Výročná správa
za rok 2015

Detský domov Prešov
Požiarnická 3

ZÁKLADNÉ ÚDAJE k 31.12.2015:

Názov DeD: Detský domov Prešov
Adresa: Požiarnická 3, Prešov
Počet zamestnancov: 98
Kapacita: 98
Priestorové usporiadanie : Kmeňová budova a 1 RD
Počet skupín a zloženie : 9, z toho




2 SS
6 ŠSS s ošetrovateľskou starostlivosťou
1 ŠSS s opatrovateľskou starostlivosťou

Meno riaditeľa: Mgr. Dana Krištofová
Kontakt : 0905840541, 0512433011
riaditel.presov@ded.gov.sk

Stratégia
Je naším zámerom
• rozvíjať vlastných zamestnancov,
• zapájať rodiny
• prizývať k spolupráci odbornú verejnosť
• vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa pre jeho rozvoj a samostatnosť

Rozvíjame vlastných zamestnancov
1.Počet zamestnancov celkom - 98
Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do




plánu vzdelávania - 72
do plánu kontinuálneho vzdelávania - 6
do plánu supervízie - 92

2. Počet hodín supervízie - individuálnej 60, skupinovej 78
3. Realizované vzdelávacie aktivity zamestnancov:
Interné vzdelávanie:




Odborné semináre pre sestry, vychovávateľov a odborných zamestnancov v detskom
domove
Vrodené vývojové chyby srdca vyžadujúce chirurgickú korekciu - ošetrovateľská
starostlivosť o takéto dieťa
Životospráva v detskom veku





















Motivácia - kľúč k rozvoju osobnosti dieťaťa
Encephalitída - etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľská starostlivosť
Využitie metódy therasuit u detí s DMO
Dojčenie - predčasné odstavovanie
Kožné ochorenia v detskom veku
Atopický ekzém - ošetrovateľská starostlivosť
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s cirhózou pečene
Otravy v detskom veku
Canavanova choroba - etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľská starostlivosť
Popáleniny v detskom veku - prvá pomoc, ošetrovateľská starostlivosť
Prevencia sexuálneho zneužívania
Infekcie močových ciest, urosepsa - ošetrovateľská starostlivosť
Prevencia šikanovania
Vrodené vývojové chyby GITu
Vývin reči v detskom veku
Hirschsprungova choroba - ošetrovateľská starostlivosť
Náhradná rodinná starostlivosť - legislatíva
Praktická ukážka výchovného zamestnania s deťmi v pracovnej výchove
Výchovné programy pre deti s poruchami správania

Externé vzdelávanie:




















Snoezelen - MSE (Prešov, DSS Vodárenská)
Metódy práce s pôvodnou a náhradnou rodinou (Košice, cez projekt ústredia)
Metodické stretnutie psychológov (Svidník)
Využitie projektívnej hry pri emočných poruchách (Prešov, Šariš park, cez projekt
ústredia)
Poruchy správania (Poprad, cez fórum riaditeľov DeD)
Psychosexuálny vývin (Prešov, organizoval Návrat)
Kurz prvej pomoci (Prešov, DeD)
Metodické stretnutie psychológov prešovského kraja (Prešov)
Terapia hrou (Martin )
Sandplaying- práca s pieskom (cez Návrat Žilina)
Diagnostika prostredníctvom projektívnych techník ( Košice )
Vzdelávací workshop k transkultúrnemu prístupu ( Prešov )
Tréning zvládania agresívnych techník ( Prešov )
Prvé koordinačné stretnutie k problematike násilia na deťoch ( Prešov )
Pracovné stretnutie k téme spolupráce pri vykonávaní opatrení SPOaSK ( Stará
Ľubovňa )
Teambuilding ( Košice )
Metodické stretnutia špeciálnych a liečebných pedagógov
Metodické stretnutia psychológov
Metodické stretnutia pre oblasť výchovy

4. Účasť na konferenciách







Konferencia Mosty k rodine Častá-Papiernička
Konferencia Mosty k rodine Košice
Konferencia Mosty k rodine Banská Bystrica
Celoslovenská konferencia sociálnych pracovníkov detských domovov
Celoslovenská konferencia vychovávateľov detských domovov
Celoslovenská konferencia odborných zamestnancov detských domovov

