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1 Základné údaje 

 

Názov zariadenia :  Detský domov Macejko (Centrum pre deti 
a rodiny Malacky) 

Sídlo: Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky 

Kraj:  Bratislavský 

IČO: 31781535 

DIČ:  2020988585 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Zdenka Klasová 

Kontakt:  +421 918494550 

E-mail / webová stránka:  riaditel@dedmacejko.sk / 
www.dedmacejko.sk 

Schválená kapacita celkom: 40 

Počet pracovných úväzkov: 50,5 

 

2 Poslanie a strednodobý výhľad zariadenia   

 

2.1 Dlhodobé ciele 
 

 Znižovanie počtu detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou 

 

Zapájaním rodiny, intenzívnou sociálnou prácou s rodinami detí tak, aby bol pobyt detí 

v zariadení čo najkratší  

(princípy: spolupráca, akceptácia, podpora, otvorenosť) 

 

 Zabezpečovanie výkonu súdneho rozhodnutia v profesionálnych náhradných 

rodinách a v samostatných skupinách umiestnených v rodinných domoch 

alebo v bytoch (jedna skupina umiestnená v 1 rodinnom dome alebo v 1 byte),  

 

Vytváraním rodinných podmienok pre život dieťaťa tak, aby boli zabezpečené jeho 

individuálne potreby a jeho rozvoj a samostatnosť  

(princípy: záujem, individuálny prístup, kvalita, bezpečie, rešpekt k osobnosti, stabilita, 

empatia) 

 

 

 

mailto:riaditel@dedmacejko.sk
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2.2 Krátkodobé ciele na rok 2018 

 

 Skvalitniť a zintenzívniť prácu vo vzťahu k deťom a mladým dospelým za 

účelom ich lepšej pripravenosti smerom k budúcemu povolaniu a úspešnému 

osamostatňovaniu sa 

Spoluprácou všetkých kompetentných zamestnancov vychovávateľa, sociálneho pracovníka, 

psychológa, špeciálneho pedagóga. Cieľ bol splnený.  

 

 Pri práci s rodinou aplikovať komplexný prístup  
Realizovať, prípadne sa zúčastňovať na prípadových konferenciách.  

Cieľ bol splnený, zamestnanci zariadenia intenzívne využívali metódu prípadovej 

konferencie. Vo väčšine prípadov boli jej organizátormi. 

 

 Dôsledne aplikovať integračný a individuálny prístup 

Cieľ bol splnený čiastočne. Integračný prístup je v zariadení uplatňovaný dôsledne, deti sú 

plne integrované v komunite. Všeobecne je v zariadení tento prístup uplatňovaný. Jeho 

uplatňovanie je však úzko spojené s rozvíjaním zamestnancov zariadenia, najmú nových 

zamestnancov.  

    

 Rozvíjať zamestnancov zariadenia 

Zabezpečením vzdelávania, supervízie, zakúpením odbornej literatúry. 

Cieľ bol splnený. Zamestnanci mali zabezpečené vzdelávanie na tému „Predčasné sexuálne 

správanie deprimovaných detí“, zúčastňovali sa odborných konferencií, metodických stretnutí 

organizovaných Ústredím PSVaR. Všetci zamestnanci priameho kontaktu s deťmi, sociálni 

pracovníci a odborný tím mali zabezpečenú supervíziu. Zakúpenú odbornú literatúru využili 

viacerí zamestnanci. Zástupca zariadenia pre oblasť výchovy je pripravený pre realizáciu 

vzdelávania nových zamestnancov zariadenia v téme vzťahovej väzby a jej porúch.   

 

V súvislosti s účinnosťou komplexnej zmeny pri výkone opatrení SPODaSK  

 

 Vypracovať „Program centra“  

Program Centra pre deti a rodiny Malacky bol vypracovaný za účasti viacerých zamestnancov 

zariadenia, zverejnený na webovom sídle zariadenia je od 31.12.2018. 

