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ZÁKLADNÉ ÚDAJE o centre k 31.12.2020: 

 

Názov:   Centrum pre deti a rodiny Prešov 

Adresa:    Požiarnická 3, Prešov 

Počet zamestnancov: 129 zamestnancov 

Kapacita:    132 detí 

Priestorové usporiadanie : Kmeňová budova a 1 RD 

Počet skupín:   12 

z toho: 

 2 samostatné skupiny 

 7 špecializovaných samostatných skupín s ošetrovateľskou starostlivosťou 

 3 špecializované samostatné skupiny s opatrovateľskou starostlivosťou 

 16 profesionálnych rodičov 

 

IČO:    00610607 

DIČ:    2021281570 

Štatutárny zástupca: Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka 

Kontakt :   0905840541, 0512433011 

               riaditel.presov@ded.gov.sk 

 

 

Centrum pre deti a rodiny v Prešove, Požiarnická 3 je zariadením sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, ktoré v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje starostlivosť 

deťom, mladým dospelým, rodinám v rozsahu danom príslušným zákonom, vykonávacou 

vyhláškou  a Programom centra. 

Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately – Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej 

starostlivosti na roky 2021-2025 predstavuje základný koncepčný a plánovací dokument 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ako zriaďovateľa Centra pre deti a rodiny v Prešove 

a má pre jeho činnosť záväzný charakter, určuje strategické rozvojové zámery jeho 

fungovania.  

 

Centrum pre deti a rodiny v Prešove, Požiarnická 3 zostáva naďalej najväčším centrom na 

Slovensku, ktorý poskytuje prioritne ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť – 

starostlivosť pre deti s postihnutím (10 ŠSS). Preto aj v roku 2020 bola naša pozornosť 

sústredená na skvalitňovanie starostlivosti v tejto oblasti vzdelávaním personálu, 

skvalitňovaním podporných služieb a zlepšovaním materiálno-technického vybavenia.  

 

Vzhľadom na všetky okolnosti súvisiace s ochorením Covid-19 bolo napĺňanie niektorých 

cieľov v roku 2020 obmedzené, pozdržal sa hlavne proces priestorovej transformácie. Nebolo 

možné z objektívnych dôvodov realizovať všetky plánované aktivity, nakoľko sme v roku 

2020 boli nútení fungovať v režime danom Krízovým plánom CDR a zabezpečovali 

predovšetkým úlohy súvisiace s prevenciou ochorenia Covid-19, riešením personálneho 

zabezpečenia chodu zariadenia kvôli karanténnym opatreniam, zabezpečením testovania 

zamestnancov a detí, zabezpečením online vzdelávania a ďalších činností. 
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V roku 2020 došlo v zariadení k niekoľkým personálnym zmenám navýšením počtu 

zamestnancov (psychológ NP DEIIII), obsadením voľných pracovných miest (PNR, špeciálny 

pedagóg), ale aj odchodom zamestnancov po dovŕšení dôchodkového veku, či z iných 

dôvodov. 

 

Zmenou organizačnej štruktúry s účinnosťou k 1.11.2020 bola pretransformovaná 

špecializovaná samostatná skupina pre obete trestného činu obchodovania s deťmi na 

špecializovanú samostatnú skupinu s opatrovateľskou starostlivosťou po rozhodnutí 

zriaďovateľa na zefektívnenie poskytovanej starostlivosti. 

 

 

 

Odpočet úloh v jednotlivých oblastiach: 
 

 

1. PRÁCA S RODINOU: 

 

Pokračovali sme v napĺňaní nášho hlavného cieľa aj v roku 2020 – sociálna prácas 

biologickou rodinou. Aj napriek opatreniam súvisiacich s ochorením COVID – 19 sme 

dosiahli udržanie kontaktov biologickej rodiny s deťmiumiestnenými v Centre pre deti 

a rodiny Prešov, ako aj sanáciou pomerov v rodinách návrat 3 detí k svojimbiologickým 

rodičom. Sústavne pracujeme na udržiavaní súrodeneckých väzieb a väzieb soširšou rodinou. 