Zapájame rodiny
1.Analýza odchodu detí z DeD






Sanácia
NRS –NOS
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5
4
0
0
8

2. Výška FP 631 – na návštevy do rodiny – 0

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
1. Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť)
 oslavy 70. výročia založenia DeD
 články v miestnej tlači o výročí DeD
 články v miestnej tlači o zapájaní detí do komunitného života
 reportáže TV JOJ a TV Markíza – zapájanie detí do komunitného života

2. Organizované aktivity v DeD a mimo DeD















Fašiangové masky“ – popoludnie so seniormi na Cemjate
Hvezdáreň a planetárium – rozprávka pod umelou hviezdnou oblohou
Korčuľovanie - návšteva zimného štadiónu Prešov
Karneval
Kreatívne popoludnie v Zariadenie pre seniorov na Veselej v PO – „varíme puding“
„Tanec snov“ – návšteva televízie v BA
Kreatívne popoludnie v Zariadení pre seniorov na Veselej v PO
Návšteva kultúrneho podujatia v meste PO
70. výročie založenia DeD – príprava a vystúpenie detí
Športové hry detí z detských domovov 2015 Svidník
MŠ Bernolákova – príprava na vystúpenie
Začiatok spolupráce s klubom Akademik – rýchlokorčuľovanie – členstvo v klube
MDD Kaufland – hry, súťaže, kolotoče
„Dni mesta Prešov“ – vystúpenie „Módna prehliadka“


























Deň detí v zariadení – športové a kultúrne podujatie pre deti z DeD
Návšteva Ekoparku – popoludnie so seniormi z Veselej
„Mimoni“ - rozprávkové popoludnie v Cinemaxe Prešov
„Popoluška“ – „dámska jazda“ s dievčatami z DeD
Návšteva „Caraffovej galérie v Prešove“ – výstava malieb
Návšteva detského centra „Bublina“
Návšteva veže Konkatedrály sv. Mikuláša spojená s prednáškou – dobrovoľníci
„Maľujeme na plátno“ – kreatívna akcia s dobrovoľníkmi
„Opekačka“ so seniormi na Cemjate
Hvezdáreň a planetárium – sledovanie rozprávok v prednáškovej miestnosti
Návšteva detských táborov – Očkolandia, Orava,
rekreačný pobyt na Domaši
začiatok spolupráce s Junior klub karate Prešov – 5 deti
Mikuláš
„Obchodovanie s ľuďmi“ – externá prednáška pre deti v rámci prevencie
„Cesta do tmy“ – moderné protidrogové divadlo
„Smejko a Tanculienka“ – hudobné vystúpenie pre deti
Halloweenský karneval
Hudobná rozprávka pre deti
Vianočná kapustnica pre deti (OZ Sociálny Prešov)
„Stromček prianí“ – OC MAX – vystúpenie detí
„Pizza pre deti“ (reštaurácia Gurmán)
Zábavné popoludnie pre deti s TV MEDIÁLKA
začiatok spolupráce s TJ SLAVIA PU – oddiel Juda – 2 deti

3. Projekty a sponzorstvo






Karpatská nadácia – „Tu žijeme a pomáhame“
projekt VEGA – pravidelné tematické stretnutia so seniormi
finančná podpora – viď príloha - Správa o hospodárení DeD
materiálna podpora ZOC MAX Prešov
materiálna podpora TESCO Vukov, Prešov

4. Ocenenie a úspechy
Zamestnanci:



Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre M. Dufalovú, koordinátorku
ošetrovateľskej starostlivosti
Ocenenie prezidenta SR „Biele srdce“ pre Mgr. B. Salokovú, sestru

Deti:


Karate žiacka liga pretek Košice – 2. miesto Manuel Laci

Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
1.




