Výročná správa
za rok 2017

Detský domov Prešov
Požiarnická 3

ZÁKLADNÉ ÚDAJE k 31.12.2017:

Názov DeD:
Adresa:
Počet zamestnancov:
Kapacita:
Priestorové usporiadanie :
Počet skupín:
z toho:





Detský domov Prešov
Požiarnická 3, Prešov
106 zamestnancov
110 detí
Kmeňová budova a 1 RD
10

2 samostatné skupiny (SS)
7 špecializovaných samostatných skupín s ošetrovateľskou starostlivosťou (ŠSS)
1 špecializovaná samostatná skupina s opatrovateľskou starostlivosťou (ŠSS)
18 profesionálnych rodičov (PR)

Štatutárny zástupca:
Kontakt :

Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka
0905840541, 0512433011
riaditel.presov@ded.gov.sk

Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2016 – 2020 – Plán transformácie
a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti predstavuje základný koncepčný a plánovací
dokument Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ako zriaďovateľa Detského domova
v Prešove a má pre jeho činnosť záväzný charakter, určuje strategické rozvojové zámery jeho
fungovania. Tieto sú rozpracované na podmienky detského domova v Transformačnom pláne.
Stratégia napĺňania všetkých koncepčných zámerov je sústredená predovšetkým na rozvoj
vlastných zamestnancov, ich vzdelávanie smerom k zvládnutiu všetkých transformačných
procesov, prioritne na zintenzívnenie sociálnej práce s rodinou, zvýšenie kvality a kvantity
kontaktov dieťaťa s biologickou rodinou a súrodeneckých väzieb.
Detský domov v Prešove, Požiarnická 3 je najväčším detským domovom na Slovensku, ktorý
poskytuje prioritne ošetrovateľskú starostlivosť – starostlivosť pre deti s postihnutím (8 ŠSS).
Preto aj v roku 2017 bola naša pozornosť sústredená na skvalitňovanie starostlivosti v tejto
oblasti vzdelávaním personálu, skvalitňovaním podporných služieb a zlepšovaním materiálnotechcnického vybavenia.
Detský domov sa v priebehu roka 2017 aktívne podieľal na napĺňaní Úloha a opatrení
Koncepcie v bodoch:
3.2. Aktívna práca s rodinou a podpora rodiny
3.3. Spolurozhodovanie detí
3.4. Rozvoj zručností, odborné vzdelávanie zamestnancov zariadení SPODaSK
3.5. Priestorové podmienky

Bod 3.5. Priestorové podmienky – cieľ pre rok 2017 – kúpa rodinného domu pre samostatnú
skupinu z prostriedkov štátneho rozpočtu nebol naplnený, presúva sa do ďalšieho obdobia –
financovanie zo zdrojov IROP.
Detský domov v Prešove v roku 2017 naplnil cieľ určený Koncepciou – zabezpečovanie
mentoringu pre PR pre Detské domovy Šarišské Michaľany a Svidník.

Odpočet úloh v jednotlivých oblastiach:
1. PRÁCA S RODINOU:
Pokračovali sme v napĺňaní nášho hlavného cieľa aj v roku 2017 – sociálna práca
s biologickou rodinou. Dosiahli sme zintenzívnenie kontaktov biologickej rodiny s deťmi
umiestnenými v detskom domove, ako aj sanáciou pomerov v rodinách návrat 9 detí k svojim
biologickým rodičom. Sústavne pracujeme na udržiavaní súrodeneckých väzieb a väzieb so
širšou rodinou. Metóda práce – prípadová konferencia, je nástrojom, ktorý prináša výsledky
v udržiavaní, obnovovaní vzťahov s biologickou rodinou. U ŤZP detí intenzívne pracujeme
na kontakte s biologickou rodinou napriek zlej prognóze ich návratu domov.
Spolupráca s rodinou:
-

v prirodzenom prostredí: 49
v priestoroch DeD: 58

Spolupráca so širšou rodinou:
-

v prirodzenom prostredí: 26
v priestoroch DeD: 31

Štatistické údaje viažuce sa k pohybu detí k 31.12.2017:
1. Počet detí: kapacita/skutočný stav
 110/104
2. Prípadové konferencie
 4 prípadové konferencie
3. Počet detí, navštevujúcich rodinu
 Počet detí – 6
4. Počet prijatých detí: 23
5. Počet odídených detí: 26
 Sanácia – 9
 Premiestnených na základe rozhodnutia súdu - 2
 NOS – 3
 Medzištátne osvojenie - 2





Predosvojiteľská starostlivosť – 1
Dospelosť – 1
Iné (exitus) - 8

6. Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu: 2
7. Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v DeD: 5,35 roka

2. ROZVOJ A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV:
Kontinuálnym vzdelávaním v priebehu roka 2017 sme zabezpečovali rozvoj zamestnancov
k zvládaniu všetkých transformačných procesov, ako aj neustálemu zlepšovania kvality
výkonu ich práce v starostlivosti o zverené deti.

Štatistika a obsah vzdelávacích aktivít v roku 2016
1.Počet zamestnancov celkom - 106
Počet zamestnancov (úsek starostlivosti a CPPR), ktorí absolvovali vzdelávanie:







interné vzdelávanie - 86
kontinuálne vzdelávania – 4
atestácia I. stupňa - 1
supervízie - 100
iné odborné vzdelávanie – 40
metodické stretnutia: 39

2. Počet hodín supervízie - individuálnej 41 hod., skupinovej 50 hod.
3. Realizované vzdelávacie aktivity zamestnancov:
Interné vzdelávanie:
Odborné semináre pre sestry v detskom domove:








Anémia v detskom veku – etiológia, prevencia, diagnostika, liečba
Poruchy rastu u detí
Poruchy sluchovo postihnutých detí a ich rodina
Hydrocephalus s následnou drenážou – ošetrovateľská starostlivosť
VVCH očí u detí – katarakta – šedý zákal – ošetrovateľská starostlivosť
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa so zavedeným permanentným močovým katétrom
Pompeho choroba – etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľská
starostlivosťOšetrovateľská starostlivosť o dieťa so zavedenou tracheostomickou
kanylou









