
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Výročná správa  
                          Gaudeamus – ZKR 
 

                             
 
 
 

                                za rok 2012 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
Obsah 

 
1 Úvod................................................................................................................................str. 3 

2 Základné identifikačné údaje...........................................................................................str.4 

3 Naše poslanie a aktivity..............................................................................................str.4-13 

4 Realizované projekty................................................................................................str.14-15 

5 Publikačná činnosť.........................................................................................................str.16 

6 Vzdelávanie.................................................................................................................. str.16 

7 Poďakovanie..................................................................................................................str.17 

8 Organizačná štruktúra....................................................................................................str.18 

9 Plány a ciele na nasledujúce roky.................................................................................str.19 

10 Správa o hospodárení................................................................................................str19-21. 



 3 

1 Úvod 

 
Musíme konštatovať, že transformácia a deinštitucionalizácia v podmienkach Gaudeamus 

ZKR sa v roku 2012 výrazne zdynamizovala. K stanovenej kapacite 171 miest sme sa 

nepriblížili, pohybovala sa okolo 130 klientov v priebehu roka. Dôvodom bola skutočnosť, že 

sa podstatná časť ľahko telesne znevýhodnených klientov na dennom pobyte odhlásila z tejto 

sociálnej služby. Jedným z dôvodov prečo sa takto rozhodli bol fakt, že Spojená škola na 

Mokrohájskej 3 zriadila školský klub. 

V tomto bode je potrebné zdôrazniť, že samotná transformácia nemala významný dopad na 

kvalitu a rozsah služieb, pretože sme boli na ňu pripravení. Niektoré momenty sme logicky 

očakávali a aj sa nám potvrdili. Postupná transformácia  s podporou zriaďovateľa a správne 

reakcie nášho multidisciplinárneho tímu priniesli dobrý výsledok, ktorý prekračuje hranice 

Mokrohájskej 3. Tento výsledok považujeme za povšimnutiahodný aj zo strany odbornej 

verejnosti. 

Tak ako projekt „Gaudeamus poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného 

prijatia BSK“ je projektom, ktorý sa má realizovať nielen na území BSK, tak aj naše 

skúsenosti takmer bezproblémového zníženia kapacity o 50 % sme ochotní odovzdať iným 

zariadeniam. Lipnúť na niečom, na čo sme síce zvyknutí, ale z hľadiska potrieb klientov je 

prekonané, by bolo veľkou chybou. Sme radi, že sa nám podarilo vyhnúť sa tejto chybe a tiež 

že sme sa takmer všetci v Gaudeamus ZKR „posunuli“. Náš výsledok je veľmi dobrým 

príkladom z praxe, ako významne znížiť kapacitu zariadenia, ale pritom zachovať služby na 

potrebnej úrovni.  
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2.Základné identifikačné údaje: 

 

1. Názov organizácie: Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie 

2. Sídlo organizácie : Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava 

3. Právna forma organizácie :rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

4. Dátum vzniku: 01. 01. 1991 

5. Registračné číslo 65/2009/1  

6. Číslo telefónu  02/59100911 

7. E-mailová adresa: sekretariat@mokrohajska.sk 

    Webová stránka: www.mokrohajska.sk 

8. IČO: 603 287 

    DIČ: 2020919098 

9. Bankové spojenie 

    OTP Banka Slovensko, a.s. 

    Č. účtu: 8255542/5200 

10. Zriaďovateľ 

    Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 

    Sabinovská 16 

    P.O.BOX 106 

    820 05 Bratislava 25 

11. Číslo zriaďovateľskej listiny: 002/2009 

      Účinnosť: 1.7.2009 

12. Štatutárny zástupca 

      kontaktné údaje 

      PhDr. Štefan Tvarožek 

      riaditeľ 

      mobil: 0905 437 333 

      e-mail: tvarozek@mokrohajska.sk 

 

3. 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  
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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  službu 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. 

 

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, záujmovú 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 
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- 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 2012 
 

 

 

 

1/ Jarná prezentácia 

Dňa 21.3.2012 sa opätovne mohli tešiť pracovníci DELL z pekných výrobkov klientov 

Gaudeamus - ZKR na  jarnej prezentácii. Prítomným výrobcom vyjadrili obdiv a povzbudili 

ich do ďalšieho aktívneho života. 