Metóda práce – prípadová konferencia, je nástrojom, ktorý prináša výsledkyv udržiavaní, 

obnovovaní vzťahov s biologickou rodinou. U ŤZP detí intenzívne pracujemena kontakte s 

biologickou rodinou napriek zlej prognóze ich návratu domov. 

 

Spolupráca s rodinou a širšou rodinou: 

 

- v prirodzenom prostredí: 16 

- v priestoroch CDR: 65 

 

 

Štatistické údaje viažuce sa k pohybu detí k 31.12.2020: 

 

1. Počet detí: kapacita/skutočný stav 

 132/120 

 

2. Prípadové konferencie 

 18 prípadových  konferencií 

 

3. Počet detí, navštevujúcich rodinu 

 Počet detí – 7 

 

4. Počet prijatých detí: 23 

 

5. Počet odídených detí: 18 

 Sanácia – 3 

 Premiestnené na základe rozhodnutia súdu –1 

 Medzištátne osvojenie - 0 

 Plnoletosť (MD s ŤZP – do DSS) – 1 



 Zverenie do starostlivosti budúcich osvojiteľov – 0 

 Iné (exitus) – 10 

 Náhradná osobná starostlivosť – 3  

 

6. Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v CDR: 5,91 

 

 

Terénna a ambulantná forma práce: 

 

Centrum pre deti a rodiny Prešovv rámci národného projektu pod názvom Podpora 

deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, zriadilo ambulantno-terénnu formu pomoci 

rodinám. V súvislosti s výkonom týchto opatrení boli vytvorené a obsadené pracovné pozície 

2x sociálny pracovník a 1x psychológ, taktiež bolo zabezpečené potrebné materiálno-

technické vybavenie. Pracovnýtím ambulantno-terénnej formy pomoci sídli v kmeňovej 

budove CDR Prešov na Požiarnickej ulici. S rodinami a ich príbuznými sa v uplynulom roku 

spolupracovalo v ich prirodzenom prostredí, ako aj v priestoroch ambulancie. Pri práci s 

rodinami sme využívali odborné metódy na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa 

podľa §11 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona, metódy na podporu riešenia výchovných problémov, 

sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch podľa §11 

ods. 3 písm. b) bod 3 zákona, metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských 

zručností podľa §11 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona a odborné metódy na poradensko-

psychologickú pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách podľa 

§11 ods. 3 písm. d). 

 

 

Štatistické údaje viažuce sa k terénnej alebo ambulantnej forme opatrení k 31.12.2020: 

 

1. Počet prijatých opatrení: 44 

2. Počet ukončených opatrení: 14 

3. Počet klientov, ktorým bola poskytnutá terénno-ambulantná forma pomoci: 252 

- z toho počet maloletých osôb: 161 

- z toho rodič, príp. osoba, ktorá sa stará o dieťa: 91 

 
 
2. ROZVOJ A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV: 

 

Kontinuálne vzdelávanie v priebehu roku 2020 bolo zamerané najmä na zvýšenie odbornosti a 

nadobúdanie vedomostí zamestnancovs cieľom:  

 zvýšiť kvalitu pri práci s rodinou, s jej podporou a upevňovaním vzájomných 

vzťahov, 

 zamerať sa na pochopenie vytvárania zdravého pripútania, porúch pripútania 

a možností uzdravenia, 

 rozvinúť prácu s mladými dospelými za účelom ich bezpečnej integrácie do 

spoločnosti, 

 získavať informácie o etiológii, diagnostike a liečbe detských ochorení 

a metódach ošetrovateľskej starostlivosti o tieto deti, 

 využívať inovatívne metódy pri práci s deťmi ťažko zdravotne postihnutými, 

 získať kompetencie na riešenie potrieb detí s traumatizujúcou minulosťou.  

  

 



Štatistika a obsah vzdelávacích aktivít v roku 2020 

 

1.Počet zamestnancov celkom –129 

 

Počet zamestnancov (úsek starostlivosti a CPPNR), ktorí absolvovali vzdelávanie: 

 

 interné vzdelávanie -105 

 kontinuálne vzdelávania – 3 z toho: adaptačné vzdelávanie -3 

 

 rigorózna skúška - 1 

 iné odborné vzdelávanie – 19 

 pracovné a metodické stretnutia, konferencie - 19 

 

2. Počet hodín supervízie  

 individuálna - 50 hod. 

 skupinova - 46 hod. 

