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Základné identifikačné údaje  

 

Názov organizácie Domov sociálnych služieb pre deti  

a rehabilitačné stredisko ROSA 

 

Sídlo organizácie 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 

 

Právna forma organizácie rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

 

Telefón 02/54773400 

 

Fax 02/54791051 

 

Web www.domovrosa.sk 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatutárny zástupca PhDr. Miroslav Kuric 

 

Kontakt 02/54771448 

miroslav.kuric@domovrosa.sk 

 

Zástupca štatutára Ing. Martin Tekula 

 

Kontakt 02/54788010 

martin.tekula@domovrosa.sk 
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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 

 

 

 
 

    



DSS  pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava 

 

5 

 

Poskytované služby 
 
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú 

starostlivosť klientom 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. 

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. 
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 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 webovej stránke príslušného VÚC). 

Sociálni pracovníci DSS pre deti a RS ROSA 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 pre 

deti a RS ROSA. 

V oblasti sociálno – právnych služieb poskytujeme základné sociálne poradenstvo pre 

občanov, prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov. 

Poskytovanie individuálneho poradenstva sa týka orientácie a usmernenia v sociálnej situácii , 

poskytnutia pomoci a prípadného odporúčania v oblasti sociálnych služieb, v oblasti 

zamestnávania, poskytovania peňažných príspevkov na kompenzácie. 

 

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. 
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Ošetrovateľská starostlivosť 

 

Pre klientov v DSS pre deti a RS Rosa je zabezpečená komplexná zdravotná starostlivosť 

v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti kvalifikovaným zdravotným a ošetrovateľským 

personálom. Tvoria ho sestry, zdravotní asistenti, sanitári a opatrovatelia. 

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná predovšetkým na tých klientov, ktorí sa nevedia 

a 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 robí funkčnou metódou, 

ktorá sa sústreďuje na biologické potreby a na zabezpečovanie poskytovania metódou 

ošetrovateľského procesu, ktorá zohľadňuje holistický prístup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitácia (fyzioterapia) 

 

V rámci zdravotno-liečebného procesu domov poskytuje prijímateľom sociálnej služby 

rehabilitáciu, ktorá prostredníctvom špeciálnych metodík prispieva k zlepšeniu kvality ich 

života a umožňuje im žiť samostatnejšie a sebestačnejšie.  

Metódy - pravidelné precvičovanie určitých svalových skupín, nácvik, inštruktáž, názorná 

ukážka, individuálny prístup ku každému prijímateľovi sociálnej služby. 

Prostriedky - nácvik sebaobsluhy, jemnej a hrubej motoriky, edukácia a reedukácia chôdze, v 

rámci ergoterapie výroba vlastných výrobkov z rôznych materiálov. 

Formy – skupinová a individuálna 

Jednou z najnovších a inovatívnych metodík je kinesiotaping. Je to konečná rehabilitačná 

tejpovacia technika, ktorá je navrhnutá tak, aby uľahčila prirodzený proces hojenia tela a 

zároveň poskytuje podporu a stabilitu svalom a kĺbom bez obmedzenia rozsahu pohybu. Tejp 

zmierňuje bolesť a uľahčuje lymfodrenáž pomocou mikroskopického zdvihnutia kože. 

Kinesiotaping sa používa v praxi pre prijímateľa sociálnej služby  so: 

svalovou dysbalanciou, nedostatočnou kvalitou držania tela,príznakmi obehových a 

lymfatických nedostatočností, poraneniami väzov, šliach a kĺbov liečbou fascií a jaziev, 

nedostatočnosťou v rozsahu pohybu, neurologickými symptómami 
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Psychologické služby 

 