Akciu zorganizovali vychovávateľky M. Švarcbacherová a S. Jajcajová. 

 

 

 
 

 

 

 

2/ Dell dobrovoľníci 
Dňa 26.4.2012 sa nám podarilo za aktívnej pomoci dobrovoľníkov z DELL vyčistiť a okopať 

našu záhradku a vyčistiť priestor areálu pri protihlukovej stene. 

Sme im vďační za výdatnú pomoc a odvedenú prácu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
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3/ Zbierka potrieb 

Ďakujeme Nadácii Pontis za zorganizovanie akcie „Zbierka potrieb pre organizácie“ a 

všetkým spoločnostiam, ktoré sa do zbierky zapojili. 

Gaudeamus – ZKR pomohli : Západoslovenská energetika, Hewlett Packard Slovakia, s.r.o., 

Ministerstvo financií, Citibank EUrope plc, TV Markíza. Klienti Gaudeamus - ZKR.  

 

 

 
 

 

http://www.mokrohajska.sk/images/big/clanky/2012-04-06dobrovolnici/1.jpg
http://www.mokrohajska.sk/images/big/clanky/2012-04-06dobrovolnici/1.jpg
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4/ Podujatie 1.ročníka plaveckých zručností „Vodné radosti“ 

Dňa 31.5.2012 sa uskutočnilo podujatie pre mentálne znevýhodnených klientov zariadení, 

ktoré sú v projekte Komplexného centra hydroterapie mesta Bratislava začlenené. Zúčastnené 

boli jednotlivé zariadenia DSS Integra, DSS Rosa, DSS prof. Karola Matulaya, DSS Rozsutec, 

DSS Javorinská. Podujatie usporiadali hydroterapeuti Mgr. Peter Chocholáček a Bc. Andrea 

Chocholáčková na 3- dráhovom a relaxačno- podnetovom bazéne. Na otvorení podujatia sa 

zúčastnil aj riaditeľ zariadenia Gaudeamus- ZKR PhDr. Štefan Tvarožek, ktorý úvodným 

príhovorom poprial veľa úspechov všetkým zúčastneným. Samotný priebeh tohto podujatia sa 

realizoval jednotlivými disciplínami (fotogaléria). Toto podujatie prinieslo veľký ohlas 

klientov už počas jednotlivých disciplín, ktoré vykonávali s veľkým nadšením a radosťou. 

Veľmi zaujímavé bolo sledovať klientov, či pri prelievaní vody z vedier alebo  pri lovení 

pokladov, ako veľmi im záležalo na dosiahnutí určeného cieľa. Veľmi pozitívne hodnotíme 

túto udalosť nakoľko sa tohto podujatia zúčastnilo 73 ľudí. Samozrejme ďakujeme aj 

pracovníkom vedúcich skupín zo zariadení, ktorí sprevádzali svojich klientov ako aj všetkých  

aktívne zúčastnených. 

 

Otvorenie podujatia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mokrohajska.sk/images/big/clanky/2012-05-31vodne_radosti/1.jpg
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Disciplína brodenie na šírku bazéna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplína vyfukovanie loptičiek z nádoby 

 
 

http://www.mokrohajska.sk/images/big/clanky/2012-05-31vodne_radosti/4.jpg
http://www.mokrohajska.sk/images/big/clanky/2012-05-31vodne_radosti/5.jpg
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5/ Kačín 2012 

 

V krásne takmer letné ráno sme sa vybrali na Kačín . To nás už 21. ročník lákal do 

náručia lesa nad Lamačom. Naši kamaráti s TO Tambora pre nás pripravili deň plný 

radosti, pohody, súťaží, kultúrneho programu a dobrôt pripravených priamo na ohni. 
Zatancovali sme si so Silmarionom, vypočuli mladú rockovú kapelu, karatisti nás zaučili do 

tajomstva obranných chmatov, policajné psi hľadali nevhodný balíček a ukázali nám rôzne 

druhy zbraní, ktoré sme si mohli vziať do vlastných rúk. Usilovne sme súťažili v rôznych 

oblastiach, za čo sme boli odmenení Kačín peniazmi a nasledovne ich všetci utratili v 

Kačínšope. Bolo, že to súťaženia, nakupovania a radosti. 