 

 Zabezpečiť aplikáciu nových zákonných ustanovení do praxe  

Zamestnanci dokázali zaviesť do praxe legislatívne novinky, najnáročnejšie sa javí 

zorganizovanie prípadovej konferencie do 2 týždňov od prijatia dieťaťa do zariadenia. Cieľ 

bol splnený.  

 

 Zabezpečiť pripravenosť zariadenia na činnosti centra od 01.01.2019  

Centrum pripravilo podmienky pre vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení 

SPODaSK. Prví traja noví zamestnanci boli do pracovného pomeru prijatí hneď od 

01.01.2019. 
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3 Koncepčná činnosť 

 

3.1 Organizačná štruktúra 

 

Zariadenie vykonáva pobytové opatrenia súdu pre deti a mladých dospelých v štyroch 

samostatne usporiadaných skupinách a piatich profesionálnych náhradných rodinách. Štyri 

samostatne usporiadané skupiny sú umiestnené v rodinných domoch, v dvojizbovom byte 

v správe centra boli pripravené podmienky pre vykonávanie ambulantných opatrení SPOaSK, 

piati profesionálni náhradní rodičia poskytujú starostlivosť deťom vo vlastných priestoroch. 

Samostatne usporiadané skupiny sa členia nasledovne: 

Samostatná skupina: 2 

Špecializovaná samostatná skupina pre deti s postihnutím: 2 

 

Počas roka 2018 došlo k dvom organizačným zmenám, ktoré súviseli s prijatím nových 

zamestnancov v rámci národných projektov. Koncom roka bola zriaďovateľom schválená aj 

tretia organizačná zmena platná od 01.01.2019. Súvisela najmä s optimalizáciou organizácie 

práce v zariadení.  

Aktuálne je platná nasledovná organizačná štruktúra. 
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Do výkonu činností zariadenia sa v roku 2018 zapojila aj jedna nezamestnaná uchádzačka 

o zamestnanie evidovaná na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách 

prostredníctvom  aktivačných prác formou dobrovoľníckej služby, po jej ukončení bola prijatá 

do pracovného pomeru. 

 

3.2 Priestorové podmienky 

 

Samostatná skupina       
Adresa: Rakárenská 50/A, Malacky  

Počet zamestnancov: 6 (3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia) 

Schválená kapacita: 9  

Rodinný dom v správe zariadenia, LV 4527 

 

Samostatná skupina 
Adresa: Duklianskych hrdinov 32, Malacky  

Počet zamestnancov: 6 (3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia) 

Schválená kapacita: 9  

Rodinný dom v správe zariadenia, LV 4527 

 

Špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím 
Adresa: Jozefa Kubinu 38, Malacky  

Počet zamestnancov: 8 (2 vychovávatelia, 4 opatrovatelia, 2 pomocní vychovávatelia) 

Schválená kapacita: 6  

Rodinný dom v správe zariadenia,  LV 4527 

 

Špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím 
Adresa: Hviezdoslavova 73, Malacky 

Počet zamestnancov: 7 (3 vychovávatelia, 2 opatrovatelia, 2 pomocní vychovávatelia,)  

Schválená kapacita: 6  

Rodinný dom v správe zariadenia, LV 4527 

 

Priestor pre zamestnancov vykonávajúcich ambulantné a terénne opatrenia  
Adresa: Mierové námestie 12, Malacky  

2 - izbový byt v správe zariadenia, LV 8487 

 

Profesionálni náhradní rodičia: starostlivosť o zverené deti zabezpečujú vo vlastných 

bytových podmienkach. Profesionálne rodiny bývajú v okruhu 70 km od Malaciek. 

