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ÚVOD

Centrum sociálnych služieb Sibírka (ďalej „CSS Sibírka alebo Sibírka“)
je jedným zo 14 verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorého
zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Sociálne služby začal
poskytovať od 13. januára 1987, a od vtedy prešiel viacerými zmenami.
Jednak zmenami názvov, zmenou priestorov, ale aj celkovým
prístupom k poskytovaniu sociálnych služieb a rozšíreniu poskytovania
viacerých druhov služieb.
Rok 2021 bol naďalej poznačený pandémiou Covid 19, hygienickými
a bezpečnostnými opatreniami, obmedzeniami v bežnom prirodzenom
živote. Napriek tomu sme však v Sibírke hľadali možnosti, ako sa vrátiť
do bežného života a napĺňať naše vízie a poslanie.

Našou víziou je:

• vytvárať každému prijímateľovi sociálnych služieb také životné
podmienky, ktoré plne akceptujú jeho individualitu a jedinečnosť ,

• zlepšovať kvalitu ich života sprostredkovaním dostatočných
podnetov, ktoré v maximálnej možnej miere podporujú potenciálne
možnosti prijímateľa sociálnych služieb,

• sprevádzať prijímateľov sociálnych služieb počas ich života a pre
prijímateľov sociálnych služieb na celoročnej pobytovej forme v
možnostiach zariadenia vytvárať rodinné prostredie.

Veríme, že uplatňovaním hodnôt ako akceptácia, rešpektovanie
ľudskej dôstojnosti, empatiou, individuálnym prístupom, tímovou
prácou a to, že prijímateľ sociálnych služieb a jeho rodina sú vždy na
prvom mieste sa nám darí poskytovať plnohodnotne a kvalitné
sociálne služby.

CSS Sibírka poskytuje dva druhy sociálnych služieb

• Domov sociálnych služieb - sociálne služby na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
a nepriaznivého zdravotného stavu.

• Služba včasnej intervencie - sociálne služby na podporu rodiny

s deťmi.



Domov sociálnych služieb (ďalej „DSS“) poskytuje sociálne
služby pre cieľovú skupinu detí a dospelých od 6 rokov veku
do dovŕšenia dôchodkového veku. Ide o osoby
s viacnásobným postihnutím, teda kombináciu mentálneho,
telesného postihnutia alebo zmyslového postihnutia. Svoju
činnosť vykonáva na základe Zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
Zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č.
448/2008 Z.z.).

Celoročná 
pobytová forma

Týždenná 
pobytová forma

Ambulantná 
forma

18 prijímateľov 
sociálnej služby

12 prijímateľov 
sociálnej služby

8 prijímateľov 
sociálnej služby

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB



Štruktúra prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2021

V DSS sme ku dňu 31.12.2021 poskytovali sociálnu službu pre 38
prijímateľov sociálnej služby ,ktorí sú v VI. stupni odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby, z celkovej kapacity 38 prijímateľov sociálnej
služby.

Štruktúra PSS 
podľa pohlavia

Štruktúra PSS 
podľa veku



V januári 2021 sa nám uvoľnilo jedno miesto na ambulantnej forme,
ktoré sa podarilo obsadiť v júli na dobu určitú, ktorú sme ponúkli
prijímateľovi vedenému v našej evidencii žiadateľov. Po mesiaci tento
prijímateľ ukončil zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Toto uvoľnené
miesto sme ponúkli ďalšiemu uchádzačovi z evidencie ambulantnej
formy. Na týždennej pobytovej forme a celoročnej pobytovej forme bol
stav nezmenený a plne obsadený.
V roku 2021 sme prijali 14 žiadostí o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby. Na ambulantnú formu sa hlásili štyria uchádzači, na
týždenný pobyt jeden uchádzač a na celoročný pobyt sa prihlásilo deväť
uchádzačov.

