


 

strana 2 

Základné identifikačné údaje 

Štatutárny orgán 

 

Naše poslanie 

Poslaním Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA (DSS 

a RS ROSA) je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb ľuďom s telesným 

a mentálnym postihnutím ako aj zabezpečovanie 

dôstojných podmienok každodenného života 

prijímateľa sociálnych služieb (PSS) DSS a RS ROSA 

pri rešpektovaní individuality a jedinečnosti 

každého z nich. Úzko spolupracujeme s rodinami 

PSS a podporujeme ich väzby na domáce 

prostredie. Svojimi aktivitami informujeme 

verejnosť o problematike ľudí s postihnutím a 

podnecujeme spoluprácu ostatných záujmových 

skupín v boji proti predsudkom voči ľuďom s 

postihom.  

  

Názov poskytovateľa  
Domov sociálnych služieb pre deti 

a rehabilitačné stredisko ROSA 

Sídlo poskytovateľa  Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava 45 

Dátum založenia/zriadenia  01. 01. 1991 

Spôsob 

založenia/zriadenia 
 Zriaďovacia listina 

Názov zriaďovateľa  Bratislavský samosprávny kraj 

Sídlo zriaďovateľa  Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

IČO  00603279 

DIČ  2020919087 

Štatutár - riaditeľ  Mgr. Pavol Orlovský  

Zástupca štatutára  Ing. Martin Tekula 

Kontakt 
 02/54773400 

www.domovrosa.sk 
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Naša vízia 

Veríme, že každý človek s telesným a mentálnym postihnutím môže prežiť svoj život 

plnohodnotne. 

Vízia smerovania DSS a RS ROSA sa dá zhrnúť do troch bodov: 

✓ zvýšenie miery rozhodovania, samostatnosti a zodpovednosti PSS podľa jeho 

telesných a mentálnych možností 

✓ transformácia na inkluzívne centrum poskytujúce kvalitnú sociálnu rehabilitáciu, 

zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť, vzdelávanie v spolupráci so špeciálnymi 

školami, prípravu na osamostatnenie sa a pracovné uplatnenie 

✓ zvyšovanie úrovne spolupráce so zákonnými zástupcami a s rodinnými 

príslušníkmi PSS 

Cieľové hodnoty organizácie 

Základným cieľom všetkých našich aktivít je zabezpečenie dôstojných podmienok 

života PSS pri rešpektovaní ich individuality a odbremeňovanie rodín odkázaných na 

opatrovanie svojho hendikepovaného člena. Na dosiahnutie tohto cieľa sa 

zameriavame na: 

✓ akceptáciu slobodnej voľby a výberu 

✓ empatiu 

✓ tvorivosť 

✓ zodpovednosť 

✓ inklúziu a spoluprácu s verejnosťou 

✓ komunikáciu 

✓ individuálny prístup 

✓ rôzne formy aktivít zameraných na rozvoj PSS 

✓ tímovú spoluprácu 

✓ otvorenosť komunitným formám spolupráce na 

všetkých úrovniach 

Koncepcia ďalšieho rozvoja DSS a RS ROSA je realizovaná v súlade s Koncepciou 

rozvoja sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji a Komunitným plánom 

sociálnych služieb. 

Princípy, ktorými sa riadime:  

✓ individuálny prístup k PSS, rešpektovanie voľby a potreby PSS 

✓ ochrana práv PSS 

✓ dôraz na vzájomnú spoluprácu a partnerstvo vo vzťahu PSS, poskytovateľ a 

rodina PSS 

✓ integrácia a zvyšovanie informovanosti verejnosti 

✓ tímový spôsob práce, jednotný prístup zamestnancov k PSS a podpora 

profesijného rastu zamestnancov 

✓ priateľské prostredie i atmosféra k PSS a k jeho rodine 
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História 

1937 prvý ústav pre postihnuté deti a mládež na Patrónke 

1968 vznik Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež s kombinovanými chybami  