Poruchy správania u detí s mentálnou retardáciou
Epilepsia – prvá pomoc pri epileptickom záchvate
Očkovanie u detí – očkovací kalendár, špecifiká očkovania
Očkovanie mladých dievčat proti HPV vírusu
Rotavírusy – hnačka – ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s rotavírusovou hnačkou
Dekubity – prevencia, ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s dekubitom
Diabetes mellitus v detskom veku

Odborné semináre pedagogických a odborných zamestnancov a profesionálnych rodičov v
detskom domove:







Asertívne správanie vychovávateľa a profesionálneho rodiča voči dieťaťu s ťažkým
zdravotným postihnutím (musculárna distrofia)
Dôležité aspekty vývinu osobnosti
Terapia dotykom
Práca s biologickou rodinou
Psychické špecifiká u detí v detskom domove
Budovanie vzťahu dieťa – vychovávateľ/profesionálny rodič

Externé vzdelávanie:












Efektívna komunikácia s adolescentmi, mladí dospelí a osamostatnenie sa
Základný kurz Snoezelen pre ďalších zamestnancov DeD
Nadstavbový kurz bazálnej stimulácie pre ďalších zamestnancov
Problémové dieťa
Ako hovoriť s deťmi o smrti či strachu? Otvorene a pravdivo.
Cesty II „Bezpečné návraty“
Agresia a agresivita v predškolskom a mladšom školskom veku
Timova spolupráca pre dobro dieťaťa
„Všetci za jedného – prípadová konferencia ako nástroj a presvedčenie“
Dotyková terapia
Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Účasť na konferenciách:





IV. medzinárodná konferencia Snoezelen - Ostrava
Mosty v sociálnoprávnej ochrane – konferencia – Častá Papiernička
VII. Česko-slovenský kongres bazálnej stimulácie s medzinárodnou účasťou – Ostrava
III. celoslovenský odborný seminár sestier pracujúcich v DeD

Pracovné stretnutia:


Pracovné stretnutie sekcie profesionálnych rodičov FRaZ DeD Prešovského kraja













Pracovné stretnutie koordinátorov CPPR
Metodické stretnutie zástupcov DeD pre oblasť výchovy Prešovského kraja
Pracovné stretnutie koordinátorov CPPR – mentoring
Pracovné stretnutie ku kvalifikačným a odborným predpokladom k vykonávaniu
pracovnej pozície „sestra“ a k platovému zaradeniu sestier pracujúcich v DeD
Pracovné stretnutia mentorov a mentorovaných (CPPR)
Valné zhromaždenie Komory sestier a pôrodných asistentiek
Postup pri medzištátnych osvojeniach
Metodické stretnutia pre oblasť výchovy, sociálnych pracovníkov a odborných
zamestnancov
Zasadnutie tímu odborníkov pre posudzovanie dokumentácie detí a žiadostí žiadateľov
o medzištátne osvojenie
Stretnutie krajských predsedov sekcie profesionálnych rodín
Metodické stretnutie špeciálnych a liečebných pedagógov

3. VZDELÁVANIE DETÍ A MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ:
Vzdelávanie detí:
V roku 2017 navštevovali deti materské školy, špeciálne materské školy, základné školy,
spojené základné školy, súkromné základné školy, stredné odborné učilištia, gymnázia a
súkromné stredné odborné školy. Na spojených základný školách sú deti vzdelávané
v jednotlivých variantoch (A,B,C) na základe posudkov odborníkov CŠPPaP. Z toho:
MŠ Sveržov – 2 deti
MŠ Gregorovce – 1 dieťa
MŠ Drienovská Nová Ves – 1 dieťa
MŠ Čaňa – 1 dieťa
MŠ SŠ I Pavla Sabadoša v Prešove – 3 deti
MŠ SŠI Masarykova v Prešove – 1 dieťa
MŠ SŠI Masarykova, elokované pracovisko v DeD – 5 detí
ZŠ Matice slovenskej v Prešove – 5 detí
ZŠ Ľubotice – 2 deti
ZŠ Lipany – 1 dieťa
ZŠ Komenského Lipany – 1 dieťa
ZŠ Veľký Šariš – 1 dieťa
ZŠ Sabinov – 1 dieťa
ZŠ a MŠ Kapušany – 2 deti
Súkromná ZŠ a MŠ pre žiakov s autismom – 1 dieťa
Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti – 2 deti
Súkromné športové gymnázium ELBA – 3 deti
Spojená škola Matice slovenskej v Prešove – 2 deti
SŠI Masarykova v Prešove – 11 detí
SŠI Masarykova v Prešove, elokované pracovisko v DeD – 19 detí
ŠZŠ Sabinov – 1 dieťa
Praktická škola SŠI Masarykovej – 1 dieťa
SŠI Masarykova v Prešove, odborné učilište – 1 dieťa

SŠI Pavla Sabadoša v Prešove – 1 dieťa
Súkromná stredná odborná škola Mladosť v Prešove – 1 dieťa
U ostatných detí je zabezpečované vzdelávanie individuálnym spôsobom špeciálnymi
pedagógmi v zariadení.

