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1 Príhovor 

Rok 2011 bol z viacerých dôvodov dôležitým obdobím v procese našej dlhodobej 
transformácie. Práve myšlienky komunitnej rehabilitácie sú pre nás stálou motiváciou 
a záväzkom na zmeny v prospech klienta. 

Top témou na prelome roka 2011/2012 bolo rozvinúť v plnom rozsahu myšlienky projektu 
Hydrocentra. Príjemným prekvapením bol pre nás obrovský záujem verejnosti, najmä starších 
občanov. Štatistika (5000 vstupov mesačne) predčila naše odhady a  potvrdila správnosť 
nášho rozhodnutia otvoriť zariadenie sociálnych služieb aj širokej verejnosti. Špecifický cieľ 
projektu – sociálna integrácia ťažko mentálne postihnutých s kombinovaným postihnutím 
realizujeme nad rámec zadefinovaný projektom. Okrem projektových zariadení sociálnych 
služieb (Sibírka, Kampino, Integra) navštevujú pravidelne hydrocentrum aj klienti DSS 
Rozsutec, Ústav prof. Matulaya, DSS Dúbravská atď). Podrobnejšie informácie sú obsiahnuté 
v brožúre BSK „Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava“, ktorá je dostupná aj 
na našej webovej stránke www.mokrohajska.sk. 

Vychádzajúc z aktuálnych potrieb a trendov v sociálnych službách, predložil náš 
multidisciplinárny tím „Koncepciu Gaudeamus ZKR na roky 2011 až 2014“ zriaďovateľovi, 
t.j. Bratislavskému samosprávnemu kraju. Tento materiál bol prijatý tak zo strany 
zamestancov a vedenia ZKR ako aj BSK.  Jedným z významných bodov koncepcie bolo 
zníženie kapacity nášho zariadenia z 220 na 171 klientov. 
Koncepcia Gaudeamus ZKR je v súlade s koncepciou rozvoja sociálnych služieb BSK 
a vychádza z druhu poskytovaných služieb (domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, 
podporované bývanie.) 

Kontinuálne realizujeme transformáciu a podporujeme deinštitucionalizáciu. 
Vychádzajúc z dobrej skúsenosti zo spolupráce s občianskymi združeniami podporujeme 
prienik verejného a neverejného sektora vo väčšej miere. 
Realizáciou myšlienok komunitnej rehabilitácie a prijatím skupiny dospelých klientov do 
zariadenia a poskytovaním sociálnych služieb tejto cieľovej skupine, podporujeme návrat 
klientov do komunity a zvýšenie kvality ich života. Významnou mierou prispievame 
k prevencii vzniku sociálnej izolácie a prevencie zdravotných problémov prostredníctvom 
realizácie aktivít aj pre širokú verejnosť. Silnou stránkou nášho zariadenia je už nielen 
tradične liečebná rehabilitácia ale po  posilnení  tímu odborných pracovníkov o sociálnych 
terapeutov dnes môžeme hovoriť o komplexnej rehabilitácii, teda aj o sociálnej. 
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2 Naše poslanie a aktivity 

Hlavným poslaním Gaudeamus – ZKR je: 
- aktivizácia klienta so zdravotným znevýhodnením 
- pomoc pri integrácii a inklúzii do spoločnosti 
- podporiť nezávislejší život a samostatnú sociálnu existenciu 
- podporiť zachovanie a stabilizáciu prirodzeného prostredia 
- rozvíjať potenciál a osobnosť klienta s cieľom pozitívnej integrácie a participácie na 

živote rodiny a sociálneho prostredia 
- zlepšiť kvalitu života 
- pomôcť pri odstraňovaní sociálnych bariér 
- zabezpečiť ochranu práv a záujmov 
- rešpektovať individuálne potreby klienta 
 
Kapacita Gaudeamus- ZKR je 171 miest z toho: 
82 miest RS, ambulantná forma 
10 miest RS, týždenná forma 
3 miesta RS, celoročná forma 
10 miest DSS, ambulantná forma 
20 miest DSS, týždenná forma 
20 miest DSS, celoročná forma  
20 miest DSS, celoročná forma na určitý čas, pre stanovenú cieľovú skupinu , odkázanosť st. 
najmenej V. u ktorých nastala z dôvodu sociálnej núdze akútna potreba riešenia ich situácie 
6 miest v zariadení PB, celoročná forma 
 

Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie (ďalej len Gaudeamus ZKR) je  
od 1. 1. 2004 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  ako jeho 

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. 
 
Gaudeamus – ZKR v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a podľa 
zriaďovacej listiny poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. Sociálne 
služby sa poskytujú v rehabilitačnom stredisku a v domove sociálnych služieb: 
 
V rehabilitačnom stredisku poskytujeme  sociálnu  služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 
na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej 
osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. 
 
a) sociálna rehabilitácia, 
b) sociálne poradenstvo, 
c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
d) ubytovanie, 
e) stravovanie, 
f) pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne 
a šatstva. 
 