Ani hlad nám nemohol pokaziť krásny deň - párky, guláš, kapustnica, kofola, vinea, 

špekáčiky, slaninka ....no proste všetkého čo hrdlo ráči. 

Tohto roku sme si prizvali aj kamarátov z DSS Javorinská, DSS Kampino, DSS Rosutec a 

DSS prof. Matulaya. Pozvanie prijali, cítili sa výborne a už v autobuse cestou späť sa tešili na 

ďalší ročník. 

Naše obrovské ĎAKUJEME patrí kamarátom z TO Tambora pod vedením Kyslíka a Kola, 

Komunálnej poisťovni Slovensko, OMV, DPmB a všetkým ostatným sponzorom a dobrým 

ľuďom, ktorí sa postarali o náš krásny deň v lone prírody. 

Za všetkých účastníkov  

Mgr. Trunnerová 

 

 

 

6/ Naša Bratislava 

Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie, touto cestou ďakuje Nadácii Pontis 

za zorganizovanie Našej Bratislavy 2012 a našim dobrovoľníkom - Veľvyslanectvu 

Spojených štátov amerických, AT&T; ČSOB; Dell; Swiss Re Slovakia, za pomoc. 
Vďaka Vám máme opäť krásnu záhradku a nové bylinky, a boli sme na super opekačke na 

Železnej studničke. Slniečko svietilo, nálada bola dobrá , všetci boli spokojní. 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mokrohajska.sk/images/fotogaleria/akcie2012/nasa-ba/1.jpg
http://www.mokrohajska.sk/images/fotogaleria/akcie2012/nasa-ba/3.jpg
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7/ Skauti z QSI International School of Bratislava 

Dňa 09.10.2012 nám prišli pomôcť malí skauti z QSI International School of Bratislava.  
Za asistencie učiteľov a rodičov sa zapojili do aktivít: vianočná výzdoba, výroba gelových 

sviečok, úprava záhradky – zber paradajok, melónov. Zostrihávanie suchých kvetov a 

okopávanie. Malí skauti boli veľmi šikovný, usilovní a všetko ich zaujímalo. 

 

    
 

 

 

8/ Charitatívny bazár IBM ISC 

Dňa 29.11.2012 sa konal Vianočný charitatívny bazár IBM ISC v budove Tower 115, na 

ktorých sa prezentovali práce zariadení sociálnych služieb. 
Na Vianočnom bazáre malo zastúpenie aj Gaudeamus - ZKR. Naši klienti v sprievode Mgr. 

Martina Gabka a PaeDdr. Daniela Hamšíka prezentovali výrobky našich klientov: sviečky, 

vianočné pozdravy, korálkové stromčeky šťastia ,obrázky, plstené šperky, korálkové šperky, 

vianočné krabičky, vianočné ozdoby, dózy, vianočné papierové vrecúška a tašky. 

Veľký úspech mali vrecúška z bio - bylinkami z našej záhradky, ručne vyrobené hodiny, 

plstené mydlá a maľované varešky. 
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9/ Beseda s Richardom Vargom 
 

Dňa 20.12.2012 nás navštívil slovenský triatlonový reprezentant  Richard Varga. Naši klienti i 

ho zavalili množstvom otázok o jeho športe, tréningoch, životospráve. Dozvedeli sa, že jeho 

najsilnejšou disciplínou je plávanie. Jeho doterajším najväčším úspechom je zisk titulu 

majstra sveta v akvatlone (kombinácia behu a plávania). 

 
 

 

 

 

 

10/  Mikuláš 
 

Dňa 6.12.2012 prišiel k nám na Mokrohájsku Mikuláš. 

Neprišiel sám, ale prišli s nimi aj jeho pomocníci čertík a anjelik. Strávili s nami krásne 

dopoludnie plné kultúrnych zážitkov. Vystúpil kúzelník, zatancovali nám spoločenské a 

moderné tance, videli sme ukážky bojových umení. Aj naše deti prispeli rôznymi básničkami 

a pesničkami, za čo boli odmenené sladkosťami. Naše obrovské poďakovanie patrí 

Komunálnej poisťovni Slovensko a najmä p. Hostačnej Ľubici, ktorí nám tento krásny zážitok 

finančne aj osobne zagarantovali. 