Výchovno-vzdelávacie, preventívne a terapeutické aktivity v podmienkach DeD:
V roku 2017 boli v Detskom domove v Prešove realizované skupinové stretnutia zamerané na
prevenciu sexuálneho zneužívania, šikany, drogovej prevencie a zdravého životného štýlu.
Deti boli zaradené do skupín podľa fyzického a mentálneho veku, tiež podľa pohlavia. Boli
realizované tieto témy:

















Zdravé telo I. – II, relax (január – zúčastnených 9 detí)
História Rómov – kto som II. (február – zúčastnených 8 detí)
Poznám, čo ohrozuje moje zdravie (február – zúčastnených 9 detí)
Moje telo patrí mne - sexuálna prevencia chlapec, dievča, hodnota vlastného tela
(február – zúčastnených 10 detí)
Obchodovanie s ľuďmi – ako sa mám chrániť (apríl – zúčastnených 17 detí)
Krása – vonkajšia a vnútorná (apríl – zúčastnených 11 detí)
Zdravá sexualita muža (apríl – zúčastnených 6 detí)
Chlapec/dievča (priraďovať správne časti tiel podľa pohlavia (jún – zúčastnených 9
detí)
Láska a chodenie (október – zúčastnených 10 detí)
Násilie na ženách a mužoch (október – zúčastnených 16 detí)
Šikana vs. urob dobrý skutok (október – zúčastnených 7 detí)
Sme skupina – pomáhame si (november – zúčastnených 8 detí)
Zdravý životný štýl (december – zúčastnených 7 detí)
Ženské záležitosti - menštruačný cyklus, materstvo, pohlavný život (december –
zúčastnených 9 detí)
Slávnostné stolovanie, etiketa (december – zúčastnených 6 detí)
Vianoce – zvyky a tradície (december – zúčastnených 9 detí)

V rámci projektu „Dohovor o právach dieťaťa“ boli za účasti 17 detí pomocou rolových
hier, modelových situácii, diskusií, filmov, videí v skupinových stretnutiach v Detskom
domove v Prešove priblížené témy:







„Poznáš svoje práva?“
„Pamätáš si svoje práva?“
„Čo je to „Obchodovanie s ľuďmi“ ?“
„Novodobé otroctvo“
„Obchod s deťmi“
„Sexuálne vykorisťovanie“

Detský domov v Prešove je certifikovaným pracoviskom bazálnej stimulácie.
Kvalifikovaný zdravotnícky personál (sestry, rehabilitačné sestry) a odborní zamestnanci
(pedagógovia, špeciálni pedagógovia) každodenne využívajú rôzne techniky tejto
komunikačnej, interakčnej a vývoj podporujúcej metódy práce.
Zriadenú snoezelen miestnosť využívame na terapeutické, edukačné a relaxačné účely.
Pri práci v tejto miestnosti sa riadime zásadou „nič nie je zakázané, všetko je dovolené“.
Odborne zaškolený personál využíva prácu v tejto miestnosti najmä u detí s ťažkou formou
postihnutia, poruchami senzorickej integrácie a komunikačným deficitom. Keďže snoezelen
pôsobí na všetky zmysly človeka, čas strávený v tejto miestnosti umožňuje deťom prežitie
nových podnetov, čo vedie k poznaniu a podpore ich sebauvedomenia, sebareflexie, zlepšeniu
komunikácie a sociálnej interakcie.
V Detskom domove v Prešove sú v súčasnosti dve lektorky dotykovej terapie. Názornými
ukážkami, osobnými konzultáciami a odbornými prednáškami oboznamujú personál pracujúci
s deťmi s touto technikou. Pravidelnými stretnutiami ju pomáhajú zapracovať do každodennej
činnosti. Dotyková terapia je program zameraný na zvyšovanie rodičovských zručností
a podporu vzťahu dospelý – dieťa. Podstatou dotykovej terapie je sprostredkovať dotyk srdca
prostredníctvom ruky.
Pri domácej príprave a vzdelávacích aktivitách detí v DeD využívame prácu s interaktívnou
tabuľou. Deti pracujú s textom, obrázkami, videom aj audio materiálom. Aktívne sa zapájajú
a participujú na výslednom texte – práci znázornenej na tabuli. Precvičujú si tak nielen
grafomotorické zručnosti a zrakovo-pohybovú koordináciu, ale aj komunikačné schopnosti,
predstavivosť a fantáziu.

Mimoškolská činnosť, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky:
V detskom domove vytvárame deťom priestor na rekreáciu, odpočinok a zaujímavé,
efektívne využívanie voľného času. Prostredníctvom zážitkových aktivít rozvíjame deti
v zručnostiach potrebných pre ich ďalší život v spoločnosti. Deti sa učia kooperovať
s ostatnými, tolerovať sa navzájom a rešpektovať autoritu. Snažíme sa posilňovať osobnosť
každého dieťaťa, pomôcť mu nájsť seba samého a zažiť úspech. Počas celého roka
zamestnanci vytvárajú deťom množstvo príležitostí na sebarealizáciu v podobe kultúrnych,
zážitkových a iných podujatí, často v spolupráci so školami, dobrovoľníkmi a rôznymi
spoločnosťami. V roku 2017 sa deti v Detskom domove v Prešove zúčastnili aktivít a
podujatí realizovaných zamestnancami DeD:









Divadlo A. Duchnoviča – “Martinko Klingáč”
Kino La Scala – „Pat a Mat“, „Smejko a Tanculienka“
Návšteva Vlastivedného múzea v Prešove – “Rómovia vo fotografii Jozefa Kolarčíka”
DJZ v Prešove - súťažný benefičný koncert “Melódie šťastia”
PKO Prešov – Ocenenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov PSK za
rok 2016
Rekreačný pobyt v Ľubovnianskych kúpeľoch
Jarná výzdoba – kreatívna tvorba a skrášľovanie prostredia
Bábkové divadlo – “Ako dedko stratil rukavičku”
















Tvorba bylinkového záhona v
záhrade DeD – vytváranie pracovných a
pestovateľských návykov
Účasť na cirkusovom predstavení (Cirkus Aleš)
“Deň otvorených dverí” v Detskom domove v Prešove
“Dni mesta Prešov” – kultúrne podujatia, ochutnávka jedál
Letný tábor v Ľubovnianskych kúpeľoch
Návšteva Eko parku v Prešove – zážitkové učenie
Exkurzia Domu na polceste v Prešove – príprava na osamostatnenie detí po odchode z
DeD
Pravidelná návšteva kostola – možnosť duchovne rásť
“Deň polície” – názorné ukážky jednotlivých zložiek polície SR
“Jeseň pani bohatá”- zážitkové učenia v Snoezelen miestnosti
Jesenná výzdoba - kreatívna tvorba a skrášľovanie prostredia
Vianočná výzdoba - kreatívna tvorba a skrášľovanie prostredia
Výroba darčekov pre blízkych - kreatívna tvorba (servítková technika)
Stretnutie s Mikulášom v DeD