V domove sociálnych služieb poskytujeme  sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3. 
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1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ošetrovateľská starostlivosť, 
5. ubytovanie, 
6. stravovanie, 
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 
a šatstva, 
8. osobné vybavenie, 
Zabezpečujeme pracovnú terapiu, záujmová činnosť, a  utvárame  podmienky na vzdelávanie, 
úschovu cenných vecí. 
 Sociálne služby poskytujeme na základe Individuálnych rozvojových plánov, ktoré 
vychádzajú z potrieb každého klienta a na základe toho nastavujeme jednotlivé formy pomoci. 
Spolupracujeme s rodinou klienta a s jeho sociálnou sieťou.  
 
 
 Pracovnú terapiu ako aj nácvik samostatnosti realizujeme v našom Tréningovom 
pracovisku:  
- TP Remeselná dielňa 
- TP Záhradkár 
- TP Časopis Mladý novinár 
- TP Kaviarnička 
 
 Poskytujeme sociálne poradenstvo klientom a ich rodinám formou individuálnych 
konzultácií, a verejnosti aj  prostredníctvom e-mailov 
 
 
 
Aktivity Gaudeamus – ZKR za rok 2011 
 

1) Veľkonočné trhy v Tréningovom pracovisku - v dňoch 13.-14.4.2011 boli 
organizované veľkonočné  trhy, na ktorých boli prezentované výrobky klientov 
Gaudeamus. Výrobky boli zhotovené v tvorivých dielňach tréningového pracoviska. 

 
 
 

2) Naša Bratislava 2011  - 
Gaudeamus - ZKR sa už piaty krát zapojilo do dobrovoľníckej akcie Nadácii Pontis     
Naša Bratislava. Tento krát za pomoci dobrovoľníkov zo spoločnosti AXA sme 
skrášľovali našu záhradku, a s dobrovoľníkmi zo spoločnosti Bayer sme boli opekať 
na Železnej studničke.  Tešíme sa na ďalší ročník. 

 
 

3) Maľované prekvapenie -- 30. marca 2011 sa v Zariadení komunitnej rehabilitácie – 
Gaudeamus uskutočnila jarná výstava prác Maľované prekvapenie. Výstava Maľované 
prekvapenie sa konalo priamo v jedálni nášho zariadenia ZKR Gaudeamus . 
Klienti Gaudeamus – ZKR vystavovali  ručne maľované dáždniky, hodvábne šatky  a 
dekoratívnych obrázkov s jarnými motívmi.  
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4) 6. 4. 2011 sa v spoločnosti DELL formou výstavy konala prezentácia krúžkovej 
činnosti Zariadenia komunitnej rehabilitácie – Gaudeamus . 
Open Day vo firme DELL sa niesol v duchu prezentácie prác klientov zo sociálnych 
zariadení, z toho ZKR Gaudeamus malo najväčší priestor a vystavovalo práce členov 
zo záujmových krúžkov – sklársky, drotársky, paličkovanie, maľované obrazy, maľba 
na hodváb , maľba dáždnikov . Akcia bola spojená s ukážkami jednotlivých 
manuálnych zručností priamo na mieste. Zamestnanci menovanej firmy, ako aj 
samotní klienti označili akciu za veľmi vydarenú a spoločne sa tešíme na Ďalšiu 
spoluprácu . 

 
 

5) Oslava MDD Kačín  
 
Už 20. ročník osláv Medzinárodného dňa detí sa konal 18.6.2011 na Kačíne. 
Ako po každý rok  bol pre klientov nášho zariadenia , ako i DSS Kampino   pod záštitou 
Trampskej osady Tambora , dňom osláv krásneho sviatku všetkých detí.  
Stráviť celý deň pod holým nebom na Kačíne a pod ochrannými krídlami Kyslíka  Kola sa 
nám darí už celých 20 rokov. 
Prišli medzi nás policajtky na koňoch, kúzelník, mladí judisti, zatancovali sme si brušné 
tance, ako i tance so skupinou Silmarion, pomaľovali nám tváre rôznych zvieratiek a 
nechýbali ani cvičené psi zo Zboru väzenskej a strážnej justície. Po celý deň sme si 
pochutnávali na kulinárskych špecialitách pripravovaných v kotlíku priamo na otvorenom 
ohni. Naši klienti absolvovali rôzne súťaže , za ktoré obdržali kačín peniaze , ktoré 
následne utratili v Kačín šope. Odniesli sme si domov nielen kopec darčekov , plné brušká, 
ale hlavne pocit z krásne stráveného dňa s našimi veľkými a dlhoročnými kamarátmi . 
/ viď video www.mokrohajska.sk / 

 
 