V rámci práce s klientmi psychologickými metódami vytvárame 

podmienky pre docielenie čo najlepšej sociálnej adaptácie 

a samostatnosti klientov, rozvoj ich individuality, zabezpečenie pocitu 

bezpečia a spokojnosti. Našu činnosť máme zameranú na: 

 individuálne a skupinové poradenstvo – poruchy správania, 

poruchy v prežívaní, intrapsychické a interpersonálne konflikty,  

nadobúdanie sociálnych zručností. Realizujeme projekt „Moja 

cesta k samostatnosti“, zameraný na rozvoj sociálnych zručností 

klientov a podporu samostatnosti pomocou nácviku zručností, 

aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri sebaobsluhe 

a základných sociálnych aktivitách. Realizujeme tiež aktivity 

zamerané na odbúravanie stresu, napätia a relaxačné techniky.   

 intervenciu - poskytujeme v krízových situáciách a pri akútnych 

 problémoch 

 diagnostiku - realizujeme 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. Prebiehal celoročný program „Podpora 

zdravého psychosexuálneho vývinu a sexuálneho správania sa 

klientov“ zameraný na klientov pracovno-terapeutických skupín. 

 adaptačné programy - pomáhame novoprijatým klientom pri 

prekonávaní adaptačných problémov a v začleňovaní sa do novej 

rovesníckej skupiny.  

 

Sociálna rehabilitácia 

 

Sociálna rehabilitácia je dôležitým nástrojom k zabezpečeniu 

kvalitnejšieho a zmysluplnejšieho života zdravotne znevýhodnených 

občanov.  

V našom zariadení kladieme dôraz na individuálny potenciál každého 

klienta, ktorý sa snažíme rozvíjať. Nezastupiteľnú úlohu v tomto 

kontinuálnom procese má klientova rodina a samozrejme, klient 

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

schopnosti. Sociálna rehabilitácia je proces, ktorý vychádza 

z dôkladnej diagnostiky a poznania každého klienta. 

Snažíme sa sprostredkovať klientom 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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animoterapia 

 

Animoterapii sa venujeme už niekoľko rokov. Je to liečebná metóda, ktorá je založená na 

kontakte so zvieraťom. Liečebné pôsobenie zvierat súvisí s empatiou, nepodmieneným 

rešpektom a láskou, ktoré sú schopné zvieratá prejaviť. To je dôležité práve u klientov, ktorí 

pochádzajú z málo podnetného sociálneho prostredia, ktoré môže spôsobovať ich citovú 

depriváciu. 

Aktivity v rámci animoterapie prispievajú tiež k získavaniu environmentálneho povedomia, 

formujú hodnotový rebríček a vedú klientov k pozitívnemu vzťahu ku zvieratám a prírode.  

Cieľom animoterapie je: 

 zlepšiť psychický stav a vzbudiť pozitívne prežívanie klientov 

 pomáhať klientom zmierniť sociálnu izoláciu 

 motivovať k spolupráci pri komunikačných problémoch 

 urýchliť rekovalescenciu 

 posilňovať imunitný systém 

 rozvíjať jemnú motoriku u klientov s telesným postihnutím 
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Pracovná terapia 

 

Pracovná terapia je jedna z najvýznamnejších a najúčinnejších rehabilitačných činností, ktorá 

má vplyv na udržanie a zlepšenie  manuálnej zdatnosti klientov, pozitívne 

ovplyvňuje  sociálne  väzby, stimuluje psychické funkcie, vedie klientov 

k spolupráci  a zvyšuje ich sebavedomie a sebahodnotenie. 

V našom zariadení pracovnú terapiu nechápeme iba v zmysle vytvárania pracovných 

návykov, ale ako terapiu, ktorá má klienta naučiť aktívnemu tráveniu voľného času 

a k zodpovednosti za kvalitu svojho života. Nejde nám iba o udržiavanie už získaných 

zručností a návykov, ale aj o rozširovanie ich spektra. Vychádzame z potrieb a záujmov 

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

Prihliadame  na danosti a potenciál klienta. 

Pracovná terapia je integrovaná 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 klienti 

vykonávajú na základe ich prirodzeného inklinovania k danej činnosti a  za primeranej 

podpory zo strany pracovných terapeutov. 