Vďaka spolupráci s externými spoločnosťami a zariadeniami sa nám darí priblížiť
verejnosti život detí v Detskom domove v Prešove. V roku 2017 boli v spolupráci s nimi
realizované tieto aktivity a podujatia:















Tematický tanečný krúžok realizovaný v DeD v pravidelných intervaloch 1x
týždenne pod vedením p. Tomáša Biačka
„Zvyky a tradície Veľkej noci“ – vzdelávacie podujatie v DeD pod vedením študentov
z GTF PU – Animátor voľného času
„Koncert pre deti“ v záhrade DeD pod vedením mladého umelca Róberta Bosáka –
„Hudba a šport sú jednou z ciest, ktorou sa deti môžu uberať....“
„Hýb sa Slovensko“ – Celoslovenský projekt televízie Markíza
27. ročník športových hier detí z detských domovov na Slovensku v roku 2017
Prešovského kraja v Poprade
Celoslovenské kolo športových hier detí z detských domovov na Slovensku
v Šamoríne
“Dni mesta Prešov” - 2. ročník súťaže vo varení tradičného východniarskeho jedla
„mačanky“ spojená s ochutnávkou (Prešovský klub kuchárov a cukrárov)
“Umenie čo spája” – výtvarný projekt v spolupráci so študentmi Súkromnej CZŠ sv.
Gojdiča v Prešove – téma “Anjel”
“Tvoríme a vyrábame s Kooperatívou” – kreatívne popoludnie so zamestnancami
Poisťovne Kooperatíva – výroba tašiek a dóz (servítková technika)
Návšteva herca Lukáša Latináka v DeD
“Stretnutie s Mikulášom” v reštaurácii Savileri v Prešove
Výroba ozdôb a zdobenie vianočných stromčekov v reštaurácii Hviezda v Prešove
Vystúpenie detí ZŠ Májové nám. 1 v Prešove – kultúrny program pre deti z DeD
Hudobná rozprávka “Šípková Ruženka” – Sociálna a pedagogická akadémia PO

V detskom domove vedieme deti k zmysluplnému využívaniu voľného času ako aj rozvíjaniu
osobnostných predpokladov a nadania detí. V roku 2017 deti navštevovali tieto športové
kluby záujmové krúžky:








Karate klub Junior Prešov – 4 deti
ABC CVČ v Prešove – tanečný krúžok Hip-hop – 2 deti, zumba 2 deti
1. FC Tatran Prešov – futbalový krúžok – 1 dieťa
Športový klub Akademik Prešov – rýchlokorčuľovanie – 2 detí
Základná umelecká škola: klarinet – 1 dieťa, klávesy – 1 dieťa

V roku 2017 absolvovali tieto rekreačné pobyty:






Jarné prázdniny – Ľubovnianske kúpele – marec 2017 – 30 detí
Ozdravný pobyt – Kremnické bane – júl 2017 – 8 detí
Ozdravný pobyt – Kremnické bane – august-september 2017 – 7 detí
Letný tábor – Ľubovnianske kúpele – júl-august 2017 – 36 detí
Zimný tábor Očkolandia „Vianoce s Mášou a medveďom“ – december 2017 – 19 detí

Projekty a sponzorstvo:
V roku 2017 sme sa zapojili do dvoch grantových výziev:
„Zelená pre Prešov“ – projekt realizovaný v spolupráci so Sociálnym Prešovom
a spoločnosťou Spravbytkomfort a. s. - cieľom projektu bolo vybudovanie bylinkového
záhona. Vysadili sme aj ríbezle, maliny, rakytník, rebarboru, strom hrušky, jablone, čerešne
a slivky, zelenú fazuľku, reďkovku, paradajky a rôzne druhy byliniek. Tento pestovateľský
záhon využívame na uplatňovanie novozískaných zručností detí ako aj v rámci pracovnej
terapie. Plody a bylinky príležitostne používame na spestrenie jedálnička detí.
„Z babičkinej truhlice“ – projekt realizovaný Nadáciou Tesco – „Vy rozhodujete, my
pomáhame“. Projekt bol zameraný na praktický nácvik nových zručností a upevňovanie už
získaných zručností v domácich prácach. V tomto projekte sa nám nepodarilo získať finančnú
podporu.

V roku 2017 nás podporili:
Sponzorsky účet DeD – štátna pokladnica:
Viď príloha č. 1 – Správa o hospodárení za rok 2017

Úspechy a ocenenia:
Bartolomej Giňa
 medzinárodné preteky v rýchlokorčuľovaní v Záhrebe – 3. miesto

Monika Kuchárová
 účasť na Majstrovstvách Slovenska v in-line korčuľovaní
 3. miesto na Celoslovenských športových hrách detí z DeD na Slovensku v Šamoríne
v behu na 800 m
Manuel Laci
 medailové umiestnenia v karate – Slovenský pohár, Žiacka liga, Majstrovstvá
VÚKABU, 12. ročník Turnaja nádejí
 Majster Slovenska v Goju RYU kumite
Damiána Laciová
 medailové umiestnenia v karate – Slovenský pohár, Žiacka liga, Majstrovstvá
VÚKABU, Majstrovstvá Slovenska Goju RYU
Melánia Laciová
 medailové umiestnenia v karate – Slovenský pohár, Žiacka liga, Majstrovstvá
VÚKABU, 12. Ročník Turnaja nádejí, Majstrovstvá Slovenska Kumite
Martin Čonka
 medailové umiestnenia v karate – Žiacka liga, Majstrovstvá Sr SHITO RYU,
Majstrovstvá SR GOJU RYU, 1. Kolo SR pohár – kadeti a juniori, 12. Ročník Turnaja
nádejí, Žiacka liga VÚKABU a TAUK
 účasť na Majstrovstvách Európy v karate
Dušana Rennerová
 1. miesto vo vrhu guľou na 27. ročníku športových hier detí z DeD PO kraj

Krátkodobé ciele a plány pre rok 2018
1. Realizácia všetkých opatrení súvisiacich s novelou Zákona č. 305/2005 Z.z. – príprava
programov pre napĺňanie poslania detského domova.
2. Rozšírenie kapacity detského domova – zriadenie ďalšej špecializovanej skupiny
s opatrovateľskou starostlivosťou.
3. V závislosti na postupe realizácie IROP – nákup pozemkov pre potreby transformácie DeD
Prešov.
4. V nadväznosti na postup v bode 3. - vytváranie ďalších podmienok pre zlepšovanie
starostlivosti o ŤZP deti – realizácia multisenzorickej záhrady.