6) Festival Mlyn 

 
Počas víkendu 24. a 25. júna 2011 sa uskutočnil 14. ročník medzinárodného hu- dobného 
podujatia na Kamennom Mlyne pri Malackách, ktorí navštívili aj klienti Gaudeamus - 
ZKR. Na festivale vystúpili hviezdy ako Honza Nedvěd, Franta Nedvěd, David Koller, 
Petra Černocká, Bukasový Masív, ABBA revival a ďalší. Na festivale mal stánok 
Bratislavský samosprávny kraj, kde ponúkali vlastné výrobky za dobrovoľný príspevok 
naši klienti.  
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7) Ernst&Young Commnity Day 
Dňa 09.09.2011 sa v našom zariadení konal Ernst&Young Commnity Day. Privítali sme v  
našom zariadení dobrovoľníkov, ktorí nám s veľkým zanietením pomohli skrášliť našu 
záhradku, urobiť ohnisko a kompostovú jamu. Vyrobili sme nádherné vianočné sviečky, či už 
gelové alebo klasické, a batikovali tašky a dečky.  
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8) Motorkári z CMC INDIANS  24.9.2011  
V sobotu 24.9.2011 priamo na pôdu nášho zariadenia zavítali motorkári. Za obrovského 
rachotu krásne sa lesknúcich strojov prišli medzi  nás členovi klubu Cruiser Moto Club 
INDIANS . Ak si myslíte, že sme sa iba vozili , veľmi sa mýlite. Vytvorením dvoch družstiev 
sa začalo tvrdé vedomostné, športové a zápolenie zručností. Dokázali sme , že napriek tomu 
akí sme, máme vedomosti aj o svete iných kolies ako máme my , vieme športovať , vieme 
maľovať, nafukovať lopty, skladať puzzle, vytvoriť básničku a hlavne sa baviť. Ale nakoniec 
to predsa len prišlo. Vozili sme sa na takých strojoch, aké by sme mohli obdivovať iba vo 
filmoch a na obrázkoch. Povozili aj našich rodičov, ako i zamestnancov. Na záver sme si 
odniesli nového maskota – obrovskú pumu / samozrejme , že plyšovú /. A bonus na záver ? 
Usmiate a spokojné tváre všetkých.....ešte aj to slniečko bolo na našej strane. 
/ viď  fotografie www. cmcindians.sk ,  www.mokrohajska.sk  / 
 

 

9) Skautský oddiel oslávil výročie slovensko-rakúskym dňom  
   V roku 2011 sme oslávili 20 výročie spolupráce s rakúskymi skautami z Georgs Gilde Wien, 
ktorých nadštandardnú prácu ocenil aj predseda BSK udelením čestného občianstva BSK  
skautského oddielu GEORGS-GILDE WIEN FOR HANDICAPPED SCOUT a to menovite: 
 
pánovi Albert J. DRÄGER 
pani Christine DRÄGER, 
pánovi Wilhelm SEMLIC,  
 
za  podporu oddielu telesne postihnutej mládeže skautov v Gaudeamus ZKR. 
Spolupráca začala v roku 1991 prvým kontaktom na slovenskú skupinu skautov 
reprezentovanú manželmi Zorou a Vladimírom Václavom. Nasledujúci rok sa už prvý klient 
zariadenia Gaudeamus  zúčastnil letného tábora v Rakúsku. Tradícia táborov pokračuje aj 
naďalej, okrem toho Georgs-Gilde Wien podporuje pobyt skupiny skautských detí – klientov 
Gaudeamus ZKR v Tatrách a každoročnú cestu Mikulášskym vlakom v Rakúsku.  
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Každoročne sa koná v Kostole svätého Juraja v Kahlenbergerdorfe pri Viedni slávnostná 
omša, následne sa koná stretnutie reprezentantov skautingu zo štátov Rakúsko, Slovenská 
republika, Česká republika, Maďarsko, aj iných, za účelom upevnenia spolupráce a ocenenia 
práce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10)  
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Dňa 19.10.2011  sa konal 3.ročník Regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej 
pripravenosti pre ľudí s mentálnym znevýhodnením . Organizátormi podujatia bol 
Bratislavský samosprávny kraj so spoluúčasťou zariadenia Domov sociálnych služieb prof. 
Karola Matulaya pre deti a dospelých Bratislava.  Miesto konania pretekov prebiehalo v 6 – 
dráhovom bazéne  Zariadení komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS. Súťažilo sa 
v jednotlivých disciplínach ako prebrodenie, preplávanie a plávanie v rôznych plaveckých 
štýloch. Na záver pretekov sa konali aj integrované štafety. Na podujatí sa zúčastnili 
nasledujúce zariadenia: DSS Javorinská, DSS Rosa, DSS pKM, DSS Kampino, DSS 
Rozsutec, DSS Integra, Svitanie ZPMP, GERULATA Rusovce, MEREMA, DSS Báhoň, 
Betánia Senec, IMPULZ Bratislava, DSS Plavecké podhradie, Lepší svet. Pomocnú ruku 
poskytli aj dobrovoľníci (vojaci hradnej stráže) a študenti FTVŠ UK. Na otvorení plaveckých 
pretekov sa zúčastnil predseda BSK p. Frešo, ktorý zahájil podujatie príhovorom a neskôr 
pokračovalo kultúrnou vložkou s tanečnou tematikou s prevedením telesne znevýhodnených 
klientov. Samotné podujatie prebiehalo s dobrou náladou a fair play súťažením. Na záver 
všetci klienti boli odmenení hodnotnými  cenami. Toto podujatie malo veľký prínos nielen pre 
klientov s mentálnym znevýhodnením so zariadení ale aj pre naše zariadenie. 
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Príhovor pri otvorení 3.ročníka Regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti 
pre        ľudí s mentálnym znevýhodnením, oceňovanie účastníkov, štartovanie. 