Celkový počet žiadateľov v evidencii o poskytovanie sociálnej služby bol
k 31.12.2021v CSS Sibírka nasledovný:

Forma sociálnej 
služby

Ambulantná 
forma

Týždenná 
forma

Celoročná 
pobytová forma

Počet 
žiadateľov

2 15 31



CSS Sibírka v rámci zlepšenia poskytovania
sociálnych služieb poskytuje prijímateľom aj
„krátkodobú intervenčnú službu - KIS“. Účelom
tejto služby je pomoc rodine v krízovej situácii
alebo nevyhnutného odpočinku s cieľom udržania
fyzického a duševného zdravia. Je určená
prijímateľom, ktorí sú v Sibírke na týždennom
alebo dennom pobyte. KIS môžu naši prijímatelia
využiť 3-krát v roku, kde majú možnosť ostať u nás
aj cez víkend. Kvôli ochoreniu Covid 19 bola
krátkodobá intervenčná služba obmedzená.
I napriek týmto obmedzeniam sa nám podarilo
poskytnúť štyrom prijímateľom KIS.

Pri poskytovaní sociálnych služieb v DSS úzko
spolupracujú tímy z viacerých úsekov a pomáhajú
tak napĺňať naše poslanie. O tom ako vnímali rok
2021 sa podelia v nasledujúcich častiach.



Terapie a fyzioterapia

Ak dostaneme otázku, čo nám doba Coronová priniesla, väčšina z nás
hneď odpovie – obmedzenia. Áno. Pandemické opatrenia, obmedzenie
pohybu, cestovania, zákaz kultúrno – spoločenských aktivít....to všetko
sme prežívali aj v roku 2021. My sa však v tejto krátkej správe chceme
s vami podeliť o to, čo nám čas Covidu dal, aké nové výzvy nám
priniesol, ako nás učil flexibilite a kreativite v organizácii bežných
i výnimočných aktivít života našich prijímateľov.
Začiatok roka 2021 sme všetci riešili očkovanie – vybavovanie
mobilnej jednotky, súhlasy od opatrovníkov našich prijímateľov...
podarilo sa to a my sme zistili, akí sú naši klienti statoční.

Žili sme vlastne už druhý rok Covidu
a nielen v celej spoločnosti, ale
i v našom zariadení bolo poznať únavu,
znechutenie, vyčerpanosť, zúfanie
z toho, že nevidíte svetlo na konci
tunela. Poznali sme, že potrebujeme
povzbudenie, teplo ľudskej prívetivosti,
tak sme vo februári vyhlásili v Sibírke –
„Týždeň lásky“.
Najprv sme začali pre všetkých vyrábať
darčeky:



Keď prišiel spomínaný „Týždeň“, Sibírka sa zmenila na
galériu viditeľných i dobre skrytých citátov o láske.
Pracovníci súťažili o najväčší počet nájdených výrokov.
Každý deň sme pre prijímateľov i pracovníkov pripravili
sprievodné akcie, napr.:
• rozhovory na tému: „Kto je pre mňa blízky človek – komu

som ja v živote oporou...?
• vzájomné zdieľanie sa na tému o láske v známych

filmoch

Aj keď „Týždeň lásky“ skončil, 
veríme, že láska zostáva...

Obdobie „Fašiangov“ sme zakončili
pečením šišiek.
V marci sme už netrpezlivo čakali,
kedy budeme môcť ísť von, aspoň do
nášho areálu a zahrať si tam napr.
„Človeče, nehnevaj sa...“ Tak sme si
jedno také akurát pre nás – vyrobili.



Obdobie po Veľkej noci naši chlapci využili na „demonštráciu sily“.

Čakanie na jar, sme si spríjemňovali pin – pongom.



Keď začnú Majstrovstvá, sme v hokeji húževnatými fandami.

Pravidelnú grilovačku na privítanie leta sme tentoraz robili bez rodičov 
a priateľov. Jej súčasťou bol i ping- pongový turnaj pracovníkov Sibírky.



Odovzdávanie hodnotení
prijímateľov sme tento
rok riešili individuálne pri
vchode do zariadenia.

7. júla sme otvorili v priestoroch v
Úradu komisára pre osoby so
zdravotným postihnutím, dlho
očakávanú vernisáž obrazov
našich prijímateľov, ktoré vznikali
v kreatívnej dielni pod vedením
arteterapeutky Barbory Suchovej.