Školy
základná škola - 13
špeciálna základná škola - 29
stredná škola - 3

2. Záujmová činnosť
 počet detí - 9
3. Počet detí, navštevujúcich rodinu
 počet detí – 6
4. Letné tábory
 počet detí 38
5. Pohľadávky
 k 31.12.2015 – 131.515,78 €/92 rodičov

Prílohou výročnej správy je Správa o hospodárení Detského domova v Prešove,
požiarnická 3 k 31.12.2015.

Spracovali: Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka DeD
Mgr. Monika Haraksimová, vedúca úseku starostlivosti DeD

Príloha:

Detský domov Prešov na základe Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Vyhlášky MPSV
a R SR č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona č. 305/2005 Z. z.
poskytuje komplexnú výchovno – zdravotnú starostlivosť deťom nahrádzajúcu prirodzené
rodinné prostredie.
Deťom poskytujeme starostlivosť na 2 samostatných skupinách a na 7 špecializovaných
skupinách. Detský domov zamestnáva 18 profesionálnych rodičov, ktorí k 31.12.2015
poskytovali starostlivosť 31 deťom.
Schválená kapacita DeD je 98 miest.
K 31.12.2015 bola kapacita plnená na 99,27 %.
K 31.12.2015 bolo v zariadení umiestnených 97 detí, z toho 43 dievčat a 54 chlapcov.
V priebehu roka.2015 bolo prijatých 19 detí, prepustených 17 detí, z nich:
-

umiestnených do rodín na osvojenie
do pestúnskej starostlivosti - NOS
prepustených do vlastných rodín
umiestnených do iných zariadení
preložené na detské oddelenie, kde zomreli

Veková štruktúra detí k 31.12.2015:
0 – 1 roky
1 – 3 roky
3 – 6 rokov

18 detí
16 detí
18 detí

6 – 8 rokov
8 - 10 rokov
10 – 15 rokov
15 – 17 rokov
nad 18 rokov

14 detí
8 detí
18 detí
4 detí
1 dieťa

0
4
5
0
8

Rozpočtové príjmy :
Výška rozpisu príjmov na rok 2015 bola pôvodne vo výške 18 934,00 €. K 31.12.2015 bola
táto čiastka upravená na celkovú čiastku plánovaných príjmov 31 251,33 €.
Celkové plnenie príjmov k 31.12.2015 bolo vo výške 50 360,45 €, ktorá zahŕňa aj čiastku
mimorozpočtových zdrojov –darov a grantov vo výške 19 109,12 €. Plnenie príjmov bez
mimorozpočtových zdrojov bolo vo výške 31 251,33 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 100
%.

Plnenie príjmov pozostáva z týchto príjmov:


z úhrad za prenájom nebytových priestorov pre súkromné ambulancie a prenájom
plochy pre nápojový automat. Celková čiastka týchto príjmov bola vo výške
11 622,16 €,



z príjmov výživného, ktoré bolo prijaté od rodičov jednotlivých detí v celkovej výške
18 616,52 €,



čiastka príjmov bežné granty vo výške 19 109,12 € bola prevedená z účtu bežných
darov a grantov. Táto čiastka bola použitá vo výdavkoch po navýšení rozpočtu ako
mimorozpočtové zdroje,



čiastka 135,35 € je príjem ŠR za odpredané osobné motorové vozidlo Š Felícia, ktoré
bolo po vyradení z evidencie HM ponúknuté ako prebytočný majetok štátu k predaju,



ďalšiu časť príjmov tvorí čiastka 877,30 € prijatá prevodom z výdavkového účtu ako
vrátka z minulých rokov.


Finančné prostriedky na tomto účte pozostávajú z týchto príjmov:
 vrátený preplatok za elektrickú energiu, Sabinovská ul.107 vo výške 843,87 €
 preplatok za plyn- kuchyňu vo výške 33,43, €.
Rozpísaný rozpočet
k 01.01.2015

Upravený rozpočet
Plnenie rozpočtu
k 31.12.2015
k 31.12.015

18 934,00 €

Kapitálové výdavky

31 251,33 €

31 251,33 €

:

Na rok 2015 sme mali pridelené kapitálové výdavky vo výške 14 280,00 € na rekonštrukciu
elektroinštalácie rodinného domu na Sabinovskej ulici. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo
v celkovej výške 14 279,02 €. Faktúra za samotnú rekonštrukciu elektroinštalácie bola vo
výške 13 979,02 €. Ďalšia faktúra uhradená z pridelených kapitálových prostriedkov bola vo
výške 300,00 € za autorský dozor.