 

4 Koordinačná a riadiaca činnosť 

 

4.1 Rozvoj zamestnancov 

 

4.1.1 Vzdelávanie 

 

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do vzdelávania: 43 
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Realizované vzdelávacie aktivity: 

 Adaptačné vzdelávanie: piati zamestnanci  

 Metodické stretnutia organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny: 

psychologičky, špeciálna pedagogička, zástupca zariadenia pre oblasť výchovy spolu 

s ďalším pedagogickým zamestnancom z rôznych samostatných skupín 

 Regionálne stretnutie pre všetky pozície v zariadení so zamestnancami úradov PSVaR  

 Predčasné sexuálne správanie deprimovaných detí  

 Sebasúcit a súcit k iným 

 Identifikácia CSA a prvotná reakcia profesionálov na CSA  

 Bola zakúpená odborná literatúra vo vydavateľstve Portál 

 Ďalšie odborné vzdelávania podľa dostupných ponúk 

 

4.1.2 Supervízia 

 

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do programu supervízie: 39 

Počet hodín individuálnej supervízie:4, jedna hodina 30,00 € 

Počet hodín skupinovej supervízie: 43 jedna hodina 33,00 € 

 

4.2 Riadiace akty 

 

 Počas roka 2018 bolo vydaných, prípadne aktualizovaných 7 interných noriem. 

Zabezpečenie pracovnej pohotovosti niektorými zamestnancami Detského domova Macejko 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

Organizačný poriadok – dodatok  č. 8 

Pokyny prevádzkovateľa k spracovávaniu osobných údajov  

Organizačný poriadok – dodatok  č. 9 

Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2018 

Organizačný poriadok – dodatok  č. 10 

 

 Regionálnym úradom verejného zdravotníctva boli schválené nové prevádzkové 

poriadky troch rodinných domov.  

 

4.3 Metodická činnosť 

 

Samostatne usporiadané skupiny hospodárili samostatne s vyčleneným rozpočtom 

podľa internej normy zariadenia. Z vyčleneného rozpočtu si zabezpečovali všetky potreby 

skupiny, okrem energií a väčších údržbových prác v rodinných domoch. Činnosť a postupy 

skupín, sociálnych pracovníkov a odborného tímu sú upravené v internej norme Pravidlá 

starostlivosti o deti a mladých dospelých a v Programe centra.  

V zariadení je zavedený systém porád, jeden krát mesačne porada riaditeľa 

s koordinátormi skupín, sociálnymi pracovníkmi, odborným tímom a ekonomickými 

zamestnancami. Jeden krát mesačne boli realizované skupinové porady, stretávali sa 

zamestnanci skupín so sociálnymi pracovníkmi, odborným tímom a riaditeľom.  
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Riaditeľ zabezpečoval kompletnú informovanosť všetkých zamestnancov zariadenia 

o koncepčných materiáloch, metodických usmerneniach zriaďovateľa, ako aj ďalších 

dôležitých skutočnostiach, najmä o novele zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov platnej od 01.04.2018. Súčasne 

riaditeľ zabezpečoval implementáciu koncepčných a metodických materiálov do každodennej 

činnosti zamestnancov zariadenia. 

Sociálni pracovníci zariadenia boli veľmi aktívni v organizovaní prípadových 

konferencií. Počas minulého roka zorganizovali 27 prípadových konferencií. Zamestnanci 

zariadenia sa aktívne zúčastnili aj prípadových konferencií organizovaných iným subjektom 

(v minulom roku boli 3).  

S rodinami väčšiny detí boli zamestnanci zariadenia v častom kontakte a intenzívne  s 

nimi pracujú naďalej. Spolupracovali pri tom aj s akreditovanými subjektmi, najmä s Linkou 

detskej istoty a Návratom. Rodinu a blízke osoby navštevovalo 46 detí.   

 

4.4 Kontrolná činnosť 
 

Kontrolná činnosť v zariadení bola vykonávaná na základe Plánu kontrolnej činnosti na 

rok 2018. Kontrolná činnosť je založená na krížovej kontrole  jednotlivých zamestnancov 

zariadenia. Zameraná bola na plánovanie a vyhodnocovanie odbornej starostlivosti, 

vyplácanie a používanie vreckového, vyhotovovanie a vyhodnocovanie plánu činnosti pre 

rodinu, blízke osoby počas krátkodobého pobytu dieťaťa mimo zariadenia, aktuálnosť 

oznámení o nezvestnej osobe,  osobné karty zamestnancov, zoznamy základného vybavenia 

dieťaťa (majetok zariadenia v profesionálnych náhradných rodinách, použiteľnosť lekárničiek 

pre poskytnutie prvej pomoci a vybavenosť skupín základnými liekmi a zdravotníckymi 

pomôckami, evidenciu dochádzky a prítomnosť zamestnancov na pracovisku, evidenciu 

majetku na osobných kartách detí s dôrazom na športové potreby, dary, na stravovanie detí.  

