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Poslanie, vízia, hodnoty a ciele  
 
Poslaním DSS pre deti a RS ROSA je zabezpečovanie dôstojných podmienok 
každodenného života klientov DSS pre deti a RS ROSA pri rešpektovaní 
individuality a jedinečnosti každého z nich. 
 

 
 
Víziou DSS pre deti a RS ROSA je: 
 

 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 

 zvýšenie miery rozhodovania, samostatnosti a zodpovednosti klienta 
podľa jeho telesných a mentálnych možností 

 zvyšovanie úrovne spolupráce so zákonnými zástupcami a s rodinnými 
príslušníkmi klientov 

 
Cieľové hodnoty DSS pre deti a RS ROSA: 
 

 akceptácia slobodnej voľby a výberu 

 komunikácia 

 empatia a tvorivosť 

 individuálny prístup a rozvoj osobnosti klienta 

 mravnosť 

 široké spektrum aktivít zameraných na rozvoj klienta 

 tímová spolupráca 

 inklúzia a spolupráca s verejnosťou 

 vzdelávanie 
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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 
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Poskytované služby 

 
DSS pre deti a RS ROSA je celoročné zariadenie sociálnych služieb. Poskytuje 
ambulantnú, týždennú a celoročnú formu pobytu klientom s telesným 
a mentálnym postihnutím. 
Napriek závažnému zdravotnému stavu mnohých klientov nikto z nich nie je 
zbavený svojprávnosti. 
 
V súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. RS (§ 37) a DSS pre deti (§ 38) ROSA 
poskytuje svojim klientom: 
 

 služby pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 sociálne poradenstvo, a to aj rodine klienta 

 sociálnu rehabilitáciu 

 ošetrovateľskú starostlivosť 

 ubytovanie 

 stravovanie 

 výchovu mimo vyučovania, vrátane pracovnej terapie a záujmovej 
činnosti 

 terapeutickú starostlivosť 

 psychologické služby 
 

Sociálno-právne služby 
 
Prijímanie do DSS pre deti a RS ROSA sa začína podaním „Žiadosti o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu“ na vyššom územnom celku podľa miesta 
trvalého bydliska (bližšie informácie a tlačivá na www.bsk.sk).  
Sociálni pracovníci DSS pre deti a RS ROSA vedú evidenciu žiadateľov, 
pripravujú a realizujú prijímanie klientov a zabezpečujú im komplexnú 
starostlivosť v rámci sociálno-právneho poradenstva a starostlivosti počas 
celého ich pobytu v DSS pre deti a RS ROSA. 
 

Ošetrovateľská starostlivosť 
 
Pre klientov DSS pre deti a RS ROSA zabezpečujeme poskytovanie celodennej 
ošetrovateľskej starostlivosti kvalifikovaným zdravotným a ošetrovateľským 
personálom.  
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Ubytovanie a stravovanie 
 
Klienti sú ubytovaní v dvojposteľových alebo trojposteľových izbách. 
Vybavenosť dopĺňajú na každom poschodí denné miestnosti, miestnosť 
s permanentnou službou, kuchynky a hygienické zariadenia. V ubytovacích 
priestoroch sú tiež izby pre akútne chorých klientov.  
Stravovanie je zabezpečené v modernej jedálni. Imobilní klienti majú 
samostatné jedálne na každom poschodí.  
Celodennú stravu tvoria raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.  
Okrem racionálnej stravy sa pripravujú aj diéty podľa potrieb klientov. 
 

Rehabilitácia (fyzioterapia) 
 
Poskytovaná starostlivosť a procedúry: 

 individuálna a skupinová liečebná telesná výchova 

 termoterapia (terapia teplom) rašelina, parafín, lavatherm 

 elektroterapia (prúdy s analgetickým účinkom) – phyaction, ultrazvuk, 
magnet, bioptron, solux 

 hydroterapia i hydrokinezioterapia – vírivka, perličkový kúpeľ, cvičenia 
a plávanie v bazéne  

 mechanoterapia – klasická masáž, športová a reflexná masáž chodidiel 

 ergoterapia (liečba prácou) – nácvik jemnej motoriky, bežných denných 
činností, úchopovej činnosti 

 nácvik vertikalizácie a chôdze v parapódiách a stropnom závesnom 
systéme 

 ambulantno-lekárske vyšetrenia – poradenstvo a konzultácie s rodičmi 
a rehabilitačným lekárom (raz týždenne) 

 polohovanie a pomoc pri hygienických úkonoch na lôžkovom oddelení 
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Hipoterapia 
 
