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Základné údaje
Centrum pre deti a rodiny Gelnica
Hlavá 50
056 01 Gelnica
Meno riaditeľa: PaedDr. Anna Zajacová
Kontakt: 0903 633 504, 053/2433003
Počet zamestnancov: 46
Počet detí: 55 (k 31. 12. 2018)
Odpočet splnených úloh:
1. V centre pre deti a rodiny sú vytvorené podmienky pre terénnu prácu s biologickou
rodinou. Zamestnanci sa zúčastnili vzdelávania s touto tematikou.
2. Zorganizovali sme v spolupráci s príslušným ÚPSVaR 12 prípadových konferencií
(PK) po umiestnení detí do centra, pri zmene podmienok v biologických rodinách
a pred osamostatnením mladého dospelého.
3. S rodinami detí v sanácii bol kontakt každý mesiac. Deti boli uvoľňované na pobyt
v biologických rodinách počas víkendov, sviatkov a prázdnin.
Priestorové usporiadanie:
V súlade s Koncepciou zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na
roky 2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020 detský domov v októbri 2015 ukončil prevádzku
v kmeňovej budove Žakarovce č. 340, ktorú sme 19.12.2017 fyzicky odovzdali
zamestnancom MPSVaR SR s príslušnou dokumentáciou.
Samostatné skupiny sú umiestnené v rodinných domoch:
RD Gelnica, Lyžiarska 3
RD Prakovce č. 16
RD Gelnica, Železničná 3
Odborné tímy a ekonomický úsek sídli v prenajatých priestoroch v Gelnici, Hlavná 50.
Počet skupín a zloženie: v uvedenom roku zloženie zamestnancov samostatných skupín sa
nemenilo. Máme 3 samostatne usporiadané skupiny. V každej skupine pracujú 3
vychovávatelia, 1 pomocná vychovávateľka s ekonomickou agendou a 2 pomocní
vychovávatelia.
Samostatne usporiadaná skupina v RD Gelnica, Železničná 3 – SUS sa presťahovala do
RD 23. 5. 2005.
Samostatná skupina v RD Gelnica, Lyžiarska 3 – SSk sa presťahovala do RD 31. 3. 2015.
Samostatná skupina v RD Prakovce č. 16 – SSk sa presťahovala do RD 28. 8. 2015.
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Logopedická a špeciálno-pedagogická starostlivosť o deti je zabezpečovaná návštevami v
Špeciálno - pedagogickej poradni v Gelnici.

Stratégia
Zámerom centra pre deti a rodiny je
• rozvíjať vlastných zamestnancov
• zapájať rodiny
• prizývať k spolupráci odbornú verejnosť
• terénnou a ambulantnou formou opatrení obmedzovať a odstraňovať negatívne vplyvy
na vývin dieťaťa
• vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť

Rozvíjame vlastných zamestnancov
1. Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do:
Plánu vzdelávania – 45 zamestnancov
Plánu kontinuálneho vzdelávania – 2 odborné zamestnankyne podľa plánu absolvovali po
dva vzdelávacie programy za ktoré získali kredity a kreditový príplatok.
Plánu supervízie - 39 zamestnancov – z toho 14 profesionálnych náhradných rodičov, 3
odborní zamestnanci, 3 sociálne pracovníčky, riaditeľka, 9 vychovávateľov, 6 pomocných
vychovávateľov a 3 pomocné vychovávateľky s ekonomickou agendou.
2. Výška FP na supervíziu - 1950.- Eur (vyčerpané)
- počet hodín individuálnej supervízie - 22 hodín (psychologičky, sociálne pracovníčky,
profesionálni náhradní rodičia, vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, riaditeľka)
- počet hodín skupinovej supervízie – 24 hodín (profesionálni náhradní rodičia, zamestnanci
samostatne usporiadaných skupín, odborní zamestnanci a sociálne pracovníčky)
3. Výška FP na vzdelávanie - 1100.- Eur (čerpanie 1964,50 Eur)
Odborní zamestnanci a sociálne pracovníčky
Školenia, semináre zabezpečené lektormi:
Dieťa s problémovým správaním (6 zam.), Práca s rodinou v prirodzenom prostredí
v súvislosti s novelou zákona, Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa a rodiny, Práca
s problémovou rodinou.
Profesionálni náhradní rodičia
Školenia zabezpečené lektormi:
Dieťa s problémovým správaním v PR (9 zam.), Dieťa a rodina ... od porozumenia k pomoci,
Kurz prvej pomoci pre 14 PNR.
Vzdelávanie PNR svojpomocné a zo strany psychologičiek:
Sedem magických rokov – film, diskusia, Dieťa s problémovým správaním v PNR, Ako
pracovať s dieťaťom s diagnózou ADHD, Začlenenie detí z DeD do kolektívu MŠ a ZŠ, Ako
učiť deti rozprávať, komunikovať.
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Vychovávatelia a zamestnanci samostatne usporiadaných skupín
Školenia a semináre zabezpečené lektormi:
Dieťa a rodina ... od porozumenia k pomoci, Syndróm CAN, Kurz prvej pomoci pre všetkých
zamestnancov SUS.
Ekonomickí zamestnanci
Śkolenia: Softip uzávierka,
Vodiči
Preškolenie a preskúšanie vodičov.
Riaditeľka
Účasť na všetkých vzdelávacích aktivitách v DeD lektormi a svojpomocne zamestnancami
DeD.
4. Účasť na konferenciách - Mosty k rodine 2018 Košice (2 zam.), Tímová spolupráca pre
dobro dieťaťa v Liptovskom Mikuláši (8 zam.), Mosty v sociálno-právnej ochrane detí Č.
Papiernička (1 zam.)

Zapájame rodiny
1. Počet prípadových konferencií:
12 (nové deti, zmeny v biologickej rodine,
osamostatňovanie sa MD)
2. Počet detí umiestnených do DeD: 22 detí
3. Analýza odchodu detí z DeD z dôvodu:
Návrat do rodinného prostredia zrušením ústavnej starostlivosti: 0 detí
Návrat do rodinného prostredia po výchovnom opatrení: 0 deti
Predosvojiteľská starostlivosť: 2 deti
Odchod detí do pestúnskej starostlivosti, NOS, poručníctvo: 6 deti
Odchod do samostatného života: 2 mladí dospelí
3. Výška FP 631 – na návštevy do rodiny – cca 1 200,- Eur