1998 Ústav sociálnej starostlivosti premenovaný na Domov sociálnych služieb pre 

deti ROSA  

2004 Domov sociálnych služieb pre deti ROSA 

prechádza zo zriaďovateľskej pôsobnosti 

Krajského úradu v Bratislave pod pôsobnosť 

Bratislavského samosprávneho kraja 

2009 vznik Rehabilitačného strediska a zmena 

názvu celej inštitúcie na Domov sociálnych 

služieb pre deti a rehabilitačné stredisko 

ROSA 

 

Prevádzkové podmienky  

Zabezpečenie ubytovania 

Ubytovanie PSS je zabezpečené v jednoposteľových alebo dvojposteľových izbách. 

Vybavenosť dopĺňa na každom poschodí denná miestnosť, miestnosť 

s permanentnou službou, kuchynka a hygienické zariadenia. V ubytovacích 

priestoroch sú k dispozícii tiež izby pre akútne chorých PSS. 

Zabezpečenie stravovania 

Stravovanie PSS je zabezpečené v modernej jedálni. Pre imobilných PSS sú k dispozícii 

samostatné jedálne na každom poschodí. Na týchto oddeleniach je zabezpečený 

výdaj stravy tabletovým systémom. 

Celodennú stravu tvoria raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Okrem 

racionálnej stravy sa celoročne poskytuje podľa potrieb PSS aj diétna strava.  
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V tomto roku boli zavádzané inovatívne prvky v zložení podávaných jedál v zmysle 

zdravej výživy v úzkej spolupráci s diétnou sestrou. V tomto roku sa tiež podarilo 

zrealizovať zakúpenie konvektomatu.  

Poskytované služby 

DSS a RS ROSA je zariadenie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja, 

ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť 

PSS s telesným a mentálnym postihnutím. 

Domov sociálnych služieb poskytuje 

sociálne služby telesne a mentálne 

postihnutým deťom a mladým 

dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa 

poskytujú ambulantnou alebo pobytovou 

formou. Kapacita DSS pre PSS ambulantnou 

formou je 52 mies, pre PSS týždennou pobytovou 

formou je 30 miest a pre PSS celoročnou pobytovou 

formou je 6 miest. 

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo 

osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú 

ambulantnou alebo pobytovou formou. Kapacita RS pre PSS ambulantnou formou je 

52 miest, pre PSS  týždennou pobytovou formou je 18 miest a  pre PSS celoročnou 

pobytovou formou sú 2 miesta. 

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. DSS (§ 38) a RS (§ 37) ROSA poskytuje svojim 

PSS: 

✓ služby pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

✓ sociálne poradenstvo, a to aj rodine PSS 

✓ sociálnu rehabilitáciu 

✓ ošetrovateľskú starostlivosť 

✓ ubytovanie 

✓ stravovanie 

✓ výchovu mimo vyučovania 

✓ pracovnú terapie 

✓ záujmovú činnosti 

✓ terapeutickú starostlivosť  

✓ psychologické služby 
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Sociálno-právne služby 

V rámci sociálno-právnych služieb sociálne 

pracovníčky vedú evidenciu žiadateľov, 

pripravujú a realizujú prijímanie žiadateľov 

o sociálnu službu a zabezpečujú im 

komplexnú starostlivosť v rámci sociálno-

právneho poradenstva a starostlivosti 

počas celého ich pobytu v DSS a RS 

ROSA. 

Poskytovanie individuálneho   

poradenstva sa v roku 2018 týkalo najmä 

usmerňovania v sociálnej situácii, 

poskytnutia pomoci a prípadného 

odporúčania v oblasti sociálnych služieb, 

v oblasti zamestnávania, poskytovania 

peňažných príspevkov na kompenzácie.  