Hipoterapia je komplexná metóda, ktorá využíva liečebné pôsobenie koňa na 
človeka. Interakcia s koňom posilňuje sebavedomie detí, pomáha odstraňovať  
fóbie. Kontakt so živým tvorom, jeho teplom a energiou, má kladný vplyv na 
psychické aj duševné zdravie dieťaťa.  
Hipoterapia má tri základné zložky: hiporehabilitáciu, pedagogicko-
psychologické jazdenie a športové jazdenie. Naše skúsenosti s hipoterapiou sú 
bohaté – poskytujeme ju od roku 1991. 
 

 
 
Výchova mimo vyučovania 
 
Výchova mimo vyučovania zabezpečuje mimoškolskú činnosť klientov – 
žiakov špeciálnych škôl. Klienti sú zaradení do výchovných skupín, 
s prihliadnutím na ich vek a schopnosti. Prvoradou úlohou je pripraviť klientov 
na život po ukončení ich pobytu v našom zariadení. Rozvíjame sociálne 
zručnosti, vedieme ich k primeranej osobnej zodpovednosti za kvalitu svojho 
života, k samostatnosti, k budúcemu profesionálnemu uplatneniu, ale aj 
k zmysluplnému tráveniu voľného času prostredníctvom krúžkovej činnosti 
a intenzívnej práce terapeutov. Súčasťou výchovnej činnosti je príprava na 
vyučovanie. 
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Pracovné skupiny 
 
V ďalších skupinách sú umiestnení klienti, ktorí ukončili školskú dochádzku 
v špeciálnej základnej škole, v praktickej škole alebo odbornom učilišti. Sú 
rozdelení do skupín (záhradníctvo, tkanie, paličkovanie, ručné práce) podľa ich 
záujmu a schopností. 
 

Terapeutická činnosť 
 
Liečebná pedagogika, arteterapia, muzikoterapia a animoterapia dopĺňajú 
ponuku služieb pre klientov vo výchove mimo vyučovania aj pre klientov 
z pracovných skupín. 
 
Liečebný pedagóg pracuje s klientmi so špeciálnymi výchovnými potrebami 
individuálne alebo v skupine. Využíva viaceré liečebno-výchovné metódy a ich 
kombinácie (tanečná a pohybová terapia, činnostná terapia, terapia hrou, 
dramatoterapia). Na základe diagnostiky zostavuje terapeutický plán.  
 

   
 
Arteterapia využíva výtvarný prejav ako prostriedok práce s klientom. Hlavný 
dôraz sa kladie na samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie, nie na 
výsledné dielo. Arteterapeutickou diagnostikou sa zisťuje úroveň rozumových 
schopností, psychomotoriky a kreativity. Cieľom arteterapie u našich klientov je 
kompenzácia intelektových a pohybových deficitov. Arteterapia zvyšuje 
sebavedomie, uvoľňuje napätie a rozvíja komunikačné schopnosti klientov. 
Najpoužívanejšími technikami sú keramika, maľba, kresba, prstomaľba, 
spoločná kresba s terapeutom, textilné formy, práca so sklom a kameňom. 
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Muzikoterapia prostredníctvom hudobných aktivít rozširuje možnosti klientov 
komunikovať so svojím okolím a sebou samým. Reč tónov pomáha vytvárať 
prostredie vhodné na rozvíjanie sociálneho cítenia. Hry s hudbou, nadobúdanie 
hudobných zručností prebúdza tvorivosť detí a otvára možnosti ich 
sebarealizácie. Muzikoterapia sa realizuje tiež prostredníctvom ľudovej piesne, 
ktorá podporuje vedomie spolupatričnosti. 
 