Výsledky kontrolnej činnosti boli prerokované na pracovnej porade, boli zadané 

termíny na odstránenie zistených nedostatkov. Riaditeľ zariadenia vykonáva kontrolnú 

činnosť na všetkých úsekoch riadenia priebežne, počas celého roka.  

 

5 Štatistické údaje 

 

počet detí kapacita       40 

počet prijatých detí v danom roku         8 

počet odídených detí zo zariadenia celkovo    10 

počet odídených MD           1 

počet odídených MD do DSS       2 

počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu     0 

počet detí odídených z dôvodu sanácie      2 

počet detí do NRS (NOS, PS, Osvojenie, MŠO)     5 

priemerná dĺžka pobytu za zariadenie     4,28 
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6 Rozpočet  

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2018 

 

  
  Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

% čerpania 

k 

upravenému 

rozpočtu 

Príjmy spolu 6.641,00 8.596,40 8.596,40 100,00 % 

z toho: prijaté z EÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu 641.795,00 792.508,04 792.502,89 99,99 % 

z toho: krytie z EÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo príjmov a výdavkov 635.154,00 783.911,64 783.906,49 99,99 % 

z toho: z EÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu zariadenia 

Zo štátneho rozpočtu malo zariadenie pridelené finančné prostriedky vo výške       

641.795,00 €.  Upravený rozpočet pridelených finančných prostriedkov k 31.12.2018  bol vo 

výške 792.508,04 €, čerpanie bolo vo výške 792.502,89 €. Navýšenie výdavkov rozpočtu z  

mimorozpočtových zdrojov je vo výške 6.973,60 €.  

Celkové výdavky zariadenia z rozpočtovaných ako aj mimorozpočtových finančných 

prostriedkov boli vo výške 799.476,49 €. Finančné prostriedky boli použité iba na účel, na 

ktorý boli určené, každý výdavok bol starostlivo zvážený.  

Schválené príjmy pre rok 2018 boli vo výške 6 641,00 €, upravený rozpočet príjmov k 

31.12.2018 bol vo výške 8.596,40 €. Plnenie príjmov z predpísaných platieb k 31.12.2018   

bolo vo výške 8.596,40 € a z mimorozpočtových finančných prostriedkov vo výške 6.973,60 

€.  Celková suma príjmov je vo výške 15.570,00 €. 

Saldo príjmov a výdavkov z rozpočtového hospodárenia k 31.12.2018 je vo výške        

783.906,49 €. 

V oblasti výdavkov  k 31.12.2018  bolo nasledovné čerpanie: 

EK       Text                     Schválený rozp.            Upravený rozp.                Čerpanie_____ 

610      mzdy                                  374.283,00                447.433,00                   407.311,07 

620      poistenie                            130.812,00                156.861,00                   142.167,62 

631      cestovné                                 2.000,00                    3.072,56                      3.072,56        

632      el. energia, plyn, pošt.         23.473,00                  17.100,99                    17.100,99 

633      všeobecný materiál              50.530,00                  55.687,82                    55.687,82     

634      dopravné                                5.394,00                    6.001,24                      6.001,24 

635      údržba                                       120,00                  13.800,05                    13.800,05 

636      nájomné                                 1.550,00                       173,01                         173,01 

637      všeobecné služby                 27.761,00                 51.507,33                     51.117.56 

640      bežné transfery                    25.872,00                 35.184,00                      34.134,00 

Bežné výdavky  celkom               641.795,00                786.821,00                   730.565,92 



11 
 

 

Výdavky na NP DEI NSvZ 

610      mzdy                                             0,00                    2.446,00                        2.446,00 

620      poistenie                                        0,00                      854,84                           854,84 

Spolu                                                                                    3.300,84                       3.300,84 

 