 

 

 

 

 

 

11) Vianočné trhy  v Tréningovom pracovisku  

V dňoch  5.-19.12.2011 boli organizované vianočné trhy. Prezentované boli výrobky klientov 
– vianočné darčeky, drobné predmety, vianočné dekorácie, vianočné pozdravy. 

 

 

12) Župná zabíjačka – 10.12.2012  
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Dna 10.12.2011 sa uskutočnila v Bratislave Župná zabíjačka v Starej tržnici pod záštitou BSK. 
Jednotlivé zariadenia mali možnosť prezentovať svoju činnosť výrobkami klientov, ktoré 
počas akcie mohli predávať verejnosti. Z nášho zariadenia GAUDEAMUS - ZKR sa na tejto 
akcii zúčastnili klienti aj zamestnanci . 

. 

 

13) Mikuláš v Gaudeamus – ZKR  
Ani tohto roku sa nestala žiadna galiba. Napriek tomu, že vonku nebol sneh a svietilo slniečko 
zjavil sa v našej jedálni Mikuláš. Ako mu tie sane bez snehu fungovali, to nevieme, ale 
nechýbal ani anjelik a čertisko.  Priviezol so sebou kopec sladkostí, ovocia a program . 
Neuveriteľne nás zaujal kúzelník , očarili nás ukážky spoločenského tanca, ako i Hip – Hopu . 
Ale ani my sme nechceli zaostať a tak naši najmenší klienti predviedli pásmo svojich 
básničiek a pesničiek venovaných priamo Mikulášovi. Za odmenu dostali všetci balíčky plné 
sladkostí, ovocia , napchali si brušká pagáčikmi a štrúdľami. Za celý program a sladkosti patrí 
poďakovanie nášmu sponzorovi – Komunálnej poisťovni, ktorej zamestnanci sa celej akcie aj 
osobne zúčastnili. 
  
  
 

4 Realizované projekty 2011 

 

Výťah – projekt výzva MPSVa R  

 
Vyhodnotenie projektu výťahu na lôžkovom oddelení 

 
 
Stručný opis žiadateľa: 

Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie na Mokrohájskej 3 v Bratislave je 
rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou napojenou na rozpočet Bratislavského 
samosprávneho kraja. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ PhDr. Štefan Tvarožek. Daňovým 
úradom je pridelené IČO 603287 a DIČ 2020919098. 

Bratislavský samosprávny kraj vydal Zriaďovaciu listinu s účinnosťou od 1.7.2009 a dodatok č. 
1 k Zriaďovacej listine s účinnosťou od 16.9.2009 na základe ktorého sa v Gaudeamus – zariadení 
komunitnej rehabilitácie poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 
ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.  

a) V domove sociálnych služieb pre deti a dospelých, možno poskytovať sociálne služby: 
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 veku (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. 



 13

2. občanovi od skončenia povinnej školskej dochádzky, od skončenia vzdelania za 
osobitných podmienok, od skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalším 
dospelým občanom so zdravotným postihnutím od 25 rokov veku, ak je odkázaný na 
pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 
3 zákona o sociálnych službách. 

b) V zariadení podporovaného bývania, možno poskytovať sociálne služby 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, možno poskytovať sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká 
a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. 

d) V útulku, možno poskytovať sociálne služby pre občanov regiónu BSK, ktorí sa stali imobilní 
v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia a po úraze, v rámci ich opätovného začlenenia 
do bežného života. Intervencia sa poskytuje krátkodobo, formou prechodného ubytovania 
v čase prípravy a prestavby ich bytu na bezbariérový. 

e) V zariadení núdzového bývania, možno poskytovať sociálne služby: 
1. rodičom detí s telesným znevýhodnením, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie 

a u ktorých nastala z dôvodu sociálnej núdze akútna potreba riešenia  ich situácie, 
2. pre mladistvé matky s telesným znevýhodnením, ktoré nemajú zabezpečené 

ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, 
3. pre občanov s telesným postihnutím nachádzajúcich sa v iných krízových situáciách 

(napr. osamelej tehotnej žene s telesným postihnutím, ktorá nemá zabezpečené 
ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie, rodičovi s telesným 
postihnutím alebo rodičom s telesným postihnutím s deťmi, ktorí nemôžu z vážnych 
dôvodov užívať bývanie). 

f) V domove na pol ceste, možno poskytovať sociálne služby pre občanov s telesným 
znevýhodnením, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb a ktorí nemajú zabezpečené poskytovanie sociálnej služby po 
skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, alebo po skončení 
pobytu v zariadení podľa osobitného predpisu (zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 
V Gaudeamus - ZKR sa poskytujú služby: sanitárne, psychologické, liečebno-pedagogické, 

špeciálno-pedagogické, stravovacie, ubytovacie, komunitné a dohľad v podporovanom bývaní. 
Gaudeamus – ZKR sa ďalej podieľa na poskytovaní zdravotných a rehabilitačných služieb. Klienti sú 
v zariadení na celoročný, týždenný i denný pobyt. 

 
Účel projektu: 

Gaudeamus – ZKR poskytuje služby pre klientov s denným, týždenným aj celoročným 
pobytom. Počas pobytu klientov v zariadení zodpovedá za ich bezpečnosť, a tá je možná len 
v bezpečných a technicky vyhovujúcich výťahoch. Aby sa predišlo úrazom bolo nevyhnutné riešenie 
havarijného stavu výťahovej kabíny a celková rekonštrukcia výťahu. Pôvodný výťah mal cca 40 
rokov, bol vysoko rizikový a často poruchový, čím dochádzalo k jeho vyradeniu z prevádzky. Kabína 
výťahu nemala vnútorné ochranné dvere, čo bolo pre deti veľmi nebezpečné. Výťah zastavoval často 
mimo výšku podlahy, čím sa pre vozíčkarov vytvárala nebezpečná bariéra. Do údržby výťahu sa ročne 
vkladali nemalé finančné prostriedky. 

 
Vyhodnotenie projektu:  

Našim záujmom je zabezpečiť premiestňovanie a pohyb klientov s telesným postihnutím 
v budove Gaudeamus – ZKR pri dodržaní maximálnej bezpečnosti. Rekonštrukcia havarijného stavu 
výťahu bola najefektívnejší spôsob zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti i úspory nákladov na údržbu 
a spotrebu elektrickej energie. Základné technické parametre odpovedajú požadovaným európskym 
normám, moderný systém zabezpečuje vyšší komfort a bezpečnosť. Rekonštrukciou sa dosiahlo 
zlepšenie viacerých parametrov výťahu: montáž automatických dverí, monitoring výťahov diaľkovým 



 14

prenosom, komunikácia z kabíny do servisnej firmy, úprava komponentov na prepravu imobilných 
osôb a iné.  

Veľkým benefitom tohto projektu je skutočnosť, že predmetný výťah na lôžkovom oddelení 
bude veľkou podporou ďalšieho projektu financovaného Európskym sociálnym fondom, ktorým je 
projekt Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia v BSK. 
Začiatok projektu je od 1.1.2012 do 31.12.2013 s cieľom trvalej udržateľnosti. Stupeň odkázanosti 
cieľových skupín je výhradne 5-6 a sú to tieto: 

o  občania s ťažkým zdravotným postihnutím 
o  občania s nepriaznivým zdravotným stavom 
o  občania v nepriaznivej sociálnej situácii 
o  závislí na drogách, alkohole a inak závislí vrátane abstinujúcich 
o  osamelí ľudia odkázaní na pomoc 
o  bezdomovci 

 
Z vyššie uvedeného vyplýva, keďže projektové priestory sú na prvom poschodí, a taktiež naši 

pôvodní klienti sú v tomto trakte ťažko telesne znevýhodnení je vynikajúce, že personál, ale najmä  
klienti osobne budú mať k dispozícii kvalitný bezpečný výťah.  

 
 
 
 

   2)  Včasná intervencia 
 
 
ECI podporuje Včasnú intervenciu, napríklad aj prostredníctvom projektu European 
Competence Initiative – Early Childhood Intervention ECI 2.0. 