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
1. Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť)
Deti a zamestnanci z RD v Gelnici, Lyžiarska 3 pokračovali v starostlivosti o čistotu
lesoparku v Gelnici (Majáles), v ktorom pravidelne zbierajú odpad a odvoz zabezpečujú
Technické služby mesta. Na oplátku Gelnické lesy zabezpečili pre RD drevo na altánok, ktorý
postavili na dvore RD svojpomocne zamestnanec DeD. Dvaja chlapci z RD v Gelnici,
Lyžiarska 3 pravidelné navštevujú futbalový oddiel v Gelnici a zúčastňujú sa zápasov.
Deti z RD Gelnica, Železničná 3 vystupovali v Mária Hute pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Zapojili sa do spolupráce s Mestom Gelnica a zabezpečujú poriadok a starostlivosť
o kvety a zeleň v parku vedľa rodinného domu.
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2. Organizované aktivity v DeD a mimo DeD
Aktivity SUS v RD Gelnica Železničná 3:
Január - Vychádzka do Gelnice Marko, Marcela, Josef, Lesia, nákup z vrecového a posedenie
v cukrárni (Hricková)
Február - Karneval SUS v domčeku Mária Huta (Hricková, Ščurková ), zápis do 1.ročníka
Marcela (Hricková)
Marec - Návšteva Alex parku v SNV (Hricková, Bodnárová, Nováková)
- Vystúpenie k MDŽ, príprava programu, darčekov pre KD MH (Hricková)
- Návšteva ZUŠ Gelnica koncert, výstava Vv prác – Lesia (Hricková, Ščurková)
- Príprava na súťaži SUS – Najkrajšia kraslica (Hricková, Ščurková)
Apríl - Turistická vychádzka do Perlovej doliny (Vargová, Ščurková)
- Vychádzka s Nelou – Gelnica, zakúpenie sandálov z vreckového (Vargová)
Máj - Účasť na Domováckych kilometroch, Herľany (Vargová)
- Vystúpenie Marcelky v MŠ (Hricková)
Jún – Posedenie v cukrárni Gelnica s Nelkou, Jessicou H. a Marcelkou pri príležitosti MDD
(Vargová)
- Oslava Nelkiných narodenín, posedenie v cukrárni, kúpa náušníc (Vargová)
- Spoločná vychádzka s Bohuškou do Gelnice spojená s nákupom darčeka k
narodeninám (Ščurková)
- Návšteva filmového predstavenia v Margecanoch – Lajka (Hricková)
- Rozlúčka so školou J. Horváthova (Vargová)
- Marcelka rozlúčka s MŠ ( Hricková)
- Pečenie čerešňovej bublaniny so šľahačkou a čučoriedkami (Vargová)
Júl - Tábor Očkolandia
- Návšteva filmového predstavenia Khumba v Margecanoch (Vargová)
August - Celodenný výlet do SNV- beseda, pobyt v Alex parku, nákupy ošatenia (Hricková
Vargová)
- Návšteva TRICLANDIE Vysoké Tatry (Hricková, Ščurková, Nováková)
- Účasť na svadbe bývalej chovankyne Petry K v Sp.Vlachoch. Deti 1.SUS a tety .
- Rozlúčka s letom Farma Jaklovce (Vargová)
September - Účasť s deťmi na futbalovom zápase Marka (Hricková)
- Pečenie jablkového koláča (Vargová)
Október - Margecianske fajnoty (Ščurková)
- Návšteva Jakloviec divadlo – Ak uhádneš moje meno (Hricková)
- Návšteva filmového predstavenia v Margecanoch, Chlapec vo svete príšer (Hricková)
- Celodenný výlet ,, Naprieč Slovenskom" (Hricková, Nováková)
- Vystúpenie pre KD MH - Úcta k starším (Hricková)
- Akcia v ZŠ- Európsky deň jazykov a rodiny, doprovod a vystúpenie Sáry, Nelky
a Marcelky (Vargová)
- Turistická vychádzka do Gelnice, hry na preliezačkách v parku, posedenie v cukrárni
s deťmi (Vargová, Ščurková)
November - Nákup ošatenia Gelnica (Hricková, Ščurková, Vargová)
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- Návšteva divadelného predstavenie v SNV Cesta do tmy
December - Melódie šťastia Poprad (Ščurková, Hricková)
- Pečenie lacného rómskeho jedla – marikle (Vargová)
- Mikuláš s OT Gelnica (Vargová)
- Rozlúčka s Vlastou – narodeniny, osamostatnenie sa - zabezpečenie torty, výzdoby,
darčekov (Vargová)
- Vychádzka Gelnica – vianočný kamión Coca Cola(Vargová)
Aktivity SUS v RD Gelnica Lyžiarska 3:
Január - Návšteva cukrárne - celá skupina
- Karneval DeD
- Súťaž Veľkonočná kraslica
- Deň zeme – zber odpadkov na Majálese
- zmrzlina MDD
Jún - Farebný svet – Coloriskeri luma 2018, zapojili sa všetky deti- Rasťo Gabčo 3. miesto
kategórií ll.A.
- Jašiáda na futbalovom štadióne
- Hradné remeslá na Zámčisku
- Gelnický šľapajcug
Júl - Turistická vychádzka na Thurzov
- Tricklandia - Starý Smokovec
- Súťaž hasičov na futbalovom ihrisku
- Motocross v Gelnici
September - kaufland maľujeme s úsmevom- poslané výkresy na súťaž
Október - Gita, Vinco projekt o ústnej hygiene pripravili a predniesli na komunite
- Výkresy na tému ľudské práva
- Európsky deň jazykov v ZŠ Marcela Gita piekli koláče na ochutnávku a predaj, Marcela
vystupovala
- Najkrajšia vyrezávaná tekvica- dostali sladkú odmenu
November - CVČ Halloween
December - Besiedka v ŠZŠ- vystupoval Gabo
- -na Gelnických Vianočných trhoch vystupovala Anežka
- vianočný kamión Coca-Cola v Gelnici
Aktivity SUS v RD Prakovce č. 16:
-