Výdavky na NP DEI NSvZ    druh rozpočtu  212 

610      mzdy                                              0,00                          0,00                       40.121,93 

620      poistenie                                         0,00                          0,00                      14.692,00 

637      všeobecné služby                           0,00                         0,00                            386,00 

640      bežné transféry                              0,00                          0,00                        1.050,00 

Spolu                                                                                                                       56.249,93 

 

Výdavky na OEKOH 3 

632      el. energia, plyn, pošt.                   0,00                       690,00                          690,00 

633      všeobecný materiál                       0,00                    1.195,80                       1.195,80 

635      údržba                                           0,00                       172,80                          172,80 

636      nájomné                                        0,00                       327,60                          327,60 

Spolu                                                                                   2.386,20                        2.386,20 

  

Bežné výdavky celkom                       641.795,00          792.508,04                  792.502,89 

 

Kategória 610 mzdy  449.879,00 €    

Kategória 620 poistné v súvislosti s čerpaním miezd 157.715,84 € 

Kategória 630  tovary a služby 149.725,43 € 

Kategória 640  transfery  35.184,00 €.   

 

7 Iné aktivity  
 

Detský domov Macejko, od 01.01.2019 Centrum pre deti a rodiny Malacky je 

otvoreným prostredím a deťom zabezpečuje integráciu do komunity rôznymi aktivitami. 

Niektoré sú realizované vlastnými zdrojmi a možnosťami,  niektoré vďaka dlhodobej, či 

krátkodobej spolupráci s rôznymi partnermi.  

V rámci vlastných zdrojov sa deti zúčastňujú na kultúrnych podujatiach - divadelné 

predstavenia, koncerty, detské múzeá, detské zábavné centrá, dni otvorených dverí v 

Malackách, Bratislave a okolí. Absolvujú výlety do okolia Malaciek, pravidelné návštevy 

plavárne v rámci hydroterapie. Takmer každé dieťa navštevuje krúžok podľa vlastného 

výberu, či už v škole, v centre voľného času, alebo sa venuje športu v rôznych športových 

kluboch. Počas prázdnin nadväzujú nové kamarátstva v táboroch organizovaných prevažne 

O.Z. Fantázia detí.   

Zariadenie raz ročne organizuje spoločenské posedenie napr.: „Rozlúčka s letom“, 

„Vítanie prázdnin“  pre všetky deti a zamestnancov zariadenia spolu so susedmi z okolia, s 

bývalými zamestnancami (dôchodcami), s mladými dospelými, ktorí sa už osamostatnili, ako 

aj s ľuďmi, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú našim deťom a mladým dospelým, 
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prípadne chcú s nimi stráviť nejaký čas. Pre zamestnancov zariadenia každoročne 

organizujeme predvianočné posedenie.   

7.1 Projekty a sponzorstvo 

  

Významným regionálnym partnerom a sponzorom zariadenia je IKEA Components, 

s.r.o. Malacky, ale aj Kaufland, Malacky, New Yorker, Malacky a Tesco Malacky. 

Dlhoročným sponzorom zariadenia je aj cestovná kancelária Koala Tours z Piešťan. 

Vďaka spoločnosti First Data z Bratislavy zariadenie aj v roku 2018 pokračovalo 

v projekte „Plávanie s Kačkou“, deti každý týždeň navštevujú plaváreň v Malackách pod 

odborným terapeutickým vedením. Firma First Data prešla v roku 2018 organizačnými 

zmenami a zmenila názvov na SIA Slovakia. Aj v roku 2018 zamestnanci tejto firmy finančne 

podporili voľnočasové aktivity detí zariadenia. 

Podporu našim deťom poskytli aj futbalisti z FC Malacky. Poskytli im športové potreby 

ale aj finančný dar.  

Mimoriadne bezodplatné zážitky počas roka 2018 deťom sprostredkovali aj DJ Dušan 

Bobot, motorkári vedení p. Gegáňom, ako aj motorkári z Klubu klasických motocyklov 

z Jabloňového. Deti z dvoch samostatne usporiadaných skupín sa zúčastnili ČSOB 

Bratislava  marathone a vďaka firme BE COOL, s.r.o. naše zariadenie neplatilo štartovné. 