 
 
Pri animoterapii našich klientov 
využívame vlastné kone, králiky, 
morčatá, myšky, škrečky, vodné 
korytnačky, mačky a pod. Máme aj 
ranč s ovcami a kozami. Využívame ich 
pri liečbe rečových a pohybových 
porúch, poruchách komunikácie, napr. 
u epileptikov, autistov a detí so 
selektívnym mutizmom.      
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Krúžková činnosť sa realizuje od októbra do júna, klienti si môžu vybrať 
z bohatej ponuky kurzov a krúžkov: 

 základy angličtiny  

 varenie a pečenie  

 aranžovanie kvetín  

 tvorivé dielne 

 spevokol 

 prvá pomoc 

 domáci majster 

 futbalový krúžok 

 plavecký krúžok 

 tanečný krúžok 

 ekologický krúžok 

 aerobik 

 výroba ručného papiera a dekoratívnych škatúľ 

 základy práce s počítačom a internetom  
 

   
 
Športové aktivity 
 
Okrem pravidelných športových aktivít v krúžkovej činnosti klienti absolvovali: 

 ukážky bocce – športovci z Talianska 

 turnaje vo futbale, stolnom tenise, petanque, v nohejbale, streetbale, 
bedmintone 

 majstrovstvá Slovenska zdravotne znevýhodnených v plávaní  

 futbalové zápasy klientov so zamestnancami DSS pre deti a RS ROSA a OU, 
so zamestnancami Microsoftu a so žiakmi z Karlovej Vsi  

 športové popoludnie s Microsoftom – futbal, petangue, hod loptičkou na 
cieľ, hod guľou 

 čestné uznanie primátora Bratislavy za úspešnú športovú reprezentáciu 
mesta – Kristína Němečková (kickbox) 

 Vodné radosti – súťaže klientov DSS v pôsobnosti BSK v DSS Gaudeamus 

 súťaž klientov DSS v pôsobnosti BSK v petanque v DSS Merema v Modre  
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 Zumba maratón 

 4. ročník regionálnych plaveckých pretekov zdravotne znevýhodnených 
na bratislavskom Lafranconi –  

 Športové podujatie pre seniorov z DSS v pôsobnosti BSK – pomohli žiaci 
z PASA v Bratislava 

 

   
 
Kultúrne a spoločenské aktivity 
 
Neodmysliteľnou súčasťou trávenia voľného času detí v DSS pre deti a RS ROSA 
sú kultúrne a spoločenské podujatia: 

 trojkráľová posviacka priestorov DSS pre deti a RS ROSA 

 realizácia stužkovej slávnosti klientov a žiakov 3. ročníka OU 

 karneval 

 Abeceda krížovkára – vedomostná súťaž 

 Fašiangová zábava 
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 Pečenie fánok a šišiek – účasť družstiev z DSS v pôsobnosti BSK 

 Karaoke show 

 Deň Zeme 
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 Semafor – dopravná výchova – súťaž    

 Jarná burza oblečenia 

 Bezpečne na internete – prednáška s diskusiou, súťaž (Microsoft) 
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 MDD: futbalový zápas, kultúrny program, jarmok, atrakcie 

 výlety, opekanie a prázdninové pobyty aj v zahraničí – Taliansko  

 Výstava výtvarných prác klientov DSS a RS ROSA v centre pre deti a 
mládež Krok v Bratislave 

 Vymaľujme spolu cyklistickú trasu na moste Lafranconi – výtvarná 
aktivita v rámci projektu Nadácie Poštovej banky „Revitalizácia 
cyklistických trás v Bratislave“ 

 Prezentácia klubu „Cruiser Moto Club Indians“ – vozenie klientov v areáli 

 Ukážky práce záchranárov a kinológov 

 Jesenná burza oblečenia 

 Šarkaniáda 

 deň otvorených dverí DSS pre deti a RS ROSA 

 program pre dôchodcov 

 Katarínska zábava 

 Mikuláš 

 ľudové zvyky na sv. Luciu 
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 adventné tvorivé dielne 

 vianočný program, koledovanie 

 filmový klub 

 kolektívna i individuálna súťaž v plagátoch s protidrogovou tematikou  

 divadelno-tanečné predstavenie, vernisáže a výstavy výtvarných prác  
 

 
 
 

Sponzori 
 
K najväčším sponzorom patrili:  
 

                     
 