  

 

 

 

11/ Vianočný bazár 

 
Gaudeamus - ZKR sa  dňa 10.12.2012 zúčastnil na Vianočnom týždni Hewlett 

Packard Galvaniho 7. Vianočný Bazár sa začal  o 11,00 hod. a trval do 14,30 hod. Klienti v 

sprievode sociálnych terapeutov Mgr. Lackovičovej a Mgr. Klikušovského prezentovali svoje 

vianočné výrobky: vianočné pozdravy, sviečky, obrázky decoupage, ozdobné kochlíky, 
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varešky, vianočné krabičky, plstené mydlá, drôtikové šperky a plstené šperky, vianočné tašky 

a sáčky, maľované dózy atď. Vianočného bazáru v Hewlett-Packard sme sa zúčastnili už po 

druhý krát. 

 

 

 

12/ Župná zabíjačka – 15.12.2012  

 

Dňa 15.12.2012 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.  

 

 

13/ Návšteva skautov vo Viedni 

 

Naši klienti – skauti sa zúčastnili dňa 2.12.2012 vo Viedni v kaplnke Johana Nepomuka na 

oslave 100. Výročia 1. Skautského sľubu v Rakúsku. 

    
 

 

14) Vianočné trhy  v Tréningovom pracovisku  

 

V dňoch 10.-19.12.2012  boli organizované vianočné trhy. Prezentované boli výrobky 

klientov – vianočné darčeky, drobné predmety, vianočné dekorácie, vianočné pozdravy. 
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4 Realizované projekty 2012 

 a/Projekt:  Sprchový hydraulický vozík a vertikalizačný zdvihák  pre podporu sociálnych 

služieb   GAUDEAMUS - ZKR 

     Výška poskytnutej dotácie:  MPSVR SR   10 000,- €  

       BSK               1 111,- €    

 

Účel poskytnutia dotácie:  
Zlepšenie práce s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu a  imobilnými klientmi počas hygieny 

a presunu klientov - nákup sprchového hydraulického vozíka  a vertikalizačného zdviháka 

 

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností:  

Počas pobytu  klientov v GAUDEAMUS – ZKR zodpovedá za ich bezpečnosť aj pri manipulácii, pri 

presune a vykonávaní hygieny. Uvedené zariadenia uľahčili a zlepšili prácu s klientmi a zvýšili ich 

pohodlie a bezpečnosť. Sprchový hydraulický vozík s príslušenstvom využíva zdravotnícky  

personál pri vykonávaní hygieny imobilných klientov najmä na oddelení krátkodobej intervencie s 

kapacitou 20 klientov ale používa sa aj na zvyšných ubytovacích oddeleniach pre telesne postihnutých 

klientov s kapacitou cca 40 klientov.  Sprchový hydraulický vozík je nevyhnutný pre bezpečnú 

manipuláciu s klientom priamo pri sprchovaní ale je použiteľný aj na transport ťažko postihnutých 

klientov z izby do kúpeľne a späť. Vertikalizačný zdvihák využívajú tiež všetci uvedení klienti pri 

všetkých úkonoch presunu spojených s nutnosťou imobilného klienta postaviť, čiže pri presune na 

posteľ, na invalidný vozík, na sprchový hydraulický vozík a podobne. Postupne bude dochádzať 

k rozširovaniu služieb pre klientov ako aj k poskytovaniu sociálnych služieb väčšiemu počtu klientov 

so stupňom odkázanosti  na sociálnu službu. Bolo oslovených viacero spoločností. Po vyhodnotení 

cenových ponúk komisia pre dodávku sprchového vozíka oslovila spoločnosť Arjo Humanic s.r.o. z 

Batizoviec. Pre dodávku vertikalizačného zdviháka bola oslovená spoločnosť SPIG s.r.o. zo Zvolena.     

 
 

b)  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 2012 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  
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- vytváranie pracovných materiálov pre prácu s cieľovou skupinou detí v období  

                  veku od  0 – 3 - 6 rokov  

 

-  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 

 

 

 

 

 

 

c/ 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) od 

1.1.2012 začal 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mokrohajska.sk/
mailto:buckova@mokrohajska.sk
http://www.esf.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
http://www.region-bsk.sk/
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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 

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. Od septembra 

2010 do júna 2011 bolo do práce v redakčnej rade zapojených 6 klientov. Redakčná rada 

v tomto období vytvorila a vydala dve nové čísla časopisu. V období od septembra 2011 do 

júna 2012 pracovali v redakčnej rade  4 klienti a vydali sme dve čísla časopisu. September 

2012 znamenal pre redakčnú radu viacero zmien. V redakčnej rade zostali iba 3 klienti. 