Vianočné želania splnili deťom viacerí darcovia IAC Group (Slovakia) s.r.o. Lozorno 

Plant, firma Pantheon Group s.r.o, Panta Rhei a fyzická osoba pani Vagapová.  

Náklady na prevádzku zariadenia nám pomáhajú znížiť spoločnosti Slovanet, a.s., 

Biznisweb - IRISOFT, s.r.o., pán Dušan Spuchlák, drogéria, Malacky. 

Počas časti roka 2018 zariadenie spolupracovalo s Gymnáziom v Malackách, ktoré je 

zapojené do medzinárodného projektu. V rámci tohto projektu študenti plnili rôzne úlohy, 

medzi ktoré patrí aj charitatívna činnosť. Vybraní študenti navštevovali samostatne 

usporiadané skupiny, kde pomáhali deťom so školskými úlohami, prípadne s nimi trávili 

voľný čas.   

Zariadenie je aktívnou súčasťou projektu Buddy, ktorý organizuje spoločnosť Provida.  

 

7.2 Ocenenia a úspechy  

 

Od spoločnosti EDUMA získalo naše zariadenie ocenenie „vnímavá inštitúcia“. V tejto 

súvislosti bola riaditeľka zariadenia prijatá spolu s ďalšími ocenenými u pána prezidenta SR. 
      

7.3  Letné, zimné tábory a iné pobyty 

 

Mošovce, O.Z. Fantázia detí 

04.07-18.07.2018, 13 detí 

Výtoky, Moravany nad Váhom, O.Z. Fantázia detí 

29.07.-12.08.2018, 10 detí 

Račkova Dolina, DEDLANDIA, Ústredie PSVaR 

19.08.24.08.2018 

Mýto pod Ďumbierom, Letný rekondičný pobyt, Diador 

25.08.-01.09.2018, 1 dieťa 

Prázdninová Boscovačka 2018, denný letný tábor, Spojená škola sv. Františka Assiského, 

Malacky 

09.07.-13.07.2018, 1 dieťa 
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PARKOUR, FREERUN, GYMNASTIKA, denný letný tábor, Pohybovňa, Malacky 

09.07-13.07.2018, 1 dieťa 

Futbalový pobyt v Španielsku, o.nz. Integrácia 

16.05.-21.05.2018, 1 dieťa  

Penzión Lagáň, Radava, O.Z. Fantázia detí 

27.12.2017-05.01.2018, 12 detí 

27.12.2019-05.01.2018, 2 deti 

Letné a zimné tábory boli hradené z občianskeho združenia Združenie pre deti z DeD, ktoré je 

prijímateľom 2% z daní, zo sponzorských darov a zo štátneho rozpočtu. 

Deti sa zúčastnili aj pobytov „škola v prírode“ podľa ponuky jednotlivých škôl, príspevky za 

zariadenie boli hradené zo Združenia pre deti z DeD. Tiež individuálne futbalových 

sústredení. 

Ďalej sa deti zúčastnili ozdravných a liečebných pobytov:  

Liečenie, Dolný Smokovec, 16.08.-30.08.2018 – 9 detí 

Liečenie, Dolný Smokovec, 23.04.-04.05.2018 - 9 detí 

 

8 Krátkodobé ciele na rok 2019 

 

Pokračovať v napĺňaní už stanovených cieľov  

 Skvalitniť a zintenzívniť prácu vo vzťahu k deťom a mladým dospelým za účelom 

lepšej pripravenosti mladých dospelých smerom k budúcemu povolaniu a 

úspešnému osamostatňovaniu sa 

 Dôsledne aplikovať integračný a individuálny prístup  

 Pri práci s rodinou aplikovať komplexný prístup   

 Spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri vykonávaní 

ambulantných a terénnych opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately 

 Rozvíjať zamestnancov zariadenia 

 

 

 

 

           

                                                                                              

Mgr. Zdenka Klasová 

                                                                                             riaditeľka 