Prílohou č. 1 Výročnej správy za rok 2017 je Správa o hospodárení Detského domova
v Prešove, Požiarnická 3 k 31.12.2017.

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

Schválil: Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka DeD Prešov, v.r.

Príloha č. 1 – Správa o hospodárení DeD Prešov, Požiarnická 3 k 31.12.2018

1.1.Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2017
1.1.1. Charakteristika činnosti DeD:
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
MPSVaR 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 8 špecializovaných
skupinách. Detský domov zamestnáva 18 profesionálnych rodičov, ktorí k 31.12.2017
poskytovali starostlivosť 29 deťom.
Schválená kapacita DeD je od 01.04.2016 110 miest.

K 31.12.2017 bola kapacita plnená na 94,92%.

K 31.12.2017 bolo v zariadení umiestnených 104 detí, z toho 41 dievčat a 63 chlapcov.

V priebehu roka.2017 bolo prijatých 23 detí, prepustených 26 detí, z nich:








umiestnených do predosvojiteľskej starostlivosti
do
NOS
prepustených do biologických rodín
umiestnených do iných zariadení
exitus
dosiahol plnoletosť

Veková štruktúra detí k 31.12.2017:
0 – 1 roky
2 – 3 roky
4 – 6 rokov

13 detí
15 detí
19 detí

3
3
9
2
8
1

7 – 8 rokov
9 - 10 rokov
11 – 15 rokov
16 – 17 rokov
nad 18 rokov

15 detí
13 detí
21 detí
5 detí
3 deti

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia
Schválený
Upravený
Skutočnosť
% k upravenému
rozpočet
rozpočet
rozpočtu
1
2
3
4
5
Príjmy spolu
34 742,00
30 491,59
30 491,59 100,00 %
Výdavky spolu 1 648 419,00 2 004 026,37 2 004 024,27 99,99 %

1.1.3. Rozpočtové opatrenia
Schválený a upravený rozpočet v roku
2017
v EUR 0EK0H03

Výdavky program 07C0502
Dátum

Č.
RO

16.01.

600

610

620

630

640

1648419

940017 328536 286607

93259

7400

01.03.

29

7 400

01.03.

33

114954

01.03.

44

7054

6746

15.03.

56

1936

1936

28.03.

65

31231

23143

8088

15.05.

109

3262

405

142

09.05.

111

904

22.05.

122

9000

24.07.

172

810

24.07.

174

17.07.

181

22542

24.07.

188

1437

85183

710 600+700
1648419
1655819

29771

1770773
308

1777827
1779763
1810997

2715

1814256

904

1815160

9000
600

700

1824160

210

1824970
1824970

16704

5838

1847512
1437

1848949

1263

24.07.

189

5152

15.08.

231

29 723

21.08.

234

28.08.

237

25.09.

384

28.09.

290

773

573

200

1888963

25.10.

329

202

150

52

1889165

25.10.

330

10537

7808

2729

1899702

25.10.

331

2.11.

341

767

2.11.

342

7851

15.11.

369

2040

20.11.

379

11455

29.11.

409

949

5.12.

420

1350

5.12.

421

15.12.

461

15.12.

462

4.1.

484

CELKOM

5152

1854101
29723

1883824
1883824

4366

3235

1131

1071,37

1888190
162

1000
767

1512

1900469

7851

1908320

528

1910360
11455

1921815

949

1922764

1000

350

1924114

62205

46095

16110

1986319

711

527

184

1987030
13500 13500 2000530

0

132

15804

1987030 1126952 407953 368671

-15936

83454 13500 13500

2000530

3 496,37

1.2. Rozpočtové príjmy
Výška rozpisu príjmov na rok 2017 bola pôvodne vo výške 34 742,00,00 €.Úprava rozpisu
príjmov k 31.12.2017 bola na celkovú čiastku príjmov 30 491,59 €.

Celkové plnenie príjmov k 31.12.2017 bolo vo výške 32 570,68 €, ktorá zahŕňa aj čiastku
mimorozpočtových zdrojov -darov a grantov vo výške 2 079,09 €. Plnenie príjmov bez

mimorozpočtových zdrojov bolo vo výške upraveného rozpočtu 30 491,59 € čo predstavuje
plnenie príjmov na 100,00 %.
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
12 748,56 €,
z príjmov výživného, ktoré bolo prijaté od rodičov jednotlivých detí v celkovej výške
14 702,73 €,
čiastka príjmov - bežné granty vo výške 2 079,09 € bola prevedená z účtu darov
a grantov. Táto čiastka bola použitá vo výdavkoch po navýšení rozpočtu ako
mimorozpočtové zdroje,
ďalšiu časť príjmov tvorí čiastka 3 040,30 € prijatá prevodom z výdavkového účtu
ako vrátka z minulých rokov