Návštevy pizzerií v rámci večere – Prakovce, Gelnica
Návštevy cukrární, oslava narodenín, znalosť kultúrneho stolovania – Gelnica,
Margecany
Účasť na filmových predstaveniach v Košiciach OC- Optima, Margecany
Návštevy na farme v Kalši, - kontakt so zvieratkami, práca na farme,
Návštevy knižnice - vypožičiavanie kníh
Karneval v Mária Hute
„Deň zeme“ – zber odpadkov v lese , spolupráca s OÚ- sponzorsky nám urobili
ohnisko v záhrade RD
Gelnické lomidrevo
MDD oslava sviatku detí v Harmónii – Prakovce
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-

-

„Na prakovskim ganečku“ súťaž v pečení palaciniek 1. miesto
Návšteva ZOO a Alex parku v SNV
Celodenná akcia celej 3. SUS- TRICKLANDIA –Starý Smokovec, Alex park- SNV
Kynologický deň- Jaklovce
Gelnický jarmok - účasť na jarmoku
Prakofest“ – vystúpenie skupín, súťaže, rôzne záujmové aktivity- Prakovce
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším – besiedka /2. ročník/ - pozvaní boli bývalí
kolegovia, suseda Marta, otec Adam, starí rodičia Kokiovcov – príprava programu,
darčekov, pohostenia
Mikuláš v RD –Prakovce
Účasť na divadielku v Jaklovciach „AK uhádneš moje meno“ pri príležitosti osláv
založenia ochotníckeho divadelného súboru
Exkurzia na Železničnej stanici v Kostoľanoch, v rámci poznania- výber povolania
a udržiavania dobrých susedských vzťahov.
Návštevy kostola, návštevy otca Adama v dome
Návštevy VEKA- zimný štadión Gelnica
Nákupy ošatenia - Gelnica, Prakovce, Košice vedenie detí k finančnej gramotnosti,
samostatnosti, komunikácii pri nákupoch
Veľkonočné a vianočné pozdravy pre susedov v Prakovciach ako aj dodávateľov
potravín

Akcie organizované CPPR pre PR:
07.06.2018 – rozprávka v kaštieli v Markušovciach
15.10.2018 – výlet autobusom Bardejov, Ľubochniansky hrad, Hrebienok prostredníctvom
Tesco projektu
13.11.2018 – bowling Gelnica - teambuilding
03.12.2018 – Mikuláš v PNR
04.12.2018 – vianočná besiedka v DeD
3. Projekty a sponzorstvo
Získané finančné prostriedky:
2 % dane za rok 2017
CK TIP TRAVEL Piešťany
Nadácia Tesco
Prosight s.r.o. Slovensko
Nadácia Wurth Ba

904.71 Eur (použité na letnú rekreáciu detí 2018)
200.- Eur (november 2018)
1 300.- Eur akcia Naprieč Slovenskom (august 2018)
2 085.- Eur 3 počítače s programom, klávesnicou,
stolíkmi, kreslami, lampami (december 2018)
230.- Eur (december 2018)

4. Ocenenie a úspechy
1.5.2018 sa 7 detí v Herľanoch zúčastnilo akcie Domovácke kilometre, získali 5. a 11. miesto.
29.4.2018 v Košiciach na Najmilšom koncerte roka vystupovala Eva Tulejová.
5.4.2018 navštívil rodinný dom v Gelnici, Železničná 3 pán minister Richter, v rámci výjazdu
vlády do okresu Gelnica.
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Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
1. Školy /počet detí/ výška FP

32 /detí a MD/ cca 2 319,- Eur

Základná
škola
Gelnica

Počet
detí
11

Špeciálna
ZŠ
Gelnica

Počet
detí
6

Prakovce

6

Prakovce

3

Prešov

1

Spolu

18

Stredné
Školy
SOŠ
Košice
OU
Prakovce
SOŠ
Krompachy
SOŠ SNV

9

Počet
detí
1

Vysoká
škola

Počet

5
1
1
8

2. Záujmová činnosť/počet detí/ výška FP
21 detí/ cca 1 950,- Eur
Záujmové krúžky
Počítačový
Gymnastika
Športový
Kurz varenia
Energy krúžok
Život v prírode
Šikovné ruky
Školská pekáreň
Futbal
Tanečný
Break Dance
Spolu