Bežné výdavky :

Detský domov Prešov ako rozpočtová organizácia mala na rok 2015 schválený rozpočet
bežných výdavkov v celkovej výške 1 403 133,00 €. Tento rozpočet bol v priebehu roka
zriaďovateľom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave upravený na konečnú
čiastku rozpočtu 1 674 153,00 €.
Prehľad schváleného a upraveného rozpočtu a jeho čerpanie:
Položka
610- Mzdy, platy,
náhrady a OOV
620 – Odvody
poistného
630 – Tovary a
služby
640 - Transfery
Spolu

Schválený
rozpočet (€)
778 941,00

Upravený
rozpočet (€)
879 394,00

Čerpanie
rozpočtu (€)
879 394,00

272 240,00

316 131,00

316 126,72

270 757,00

372 385,00

372 385,00

81 195,00
91 963,00
91 960,96
1 403 133,00 1 659 873,00 1 659 866,68

A. MZDY, PLATY A OOV




schválený stav zamestnancov k 01.01.2015
schválený stav zamestnancov k 31.12.2015

98
98




priemerný evidenčný počet prepočítaný za rok 2015
evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu

100
100

V priebehu roka 2015 nedošlo k úprave stavu zamestnancov.
Pôvodná výška schváleného rozpočtu na mzdy bola vo výške 778 941,00 €. Navýšenie
rozpočtu bolo z dôvodu zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v zmysle nariadenia vlády č. 393/2014 Z.z.. zo dňa 17.12.2014, účinné od
01.01.2015. Podľa tohto nariadenia boli úpravy platových taríf k 01.01.2015 a k 01.07.2015.
Ďalšie zvýšenie rozpočtu na mzdy bolo v priebehu roka na základe žiadosti o navýšenie
rozpočtu z dôvodu vyplácania jubilejných odmien pri príležitosti 50 rokov života. Na celkovú
výšku upraveného rozpočtu na mzdy, platy a OOV k 31.12.2015 došlo po pridelení čiastky
určených na vyplatenie odmien na motiváciu pre všetkých zamestnancov.
Čerpanie na položkách miezd k 31.12.201 bolo vo výške upraveného rozpočtu t.j. 879 394,00
€.

B. POISTNÉ A PRÍSPEVOK ZAMESTNÁVATEĽA DO POISŤOVNÍ

Schválená čiastka rozpočtu na rok 2015 bola vo výške 272 240,00 €. K 31.12.2015 bola táto
čiastka upravená na 316 131,00 €. Výška prideleného rozpočtu sa odvíja od výšky rozpočtu
na mzdy, platy a OOV. V tejto čiastke je zahrnutá aj výška príspevku zamestnávateľa do
jednotlivých DDS u zamestnancov, ktorí majú uzavreté zmluvy s DDS. V priebehu roka 2015
bola výška príspevku zamestnávateľa do jednotlivých DDS vo výške 2 % z hrubého príjmu
každého zamestnanca jednotlivo.
Výška príspevku zamestnávateľa do DDS bola za rok 2015 7 851,69 €. Príspevky
zamestnávateľa do Sociálnej a zdravotných poisťovní za rok 2015 boli vo výške 308 275,03
€.
K 31.12.2015 bolo celkové čerpanie tejto položky vo výške 316 126,72 €.
K 31.12 2015 na tejto položke nevykazujeme dlh voči žiadnej z poisťovní.

C. TOVARY A ĎALŠIE SLUŽBY

Pôvodná výška schváleného rozpočtu na rok 2015 na položke 630 bola vo výške 270 757,00
€. Výška upraveného rozpočtu k 31.12.2015 bola 372 385,00 €.