Psychologické služby 

Činnosť psychológov bola v roku 2018 zameraná na: 

✓ individuálne a skupinové poradenstvo 

✓ intervenciu v krízových situáciách a pri akútnych problémoch 

✓ diagnostiku všeobecných rozumových schopností, dosiahnutej úrovne 

psychického vývinu, štruktúry osobnosti a profesionálnej orientácie 

✓ programy na prevenciu drogovej závislosti, šikanovania a iných sociálno-

patologických javov 

✓ realizácia stretnutí podporného tímu PSS 

✓ realizácia programu „Ako nám môže byť spolu dobre“ zameraná na podporu 

rozvoja a udržiavania zdravých interpersonálnych vzťahov 

✓ využitie prvkov konceptu bazálnej stimulácie v individuálnej práci, s PSS s ťažkým 

mentálnym a telesným postihnutím, zameranej na rozvoj senzorického vnímania 

Sociálna rehabilitácia 

V našom zariadení kladieme dôraz na individuálny potenciál každého PSS, ktorý sa 

snažíme rozvíjať. Nezastupiteľnú úlohu v tomto kontinuálnom procese má rodina PSS 

a samozrejme, PSS samotný, jeho aktivita, snaha posúvať sa, učiť sa a rozvíjať svoje 

schopnosti. Snažíme sa sprostredkovať PSS možnosť účasti na aktivitách, ktoré sú 

súčasťou každodenného života ako je starostlivosť o domácnosť, obsluha bežných 

domácich spotrebičov, príprava jednoduchých jedál a nakupovanie. Zameriavame 

sa na nácvik samostatného pohybu vrátane orientácie vo vnútornom i vonkajšom 

priestore, na nácvik schopnosti využívať dopravné prostriedky a na nácvik správania 

sa v rôznych spoločenských situáciách. 
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Ošetrovateľská starostlivosť 

Pre PSS v DSS a RS ROSA je zabezpečená komplexná ošetrovateľská starostlivosť 

v rozsahu starostlivosti kvalifikovaným zdravotným personálom. Tvoria ho sestry, 

zdravotnícki asistenti, sanitári a opatrovatelia.  

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná predovšetkým na tých PSS, ktorí sa vzhľadom  

       na svoj zdravotný stav, nedokážu o seba postarať. Ide 

predovšetkým o prevenciu dekubitov, 

edukačnú činnosť, prípravu na starostlivosť 

o svoje zdravie, podporu zdravia a jeho 

prevenciu, predchádzanie komplikáciám 

zdravotného stavu, udržiavanie 

a zvyšovanie sebestačnosti. 

Zabezpečovanie zdravotnej 

starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej 

starostlivosti sa vykonáva funkčnou 

metódou, ktorá sa sústreďuje na 

biologické potreby a na 

zabezpečovanie poskytovania metódou 

ošetrovateľského procesu, ktorá zohľadňuje 

holistický prístup. 

Poskytované druhy terapií 

Rehabilitácia (fyzioterapia) 

V rámci zdravotno-liečebného procesu, DSS a RS ROSA poskytuje PSS rehabilitáciu, 

ktorá prostredníctvom špeciálnych metodík prispieva k zlepšeniu kvality ich života 

a umožňuje im žiť samostatnejšie a sebestačnejšie.  

PSS DSS a RS ROSA sa poskytuje nasledujúca fyzioterapeutická starostlivosť: 

✓ individuálna liečebná telesná výchova 

✓ termoterapia 

✓ rašelina, parafín 

✓ elektroterapia 

✓ phyaction, ultrazvuk, magnet, bioptron, 

solux  

✓ hydroterapia 

✓ vírivka, nožná vírivka, perličkový kúpeľ, 

subaquálna masáž 

✓ hydrokinezioterapia 

✓ plávanie, cvičenie v bazéne 

✓ mechanoterapia 

✓ mäkké techniky, mobilizácia kĺbov, masáž 

✓ ergoterapia 

✓ nácvik jemnej a hrubej motoriky, úchopovej činnosti 
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Animoterapia 

Animoterapii ako metóde, ktorá je založená na kontakte so zvieraťom, sa venujeme 

už niekoľko rokov. V našej práci s PSS využívame liečebné pôsobenie zvierat, ktoré 

súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, ktoré sú schopné zvieratá 

prejaviť.  