Finančné prostriedky na tejto podpoložke pozostávajú z týchto príjmov:







odplata za odstúpenú pohľadávky štátu na Slovenskú konsolidačnú, a.s. 0,03 €
vrátený preplatok za plyn, Sabinovská ul.107 vo výške 317,84 €,
uhradené vyúčtovacie faktúry vystavené nájomníkom za služby spojené s nájmom
nebytových priestorov podľa skutočnej spotreby za vodné- stočné a elektrickú energiu za
obdobie roka 2016v celkovej výške 345,89 €,
vrátené povinné zmluvné poistenie za odpredané osobné auto Š Felícia vo výške 38,67 €,
vrátené poistné zo Sociálnej poisťovne za rok 2015,2016 za zamestnankyne, ktorým bol
spätne priznaný starobný dôchodok vo výške 502,79 €
vrátený preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistného v celkovej výške
1 835,08 € (966,17 € ZP - Dôvera, 771,03 €VšZP, 97,88 €ZP -Union)

Rozpísaný rozpočet

Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu

k 01.01.2017

k 31.12.2017

k 31.12.017

34 742,00 €

30 491,59 €

30 491,59 €

1.3.Výdavky
1.3.1. K a p i t á l o v é v ý d a v k y

:

Na rok 2017 sme mali pridelené kapitálové výdavky na nákup motorového vozidla vo
výške 13 500,00 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 13 500,00 € na nákup motorového
vozidla Š Rapid SpacebackDrive 1,0 TSI 81 kW, 6 stupňov MP . Nákup bol realizovaný od
spoločnosti CAMEA car, a.s.. Prešov.

1.3.2. B e ž n é

výdavky :

Detský domov Prešov ako rozpočtová organizácia mala na rok 2017 schválený rozpočet
bežných výdavkov v celkovej výške 1 648 419,00 €. Tento rozpočet bol v priebehu roka
zriaďovateľom - Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave upravený na konečnú
čiastku rozpočtu 2 004 026,37 €.

Prehľad schváleného a upraveného rozpočtu a jeho čerpanie:

Položka

Schválený

Upravený

Čerpanie

rozpočet (€)

rozpočet (€)

rozpočtu (€)

610- Mzdy, platy,
náhrady a OOV

940 017

1 126 952

1 126 952,00

620 – Odvody
poistného

328 536

407 953

286 607

368 671

368 669,64

0

3 496,37

3 496,37

640 - Transfery

93 259

83 454

83 453,82

Spolu

1 648 419

2 004 026,37

2 004 024,27

407 952,35

630 – Tovary
a služby
07C0502
0EK0H03

1.3.2.1.MZDY, PLATY A OOV



schválený stav zamestnancov k 01.01.2017
schválený stav zamestnancov k 31.12.2017

106
106




priemerný evidenčný počet prepočítaný za rok 2016
evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu

105,8
105

Pôvodná výška schváleného rozpočtu na mzdy bola 940 017,00 €. Navýšenie rozpočtu bolo
z dôvodu zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v zmysle nariadenia vlády č. 366/2016Z.z.. účinné od 01.01.2017 a zákona č.
202/2017Z.z. zo dňa14.08.201 účinné od 01.09.2017. 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 1 126 952,00 € došlo po pridelení čiastky určenú na vyplatenie odmien na
motiváciu pre všetkých zamestnancov.

Čerpanie na položkách miezd k 31.12.2017 bolo vo výške upraveného rozpočtu t.j. 1 126
952,00 €.

1.3.2.2. POISTNÉ A PRÍSPEVOK ZAMESTNÁVATEĽA DO POISŤOVNÍ
Schválená čiastka rozpočtu na rok 2017 bola vo výške328 536,00 €. K 31.12.2017 bola táto
čiastka upravená na 407 953,00 €. 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 2017
bola výška príspevku zamestnávateľa do jednotlivých DDS vo výške 2 % z hrubého príjmu
každého zamestnanca jednotlivo.
Výška príspevku zamestnávateľa do DDS bola za rok 201714 764,72€. Príspevky
zamestnávateľa do sociálnej a zdravotných poisťovní za rok 2017 boli vo výške 393 187,63 €.
K 31.12.2017 bolo celkové čerpanie tejto položky vo výške 407 952,35 €.
K 31.12 2017 na tejto položke nevykazujeme dlh voči žiadnej z poisťovní.

1.3.2.3. TOVARY A ĎALŠIE SLUŽBY
Pôvodná výška schváleného rozpočtu na rok 2017 na položke 630 bola vo výške 286 607,00
€. Výška upraveného rozpočtu k 31.12.2017 bola 368 671,00 €.

Rozpis rozpočtu podľa jednotlivých podpoložiek:

Položka

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

rozpočtu

k 01.01.2017

k 31.12.2017

k 31.12.2017

631

1 000,00 €

2 685,99 €

2 685,99 €

632

99 041,00 €

72 827,48 €

72 827,48 €

633

98 848,00 €

135 002,94 €

135 002,94 €

634

10 140,00 €

9 282,17€

9 282,17 €

635

4 900,00 €

26 343,98 €

26 343,98 €

1 108,89 €

1 108,89 €

636

1 000,00 €

637

71 678,00 €

121 419,55 € 121 418,19 €

Čerpanie k 31.12.2017 položky 630 je vo výške 368 669,64 €. Na bežné výdavky boli použité
aj mimorozpočtové zdroje vo výške 2 079,09 €. Celkové čerpanie bežných výdavkov
vrátane mimorozpočtových zdrojov bolo vo výške 370 748,73 €.

1.3.2.3.1. 631 – c e s t o v n é

Rozpočet k 31.12.2017 na tejto podpoložke bol upravený na výšku 2 685,99 €.

Na tejto podpoložke sú zúčtované výdavky na tuzemské aj zahraničné pracovné cesty naších
zamestnancov. Vyúčtovanie zahŕňa cestovné a stravné pri pracovných cestách vyplatené
zamestnancom, ktorí sa zúčastnili rôznych seminárov, školení, porád a pracovných
konferencií organizovaných Fórom riaditeľov a zamestnancov DeD, organizovaných
v spolupráci s Ústredím PSVaR. Taktiež je tu zúčtované vyplatené stravné pri pracovných
cestách zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú ako doprovod detí na jednotlivé vyšetrenia v
Bratislave.Za rok 2017 sme mali preplatených 5 zahraničných pracovných ciest.
Čerpanie k 31.12.2017bolo v celkovej výške 2 685,99 €, z toho za tuzemské pracovné cesty
2 009,43 € a zahraničné pracovné cesty 676,56 €.