 Perspektíva- Občianske združenie pre telesne postihnuté deti a mládež podporuje už 
15 rokov aktivity a činnosť zariadenia sociálnych služieb Gaudeamus- ZKR. V roku 2011 sa 
odborní pracovníci zapojili do medzinárodného projektu cez program Leonardo da Vinci , 
ktorý je zameraný  na podporu včasnej intervencie s názvom: European Competence Initiative 
– Early Childhood Intervention ECI 2.0. 
Na projekte  sa zúčastňujú partnerské organizácie:  

1.   BISEV, Istanbul, Turecko 
2 Abadolu Unioversity – Istanbul, TURKEY 
3 Dr.Pretis Sozial Innovatives Netzwerk SINN, Graz, AUSTRIA 
4 Infosoc, Graz, AUSTRIA 
5 European Association on Early Childhood Intervention EUIRLYAID, 

LUXEMBOURG 
6 Siauliai University , LITHUANIA 
7 Perspektíva, Bratislava, SLOVAKIA 
8 Komenius University Bratislava, SLOVAKIA 
9 Ministera of national education general directorate of special education guidance 

and counseling services, Ankara, TURKEY 
 
 
hlavné ciele projektu 

-  prenos informácií a poznatkov krajín EÚ pri vytváraní  tréningových        
a vzdelávacích   programov pre odborníkov v oblasti včasnej intervencie  

 
- vytváranie pracovných materiálov pre prácu s cieľovou skupinou detí v období 

veku od  0 – 3 - 6 rokov  
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-  práca s rodinami 

 
- podpora spolupráce multidisciplinárnych tímov v oblasti včasnej intervencie 

 
- vytvorenie materiálov pre rodičov vo všetkých jazykoch zúčastnených       krajín 

na projekte , ktoré budú prístupné na webovej stránke + on line informácie 
 

1) Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného 
prijatia v BSK  

 
Prijímateľ nenávratného finančného príspevku FSR: Gaudeamus – zariadenie 

komunitnej rehabilitácie (www.mokrohajska.sk, buckova@mokrohajska.sk, tel.: 
02/59100946) oznamuje, že od 1.1.2012 do 31.12.2013 bude realizovať projekt pod názvom: 
Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia 
v BSK.  

Miestom realizácie je Gaudeamus – ZKR na Mokrohájskej 3 v Bratislave, 
v pôsobnosti Bratislavského samosprávnaho kraja. Tento projekt sa realizuje  vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia. Projekt je zameraný na cieľové skupiny: občania s ťažkým zdravotným postihnutím, 
občania s nepriaznivým zdravotným stavom, občania v nepriaznivej sociálnej situácii, závislí 
na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich, osamelí ľudia odkázaní na pomoc, 
mladí dospelí bez prístrešia, ktorí ukončili ústavnú alebo ochrannú výchovu, bezdomovci, 
zamestnanci. Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie poskytovaním 
inovatívnej sociálnej služby typu bezodkladného prijatia podporujúcej kontinuitu zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti. Počas trvania projektu 24 mesiacov sú  plánované aktivity: priestorovo 
– materiálne vybudovanie oddelenia bezodkladného prijatia, zvyšovanie odbornosti 
a skvalitňovanie pracovných zručností personálu formou špecializovaného súboru školení, 
poskytovanie inovovanej skvalitnenej sociálnej služby typu bezodkladného prijatia, analýza 
dopadu inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia. Získaný nenávratný finančný 
príspevok vo výške 95% činí 134 948,05 Eur, poskytovateľ NFP je MPSVR SR - Fond 
sociálneho rozvoja (www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk, www.fsr.gov.sk). Spolufinancovanie 
5% vo výške 7 102,53 Euro zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj (www.region-bsk.sk).  
 
 
5 Publikačná činnosť 
 
Časopis Mladý novinár vznikol vďaka projektu „Tréningové pracovisko Časopis“, ktorý bol 
vytvorený s pomocou občianskeho združenia pre telesne postihnuté deti a mládež Perspektíva 
a podporila ho Nadácia pre deti Slovenska z 10. ročníka grantového programu Hodina deťom. 
Projekt sa realizoval v období 01.08.2009 – 31.07.2010 a do projektových aktivít sa zapojilo 8 
klientov zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus vo veku 16 – 23 rokov. Cieľom 
projektu bolo, aby tréningové pracovisko Časopis fungovalo takmer ako skutočná redakcia. 
Podstatou bol tréning pracovných návykov a zručností realizovaný prostredníctvom tvorby 
časopisu. Mladí ľudia, ktorí prejavili záujem o zapojenie sa do projektu, si museli napísať 
motivačný list, životopis, prísť na konkurz a podpísať dohodu, rovnako akoby sa uchádzali o 
skutočné pracovné miesto. Dostali možnosť vyskúšať si prácu na pozíciách novinár, grafik, 
fotograf alebo marketingový pracovník. Úsilie o to, aby sa práca v tréningovom časopise čo 
najviac priblížila k realite, a aby si členovia tréningovej redakčnej rady čo najviac do reality 
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odniesli, súvisela s myšlienkou zapojiť do projektu odborníkov z novinárskej brandže. Tvorba 
časopisu bola doplnená vzdelávaním vo forme kurzov z oblasti žurnalistiky, grafického 
dizajnu a marketingu. Počas trvania projektu vydala redakčná rada v tlačenej i online podobe 
4 čísla časopisu Mladý novinár, pričom posledné číslo bolo vytvorené ako prázdninové 
dvojčíslo. 
Po ukončení projektu sa snažíme, aby časopis Mladý novinár vychádzal ďalej. V školskom 
roku 2010/2011 bolo do práce v redakčnej rade zapojených 6 klientov. Redakčná rada v tomto 
období vytvorila a vydala dve nové čísla časopisu. Aktuálne pracujú v redakčnej rade 4 klienti. 
V školskom roku 2011/2012 vyšlo zatiaľ jedno nové číslo a do konca júna 2012 plánujeme 
vydať ešte jedno nové číslo časopisu. 
http://mokrohajska.sk/web/projekty/tpcasopis 