Rozpis rozpočtu podľa jednotlivých podpoložiek:

Položka
rozpočtu

Schválený rozpočet
k 01.01.2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

631
632
633
634
635
636
637

1 017,00 €
98 855,00 €
89 612,00 €
9 828,00 €
6 900,00 €
1 000,00 €
63 545,00 €

1 661,06 €
86 993,60 €
113 508,54 €
9 875,41 €
71 292,57 €
904,41 €
88 149,41 €

Čerpanie rozpočtu
k 31.12.2015
1 661,06 €
86 993,60 €
113 508,54 €
9 875,41 €
71 292,57 €
904,41 €
88 149,41 €.

Čerpanie k 31.12.2015 položky 630 je vo výške upraveného rozpočtu 372 385,00 €. Na bežné
výdavky boli použité aj mimorozpočtové zdroje vo výške 19 109,12 €. Celkové čerpanie
bežných výdavkov vrátane mimorozpočtových zdrojov bolo vo výške 391 494,12 €.

631 – c e s t o v n é
Rozpočet k 31.12.2015 na tejto podpoložke bol upravený na výšku 1 661,06 €.
Na tejto podpoložke je zúčtované vyúčtovanie cestovného a stravného pri pracovných cestách
našich zamestnancov, ktorí sa zúčastnili rôznych školení, porád a pracovných konferencií
organizovaných Fórom riaditeľov a zamestnancov DeD organizovaných v spolupráci s
Ústredím PSVaR. Táto položka čerpania rozpočtu zahŕňa vyplatené stravné pri pracovných
cestách našich zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú ako doprovod detí na jednotlivé vyšetrenia v
Bratislave.
Celkové čerpanie k 31.12.2015 je vo výške upraveného rozpočtu 1 661,06 €.

632 – e n e r g i e , v o d a a k o m u n i k á c i e
Rozpočet tejto podpoložky na rok 2015 upravený na celkovú výšku 86 993,60 €.
Výdavky rozpočtu položky 632 boli použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, plyn,
vodné – stočné. Ďalšiu časť čerpania rozpočtu tejto položky tvoria úhrady poplatkov za
poštové a telekomunikačné služby, na komunikačnú infraštruktúru.
Výška čerpania tejto položky rozpočtu je 86 993,60 €.
Čerpanie na tejto podpoložke je znížené o výšku úhrad za služby spojené s nájmom
a prenájmom nebytových priestorov. Výška týchto úhrad je určená v uzavretých Zmluvách
o prenájme a najme nebytových priestorov.

633 – m a t e r i á l

a služby

Rozpočet podpoložky 633 bol k 31.12.2015 vo výške 113 508,54 €.
V rámci čerpania výdavkov tejto položky bolo zakúpené na jednotlivé samostatné skupiny,
ako aj špecializované skupiny a priestory celého zariadenia interiérové vybavenie podľa
potrieb jednotlivých skupín a celého zariadenia. Boli zakúpené postele pre deti, prebaľovacie
pulty, policové a jedálenské zostavy, koberce a záclony. V tejto položke sú zahrnuté aj
výdavky na vertikálne žalúzie, ktoré boli zakúpené na okná na jednotlivých skupinách, kde
boli menené okná a v priestoroch zariadenia, kde to bolo nevyhnutné. Celkové čerpanie na
zabezpečenie interiérového vybavenia jednotlivých skupín a ostatných priestorov bolo vo
výške 21 377,61 €.
V priebehu roka 2015 prešli na samostatné hospodárenie aj špecializované skupiny, ktoré
poskytujú starostlivosť ťažko zdravotné postihnutým deťom. Preto bolo potrebné zakúpiť na
bezproblémové zabezpečenie spracovania potrebnej dokumentácie počítače a tlačiarne. Ďalší
počítač bol zakúpený na ekonomický úsek, kde bol vyradený pôvodný nefunkčný počítač.
Výška čerpania rozpočtu na zakúpenie výpočtovej techniky bola vo výške 2 038,80 €.