Našim cieľom pomocou animoterapie je: 

✓ zlepšiť psychický stav a vzbudiť pozitívne 

prežívanie PSS 

✓ pomáhať PSS zmierniť sociálnu izoláciu 

✓ motivovať k spolupráci pri komunikačných 

problémoch 

✓ urýchliť rekonvalescenciu 

✓ posilňovať imunitný systém 

✓ rozvíjať jemnú motoriku u PSS s telesným 

postihnutím 

Rozvoj pracovných zručností 

Rozvoj pracovných zručností využívame na udržanie a zlepšenie  manuálnej zdatnosti 

PSS, pozitívne ovplyvňovanie  sociálnej  väzby, stimuláciu psychických funkcií. 

Pomocou rozvoja pracovných zručností vedieme PSS k spolupráci  a zvyšujeme im ich 

sebavedomie a sebahodnotenie. 

Rozvoj pracovných zručností môže PSS naučiť aktívnemu tráveniu voľného času 

a zodpovednosti za kvalitu svojho života. Vychádzame z potrieb a záujmov 

jednotlivých PSS, zohľadňujúc ich možnosti, schopnosti a aktuálny zdravotný stav.  

Rozvoj pracovných zručností je integrovaný do režimu dňa ako jeho pevná súčasť. 

Zahŕňa rôzne aktivity, (tkanie, paličkovanie, práca s hlinou, práca s prírodným 

materiálom, výroba dekoratívnych predmetov, výroba ručného papiera, 

spracovanie textilu, pomocné práce pri úprave areálu, jednoduché práce 

v záhrade, údržba športovísk, starostlivosť o zvieratá... ), ktoré PSS vykonávajú na 

základe ich prirodzeného inklinovania k danej činnosti a  za primeranej podpory zo 

strany pracovných terapeutov. 

PSS sa pravidelne prezentujú svojimi  výrobkami a výsledkami činnosti na kultúrnych 

a spoločenských podujatiach. 

Muzikoterapia 

Priestor na pravidelné hudobné aktivity vychádzajúce z muzikoterapie a hudobnej 

pedagogiky slúži našim PSS na sprostredkovanie zážitku z aktívneho muzicírovania 

a pomáha spoznávať hudbu osobnou skúsenosťou. Umožňujeme PSS prístup 

k rozmanitým hudobným nástrojom a spoznávaniu techniky hry. 
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V muzikoterapii pracujeme 

✓ individuálne 

✓ párovo 

✓ skupinovo 

Pomocou improvizácie na jednoduché dychové nástroje sme 

vychádzali z potreby stimulovať prácu s dychom. 

Využívame ľudové koncové píšťalky, ústne harmoniky, 

fúkaciu klávesovú harmoniku, kazzoo, okaríny. Skupinová 

improvizácia na melodické bicie nástroje je ďalšou 

obľúbenou činnosťou. 

Hralo sa  na jednoducho ovládateľných hudobných 

nástrojoch navzájom zladených tak, aby vytvárali príjemný 

súzvuk - atmosféru harmonickej aktívnej spoločnej činnosti. 

Niekoľkokrát v roku sme mali nacvičený malý hudobný program pre 

príležitostné kultúrne podujatia.  

Arteterapia 

Pri arteterapii využívame výtvarný prejav ako prostriedok práce s PSS. Hlavný dôraz 

kladieme na samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie, nie na výsledné 

dielo. Cieľom arteterapie u našich PSS je kompenzácia intelektových a pohybových 

deficitov. Pomocou arteterapie zvyšujeme sebavedomie PSS, sebaúctu, uvoľňovanie 

napätia a rozvíjanie komunikačných schopností PSS. 

Medzi najpoužívanejšie techniky v roku 2018 patrila práca s hlinou, maľba, kresba, 

prstomaľba, muzikomaľba, spoločná kresba s terapeutom, spoločná skupinová 

kresba, textilné formy a práca s kameňom. 