V lete sme navštívili farmu
v blízkosti Bratislavy a užívali si
kontakt s prítulnými zvieratami.

Tešili sme sa, že sa mohol uskutočniť Deň krivých zrkadiel, i keď
v netradičný deň i miesto. Okrem výrobkov našich prijímateľov sme
prítomným návštevníkom ponúkli možnosť vyskúšať si svoju
trpezlivosť i kreativitu.

Sme pyšní na tri z nás, ktoré
získali ocenenie od predsedu
Bratislavského samosprávneho
kraja.



V septembri sa už tradične uskutočňuje viacdňový pobyt našich
prijímateľov v prírode. Chceme, aby sa konečne nadýchali čistého
vzduchu a zažili nevšedné, neopakovateľné, nové a príjemné chvíle.
Oni sa na to tešia už týždne predtým a ešte dlho potom z toho
emotívne čerpajú.

Naše zariadenie tiež slúži ako
cvičné pracovisko pre študentskú
prax študentov Pedagogickej
fakulty. Tento krát sme mali
úžasné dievčatá – milé, ochotné,
nadané... no radosť s nimi
pracovať.

S letom sme sa rozlúčili
opäť chutnou grilovačkou.



November sme si okorenili Katarínskou 
zábavou

December je obľúbený pre svoje už
tradičné sviatky. U nás to nebolo
inak: prišiel aj Mikuláš s anjelom
a čertom.

Študenti Gymnázia na Metodovej ulici 
v Bratislave pripravili každému nášmu 
prijímateľovi vianočný darček 
i osobne ho priniesli k bráne Sibírky.

Najkrajšie sviatky v roku sme si pripomenuli Vianočnou besiedkou.
Už desiatky rokov ju robíme spolu prijímatelia, pracovníci, rodičia,
príbuzní, priatelia...tento rok sme sa nemohli všetci spolu stretnúť
ani v rámci zariadenia. Tak sme odohrali 2 kratšie verzie
Vianočného príbehu na oboch oddeleniach a na treťom sme
odpremiérovali celý program aj s kamerovaním pre príbuzných
našich klientov. Pre nás je pri takýchto akciách veľmi dôležitá
cesta, ktorá nás ku konečnému cieľu vedie. Tento rok sme sa tešili
so spoločného nácviku vianočných kolied nielen s pracovníkmi
terapeutického, ale i zdravotného úseku.



Pre nás bol rok 2021 teda rokom nových výziev skúšať veci
ináč, ako sme boli zvyknutí, pozerať sa na veci z inej
perspektívy hodnôt a hľadať na každej situácii niečo
pozitívne, povzbudzujúce, budujúce.
Tieto pravidelné aktivity nám v tom významne pomáhali:

Varenie - pečenie s klientami

Oslavy narodenín



Boccia

A určite vychádzky do okolia

“Prajeme sebe i všetkým ľuďom dobrej vôle, aby sme boli budúci rok 
zdravší, radostnejší, pokojnejší a navzájom láskavejší!”

Lenka Borošová, vedúca TDÚ

Briketovanie



Ošetrovateľská starostlivosť

Už druhý rok po sebe prežívame zaujímavé časy zahalené pandémiou.
Aj keď sme sa zďaleka ešte nezbavili covidovej pandémie, máme za
sebou ďalší rok plný noviniek, krásnych zmien a zážitkov. Rok 2021 sa
tiež niesol v znamení ochrany našich prijímateľov a zamestnancov.
Nepoľavili sme, a úspešne sme vďaka zocelenému tímu zdolávali
všetky výzvy.

Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení naďalej poskytujú
zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho
povolania podľa osobitného predpisu. ,,Áno, téma dnešných dní je
nedostatok odborných zamestnancov, ale my to zatiaľ zvládame...

Sestra je kompetentná a zároveň zodpovedá za primeranú úroveň
starostlivosti v súlade s potrebami prijímateľa a pri zohľadnení
prítomných rizík v rámci činností vyplývajúcich z jej kompetencií.