Rovnako sme zmenili aj spôsob vydávania časopisu. Rozhodli sme sa založiť blog, na ktorý 

postupne klienti môžu pridávať svoje články. 

http://mokrohajska.sk/web/projekty/tpcasopis 

http://mlady-novinar.blogspot.sk/ 

 

 

 

 

6.Vzdelávanie pre trénerov kvality:  
V roku 2012 sa zamestnankyne Mgr. Silvia Slivková a Mgr. Zuzana Marošová zúčastnili na 

vzdelávaní pre trénerov kvality „Štandardizácia kvality v sociálnych službách“, ktoré 

organizovala Rada pre poradenstvo v sociálnej práci na podnet Bratislavského samosprávneho 

kraja. Vzdelávanie bolo zamerané na poznávanie podmienok a štandardov kvality sociálnych 

služieb, na pochopenie ich významu a na spôsoby odovzdávania informácií o podmienkach 

kvality v zariadeniach, kde sú účastníci zamestnaní. Vzdelávanie pozostávalo z viacerých 

častí - teoretických i praktických. Účastníci vzdelávania prešli skúšobným hodnotením kvality 

v niektorom zo zariadení i vo vlastnom zariadení. Výstupom z tohto hodnotenia boli 

hodnotiace správy s odporúčaniami pre zmenu. Po ukončení vzdelávania je úlohou 

vyškolených trénerov kvality realizovať v zariadení, kde pracujú, vzdelávacie semináre pre 

ostatných zamestnancov a klientov zariadenia. 

 

 

 

 

http://mokrohajska.sk/web/projekty/tpcasopis
http://mlady-novinar.blogspot.sk/
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7. Poďakovanie  
 Gaudeamus – ZKR ďakuje všetkým spolupracovníkom, sponzorom, doborovoľníkom 

za spoluprácu a pomoc v roku 2012. Zvláštne poďakovanie chceme vyjadriť Spojenej škole 

a nášmu zriaďovateľovi. 

 

Počas roku 2012 sme spolupracovali s: 

Nadáciou Pontis, so spoločnosťou Slovnaft, Aqutech, Studio Moderna, Krajský úrad pre 

cestnú dopravu a pozemné komunikácie, OZ Lordship, Ernst&Young, Microsoft, Hewlett-

Packard , Komunálnou poisťovňou, Dell,  Medihum, McDonald´s Slovakia, Tesco Lamač., 

Medical Fair, , Mäso delikates Jurišta, , a mnohí ďalší . 
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8 Organizačná štruktúra 



9) Plány a ciele na nasledujúce roky  
  - deinštitucionalizácia 

  - sieťovanie 

  - povzbudzovať klientov pre aktivity mimo Mokrohájskej (chránené dielne) 

 

 

 

10)Hospodárenie organizácie 
 

Rozpočet 
 
Na rok 2012 nám boli schválené upravené príjmy vo výške 359 012,86 € Príjmy boli 
navýšené o grant ESF  z prostriedkov EÚ a ŠR. Upravené výdavky nám boli schválené vo 
výške 1 789 091,73 €. Príjmy boli navýšené o rozpočtové prostriedky na  realizáciu projektu  
bezodkladného prijatia z prostriedkov EÚ a ŠR.  

 
Analýza príjmov 
 
Príjmy        (444 832,69 €    z toho hydrocentrum  181 929,90 €) 
 

 Príjmy z prenájmu 191 068,94 € boli z prenájmu objektu školy, telocvične, učební, 
bazénov a  hosťovskej izby. 

 Príjmy za služby 143 657,40 €, sú to príjmy od rodičov  a  klientov za poskytnuté 
sociálne služby, za predaj stravných lístkov, príjmy od iných zariadení v zriadení BSK  
a rehabilitáciu.  

 Príjmy z dobropisov a vratiek tvoria 22 984,36 €. Jedná sa o refaktúry energií od   
organizácií v nájme.  

 Príjmy z transferov  VÚC a grantov ESF 85 775,84 €. 
 