1.3.2.3.2. 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 2017 upravený na celkovú výšku 72 827,48 €.

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.
Výška čerpania tejto položky rozpočtu je 72 827,48 €.
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 nájme nebytových priestorov.
V priebehu roka 2017 boli vyčlenené z programu 07C0502 výdavky za komunikačnú
infraštruktúru. Čerpanie týchto výdavkov bolo z programu 0EK0H03 vo výške 1 170,28 €.

1.3.2.3.3. 633 - m a t e r i á l

a služby

Rozpočet podpoložky 633 bol k 31.12.2017 vo výške 135 002,94 €.
V rámci čerpania výdavkov tejto položky sú zahrnuté výdavkyna prvotné vybavenie
novoprijatých profesionálnych rodičov (postele, matrace, skrine, koberce) výmena
kuchynských liniek na SS1 a ŠSS7, interiérové vybavenie podľa potrieb jednotlivých skupín
a celého zariadenia. Boli zakúpené postele pre deti, prebaľovacie pulty, komody, PC
stolíkypolice, vešiaky. Celkové čerpanie na zabezpečenie interiérového vybavenia
jednotlivých skupín a ostatných priestorov bolo vo výške 18 560,98 €.
Výdavky na výpočtovú techniku boli v roku 2017 vyčlenené z programu 07C0502.Výdavky
na výpočtovú techniku boli čerpané z programu 0EK0H03 vo výške 1 653,60 €. Bol zakúpený
notebook na SS1, počítač a tlačiareň pre vodičov a multifunkčnátlačiareň na PaM.
Na jednotlivé samostatné skupiny boli zakúpené po vyradení nefunkčných elektrospotrebičov
práčky a sušičky prádla. Celková výška týchto výdavkov je9 395,78 €.
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. Ďalšiu časť výdavkov tejto
položky tvoria výdavky na doplatky k liekom pre detí. 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 60 418,94 €.
Ďalšiu časť výdavkov tvoria výdavky za predplatné časopisov pre detí a taktiež za odborné
časopisy a odborná literatúra pre zamestnancov. Výška čerpania tejto položky bola 698,44 € .

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 45 811,29 €.

Ostatné výdavky čerpania rozpočtu tejto položky sú výdavky na benzín do kosačky ako zdroj
energie vo výške 117,51 €.

Výdavky na preplatenie licencie na antivírový program vo výške 201,60 €boli čerpané
z programu 0EK0H03 .

Celkové čerpanie na položke 633 materiál a služby k 31.12.2017 vrátane programu 0EK0H03
vo výške 136 656,54 €.
1.3.2.3.4. 634 - d o p r a v n é

Rozpočet tejto podpoložky bol k 31.12.2017 vo výške 9 282,17 €.

Výdavky tejto podpoložky sú spojené s prevádzkou a údržbou áut Š Fabia, Opel Vivaro
a Mazda. V decembri 2017 bolo zakúpené nové motorové vozidlo Š Rapid.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 a na celkové zabezpečovanie chodu a prevádzky DeD.

Celkovo bolo v roku 2017 najazdených31 201 km (Š Fabia 2 808 km, Opel Vivaro13 733 km,
Mazda 14 656 km, Š Rapid 4 km).

Celkové výdavky položky 634 spojené s používaním týchto motorových vozidiel
predstavovali čiastku 9 282,17 €.

1.3.2.3.5. 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 2017 bol vo výške 4 900 €. Upravený rozpočet
bol k 31.12.2017 vo výške 26 343,98 €.
V roku 2017 boli na tejto podpoložke čerpané finančné prostriedky na opravu
elektrospotrebičov na jednotlivých skupinách vo výške 274,60 € V rámci čerpania tejto
podpoložky boli použité na nevyhnutné bežné a porevízne opravy výťahov a kotolne. V rámci
čerpania tejto podpoložky boli čerpané účelovo určené finančné prostriedky vo
výške23 997,02 € na opravu časti strechy na kmeňovej budove.
Štandardné opravy a údržba výpočtovej techniky bola hradená z programu 0EK0H03
a čerpanie bolo vo výške 672,49 €
Celková čiastka čerpania tejto podpoložky bola vo výške upraveného rozpočtu 27 343,98 €.
1.3.2.3.6. 636 – n á j o m a p r e n á j o m

Schválený rozpočet na rok 2017 bol vo výške 1 000,00 €, upravený rozpočet bol na čiastku
1 108,89 €.
Zahŕňa výdavky spojené s nájmomza kyslíkové fľaše, ako aj čerpanie za prenájom
protišmykovej rohože, ktorá je umiestnená pri vstupe do budovy.
Čerpanie na tejto podpoložke k 31.12.2017bolo vo výške 1 108,89 €.

1.3.2.3.7. 637 – o s t a t n é t o v a r y a s l u ž by

Schválený rozpočet na rok 2017 tejto podpoložky bol vo výške 71 678,00 €, upravený
rozpočet bol vo výške 121 419,55 €.
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. Čerpanie za supervízie z tejto položky bolo vo výške 1 630,00 €.
Najvyššiučasť výdavkov tejto podpoložky tvoria výdavky za prípravu sestier na
obsluhu tlakových nádob (kyslík) vo výške 3 686,00 €
Celkové čerpanie tejto položky bolo vo výške 6 543,06 €,
v roku 2017 sme v rámci čerpania položky propagácia, reklama a inzercia zaplatili
čiastku 200,00 € za uverejnenie inzerátov o voľných pracovných miestach vo
Večerníku mesta Prešov,
prídel do sociálneho fondu , ktorý naša organizácia realizuje vo výške 1,05 % z
výšky vyplatených miezd všetkých zamestnancov – 10 310,76 €,
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 2017 bolo za supervízie vyplatené formou
dohody o vykonaní supervízií 2 362,00 €,
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 2017 bola vo výške 3,50 €
celková výška výdavkov na stravovanie zamestnancov bola 43 186,06 €,
ďalšou čiastkou čerpania tejto podpoložky je výška úhrady splátok dane
z nehnuteľnosti poplatkov za vývoz odpadu 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 a zimných prázdnin

Celkové čerpanie tejto položky bolo vo výške 121 418,19 €.