 
Dobrovoľníctvo 
 
Okrem našich zamestnancov sa podieľali na množstve aktivít smerujúcich 
k skvalitňovaniu starostlivosti o klientov aj dobrovoľníci. Typickým príkladom sú 
dlhoročné pravidelné dobrovoľnícke aktivity zamestnancov firmy Microsoft (aj 
cez projekty ako Naše mesto či Bezpečne na internete) alebo stále duchovné 
služby, ktoré veriacim klientom poskytujú dominikáni z farnosti na Kalvárii.  
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Odborné a projektové aktivity  

 príprava a realizácia individuálnych plánov rozvoja osobnosti (IPRO) 

 supervízne stretnutia, účasť na školeniach 

 pripomienkovanie sociálnych zákonov a ďalších noriem 

 príprava, organizácia a realizácia odborných seminárov aj pre verejnosť 

 tematické prednášky psychológov z CPPPaP  

 tréning sociálnych zručností pre klientov, k partnerstvu a rodičovstvu 

 preventívne a enviromentálne aktivity a výchova k zdravému životnému 
štýlu 

 celoročný separovaný zber  
Najvýznamnejšie projekty: 
Z 9 vypracovaných projektov bolo v roku 2012 podporených sedem: 

 Naše mesto (Pontis) 

 Šanca pre lepší život (Nadácia Orange) 

 Sbírej toner (OTTO Office) 

 Kino (Microsoft) 
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 Individuálny plán rozvoja osobnosti (Nadácie SPP, program Opora) 

 Hudobné nástroje pre muzikoterapiu (Nadácia Poštovej banky) 

 Inak obdarované deti a ich deň (Magistrát hl. m. Bratislavy) 
 

Psychologické služby 
 
Prvý kontakt s klientom má psychológ ešte pred jeho nástupom do DSS pre deti 
a RS ROSA v rámci prijímacej komisie. Zástupcovia klienta prichádzajú do 
kontaktu so psychológom počas celého pobytu v DSS pre deti a RS ROSA podľa 
individuálnych potrieb. 
Individuálne a skupinové poradenstvo 
Pri osobnej potrebe riešenia problémov u klientov nastupuje poradenstvo. 
Skupinové sedenia realizujeme s cieľom nadobúdania sociálnych zručností 
a eliminovania porúch správania.  
Intervencia 
Intervenciu poskytujeme v krízových situáciách a pri akútnych problémoch. 
Diagnostika 
Realizujeme ju na posúdenie všeobecných rozumových schopností, dosiahnutej 
úrovne psychického vývinu, štruktúry osobnosti a profesionálnej orientácie.  
Preventívne programy 
Uskutočňujeme prevenciu drogovej závislosti, šikanovania a iných sociálno-
patologických javov. Venujeme sa aj otázkam sexuality, partnerských vzťahov 
a ich dôsledkov na život . 
Adaptačné programy 
Pomáhame novoprijatým klientom pri prekonávaní adaptačných problémov a 
začleňovaní sa do novej rovesníckej skupiny.  
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Špeciálne školy v areáli DSS pre deti a RS ROSA 
 
Odborné učilište 
 
Je určené pre deti (mládež) s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym 
postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktoré: 
ukončili 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole, 
ukončili 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole, a to 
v špeciálnej triede alebo ako individuálne integrovaní žiaci so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Odborné učilište poskytuje odbornú prípravu v nasledovných učebných 
odboroch s upravenými učebnými plánmi: 
cukrárska výroba (cukrár) 
textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba (ľudová výroba) 
stavebná výroba – maliarske a natieračské práce (maliar) 
poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 
(záhradník)  
opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach 
sociálnej starostlivosti (opatrovateľ) 
obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál (kuchár) 
obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru (predavač) 
služby a domáce práce (chyžná) 
polygrafická výroba – knihárne a kartonáž (knihár) 
Príprava trvá vo všetkých učebných odboroch tri roky a ukončuje sa: 
vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu, 
celkovým hodnotením a získaním osvedčenia o zaučení alebo zaškolení. 
OU sa aktívne spolupodieľa na uplatňovaní svojich absolventov na trhu práce 
a prispôsobuje skladbu učebných odborov i obsah vzdelávania a výchovy 
aktuálnym požiadavkám trhu práce. Dlhodobým cieľom OU je poskytovať 
inkluzívne vzdelávanie. 
Viac na www.oudubba.sk  