Pre zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti
o prijímateľa je sestra tá, ktorá deleguje činnosti aj na praktickú sestru,
sanitárov a opatrovateľov v rozsahu ich odbornej spôsobilosti, pričom
starostlivosť o prijímateľa je kontrolovaná sestrou. Ošetrovateľské
výkony, ktoré sestra realizuje pri poskytovaní ošetrovateľskej
starostlivosti, sú realizované v rozsahu odbornej spôsobilosti a
rozsahu praxe sestry stanoveného v platnom právnom predpise MZ
SR.



Povolanie sestra patrí medzi regulované povolania s povinnosťou
sústavného vzdelávania, tak sa vzdelávame...

• 05. 11. 2021 Konferencia Slovenskej spoločnosti paliatívnej
starostlivosti

• Vzdelávanie prebiehalo aj formou e learningu, a webinárov
prostredníctvom spoločností Convatec, Fidia, Nutricia, Nestlé, ...

Máme za sebou nezvyčajný rok, a:

• zaznamenali sme 0% incidenciu výskytu ochorenia COVID – 19,
počas celého roka u všetkých prijímateľov v našom zariadení

• nepretržite sme testovali prijímateľov, zamestnancov a príbuzných
na prítomnosť COVID - 19

• prijímatelia a niektorí zamestnanci absolvovali III. predpísané dávky
proti COVID - 19,

• s podporou MPSVaR sme v apríli opäť zabezpečili vitamíny ,,C“
a ,,D3“ pre prijímateľov a zamestnancov,



• v rámci projektu Erasmus +, sme navštívili zariadenie sociálnej
starostlivosti v Chorvátsku, kde sme sa vzdelávali a vymieňali si
skúsenosti a zručnosti v súvislosti s našou prácou,

• zúčastnili sme sa projektu firmy Sena Mikulášska besiedka, ktorá
sa konala online formou,

• Vďaka nadácii ZSE sme si plnili sen. Získali sme grant na nový
medicínsky nábytok do našej sesterskej miestnosti.

“Veríme, že aj ten nasledujúci rok nás náročné obdobie nezastaví
a budeme môcť pokračovať v ďalších prínosných projektoch vďaka
ucelenej práce, trpezlivosti a často krát aj nadľudských výkonov našich
kolegov.”

Andrea Kovárová, vedúca sestra



Služba včasnej intervencie ( ďalej „SVI“) poskytuje svoje služby
rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím od 0 do 7 rokov života.
SVI poskytujeme už od roku 2017 a našim hlavným cieľom je
podpora rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím v ich
prirodzenom prostredí. Veríme a máme aj skúsenosť, že rodiny s
dostatočnou podporou sa dokážu zorientovať v náročnej životnej
situácii a žiť podľa vlastných predstáv.

Poradcovia včasnej intervencie poskytujú rodine s dieťaťom so
zdravotným postihnutím súčasne tieto odborne činnosti: špeciálne
sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stimuláciu
komplexného vývinu dieťaťa, preventívne činnosti a komunitnú
rehabilitáciu. V priamej práci s rodinami to znamená:
• Sprevádzanie rodiny na ich životnej ceste
• Podporovanie rodiny pri hľadaní riešení
• Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa v bežných denných

aktivitách
• Poskytovanie informácií a konzultácií rodinám podľa ich potrieb
• Sprevádzanie rodiny pri zaškoľovaní v MŠ a ZŠ a konzultácie v

MŠ
• Tímová spolupráca s inými odborníkmi, ktorí pracujú s rodinou.

SVI sme v roku 2021 poskytovali ambulantnou, terénnou formou
a v dôsledku pokračovania pandémie aj prostredníctvom
telekomunikačných technológií.