Počet detí

Základná umelecká
škola
Výtvarný odbor

3
1
1
1
1
1
1
2
6
2
1
20

Počet detí
1

1

3. Počet detí, navštevujúcich rodinu/ Výška FP na stravné v rodine
V roku 2018 navštevovalo rodinu 23 detí a bolo im vyplatené stravné detí vo výške 2 396.Eur.
4. Letné a zimné tábory/počet detí/ výška FP
44 detí/ 7 528,- Eur
Rekreácie detí:
- 16.7. – 1.8.2018 - 11 detí (1. SUS) na rekreácii v chate Lesák v Tajove
- 1.8.– 15.8.2018 - 17 detí (2. a 3. SUS, 2 PNR) chata Lesák v Tajove, použité finančné
prostriedky 2 % dane za rok 2017 od fyzických osôb (904.71 Eur)
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-

19.8.– 24.8.2018 Dedlandia v Račkovej dolina - 1 dieťa na rekreácii organizovanej aj
finančne zabezpečenej Ústredím PSVaR
22.12 2018 – 29.12.2018 zimná rekreácia pre 13 detí v hoteli Lesák v Tajove

Deťom bola zabezpečená prázdninová rekreačná činnosť prostredníctvom akcií
samostatných skupín (viď záznam o organizačnom zabezpečení akcie s deťmi). Na jedno
dieťa na mesiac bola vyčlenená finančná čiastka 20.- Eur.
5. Pohľadávky /počet rodičov
142 619.- Eur/132 dlžníkov
Plán deinštitucionalizácie zariadenia na výkon opatrení SPODaSK na rok 2019
Ciele krátkodobé
Zvýšiť počet detí bezpečne odchádzajúcich do biologických rodín, resp. náhradných
rodín
Úloha
Termín
Nástroj
Zdroj
Riziká
Ďalej pracovať
Do
Vzdelávanie
NP DEI III
Nezáujem
na zlepšení
31.12.2019
a príprava
o terénnu
podmienok pre
zamestnancov aj
sociálnu prácu zo
ambulantnú a
PNR, úprava
strany
terénnu prácu
priestorových
zamestnancov,
s rodinou
podmienok pre
prijatie
ambulantnú a
komunitou napr.
terénnu formu
priestor pre prácu
práce
priamo
v komunite
Zvýšiť kvalitu Stály
Prípadové
Odborný tím
Nezáujem
a kvantitu
konferencie (org. aj
zainteresovaných,
kontaktov
v prípade
sociálna
s rodinami detí
rozdelenia
patológia
zorganizovaním
súrodencov, zmeny
v rodine
prípadovej
zariadenia, zmeny
konferencie do
v biol. rodine
2 týždňov od
a osamostatňovaní
prijatia dieťaťa
sa ), stretnutie
do CDR a pri
rodinného kruhu za
zmene podm.
účasti ÚPSVaR,
v biologickej
obce a rodičov.
rodine
Zabezpečiť
Do
Terénna sociálna
Odborný tím
Nezáujem
kontakt
31.12.2019
práca, PK,SRK
zainteresovaných,
s rodinami detí
sociálna
v sanácii – raz
patológia
mesačne
v rodine
Umožniť pobyt Stály
Pobyt detí v rodine Sociálni
Nezáujem
detí v rodine pracovníci,
rodičov, sociálna
počas prázdnin
OT, deti,
patológia v
aj víkendov
rodičia
rodine
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Cieľ:
Bezpečná integrácia mladých dospelých do spoločnosti
Úloha
Rozvíjať
zručností MD
pre úspešné
zaradenie sa do
života
Vypracovanie
a realizácia
preventívnych
programov