 
Spojená škola 
 
Spojená škola má dve zložky Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným 
postihnutím a Praktická škola. 
Viac na www.dubravska.sk . 

http://www.oudubba.sk/
http://www.dubravska.sk/
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NEINVESTIČNÝ FOND ROSA 
 
NF Rosa je nezisková organizácia zriadená pri DSS pre deti a RS ROSA a OU na 
Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Účelom fondu je získavanie finančných 
prostriedkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia a vzdelávania 
postihnutých detí a mládeže a rozvoj sociálnych služieb. Prispieva na aktivity 
záujmového vzdelávania pre zdravotne postihnuté deti a mládež a poskytuje 
priestor na ich vedomostný, kultúrny, športový a morálny rozvoj. 
Spolufinancuje projekty, ktoré sú na základe získaných grantov realizované 
v rámci DSS pre deti a RS ROSA. 

 
ŠK ROSA Patrónka 
 
Športový klub ROSA Patrónka má v stanovách podporu, rozvoj a ochranu športu, 
zdravia a vzdelávania telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže. 
Organizuje športové, kultúrne a spoločenské podujatia zamerané na duchovný 
rozvoj, rast osobnosti a spolupatričnosť s deťmi a mládežou odkázanou na 
zdravotnú, rehabilitačnú a sociálnu starostlivosť a pomoc. Vyvíja činnosť najmä 
s klientmi DSS pre deti a RS ROSA a so žiakmi OU na Dúbravskej ceste 1. Vytvára 
ekonomické, materiálno-technické a odborné podmienky na takúto činnosť. 
Je členom Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, spolupracuje so 
združeniami, spolkami a organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou telesne 
a mentálne postihnutých detí a mládeže v SR i v zahraničí. 
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PODNETY NA ZLEPŠENIE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 
Z podnetov na zlepšenie poskytovaných sociálnych služieb, sa najviac 
zaoberáme podnetmi samotných klientov a ich blízkych. 
Počúvame klienta a v čo najväčšej miere napĺňame jeho túžby a predstavy. 
V IPRO je jeho hlas prvoradý. 
Za posledné roky sa mimoriadne rozšíril ponukový vejár možností edukácie, 
trávenia voľného času, preventívnych aktivít a celkovej sebarealizácie klienta.  
Jednou z našich priorít, ku ktorej sme mali mnoho podnetov, je otvorenosť 
nášho zariadenia smerom navonok i smerom dovnútra. Množstvo aktivít 
presahuje naše zariadenie a naopak, my sa neuzatvárame aktivitám prúdiacim 
z vonkajšieho prostredia. Aj za cenu rizika, ktoré takáto otvorenosť prináša, na 
nej trváme a prináša prvé plody vo väčšej životaschopnosti klientov, pre 
ktorých sme my len „prestupnou stanicou“. 
Napokon zdôrazníme našu všestrannú podporu samostatnosti a získavaniu 
a fixovaniu postojov, zručností a návykov, potrebných pre samostatnú 
existenciu SYSTÉM KUFOR (narábanie s peniazmi, plánovanie, cestovanie...). 
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6.  ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA 
 
Účtovná uzávierka DSS pre deti a RS ROSA k 31.12.2012 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 2012 do 31. decembra 2012. 
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 31.12.2012: 
 
1. Prírastky dlhodobého hmotného majetku /v EUR/: 
 

Program Zdroj Názov majetku 
Hodnota 
majetku  

10122 0030301 41 Elektrická 3-komorová pec 3057,42 

10122 0030301 41 Zmäkčovačka vody do kotolne 7723,20 

Spolu   10780,62 

 
2.  Prehľad o záväzkoch podľa doby splatnosti /v EUR/:   
 

Záväzky podľa doby splatnosti 
Výška v EUR 
k 31.12.2012 

Výška v EUR 
k 31.12.2011 

Krátkodobé záväzky – všetky v lehote splatnosti 153804,52 155483,16 

Dlhodobé záväzky – všetky v lehote splatnosti 4297,12 1197,31 

Spolu záväzky  158101,64 156680,47 

 
3. Prehľad o príjmoch bežného rozpočtu /v EUR/:  
 

Zdroj Názov 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2012 

41 Rozpočet príjmov 2012 260200,00 276160,00 286998,16 

11H Transfery v rámci VS 0 90028,30 90028,30 

70 Dary 0 4002,00 4002,00 

Spolu  260200,00 370190,30 381028,46 
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Dary a granty: 