Záujmová činnosť 

PSS v DSS a RS ROSA si aj tento rok mohli vybrať 

z bohatej ponuky záujmovej činnosti: 

✓ tvorivé dielne 

✓ výroba ručného papiera 

✓ paličkovanie 

✓ zumba 

✓ spevokol 

✓ športové aktivity - plávanie, futbal, floorbal, 

petang... 

✓ tanečné aktivity 

✓ ekologické aktivity 

✓ základy práce s počítačom a internetom 
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Naše aktivity 

Kultúrne a spoločenské aktivity 

Neodmysliteľnou súčasťou trávenia voľného času PSS v DSS a RS ROSA sú kultúrne a 

spoločenské podujatia: 

✓ Katarínska zábava 

✓ Mikuláš 

✓ Deň Zeme 

✓ MDD 

✓ návštevy divadla, kina, výstav, exkurzie 

✓ karneval 

✓ výlety, opekačky, liečebno-rehabilitačný 

zahraničný pobyt 

Športové aktivity 

Okrem pravidelných športových aktivít v našom 

zariadení sa PSS realizovali aj na športových 

aktivitách mimo DSS a RS ROSA: 

✓ turnaje vo futbale, stolnom tenise, petangu 

✓ testovanie plaveckých schopností PSS a účasť na národných plaveckých 

pretekoch 

✓ majstrovstvá Slovenska MP v plávaní 

✓ futbalové zápasy PSS so zamestnancami DSS a RS ROSA 

Dobrovoľníctvo 

Nenahraditeľnou aktivitou bola a je dobrovoľnícka činnosť 

ľudí, ktorí venujú svoj čas a schopnosti službe našim PSS, 

bez nároku na odmenu. V našom zariadení sa 

uskutočňuje najmä: 

✓ firemné dobrovoľníctvo – tu sa chceme najviac 

poďakovať firmám: Nadácia Poštovej banky, Slovenská 

sporiteľňa, Microsoft + dobrovoľníkom z akcie Naše mesto 

organizovanej nadáciou Pontis  

✓ individuálne dobrovoľníctvo: študenti gymnázia Matky Alexie, 

Spojenej školy sv. Františka 

✓ duchovná starostlivosť: rehoľa Redemtoristov 

Rada klientov 

V DSS a RS ROSA vnímame PSS ako partnerov, ktorí spoluformujú poskytovanie 

sociálnych služieb v našom zariadení. Aj z toho dôvodu v DSS a RS ROSA aktívne 

pracuje Rada klientov, ktorá je tvorená 9 stálymi PSS. Ďalší PSS sa Rady klientov 

zúčastňujú podľa príležitostného záujmu. Rady klientov sa pravidelne zúčastňujú 
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dvaja zamestnanci DSS a RS ROSA a to koordinátor Rady klientov a vedúca úseku 

VTSP. Ďalší zamestnanci sa stretnutí zúčastňujú podľa potreby. V roku 2018 sa 

stretnutia Rady klientov z radov zamestnancov DSS a RS ROSA zúčastnili: ekonóm 

zariadenia, vedúca stravovacej prevádzky, diétny sestra, riaditeľ DSS a RS ROSA, 

sociálne pracovníčky. 

Stretnutia Rady klientov sa konajú podľa potreby, minimálne 4krát ročne. PSS sa na 

týchto stretnutiach v roku 2018 venovali najmä otázkam stravovania, zakúpeniu auta 

s plošinou, technickému stavu budovy, poruchám výťahu, podnetmi do rozpočtu DSS 

a RS ROSA, vybaveniu ubytovacích izieb. Tieto podnety sa priebežne počas roka 

vybavovali a zavádzali do praxe. 

Výrobky PSS boli prezentované na Vianočných a Veľkonočných trhoch na Spojenej 

škole Novohradská, v priestoroch DSS a RS ROSA a v priestoroch spoločnosti Siemens 

s.r.o. 