 
Analýza výdavkov 
 
Bežné výdavky         ( 1 744 407,93 €               z toho hydrocentrum  221 733,03 €) 
 
Mzdové prostriedky 610               (895 863,92 €)          hydrocentrum: 87 462,31 € 
Z toho  

 Tarifný plat je čerpaný vo výške 618 671,39 €                                                   

 Príplatky sú čerpané vo výške 250 978,17 €                                                       

 Odmeny sú čerpané vo výške 26 214,36 €                                                          
 

 
Poistné príspevky 620                 (310 150,89 €            hydrocentrum: 30 016,88 €) 
                                              
Poistné príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.                       
 

 

Tovary a služby 630                   (522 555,96 €         hydrocentrum: 62 510,88 €) 
 
Z toho:  

 
energie, voda,           čerpanie          280 783,76 €                            

elektrická energia                                                                   60 720,11 €                            
tepelná energia                                                                    147 079,24 €                           
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plyn                                                                                        38 890,78 €                           
voda                                                                                       2 7871,86 €                           
telefón                                                                                     5 733,81 €                           

 
materiál                                                                čerpanie         9 088,38  €          

interiérové vybavenie                                                            5 780,52  €                
výpočtová technika                                                               2 650,15 €                                  

       telekomunikačná technika                              1 337,00 €                                                                              
 

údržba           čerpanie   11 713,64 €                                   
 
       údržba prevádzkových strojov                                                1 475,24 €          
       údržba budov                                                                          9 775,20 €  

 
služby                                  čerpanie  53 370,22 €                                 

 
     všeobecné služby                                                                   16 113,09 €                                

      špeciálne služby                                                                     10 593,28 €                                 
      prídel do sociálneho fondu                                                     11 913,83 €                                 
      osobné náklady ESF                          2 967,88 €                  
      dane z majetku                                                                       18 368,78 €                                                         
      komunálny odpad                                                                     5 209,26 €                                                         
      gastrolístky                                                                               2 312,58 € 
 
 
Transfery 640                   (13 837,16 €) 
 
      odstupné                                                                                 1 790,00 €                                      
      odchodné                                                                              10 428,00 €                                     
      nemocenské dávky                                                                 3 619,16 €                                    
 
 
Kapitálové výdavky         ( 4 277,02 €)                               
 
Nákup prevád. str., prístr. a zariad. 713                čerpanie   14 063,17 € 
 
Nákup prevádz. str., prístr. a zariad. čerpaný vo výške 4 277,02 € (vertikalizačný vozík 
z prostr. projektu 4 277,02 €, Sprchovací vozík Concerto hydrulický 6 627 € a  Vertikalizačný 
zdvihák 4 484 €)                                                                             
 
 
Peňažná hotovosť v pokladni  k 31.12.2012  
 
Pokladničná hotovosť                                            0,00  € 
stravné lístky                            11 848,26 €                           
 
 
Bankové účty v OTP Banke  k  31.12.2013          
 
Výdavkový účet                                                          98 722,64  € 
Darovací účet                                                        25,58  € 
Sociálny fond                                                                 4 362,60  € 
 
Pohľadávky  ( k 31.12.2012)                                                        28 275,24 € 
Z toho 
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Pohľadávky od klientov na úhradu sociálnych služieb                   8 315,55 €  
Pohľadávky za odkúpenie bytov do osobného vlastníctva            1 234,38 €   
Pohľadávka voči odberateľom                                                     15 968,18 € 
Pohľadávka za bazén                                                                    1 828,00 € 

 
 

 Krátkodobé záväzky (k 31.12.2012)    97 790,66  € 
Z toho: 
Zamestnanci                                                                                         55 868,46 € 
Záväzok zo sociálneho a zdravotného poistenia                                  35 237,91 € 
Ostatné priame dane                                                                              6 479,66  € 
            

                                        
Investičný majetok                                                                            4 365 393,46 € 
 
Pozemky                                                                                           1 393 148,79 € 
Umelecké diela a zbierky                                                                       12 763,08 € 
Stavby                                                                                               2 807 282,04 € 
Stroje, prístroje a zariadenia                                                                  62 623,06 € 
Dopravné prostriedky                                                                             78 465,49 € 
 
Podsúvahové účty:                                                                               379 681,50 € 
 
Drobný hmotný majetok                                                                       367 476,79 € 
Hodnota stravných lístkov                                                                      11 848,26 € 
 
 
 

 