Termín
Stály

Vyhľadávanie a
pomoc MD pri
hľadaní
ubytovania

Stály

Do 31.12.2019

Nástroj
Prostredníctvom
plánu prípravy
na osamostat.
sa, vzdelávacie
moduly
Finančná
gramotnosť,
obchodovanie
s ľuďmi,
komunikačné
zručnosti,
vzťahy
a riešenie
konfliktov,
zodpovedné
rodičovstvo
a partnerské
vzťahy, zdravý
životný štýl
Vyhľadávanie
kontaktov
a možností pre
MD

Zdroj
Prenajatý byt
pre MD.
Vzdelávacie
aktivity,
tréningy
OT, externí
pracovníci

Riziká
Nezáujem MD

sociálni
pracovníci, OT

Zlyhanie MD

Zdroj
Pripravené
CPPR

Riziká
Nezáujem
o PNR

Neochota MD

Cieľ:
Udržať počet profesionálnych náhradných rodín
Úloha
Skvalitniť
prípravu
záujemcov
o PNR, výber
vhodných PNR
Do pracovných
porád zaradiť
vzdelávacie
aktivity
z hľadiska
podpory
a pomoci PNR

Termín
Stály

Spoločné
zážitky OT s
PNR a deťmi
mimo CDR

Stály

Stály

Nástroj
Realizácia
prípravy
záujemcov
o PNR v CDR
Gelnica
Aktivíty zvládanie
dieťaťa so
špecifickými
potrebami,
príprava na NRS
psychohygiena,
relaxačné
pobyty
Príprava akcie
a využitie
podporných
projektov
10

OT a externí
Syndróm
odborníci, štátny vyhorenia
rozpočet

OT, OZ –
predloženie
projektu, štátny
rozpočet

Nedostatok
finančných
prostriedkov

V Gelnici dňa 79. 02. 2019

PaedDr. Anna Z a j a c o v á
riaditeľka CDR
Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie za rok 2018
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 bol prerokovaný v orgánoch Národnej
rady SR a schválený zákonom číslo 333/2017 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2018. Na
základe listu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave číslo 7523/2018-M_ORF
zo dňa 9.1.2018 a uznesením vlády SR č.471 z 11.10.2017 k návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2018 až 2020 nám boli oznámené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok
2018.
Merná
Ukazovateľ:
Rozpočet 2018:
jednotka:
Plán výkonov
Počet miest v DeD Gelnica pre
mládež

miesta

55

Počet zamestnancov

osoby

44

Bežné výdavky

v EUR

774017

V EUR

413485

v EUR

66363

(600)

- mzdy, platy, služobné príjmy
(610)
Orientačné ukazovatele
bežné
(640)
poistné
(620)
tovary
(630)

transfery
do
a ďalšie

Ukazovateľ:
Príjmy
(200)

poisťovní
služby

v EUR
v EUR
Merná
jednotka:
v EUR
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144513
149656
Rozpočet 2018:
8843

V období od 1. 1. 2018 do 31.12.2018 došlo k úpravám rozpočtu a konečný stav upraveného
rozpočtu a čerpanie je nasledovné:
v EUR
Ukazovateľ:
Počet miest v DeD Gelnica /
obsadenosť v čerpaní/
Priemerný evidenčný počet
miest prepočítaný v čerpaní
Počet zamestnancov /
Priemerný evidenčný počet
zamestnancov prepočítaný
v čerpaní
Bežné výdavky (600)
z toho mimorozpočtové 630
- mzdy, platy, služobné príjmy
(610)
Orientačné ukazovatele
poistné
do
poisťovní
(620)
-tovary a ďalšie služby
(630)
z toho mimorozpočtové
bežné
transfery
(640)
Kapitálové výdavky (700)

Ukazovateľ:
Bežné a kapitálové
výdavky spolu
Príjmy

Schválený
rozpočet na
rok 2018
58

Upravený
rozpočet
k 31.12. 2018
58

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2018
55

44

46

46

774017

883135,10

883129,60

413485

484383

484383

144513

173654,99

173654,99

149656

141304,35

141298,85

66363

80125,39

80125,39

0

0

0

Schválený
rozpočet na
rok 2018
774017

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018
883135,10

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2018
883129,60

8843

7132,31

7132,31

z toho mimorozpočtové
Za sledované obdobie neboli zariadeniu pridelené kapitálové prostriedky.
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