1.3.2.4. 640 – BEŽNÉ TRANSFERY

Rozpočet tejto podpoložky bol vo výške 83 454,00 €.
Čerpanie zahŕňa výdavky za :



výdavky na odchodne zamestnancov pri odchode do dôchodku vo výške 2 715,00 €
výdavky určené na výplatu vreckového pre detí, ktorým podľa zákona príslušná
čiastka vreckového patrí – 8 574,70 €,




výdavky na preplatenie náhrad 1.-10. dňa PN-ky našim zamestnancom, ktoré prepláca
zamestnávateľ vo výške 3 501,27 €,
príspevky na stravu detí, ktoré majú nariadenú ústavnú starostlivosť, sú na povolenom
pobyte u rodičov, alebo v predadopčnej starostlivosti budúcich náhradných rodičov,
príspevky vyplácané do jednotlivých profesionálnych rodín. Naše zariadenie
zamestnáva 18 profesionálnych rodičov, ktorí mali k 31.12.2017 starostlivosti 29 detí.
Výška vyplatených príspevkov bola 68 662,85€.

Celkové čerpanie rozpočtu položky 640 bolo vo výške 83 453,82 €.

1.4... POHĽADÁVKY A ZÁVAZKY
1.4.1. P o h ľ a d á v k y

Výška pohľadávok k 31.12.2017 je 187 076,37 €.

Pohľadávky sú nedoplatky navýživnom jednotlivých rodičov detí, ktorí majú výšku úhrady
určenú súdom. V priebehu roka 2017 bolo na základe návrhov v opodstatnených prípadoch
rozhodnuté o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu vo výške 5 672,95 €.

1.4.2. Z á v ä z k y

K 31.12.2017 naše zariadenie nevykazuje žiadne záväzky.

1.5. SPONZORSKÝ ÚČET
Počiatočný stav sponzorského účtu k 01.01.2017 bol vo výške 9 622,99 €.
V priebehu roka 2017boli príjmy na účte darov a grantov v celkovej výške 2 501,00 €.
Tieto príjmy pozostávajú zo sponzorských darov:



neznámy darca
Nutricia, s.r.o.

50,00€
1 315,00 €






Prešovský klub kuchárov a pekárov
Vladimír Jacko
ASA Studio, s.r.o. Prešov
OZ Pro Country, Prešov

226,00 €
400,00 €
330,00 €
180,00 €

Celkové výdavky sponzorského účtu za rok 2017 boli vo výške 2 079,09 €.
Finančné prostriedky boli použité na preplatenie štartovného v športovom klube Akademik
Prešov Moniky Kuchárovej a Bartolomeja Giňu, ktorí sa zúčastnili na celoslovenských
a medzištátnych pretekov v rychlokorčuľovaní. Výška úhrady za štartovné bola 540,00 €.
Ďalšia časť mimorozpočtových výdavkov bola použitá na nákup rehabilitačných pomôcok,
stanov, spacákov a karimatiek vo výške 518,45 €, na preplatenie počítačového kurzu pre
DariusaRennera, ktorí trpí ochorením svalovej distrofie vo výške 169,15 €. Sponzorské
finančné prostriedky boli použité na nákup bateriovejodsávačky vo výške 851,49 €.
Na sponzorskom účte evidujeme k 31.12.2017 zostatok vo výške10 044,90 €.

1.6. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
V priebehu roka 2016 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 plánu vnútorných kontrol boli vykonané tieto kontroly:







kontrola požívania alkoholických nápojov na vybraných pracoviskách DeD v zmysle
Pokynu na kontrolu používania alkoholických nápojov a iných omamných látok,
kontrola vypracúvania a vyhodnocovania individuálych plánov rozvoja osobnosti
dieťaťa na úseku starostlivosti v zmysle § 55 zákona 305/2005 Z.z.
o sociálnopraávnej ochrane detí a sociálnej kuratele VZNP u vybraných detí,
kontrola dodržiavania stravnej jednotky dieťa, nákupu šatstva(evidencia na osobných
kartách detí), osobného vybavenia a spotrebného materiálu na vybraných SS a ŠSS
kontrola autoprevádzky v súlade so Smernicou pre používanie služobných
motorových vozidiel,
kontrola účelného využitia finančných prostriedkov na vecné daryna úseku CPPR,
ktoré sú deťom poskytované v zmysle § 68 zákona 305/2005 Z.z. o sociálnopraávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele VZNP,
kontrola poskytovania a vyúčtovania cestovných náhrad v zmysle Zákona č. 40/2009
Z.z. úplného znenia zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

Vykonanými kontrolami nebolo zistené žiadne porušenie všeobecné záväzných právnych
predpisov, ani interných predpisov vydaných na ich základe a z úrovne ústredia.

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.

1.7. Z o s t a t k y ú č t o v k 31.12.2017:
Výdavkový účet c e l k o m :



výdavkový účet ŠR – bežné výdavky program 007C0502

- bežné výdavky program 0EK0H03

- kapitálové výdavky
výdavkový účet – mimorozpočtové zdroje

Príjmový účet c e l k o m :





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

Bežné účty c e l k o m :




depozitný účet
dary a granty neúročený
účet sociálneho fondu

Vypracovala: Helena Hovanová, ekonómka DeD, v.r.

Schválil: Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka DeD, v.r.

- 2 006 103,27 €
- 1 987 027,81 €
3 496,37 €
13 500,00 €
- 2 079,09 €
32 570,68 €
12 748,56 €
14 702,73 €
3 040,30 €
2 079,09 €
136 145,56 €
124 467,88€
10 044,90 €
1 632,78 €.