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE



Významné aktivity v roku 2021

• Pravideľné mesačné zasielanie aktivít a tém na hry rodinám
prostrednícvom facebooku a mailu

• Zdieľanie rodín o aktivitách počas lockdownu cez facebook

• Dobrovoľníci v rámci dňa dobrovoľníctva
„Naše mesto“ skrášlili naše okolie

• Podarilo sa absolvovať mobility v rámci
projektov Erasmus+ (Grécko, Chorvátsko)

• „Čo je arteterapia“ – sme si sami
vyskúšali a dozvedeli od kolegyne, ktorá
Absolvovala kurz v Barcelone za podpory
projektu Erasmus+

• Vďaka podpore z grantov a darom sme
dovybavili SVI o masérsky stôl, stoly,
klimatizáciu, ohrievač, odbornú literatúru,
výtvarný materiál a rehabilitačné
pomôcky

• Po uvoľnení opatrení pravideľné
týždenné stretnutia „Kreatívne
tvorenie“

• Online vzdelávanie pre rodiny
a kolegov – „Čo je AAK?“

• Integrovaný tábor „Hravo v lete“
podporený Magistrátom hlavného
mesta Bratislava

• Pomáhali nám dobrovoľníci Pedro
a Francesca





Štatistika

K 31.12.2021 sme mali 

uzatvorenú zmluvu s 73 rodinami

Od vzniku SVI Sibírka 

sprevádzala dlhodobo 164 rodín

V roku 2021 sme rodinám venovali 

6.327,50 hodín, 73% terénnou formou
Nových rodín v roku 2021 

bolo 71

SVI poskytovali 6 poradcovia 

včasnej intervencie 

Pomáhali nám 4 dobrovoľníci 

a 1 študent praxoval

V roku 2021 sme dlhodobo 

sprevádzali: 117 rodín



Projekty a dary

V priebehu roku 2021 prebiehali viaceré projekty, ktoré nám pomohli
skvalitniť poskytované sociálne služby jednak samotným vybavením
prostredia, materiálom na aktivity a tiež podporou vzdelávania našich
zamestnancov.

V rámci projektov Erasmus+ sme mohli navštíviť partnerov v zahraničí
(Grécko, Chorvátsko, Cyprus) a získavať informácie o ich fungovaní
a inovatívnych metódach.

V roku 2021 sa tiež CSS Sibírka zapojilo do Národného projektu
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora
transformačných tímov, ktorý realizuje Implementačná agentúra
MPSVR SR v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo
v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného
zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU – Výskumným a
školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA.
Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov

zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie
daných zariadení, ktorej výsledkom budú transformačné plány
zapojených zariadení.

Darca Účel použitia

individuálny darca tlačiareň Brother DCP- L3550CDW

Nadácia Pontis OOPP Covid 19(rúška, dez. Teplomery)

Dobré ráno n.f.

sedačka SVI, farby arte SVI, mixér 2 ks, fén 2 ks, maliarske plátno 
11 ks, zvlhčovače vzduchu 2 ks, tlakomer 2ks, bavlnené plienky 
200 ks, pulzoximeter 2 ks, oprava vypaľovacej pece, Satro, 1 ks 

mobilná klimatizácia, terapeutické pomôcky, reproduktor, 
podbradníky, gril 2 ks, covid testy, vianočné ozdoby, 2 ks 

notebook, 1000 ks respirátor,

Meditrade s.r.o. Vyhrievaný masážny stôl

individuálny darca monitor Samsung

firemný darca - DC 
Pohodička

pre potreby SVI

Nadácia Pontis Naše mesto

Magistrát hl. mesta 
Bratislava

Integrovaný tábor



Darca Účel použitia

MČ Rača projekt "Učme sa navzájom - Život je štafeta" - SVI

individuálny darca "Život je umenie" - SVI

Nadácia EPH projekt "Kvalitné služby v kvalitnom prostredí" - SVI

MPSVR SR dotácia na podporu humanitárnej pomoci

individuálni 
darcovia

Rekreačno-výchovný pobyt pre klientov DSS

Magistrát hl. mesta 
Bratislava

projekt "Rodina"

Karas s.r.o vecný dar (podbradníky, doplnky k vozíkom, textilné pomôcky)

Neinvestičný fond 
Radosť

pomôcky s cieľom zlepšenia kvality

ATRIOS real estate 
s.r.o

materiál na arteterapiu

Pod Slavínom (MŠ) SVI - materiálno - technické zabezpečenie

SRRZ pri MŠ 
koniarkova

SVI - materiálno - technické zabezpečenie

Citybabycare o.z. SVI - materiálno - technické zabezpečenie



Ročná účtovná uzávierka

Finančné prostriedky na prevádzku sme dostali rozpočtovým opatrením od nášho
zriaďovateľa - Bratislavského samosprávneho kraja.