Klienti sa pravidelne prezentujú svojimi  výrobkami a výsledkami činnosti na kultúrnych 

a spoločenských akciách. 
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Muzikoterapia 

 

Priestor na pravidelné hudobné aktivity vychádzajúce z muzikoterapie a hudobnej pedagogiky 

slúži našim klientom na sprostredkovanie zážitku z aktívneho muzicírovania a pomáha 

spoznávať hudbu osobnou skúsenosťou. Umožňujeme klientom prístup k rozmanitým 

hudobným nástrojom a spoznávaniu techniky hry.  

Skupinová improvizácia na jednoduché dychové nástroje taktiež vychádza 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.  

Hrá sa  na jednoducho ovládateľných hudobných nástrojoch navzájom zladených tak, aby 

vytvárali príjemný súzvuk - atmosféru harmonickej aktívnej spoločnej činnosti.  

Niekoľkokrát v roku nacvičíme malý hudobný program pre príležitostné kultúrne podujatia. 

Verejné vystúpenie je často hlboký zážitok pre našich klientov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arteterapia  

 

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. V DSS pre deti 

a RS Rosa sa najviac uplatňuje produktívna skupinová práca.  

Arteterapeutickou diagnostikou sa zisťuje úroveň rozumových schopností, psychomotoriky a 

kreativity. Cieľom arteterapie u našich klientov je kompenzácia intelektových a pohybových 

deficitov. Arteterapia zvyšuje sebavedomie, sebaúctu, uvoľňuje napätie a rozvíja 

komunikačné schopnosti klientov. 

 Medzi najpoužívanejšie techniky patrí keramika, maľba, kresba, prstomaľba, muzikomaľba, 

spoločná kresba s terapeutom, spoločná skupinová kresba, textilné formy, práca s kameňom. 
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Záujmová činnosť  

 

Klienti DSS a RS Rosa si môžu vybrať z bohatej ponuky záujmovej činnosti: 

 - tvorivé dielne 

 - výroba ručného papiera  

 - aranžovanie kvetín 

 - paličkovanie 

 - zumba 

 - spevokol 

 - športové aktivity  - plávanie, futbal, floorbal, petang... 

 - tanečné aktivity  

 - ekologické aktivity 

 - základy práce s počítačom a internetom 

V rámci záujmovej činnosti sa organizujú premietania filmov vo filmovom klube, realizujú 

vychádzky s eko klubom či usporadúvajú preventívne programy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športové aktivity 

 

Okrem pravidelných športových aktivít v našom zariadení sa klienti sa klienti realizujú aj na 

športových aktivitách mimo DSS a RS ROSA: 

 turnaje vo futbale, stolnom tenise, petangu, v nohejbale 

 testovanie plaveckých schopností klientov a účasť na národných plaveckých pretekoch 

 majstrovstvá Slovenska MP v plávaní 

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

Karlovej Vsi  

 športové popoludnie s Microsoftom 
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Kultúrne a spoločenské aktivity 

 

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

a spoločenské podujatia: 

 Katarínska zábava 

 Mikuláš 

 Deň Zeme 

 MDD, kultúrny program, atrakcie  

 návštevy divadla, kina, výstav, exkurzie  

 karneval 

 vitamínové popoludnie s rôznymi zábavnými aktivitami 

 výlety, opekačky, liečebno-rehabilitačné zahraničné  pobyty 

 divadelno-tanečné predstavenia 

 program pre dôchodcov  

 vernisáže a výstavy prác detí 

 

 

Odborné a projektové aktivity 
 

Zamestnanci DSS pre deti a RS ROSA sa podieľajú na množstve odborných aktivít 

smerujúcich k skvalitneniu vlastnej práce a prístupu ku klientom: 

 príprava a realizácia individuálnych plánov 

 supervízne stretnutia 

 príprava, organizácia a realizácia odborných seminárov 

 účasť na školeniach 

 tréningy sociálnych zručností 

 periodické tréningové aktivity psychológov 

 preventívne a environmentálne aktivity a výchova k zdravému životnému štýlu  
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Dobrovoľníctvo 