1. Prostriedky vo výške 150,- € poskytnuté Život s DMO n.f. ako dar na 
podporu hipoterapie a rehabilitácie. 

2. Prostriedky vo výške 1470,- € poskytnuté Nadáciou Orange na realizáciu 
projektu "Šanca pre lepší život“ t.j. na nákup vybavenia pre samooblužnú 
činnosť klientov. 

3. Prostriedky vo výške 582,- € poskytnuté KMP Burotechnik, s.r.o. ako dar 
na nákup vybavenia dielne pre ľudovoumeleckú výrobu. 

4. Prostriedky vo výške 140,- € poskytnuté Nadáciou Pontis ako grant na 
realizáciu projektu „ROSA 2012“ t.j. na nákup materiálu – farby, štetce, 
riedidlá, kefy a brúsny papier. 

5. Prostriedky vo výške 660,- € poskytnuté Centrom pre filantropiu n.o. na 
realizáciu projektu "DSS pre deti a RS ROSA“ t.j. na nákup rehabilitačných 
pomôcok. 

6. Prostriedky vo výške 1000,- € poskytnuté Dôverou zdravotnou 
poisťovňou, a.s. ako dar na nákup zdravotníckej pomôcky – osobnej 
kreslovej váhy pre imobilných klientov. 

 
4. Prehľad o príjmoch bežného rozpočtu /v EUR/ podľa kategórií:  
 

Kategória: Názov kategórie: 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2012 

212 Príjmy  z prenajatých 
budov 

260220 63170 53379,82 

223 001 Za predaj výrobkov, 
tovarov a služieb 

0 177977,32 184997,85 

223003 Za stravné 0 34462,68 34462,68 

243 Úroky 0 550 138,53 

292 Ostatné príjmy 0 0 14019,28 

311 Tuzemské bežné granty 
a dary 

0 4002 4002 

312 Transfery v rámci VS 0 90028,30 90028,30 

Spolu  260220,00 370190,30 381028,46 
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5. Prehľad o výdavkoch bežného rozpočtu /v EUR/:  
 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2012 

10122 0110108 41 Rozpočet výdavkov  2307544,00 2275360,64 2275337,38 

10122 0110108 111 Transfery VS 0 90028,30 90028,30 

10122 0110108 72a Dary 0 140,00 140,00 

10122 0110108 72c Granty 0 3862,00 3862,00 

Spolu   2307544,00 2369390,94 2369367,68 

 
6. Prehľad o výdavkoch bežného rozpočtu /v EUR/ podľa kategórií:  
 

Kategória: Názov kategórie: 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2012 

610 Mzdy, platy... 1214500,00 1254920,00 1254920,00 

620 Poistné a príspevok 
do poisťovní 

427500,00 436839,81 436839,81 

630 Tovary a služby 650326,00 658488,10 658464,84 

z toho:     

631 Cestovné náhrady 1300,00 957,43 957,43 

632 Energie, voda a 
komunikácie 

266850,00 270959,79 270959,79 

633 Materiál 205456,00 181228,71 181228,71 

634 Dopravné 17430,00 20136,96 20136,96 

635 Rutinná a štandardná 
údržba 

34600,00 61287,17 61287,17 

636 Nájomné za 
prenájom 

50,40 118,40 118,40 

637 Služby 124639,60 123499,64 123776,38 

640 Bežné transfery 15218,00 5775,09 5775,09 

Spolu  2307544,00 2369390,94 2369367,68 
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V Bratislave dňa 17. 06. 2013 
 
 
 
PhDr. Miroslav Kuric, riaditeľ     
 
 
 
Mgr. Edita Murgašová, vedúca výchovy  
 
 
 
Ing. Martin Tekula, ekonóm 
 