Na jednotlivé samostatné skupiny boli zakúpené po vyradení nefunkčných elektrospotrebičov
nové elektrospotrebiče (biolampa, inhalátor, sporáky, práčky, sušičky prádla a mikrovlne
rúry). Celkový výška týchto výdavkov je 5 887,94 €.
Ďalšiu časť čerpania tejto podpoložky tvoria výdavky na realizované nákupy oblečenia pre
detí, zakúpenia vecných darov pre detí, nákup čistiacich prostriedkov vrátané nákupu
jednorazových plienok, nákup kancelárskych potrieb a tlačív. V tejto položke sú zahrnuté aj
výdavky za nákup kyslíka, ktorý v našom zariadení využívame pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti naším zdravotne postihnutým klientom. Časť výdavkov tejto položky bola
použitá na zakúpenie údržbárskeho a stavebného materiálu, ktorý využili naši zamestnanci
v rámci svojpomocných prác pri úprave a maľovaní interiéru.
Výška výdavkov spomínaného spotrebného materiálu bola v celkovej výške 41 813,23 €.
Ďalšiu časť výdavkov tvoria výdavky za predplatné časopisov pre detí a taktiež za odborné
časopisy pre zamestnancov. V priebehu roka v tejto položke sú zahrnuté aj výdavky na
zakúpenie psychodiagnostických testov a odbornej literatúry podľa odporúčania, ktoré nám
zaslalo Ústredie PSVaR Bratislava. Výška čerpania tejto položky bola 1 164,40 € .
Ďalšou zložkou výdavkov tejto podpoložky sú výdavky za potraviny. Potraviny si v rámci
samostatného hospodárenia zabezpečujú všetky skupiny samostatné. Celková výška čerpania
položky na potraviny je vo výške 40 889,04 €.
Ostatné výdavky čerpania rozpočtu tejto položky sú výdavky na pracovné odevy a obuv vo
výške 194,00 €, výdavky na benzín do kosačky ako zdroj energie vo výške 41,01 € a výdavky
na reprezentačné výdavky vo výške 99,51 €.
Celkové čerpanie na tejto podpoložke k 31.12.2015 bolo vo výške 113 508,54 €.
634 – d o p r a v n é
Rozpočet tejto podpoložky bol k 31.12.2015 vo výške 9 875,41 €.
Výdavky tejto podpoložky sú spojené s prevádzkou a údržbou áut Š Felícia , Š Fabia Opel
Vivaro a Mazda. Výška čerpania tejto podpoložky pozostáva z výdavkov na nákup
pohonných hmôt, na nevyhnutné servisné práce, povinné zmluvné a havarijne poistenie
motorových vozidiel a parkovné.
Tieto auta v správe DeD využívame na prepravu našich klientov do jednotlivých školských
zariadení a na prepravu deti na jednotlivé odborné vyšetrenia. Autá sú využívané aj
zamestnancami na služobné účely pri návštevách profesionálnych rodín alebo pri služobných
cestách na konferencie a porady organizované Fórom riaditeľov a zamestnancov DeD
a Ústredím PSVaR v Bratislave. V priebehu roka 2015 bolo z užívania vyradené auto Š
Felícia. Po vyhlásení za prebytočný majetok štátu bolo v decembri odpredané.
Celkovo bolo v roku 2015 nabehaných 40 119 km (Š Felícia 159 km, Š Fabia 5 109 km, Opel
Vivaro 18 826 km, Mazda 16 025 km).
Celkové výdavky položky 634 spojené s používaním týchto motorových vozidiel
predstavovali čiastku 9 875,41 €.

635 – r u t i n n á a š t a n d a r d n á ú d r ž b a
Schválený rozpočet podpoložky 635 na rok 2015 bol vo výške 6 900 €. Rozpočet z úrovne
Ústredia PSVaR bol upravený o čiastku účelovo určenú na opravu budovy (oprava strechy
a výmena okien na časti budovy). Upravený rozpočet bol k 31.12.2015 vo výške 71 292,57 €.
V roku 2015 boli na tejto podpoložke čerpané finančné prostriedky na štandardné opravy
a údržbu výpočtovej techniky, elektrospotrebičov, pračiek a sušičiek na jednotlivých
skupinách. V rámci čerpania tejto podpoložky boli použité na nevyhnutné bežné a porevízne
opravy výťahov a kotolne. Čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov bolo vo výške
pridelených prostriedkov – výmena okien vo výške 28 595,18 €, oprava strechy na časti
budovy spojená s výmenou strešnej krytiny vrátane opravy hromozvodov vo výške 28 418,30
€.
Celková čiastka čerpania tejto podpoložky bola vo výške upraveného rozpočtu 71 292,57 €.