Finančné prostriedky - dary sme získali z projektov, grantových výziev a od
firemných alebo individuálnych darcov a boli použité v súlade s darovacími alebo
grantovými zmluvami. Všetky dary a granty sú používané na zlepšenie kvality
života prijímateľov našich sociálnych služieb.

V roku 2021 sme sa pomaly spamätávali z pandémie a postupne sme znovu
obnovovali naše služby tak, ako sme boli zvyknutí v časoch pred ňou. Značnú časť
našich výdavkov aj tento rok tvorili faktúry za dezinfekcie, hygienu, ochranné
prostriedky a rôzne pomôcky pre zdravotníkov.

Približne od polovice roka sme v rámci Včasnej intervencie znovu začali
poskytovať terénnu službu rodinám s deťmi, rozbehli sme dočasne pozastavené
vzdelávanie našich zamestnancov v rámci projektov Erasmus.

Podarilo sa nám (s menšími problémami) vymeniť vchodové dvere do Domova
sociálnych služieb, cez ktoré k nám každodenne prichádzajú naši klienti. Koncom
roka sme zakúpili aj nové moderné zdvižné kazety k stropnému zdvižnému
zariadeniu, takže pomoc našim klientom pri každodenných činnostiach sa
opatrovateľkám a opatrovateľom zjednodušila.

Náš zriaďovateľ - Bratislavský samosprávny kraj v rámci verejného obstarávania
vysúťažil lepšie ceny za dodávanie pohonných hmôt, elektrickej energie, plynu,
stravovacích kariet pre zamestnancov či kancelárskeho materiálu, k týmto
ponukám sme sa pripojili čiastkovými zmluvami.

Aj počas tohto roka sme s radosťou prijali materiálne a finančné dary od
individuálnych aj firemných darcov, ktoré sme využili pri každodennej starostlivosti
o klientov a zjednodušenie či zmodernizovanie práce našich zamestnancov.

Všetkým našim darcom a podporovateľom veľmi ďakujeme za pomoc.

Ak sa k nim chcete pripojiť aj vy, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek čiastky
na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755, do poznámky pre
príjemcu stačí uviesť "dar".



Príjmy za rok 2021

Príjmy od klientov 67,078.17 €

Príjmy od klientov SVI 4,162.00 €

Príjmy od VšZP 2,659.80 €

Príjmy z vratiek a dobropisov 0.00 €

Dotácie z MPSVaR 47,933.60 €

Príjmy z darov 83,884.50 €

Spolu 205,718.07 €

Výdavky za rok 2021

Mzdy 746,627.22 €

Poistné a príspevok do poisťovní 262,123.33 €

Cestovné náhrady 61.70 €

Energia, voda a komunikácie 18,996.71 €

Materiál 40,633.98 €

Dopravné 5,784.05 €

Rutinná a štandardná údržba 5,540.43 €

Nájomné za nájom 2,827.91 €

Služby 108,293.38 €

Transfery jednotlivcom 9,981.56 €

Obstaranie kapitálových aktív 0.00 €

Cestovné náhrady - dar 29,870.50 €

Materiál - dar 5,789.26 €

Služby - dar 1,716.00 €

Spolu 1,238,246.03 €

Majetok k 31.12.2021

Pozemky 627,447.40 €

Stavby 1,358,562.96 €

Stroje, prístroje, 
zariadenia

171,291.54 €

Motorové vozidlá 62,281.55 €

Spolu 2,219,583.45 €

Záväzky k 31.12.2021

Neuhradené faktúry 6,691.12 €

záväzky boli uhradené v januári 2022

Pohľadávky k 31.12.2021

Príjmy od klientov 5,589.07 €

pohľadávky boli uhradené v januári a 
februári 2022



ĎAKUJEME
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