 

3. Realizované vzdelávacie aktivity zamestnancov: 

 

Interné vzdelávanie: 

 

Odborné semináre pre sestry v CDR: 

 Hypoxicko- ischemická encefalopathia u novorodenca. 

 Mikrocefália - etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľská starostlivosť. 

 Canavanova choroba - etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľská starostlivosť - 

kazuistika. 

 Umelá pľúcna ventilácia - ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s UPV. 

 Popáleniny v detskom veku - prvá pomoc, ošetrovateľská starostlivosť. 

 Hypertenzná choroba obličiek. 

 Nefrolitiáza u detí -  etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľská starostlivosť. 

 Fallotovatetralógia - etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľská starostlivosť. 

 Aortálne chlopňové chyby. 

 Otravy v detskom veku. 

 Kardiopulmonálna resuscitácia u detí 

 VVCH očí u detí - Glaukóm. 

 Hemangiómy v detskom veku - etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľská 

starostlivosť. 

 Diabetes mellitus v detskom veku. 

 Pubertastarda. 

 Ochorenie GITu - Hirschprungova choroba. 

 Hyperkinetóza - etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľská starostlivosť. 

 Syndróm cystickej pečene. 

 Hepatitídy u detí. 

 
 
Odborné semináre pedagogických a odborných zamestnancov, pomocných vychovávateľov a 

profesionálnych náhradných rodičov v CDR : 

 



 Vzťahová väzba – Mgr. Zuzana Ivanecká, psychologička  

 Psychoaktívne látky v živote mladých dospievajúcich. Príčiny vzniku, následky, 

a prevencia – Mgr. Viera Škopová, psychologička a PhDr. Lenka Ivanová, špeciálna 

pedagogička 

 Syndróm vyhorenia – Mgr. Lucia Liščinská, sociálna pracovníčka 

 Ako nevyhorieť – Ing. Alena Gálová, Michal Gál – profesinálni náhradní rodičia  

 Využitie snoezelenu v domácom prostredí – Mgr. Milena Letkovská, špeciálna 

pedagogička 

 Metóda prípadovej konferencie a jej prínos v praxi sociálneho pracovníka – PhDr. 

Júlia Šimová, sociálna pracovníčka 

 Ako písať plány výchovnej práce – metodické usmernenie – špeciálne pedagogičky 

 

V rámci interného vzdelávania sa uskutočnil vzdelávací seminár /II.pokračovanie/  pod 

vedením Mgr. Aleny Molčanovej na tému Edukácia odchodu dieťaťa. 

 

 

 

Externé vzdelávanie: 

 

Odborné prednášky a semináre 

 

 Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca 

 Terapeutická komunita v špeciálnych výchovných zriadeniach  

 Dotknime sa 2020 - online stretnutie lektorov terapie dotykom  

 Prvé kroky k reči pomocou stimulačných hier  

 Všetci za jedného (tímová spolupráca v záujme dieťaťa) 

 Majster komunikácie –interaktívny online tréning Akadémia AndyhoWinsona 

 

Výcvikové programy : 

 Terapia hrou a filiálna terapia 

 Kurz efektívnej výchovy 

 Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii 

 Inovatívne prvky v kariérovom poradenstve  

 

Účasť na konferenciách: 

 Konferencia sociálnych pracovníkov zaoberajúcich sa agendou MD  

 Asociácia náhradných rodín – vzdelávaco-rekreačný  pobyt 

 

Pracovné a metodické stretnutia: 

 Pracovné stretnutie odborných zamestnancov CDR Prešovského a Košického kraja 

 Pracovné stretnutie psychológov –potreba aktualizovania procesu prípravy na 

náhradnú rodinnú starostlivosť v participácii s kolegami z odboru SPODaSK 

 Metodické stretnutia pre oblasť výchovy 

 Metodické stretnutie sociálnych pracovníkov 2 x  

 Celoslovenské pracovné stretnutie koordinátorov CPPNR 

 Pracovné stretnutie koordinátorov CPPNR – mentoring 

 Pracovné stretnutie krajských predsedov sekcie PNR 



 