636 – n á j o m

a prenájom

Rozpočet na rok 2015 bol vo výške 904,41 €.
Zahŕňa výdavky spojené s nájmom za kyslíkové fľaše, ako aj čerpanie za prenájom
protišmykovej rohože, ktorá je umiestnená pri vstupe do budovy.
Čerpanie na tejto podpoložke k 31.12.2015 je vo výške 904,41 €.

637 – o s t a t n é t o v a r y a s l u ž by

Rozpočet na rok 2015 tejto podpoložky bol 88 149,41 €.
Táto čiastka zahŕňa:


výdavky za školenia, kurzy a semináre, na ktorých sa zúčastňujú naši zamestnanci.
V čerpaní tejto položky sú zahrnuté výdavky za supervízie, ktoré v našom zariadení
prebiehali počas celého roka formou individuálnych alebo skupinových supervízií.
Úhrada za zrealizované supervízie bola formou preplatených faktúr alebo na základe
uzavretých dohôd. Celková výška poplatkov za supervízie za rok bola 4 943,00 €. Za
supervízie bola z položky školenia, kurzy semináre uhradená čiastka 1 651,00 €



prídel do sociálneho fondu , ktorý naša organizácia realizuje vo výške 1,05 % z
výšky vyplatených miezd všetkých zamestnancov












úhrady za revízie budovy, kotolne a výťahov, ktoré boli vykonané v zmysle platných
noriem a predpisov
ďalšie výdavky sú poplatky poistného za škody, poistného za poistený majetok
zariadenia
vyplatená výška dohôd. V priebehu roka 2015 bolo za supervízie vyplatené formou
dohody o vykonaní supervízií 3 292,00 €
poplatok za vývoz odpadu
poplatky za cestovné našich klientov, poplatky za stavu detí umiestnené v materských,
základných a stredných školách
výdavky vynaložené na stravovanie zamestnancov použité úhradou 55 % z nominálnej
hodnoty elektronický stravných poukážok, ktorými zabezpečujeme stravovanie
zamestnancov. Hodnota stravných poukážok na rok 2015 bola vo výške 3,30 €
ďalšou čiastkou čerpania tejto podpoložky je výška úhrady splátok dane
z nehnuteľnosti v zmysle zákona SNR č. 511/1992 Zb. z. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
ďalšou časťou čerpanie tejto podpoložky boli úhrady za pobyty detí v táboroch
v čase letných prázdnin

Celkové čerpanie tejto položky bolo vo výške 88 149,41 €.

640 – b e ž n é t r a n s f é r y

Rozpočet tejto podpoložky bol vo výške 91 963,00 €.
Čerpanie zahŕňa výdavky za :






odstupné vyplatené zamestnancom, s ktorými bol ukončený pracovný pomer zo
zdravotných dôvodov vo výške 8 331,00 €,
odchodné vyplatené zamestnancom, ktorí ukončili pracovný pomer z dôvodu odchodu
do dôchodku vo výške 2 162,00 €,
výdavky určené na výplatu vreckového pre detí, ktorým podľa zákona príslušná
čiastka vreckového patrí – 7 082,20 €,
výdavky na preplatenie náhrad 1.-10. dňa PN-ky naším zamestnancom, ktoré prepláca
zamestnávateľ vo výške 1 306,12 €,
príspevky na stravu detí, ktoré majú nariadenú ústavnú starostlivosť, sú na povolenom
pobyte u rodičov, alebo v predadopčnej starostlivosti budúcich náhradných rodičov a
príspevky vyplácané do jednotlivých profesionálnych rodín. Naše zariadenie
zamestnáva 18 profesionálnych rodičov, ktorí mali k 31.12.2015 v starostlivosti 31
detí. Výška vyplatených príspevkov bola 73 079,64 €.