 

Nenahraditeľnou aktivitou je dobrovoľnícka činnosť ľudí, ktorí venujú svoj čas a schopnosti 

službe našim klientom, bez nároku na odmenu. V našom zariadení je to najmä: 

 firemné dobrovoľníctvo 

 individuálne dobrovoľníctvo 

 duchovná starostlivosť 
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V areáli DSS pre deti a RS ROSA pôsobia aj špeciálne školy a zariadenia: 

 

Spojená škola 

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím  je základná škola pre žiakov so 

zdravotným postihnutím, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích 

programov. 

Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností 

žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s 

iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom 

učilišti alebo v strednej škole.  

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva je školským zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje ambulantnou formou komplexnú špeciálno-

pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, reedukačnú, preventívnu, metodickú, 

výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť deťom so zdravotným postihnutím. 

Viac na www.dubravska.sk . 

 

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) 

Viac na www.oudubba.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 individuálnom 

pláne je jeho hlas prvoradý. 

Za posledné roky sa mimoriadne rozšírila ponuka 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.  

Napokon zdôrazníme našu všestrannú podporu samostatnosti a získavaniu a fixovaniu 

postojov, zručností a návykov, potrebných pre samostatnú existenciu programom Moja cesty 

k samostatnosti (plánovanie budúcnosti, hospodárenie s financiami, samostatné cestovanie...). 
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Personálna oblasť  
 

K 31. 12. 2014 bolo vo fyzických osobách 

zamestnaných 138 zamestnancov,  čo predstavuje 

pokles oproti koncu roka 2013 o 24 zamestnancov. 

Z celkového počtu zamestnancov v roku 2014 bolo 

101 žien, ich podiel tak tvoril 73%. 

V roku 2014 odišlo 38 zamestnancov z dôvodu 

organizačných zmien, nízkeho finančného 

ohodnotenia, a odchodu do dôchodku.  

Rozdelenie zamestnancov podľa jednotlivých 

úsekov, v zmysle platnej organizačnej štruktúry 

bolo k 31. 12. 2014 nasledovné: 
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Z hľadiska kvalifikačnej štruktúry koncom roka 2014 malo 47 zamestnancov vysokoškolské 

vzdelanie, 51 zamestnancov úplné stredné odborné vzdelanie, 31 zamestnancov stredné 

odborné vzdelanie a 9 zamestnancov malo základné vzdelanie. 

 

 
 

Z hľadiska vekovej štruktúry boli jednotlivé kategórie zastúpené nasledovne: v kategórii  

v kategórii od 21 do 30 rokov 13 zamestnancov, v kategórii od 31 do 40 rokov 45 

zamestnancov, v kategórii od 41 do 50 rokov 33 zamestnancov, v kategórii od 51 do 60 rokov 

32 zamestnancov a v kategórii nad 60 rokov 15 zamestnancov. 
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Z hľadiska dĺžky trvania pracovného pomeru boli jednotlivé kategórie zamestnancov 

zastúpené takto: dĺžka trvania pracovného pomeru do 5 rokov je 49 zamestnancov, do 10 

rokov  31 zamestnancov, do 15 rokov 35 zamestnancov, do 20 rokov 12 zamestnancov, nad 

20 rokov 11 zamestnancov. 
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Ročná účtovná uzávierka 
 

Účtovná uzávierka DSS pre deti a RS ROSA k 31.12.2014 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 2014 do 31. decembra 2014. 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 31.12.2014: 

 

1. Prírastky dlhodobého hmotného majetku /v EUR/: - 

 

Program 

 

 

Zdroj 

 

 

Názov majetku 

 

 

Hodnota 

majetku  

 

