných oblastiach:

• Úradná korešpondencia
• Netiketa – etiketa v elektronickej komunikácii
• Kríza, rizikové situácie a práva prijímateľov soc. Služieb, seminár BSK
• Séria školení v súvislosti s novelizáciou zákona o ochrane osobných údajov,
• Rozvoj komunitných služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím, konferencia 

s medzinárodnou účasťou, (Praha)
• Sociálne služby – ako ďalej, konferencia
• Násilie páchané na ženách, seminár BSK
• Mzdový systém (školenie pre pracovníkov ekonomického úseku) 
• Aktualizácia zákonníka práce
• Diagnostika  zrakových  porúch  u seniorov,  Únia  nevidiacich  a slabozrakých 

SR

Okrem uvedených tém boli zamestnancom priebežne a pravidelne poskytované:
• Supervízie pre nasledovné skupiny zamestnancov: riadiaci a odborní 

pracovníci, pracovníci oddelenia fyzioterapie a hydroterapie, informátori, 
zdravotné sestry a opatrovatelia, sociálni pracovníci.

• Informácie  o štandardách v sociálnej práci

Vzdelávanie pre klientov

Menovaný  projekt  priniesol  možnosť  poskytovania  vzdelávania  aj  pre  klientov 



projektového  oddelenia  nášho  zariadenia.   Vďaka  tomu  sa  klienti  oboznámili  so 
základmi  práce  na  počítači.  Technické  vymoženosti  z oblasti  informačných 
technológií sme využili pre klientov na nácvik koordinácie oko – ruka, na zlepšenie 
jemnej  motoriky  klientov  s rôznymi  typmi  diagnóz  -  napríklad  po  náhlej  cievnej 
mozgovej  príhode,  na  zlepšenie  koncentrácie  a  pamäťové  cvičenia  u  klientov  s 
demenciou,  na  zníženie  depresívnych  nálad  klientov  prostredníctvom  využitia 
multimediálnych možností počítača pri prepojení obrázkov a hudby.  Klienti sa učili 
využívať  informačné  technológie  aj  na  komunikáciu  s  príbuznými,  písali  žiadosti,  
úradný  list,   niektorí  sa  zaujímali  o  spracovanie  a  úpravu  fotografií,  či  tvorbu 
vlastných grafických námetov. Využitie počítačov sa tak posunulo z roviny komerčnej 
a teoretickej do roviny praktickej, pričom k jednotlivým klientom bolo pristupované 
individuálne  podľa  ich  možností,  schopností  a  záujmov.

Záber z projektového vzdelávania klientov.

C PREVÁDZKOVÉ ZABEZPEĆENIE
1. Priestorové a materiálne vybavenie

Ubytovanie klientov je v Gaudeamus – ZKR zabezpečené na oddeleniach:
2 B dievčatá
2 A bezodkladné prijatie – zmiešané oddelenie – dospelí klienti
3 A chlapci
4 A bezodkladné prijatie – zmiešané oddelenie – dospelí klienti

Priestory zariadenia spĺňajú hygienické a bezpečnostné   požiadavky podľa 
Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. 

Klienti  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.  Klienti  majú možnosť rozvíjať si  a získavať pracovné návyky úpravou 
okolia a záhrady. 

Zariadenie  disponuje  návštevnou  miestnosťou  pre  klientov  a ich  návštevy, 
klubom pre deti a mládež, klubom pre dospelých,  tréningovým  centrom, telocvičňou 
a relaxačnou miestnosťou.

Gaudeamus – ZKR prevádzkuje vlastnú kuchyňu a jedáleň  podľa Systému 
Správnej  a výrobnej  praxe  a v Systéme  zabezpečenia  kontroly  hygieny  potravín 
HACCP.



2. Správa o hospodárení
Pre rok 2013 boli schválené výdavky vo výške 1 191 539,97 € v tejto štruktúre:
610- Mzdy  993 478,00 €
620- Príspevky do poisťovní 336 726,19 €
630 - Tovar a služby 580 735,78 €
640-  Bežné transfery     8 600,00 €
Čerpanie miezd v položke 610 – dosiahlo výšku 861 593,42 €  sa skladalo z položiek 
- tarifný plat ( 581 099,70 €), príplatky ( 260 997,17 €)  a odmeny (19 496,55 € ). 
Príspevky  do  poisťovní  (  620)  boli  vo  výške  303 441,88  €.  Jednalo  sa  o platby 
v zmysle zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení. 
Položku  630  –  Tovar  a služby  sme  čerpali  vo  výške  489  034,39  €.  Najväčšími 
výdavkami boli platby za energie ( 232 486, 02 € ), potraviny ( 63 527,11 €) a údržba 
zariadenia ( 25 892,99 €).      
Bežné transfery (  640)   dosiahli  výšku 10 947,14 €.  Na tejto  výške sa  podieľalo 
odchodné ( 7 246,00 € ) a nemocenské dávky ( 3 701,14 €). 
V roku 2013 sme od zriaďovateľa dostali kapitálový transfer na vybavenie kuchyne 
( nákup konvektomatu  vo výške 6 999,92 €) . 
Pohľadávky po odpočte OP k  31.12.2013 dosiahli výšku 14 390,58 €, čo predstavuje 
oproti  minulému roku   58,75  % pokles.  Záväzky  voči  dodávateľom k 31.12.2013 
dosiahli výšku 1 409,32 €.   
Príjmy na rok  2013 boli  rozpočtované vo výške 395212,52  € .  Skutočné príjmy 
dosiahli výšku:  421069,89 €, z toho:
Transféry v rámci verejnej správy z rozpočtov VUC 26 991,88 €
Granty, dary 61 769,17 €
Príjmy z prenájmov                                176 445,11 € 
Stravné                       55 861,01 €
Ošetrovné od klientov, rehabilitácia, kuch.odpad  84 530,60 €
Príjem z kapitálových aktív   2 264,55  €
Úroky          2,86 €
Vrátené platby z minulých rokov 13 204,71 €
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