Celkové čerpanie rozpočtu položky 640 bolo vo výške 91 960,96 €.

D. POHĽADÁVKY A ZÁVAZKY

Pohľadávky
Výška pohľadávok k 31.12.201 je 131 963,90 €.
Pohľadávky vo výške 131 515,78 € je nedoplatok výživného za detí, ktoré majú výšku
úhrady určenú súdom. V priebehu roka 2015 bolo na základe návrhov v opodstatnených
prípadoch rozhodnuté o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok v celkovej výške
80 932,49 €.
Ďalšia pohľadávka vo výške 448,12 € je pohľadávka za nájom nebytových priestorov, ktorú
vykazujeme voči Občianskemu združeniu „Pomoc obetiam násilia“. Aj napriek vynaloženej
snahe sa nám túto pohľadávku nepodarilo k 31.12.2015 vymôcť.
Záväzky
K 31.12.2015 naše zariadenie nevykazuje žiadne záväzky.
E. SPONZORSKÝ ÚČET
Počiatočný stav sponzorského účtu k 01.01.2015 bol vo výške 6 662,13 €.
V priebehu roka 2015 boli príjmy na účte darov a grantov v celkovej výške 18 932,55 €.
Najvyššou čiastkou príjmov sponzorských prostriedkov tvoril výťažok z projektu televízie
JOJ „Tanec snov“, v ktorom Natália Kubíčková vysnívala pre naše zariadenie ihrisko
a základne vybavenie do multisenzorickej miestnosti. Výška tohto príspevku bola 14 744,39
€. Ďalšiu časť príjmov tvorili tieto príjmy sponzorských darov:









Červený kríž Uzovský Šalgov
217,00 €
PeadDr. Monika Kormaniková
200,00 €
Peter Bako
100,00 €
spoločnosť NUTRICIA, s.r.o., Bratislava. 761,00 €
Anna Mihalíková
300,00 €
Hudobné vydavateľstvo FORZA MUSIC
11,00 €
Artantikvariát - benefičná dražba
825,00 €
Nadácia pre detí Slovenska
1 730,00 €.

Celkové výdavky sponzorského účtu za rok 2015 boli vo výške 19 109,12 €. Čiastka čerpania
mimorozpočtových zdrojov bola použitá na vybudovanie ihriska a zariadenie multisenzorickej
miestnosti vybavenej prvkami Snoezelen.
Na sponzorskom účte evidujeme k 31.12.2015 zostatok vo výške 6 485,56 €.

F. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

V priebehu roka 2015 nebola vykonaná žiadna kontrola vonkajšími kontrolnými orgánmi.
V rámci plánu vnútorných kontrol v našom zariadení sú vykonávané kontroly na jednotlivých
úsekoch a bežné finančné kontroly účtovných dokladov v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
V rámci kontrol a revízií zariadení boli vykonané bežné zákonom stanovené revízie a
prehliadky nevyhnutné k bezpečnej prevádzke elektrických zariadení, v kotolni nášho
zariadenia a revízie výťahov.

Z o s t a t k y ú č t o v k 31.12.2015:

Výdavkový účet CELKOM




výdavkový účet ŠR – bežné výdavky
výdavkový účet ŠR – kapitálové výdavky
výdavkový účet – mimorozpočtové zdroje

Príjmový účet CELKOM
z toho:






príjmy z vlastníctva majetku
príjmy z nepr. a náhodn. predaja služieb
iné nedaňové príjmy
tuzemské bežné granty
príjmy z predaja kap. aktív

Bežné účty CELKOM




depozitný účet
dary a granty neúročený
účet sociálneho fondu

Vypracovala: Helena Hovanová, ekonómka DeD

- 1 693 254,82 €
- 1 659 866,68 €
14 279,02 €
19 109,12 €
50 360,45 €
11 622,16 €
18 616,52 €
877,30 €
19 109,12 €
135,35 €
106 998,24 €
99 374,67 €
6 485,56 €
1 138,01 €