- - - 0,00 

 

Spolu   0,00 

 

 

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

 

Záväzky podľa doby splatnosti 

 

 

Výška v EUR 

k 31.12.2014 

 

Výška v EUR 

k 31.12.2013 

 

Krátkodobé záväzky – všetky v lehote splatnosti 157040,28 147611,82 

 

Dlhodobé záväzky – všetky v lehote splatnosti 39,16 300,60 

 

Spolu záväzky  157079,44 147912,42 

 

 

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

 

Zdroj 

 

 

Názov 

 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Rozpočet 

po zmenách 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

 

41 

 

Rozpočet príjmov 2014 

 
257880,00 

244524,00 

 

258028,30 

 

11H 

 

Transfery v rámci VS 

 

115000,00 113068,60 

 

112981,26 

 

70 

 

Dar 

y 

2000,00 

 

2000,00 

 

100,00 

 

Spolu  374880,00 

 

359592,60 371109,56 
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Dary a granty: 

Prostriedky vo výške 100,- € poskytnuté Nadáciou Pontis ako grant na realizáciu 

projektu „ROSA 2014“ t.j. na nákup materiálu – farby, štetce, riedidlá, kefy a brúsny 

papier. 

 

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

 

Kategória 

 

 

Názov kategórie 

 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Rozpočet 

po zmenách 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

 

212 Príjmy z prenajat. budov 53380,00 35369,00 40627,26 

 

223 001 Za predaj výrobkov, 

tovarov a služieb 

171500,00 170188,91 163226,87 

223003 Za stravné 33000,00 34311,09 49619,17 

 

243 Úroky 0 0 0 

 

292 Ostatné príjmy 0 4655 4655 

 

311 Tuzemské bežné granty 

a dary 

2000,00 2000,00 100,00 

312 Transfery v rámci VS 115000,00 113068,60 112881,26 

 

Spolu  374880,00 359592,60 371109,56 

 

 

5. Prehľad o výdavkoch bežného rozpočtu /v EUR/:  

 

Program 

 

 

Zdroj 

 

 

Názov výdavku 

 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Rozpočet 

po zmenách 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

 

10122 0110108 41 Rozpočet výdavkov  2259908,00 2155029,24 2135470,19 

 

10122 0110108 11H Transfery VS 115000,00 113068,60 112881,26 

 

10122 0110108 72a Dary 2000,00 1900,00 0 

 

10122 0110108 72c Granty 0 100,00 100,00 

 

Spolu   2376908,00 2270097,84 2248451,45 
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6. Prehľad o výdavkoch bežného rozpočtu /v EUR/ podľa kategórií:  

 

Kategória 

 

 

Názov kategórie 

 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Rozpočet 

po zmenách 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

 

610 Mzdy, platy... 1299210,00 1224061,00 1224061,00 

 

620 Poistné a príspevok 

do poisťovní 

461696,00 449594,22 434610,41 

 

630 Tovary a služby 609756,00 557055,50 554968,16 

 

z toho:     

 

631 Cestovné náhrady 500,00 169,80 169,80 

 

632 Energie, voda a 

komunikácie 

263556,00 211525,97 211338,63 

 

633 Materiál 168696,00 152015,75 150115,75 

 

634 Dopravné 14904,00 13806,98 13806,98 

 

635 Rutinná a štandardná 

údržba 

35700,00 57188,73 57188,73 

636 Nájomné za prenájom 50,00 374,18 374,18 

 

637 Služby 126350,00 121974,09 121974,09 

 

640 Bežné transfery 6246,00 39387,12 34811,88 

 

Spolu  2376908,00 2270097,84 2248451,45 

 

 

 

V Bratislave dňa 13. 06. 2015 

 

 

 

PhDr. Miroslav Kuric, riaditeľ  

 

 

 

Mgr. Edita Murgašová, vedúca VTSP 

 

 

 

Ing. Martin Tekula, ekonóm 