 
Krst časopisu 06/2010  Kurz žurnalistiky 11/2009 

 
6 Poďakovanie  
  
 Gaudeamus – ZKR ďakuje všetkým spolupracovníkom, sponzorom, doborovoľníkom 
za spoluprácu a pomoc v roku 2011. 
 
Počas roku 2011 sme spolupracovali s: 
Nadáciou Pontis, so spoločnosťou Slovnaft, Ernst&Young, Microsoft, Hewlett-
Packard ,TOPlast, Komunálnou poisťovňou, Dell, rodinou Rašlovou,  CMC Indians, 
Medihum, McDonald´s Slovakia, Tesco Lamač., Medical Fair, Arthur Gilbord Pezinok,  
Mäso delikates Jurišta, Picado , Pekáreň Semez a mnohí ďalší . 
 
 
 
 
 
7 Organizačná štruktúra /viď príloha





 
8) Plány a ciele na nasledujúce roky  
  - deinštitucionalizácia 
  - sieťovanie 
  - povzbudzovať klientov pre aktivity mimo Mokrohájskej (chránené dielne) 
 
 
 
 
9 Správa o hospodárení  
 
Hospodárenie organizácie 2011 
 
Rozpočet 
 
Na rok 2011 nám boli schválené príjmy vo výške 240 000,- €. Upravené príjmy vo výške 
252573,54 €.  Výdavky nám boli schválené vo výške 1 836 842,70 €. Upravené výdavky vo 
výške 1 856 917,88 €. 

 
Analýza príjmov  
 
Príjmy za sledované obdobie sú 304 013,61 €.         (z toho hydrocentrum 129 947,75 €) 
 

 Príjmy z prenájmu 139 024,10 €, sú to príjmy z prenájmu objektu školy, telocvične 
(6 158,07 €), bazénov (129 947,75 €) a  hosťovskej izby (2 918,28 €). 

 Príjmy za služby 147 109,95 €, sú to príjmy od rodičov  a klientov za poskytnuté 
sociálne služby (108 956,03 €), za predaj stravných lístkov od zamestnancov školy 
a  príjmy za predaj stravných lístkov od zamestnancov Gaudeamus– ZKR (38 145,03 
€), za kuchynský odpad (8,89 €).  

 Príjmy z predaja kapitálových aktív sú vo výške  1 228,32 €. Sú to príjmy za 
odpredané garsónky v obytnom dome do osobného vlastníctva na základe zmlúv. 

 Príjmy z úrokov na bankových účtoch sú vo výške 1 202,44 €. 
 Príjmy z dobropisov a vratkov tvoria 3 575,26 €.  
 Dar 163,74 € Nadácia Pontis 
 Transfer od VUC 11 709,80 € (Žilinský samosprávny kraj). 

 
Analýza výdavkov 
 
Bežné výdavky         ( 1 849 818,54 €)           (z toho hydrocentrum 207 089,11 €) 
 
Mzdové prostriedky 610               (976 774,94 €) 
 
 Tarifný plat je čerpaný vo výške 696 339,70 €                                                 
 Príplatky sú čerpané vo výške 257 475,19 €                                                     
 Odmeny sú čerpané vo výške 22 960,05 €                                                        
 
Z toho hydrocentrum: 85 709,59 € 
 
Poistné príspevky 620                 (342 488,97 €)                                                          
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Poistné príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.                       
 
Z toho hydrocentrum: 28 871,08 € 
 
Tovary a služby 630                   (513 642,21 €) 
 

 631 cestovné náhrady                       čerpanie  80,58  €                                 
tuzemské                                                            3,80 € 
zahraničné                                                        76,78 € 

 
 632 energie, voda, komunikácie      čerpanie 304 696,69 €                           
elektrická energia                                                   66 341,94 €                            
tepelná energia                                                     167 894,91 €                           
plyn                                                                        37 634,35 €                           
voda                                                                        26 851,10 €                            
poštovné                                                                      625,05 €                            
telefón                                                                      5 349,34 €                             
 