PSS na tieto účely pripravili medovníky, výrobky z hliny, levanduľové vrecúška, 

levanduľové srdiečka, sviečky vyrobené z medzistienok včelieho vosku, pohľadnice, 

veľkonočné vajíčka,  veľkonočné ozdoby, ozdoby zo sádry...  

Personálna oblasť, personálne podmienky 

a organizačná štruktúra zariadenia 

V roku 2018 bol priemerný evidenčný 

prepočítaný počet zamestnancov 99,5, vo 

fyzických osobách 100,4 zamestnancov.  

Ku 31.12.2018 bol evidenčný počet 

zamestnancov vo fyzických osobách 98, z toho 

69 žien a 29  mužov. Najväčší podiel žien 27%  je 

vo veku 51 – 60 rokov a najväčší podiel mužov 

11%  je vo veku 31 – 40 rokov. 

V roku 2018 ukončilo pracovný pomer 22 

zamestnancov, z toho 2 pracovné pomery boli 

ukončené v skúšobnej dobe, 1 pracovný pomer bol 

ukončený z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 1 pracovný pomer bol 

ukončený z dôvodu uplynutia dohodnutej doby. Ostatné pracovné pomery boli 

ukončené výpoveďou resp. dohodou zo strany zamestnanca predovšetkým 

z dôvodu nájdenia vhodnej pracovnej pozície v mieste trvalého bydliska. V roku 2018 

bolo uzatvorených 18 nových pracovných pomerov. Miera fluktuácie predstavuje 

23%.  
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Rozdelenie zamestnancov podľa jednotlivých organizačných útvarov bolo k 31. 12. 

2018 nasledovné: 

 

Z hľadiska vekovej štruktúry boli jednotlivé kategórie zastúpené nasledovne: 

v kategórii do 20 rokov 1 zamestnanec, od 21 do 30 rokov 8 zamestnancov, 

v kategórii od 31 do 40 rokov 22 zamestnancov, v kategórii od 41 do 50 rokov 25 

zamestnancov, v kategórii od 51 do 60 rokov 33 zamestnancov a v kategórii nad 61 

rokov 9 zamestnancov.  

Priemerný vek zamestnanca predstavuje 46 rokov. Najnižší vekový priemer 

zamestnancov má úsek rehabilitácie, 35 rokov a zamestnanci s najväčším vekovým 

priemerom pracujú na úseku prevádzkovo-technikom, kde je priemerný vek 

zamestnanca 53 rokov. 
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Z hľadiska dĺžky trvania pracovného pomeru boli jednotlivé kategórie zamestnancov 

zastúpené takto: dĺžka trvania pracovného pomeru do 5 rokov je 34 zamestnancov, 

do 10 rokov  29 zamestnancov, do 15 rokov 12 zamestnancov, do 20 rokov 8 

zamestnancov, nad 20 rokov 15 zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že až 65% 

zamestnancov pracuje v organizácii  maximálne 10 rokov.  

 

Z hľadiska kvalifikačnej štruktúry má vysokoškolské vzdelanie 41 zamestnancov, úplné 

stredné  vzdelanie 32 zamestnancov, stredné vzdelanie 21 zamestnancov a 4 

zamestnanci majú základné vzdelanie.  
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Ročná účtovná uzávierka 

Účtovná uzávierka DSS pre deti a RS ROSA k 31.12.2018 je zostavená ako riadna 

účtovná závierka podľa §17 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom 

znení, za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Účtovná 

jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 

účtovnému obdobiu. Kompletná účtovná uzávierka je k nahliadnutiu v sídle 

organizácie. 