Z toho hydrocentrum: 56 137,13 € 
 
 633 materiál                                   čerpanie 122 150,76 €                              

       interiérové vybavenie                                              1 656,46 €                              
       výpočtová technika                                                  1 617,26 €                                                          
       telekomunikačná technika                                            40,89 €                                
       stroje, prístroje, náradie                                           3 933,14 €                               
       všeobecný materiál                                                37 929,27 €                                 
       knihy, časopisy, publikácie                                            1,23 €                                   
       pracovné odevy a obuv, posteľné prádlo                 2 202,11 €                                
       potraviny                                                                73 280,47 €                                 
       osobné výdavky klienta s NUV                                  450,60 €                                 
       nehmotný majetok                                                       700,11 €                                  
       palivá do kosačky                                                        177,34 €                                                                 
       reprezentačné výdavky                                                161,88 €                                
 
       Z toho na hydrocentrum: 22 160,72 €.        
                     

 634 dopravné                                   čerpanie  3 019,84 €                                          
pohonné hmoty a mazivá                                  1 709,15 €                                   

   servis a údržba                                                    626,22 €                                    
   poistenie                                                              525,77 €                                     
   doprava                                                                  28,30 €                                      
   poplatky                                                               130,40 €                                    
 

 635 rutinná a štandardná údržba                 23 827,90 €                                    
              údržba interiérového vybavenia                  2  989,67 €                                    
              údržba výpočtovej techniky                            103,20 €                                     
              údržba telekomunikačnej techniky                  197,61 €                                    

               údržba prevádzkových strojov                      7 451,57 €                                    
   údržba budov                                               13 085,85 €                                   
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Z toho hydrocentrum: 3 874,07 € 
 

 636 nájomné                                  čerpanie    925,26 €                                        
prenájom strojov a zariadení                       925,26 €                                                         

            
 637 služby                             čerpanie         58 941,18 €                               

           školenie                                                               483,79 €        
           propagácia                                                           466,40 €                                   

            všeobecné služby                                            20 303,31 €                                                                          
            špeciálne služby                                                   6 940,- €                                 

náhrady – lekárske prehliadky zamestnancov      333,36 €                               
            poplatky                                                              394,93 €                                 
            poistenie                                                              697,10 €                                     
             prídel do sociálneho fondu                           12 849,73  €                                                                        
             kolkové známky                                                   37,50 €                                
             komunálne služby                                         16 435,06  €                                 
                           
            Z toho na hydrocentrum: 10 336,52 € 
 
             Transfery 640                   (10 690,44 €) 
 

 640 Bežné transfery           čerpanie         16 912,42 €                                   
               odstupné                                                        2 866,50 €                                                           
               odchodné                                                      10 260,- €                                       
               jednotlivcom                                                     177,52 €        
               nemocenské dávky                                         3 608,40 €                                     
        
Kapitálové výdavky         ( 2 894,40 €)          

 
 713004  Stoje , prístroje, zariadenie – umývačka riadu      2 894,40 €           

 
Peňažná hotovosť v pokladni – 31.12.2011 
 
Pokladničná hotovosť                         0 € 
stravné lístky                         13 715,99 €                          počet: raňajky  1346 kusov 
                                                                                                       obed     3111 kusov 
                                                                                                        večera    829 kusov 
 
Bankové účty v OTP Banke–zostatky k 31.12.2011         (112 369,75 €) 
 
Výdavkový účet                                                                                         0 € 
Príjmový účet                                                                                             0 € 
Darovací účet                                                                                           25,58 € 
Sociálny fond                                                                                      4 499,29 € 
Depozitný účet                                                                                107 844,88 € 
 
Pohľadávky   44 225,96 € 
 

 Pohľadávky od klientov na úhradu sociálnych služieb 3 231,01 €.  
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 Pohľadávky za odkúpenie bytov do osobného vlastníctva 2 155,62 €.   
 Pohľadávka voči odberateľom  36 092,21 €.  
 Pohľadávka za bazén – permanentky 2 660,- €. 
 Ostatné pohľadávky 87,12 €.  

 
 Krátkodobé záväzky    106 892,14 € 
 

 Zamestnanci                                                            60 319,51 € 
 Záväzok zo sociálneho a zdravotného poistenia     38 840,80 € 
 .Zrážky zamestnancom                                                  175,22 € 
 Daňový záväzok                                                         7 556,61 € 

           
 Investičný majetok       4 514 609,85 € 
 
Pozemky                                      1 436 018,73 € 
Umelecké diela a zbierky                 12 763,08 € 
Stavby                                         2  902 911,35 € 
Stroje, prístroje a zariadenia             70 024,44 € 
Dopravné prostriedky                       92 892,25 € 
 
Podsúvahové účty         371 660,17 € 
 
Drobný hmotný majetok                     357 020,49 € 
Materiál v sklade CO                                 923,69 € 
Hodnota stravných lístkov                    13 715,99 € 
 
 
 
 
 