Vybrané údaje z účtovnej uzávierky k 31.12.2018: 

1. PRÍRASTKY DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU /V EUR/: 

Program Zdroj Názov majetku Hodnota majetku v EUR 

003.03.02 52 Čerpadlo GRUNDFOS TP100  3842,40 

003.03.02 41 Čerpadlo GRUNDFOS SP911 1891,20 

003.03.02 52 Expanzná nádoba 500 l 1876,80 

003.03.02 46 El. panvica BR80-98ET/N 2975,64 

003.03.02 52 Bal. vaňa Laguna Plus Bubble 10272,00 

003.03.02 52 Hubbardov kúpeľ 16524,00 

- 41 Škoda Octavia 1,9 TDI (prevod z BSK) 21533,92 

011.01.08 41 Technické zhodnotenie inv.č.1812-31 1900,00 

Spolu   30353,29 

2. PREHĽAD O ZÁVÄZKOCH PODĽA DOBY SPLATNOSTI /V EUR/: 

Záväzky podľa doby splatnosti 
Výška v EUR 

k 31.12.2018 

Výška v EUR 

k 31.12.2017 

Krátkodobé záväzky – v lehote splatnosti 142633,46 173338,82 

Krátkodobé záväzky – po lehote splatnosti 10742,29 66,78 

Dlhodobé záväzky – všetky v lehote splatnosti 6519,00 806,16 

Spolu záväzky  159894,75 174211,76 

3. PREHĽAD O PRÍJMOCH BEŽNÉHO ROZPOČTU /V EUR/:  

Zdroj Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

41 Rozpočet príjmov 2018 243663,66 243663,66 258859,92 

11H Transfery v rámci VS 90000,00 101890,87 101890,87 

70 Dary 400,00 400,00 230,00 

Spolu  334063,66 345954,53 360980,79 
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4. PREHĽAD O PRÍJMOCH BEŽNÉHO ROZPOČTU /V EUR/ PODĽA KATEGÓRIÍ: 

Kategória: Názov kategórie: 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

212 Príjmy  z prenajatých budov 46163,66 46163,66 46754,34 

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 107500,00 97067,51 97067,51 

223003 Za stravné 90000,00 100432,49 106782,83 

243 Úroky 0,00 0,00 0,00 

292 Ostatné príjmy 0,00 0,00 8255,24 

312 Tuzemské bežné granty a dary 0,00 0,00 0,00 

312 Transfery v rámci VS 90000,00 101890,87 101890,87 

Spolu  334063,66 345954,53 360980,79 

5. PREHĽAD O VÝDAVKOCH BEŽNÉHO ROZPOČTU /V EUR/: 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

10122 0110108 41 Rozpočet výdavkov  1945068,00 2110866,21 2025563,26 

10122 0110108 11H Transfery VS 90000,00 101890,87 101890,87 

10122 0110108 72a Dary 0,00 0,00 0,00 

10122 0110108 72c Granty 400,00 400,00 230,00 

Spolu   2035468,00 2213157,08 2127684,13 

6. PREHĽAD O VÝDAVKOCH BEŽNÉHO ROZPOČTU /V EUR/ PODĽA KATEGÓRIÍ:  

Kategória: Názov kategórie: 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

610 Mzdy, platy... 1134660,00 1191906,77 1152461,77 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 392819,00 412801,65 396826,70 

630 Tovary a služby 497989,00 595239,62 566057,59 

z toho:     

631 Cestovné náhrady 200,00 336,32 336,32 

632 Energie, voda a komunikácie 182534,00 170891,78 170891,78 

633 Materiál 143785,00 186900,42 186706,57 

634 Dopravné 7950,00 11740,81 11740,81 

635 Rutinná a štandardná údržba 35640,00 89658,96 60670,78 

636 Nájomné za prenájom 250,00 270,88 270,88 

637 Služby 127630,00 135440,45 135440,45 

640 Bežné transfery 10000,00 13209,04 12338,07 

Spolu  2035468,00 2213157,08 2127684,13 
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Mgr. Pavol Orlovský, riaditeľ 

Ing. Martin Tekula, ekonóm 

Mgr. Edita Murgašová, vedúca VTSP 

Ing. Jana Mačugová, personálny referent 
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