 

Realizácia prípravy na  profesionálne náhradné rodičovstvo 

 

 Naše zariadenie v roku 2020 začalo s realizáciouprípravy na profesionálne náhradné 

rodičovstvo, ktorá mala prebiehať v termíne od 17.09.2020 do 10.12.2020. V súvislosti so 

schválenými sprísnenými opatreniami a z dôvodu minimalizovania šírenia Covid-19 aj 

v podmienkach CDR bola príprava dňa 12.10.2020 dočasne prerušená ( termín pokračovania 

t.č. nevieme urči. Počet uchádzačov, ktorí prípravu začali je 9. 

  

 

3. VZDELÁVANIE DETÍ A MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ: 

 

Vzdelávanie detí: 

V roku 2020 navštevovali deti materské školy, špeciálne materské školy, základné 

školy,spojené základné školy, praktické školy, súkromné základné školy, stredné odborné 

učilištia, gymnázia, súkromné stredné odborné školy, konzervatórium a vysokú školu. Na 

spojených základný školách sú deti vzdelávanév jednotlivých variantoch (A,B,C) na základe 

posudkov odborníkov CŠPPaP. Z toho: 

 

 MŠ SŠI Masarykova Prešov – elokované pracovisko v CDR – 5 detí 

 MŠ Drienovská Nová Ves – 1 dieťa 

 MŠ Čaňa – 1 dieťa 

 MŠ Kamenica, Lipany – 1 diťa 

 CZŠsMŠbl. P.P. Gojdiča – 1 dieťa 

 ZŠ Matice slovenskej v Prešove – 3 deti 

 ZŠ Ľubotice – 1 dieťa 

 ZŠ Lipany – 1 dieťa 

 ZŠ Sveržov – 1 dieťa 

 ZŠ Komenského Sabinov – 1 dieťa 

 ZŠProstějovská v Prešove – 1 dieťa 

 ZŠ Gregorovce – 1 dieťa  

 CZŠ sv. Michala Kendice  – 1 dieťa 

 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove – 2 deti 

 Súkromná ZŠ a MŠ pre žiakov s autizmom – 1 dieťa 

 Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti – 1 dieťa 

 Súkromné športové gymnázium ELBA – 1 dieťa 

 Spojená škola Matice slovenskej v Prešove – 1 dieťa 

 SŠI Masarykova v Prešove – 7 detí 

 SŠI Masarykova v Prešove, elokované pracovisko v CDR – 24 detí 

 ŠZŠ Sabinov – 1 dieťa 

 Praktická škola SŠI Masarykovej – 2 deti a 1 MD 

 SOU Internátne Masarykova v Prešove – 2deti a 2MD 

 SŠI Pavla Sabadoša v Prešove – 3 deti 

 Súkromná stredná odborná škola Mladosť v Prešove – 1 dieťa  a 3 MD 

 Stredná priemyselná škola stavebná v Prešove – 1 dieťa 

 SSOŠ Elba – 1 dieťa 

 SOŠ Dopravná Prešov – 1 dieťa 

 Konzervatórium Košice – 1 dieťa 



 

 

Výchovno-vzdelávacie, preventívne a terapeutické aktivity v podmienkach CDR: 

 

        V roku 2020 sme v Centre pre deti a rodiny v Prešove realizovali pravidelné skupinové 

stretnutia s deťmi, účelom ktorých boli preventívno-výchovné aktivity zamerané na 

predchádzanie vzniku, prípadne elimináciu rizikového správania a maladaptívneho správania 

sa detí. Ide o prevenciu kriminality, šikanovania, záškoláctva, násilia na deťoch, skorého 

sexuálneho správania a iných nežiaducich javov.  

        Hlavným cieľom preventívnych aktivít realizovaných v skupinách bolo zvýšiť 

povedomie o existujúcich rizikách, ale aj citlivosť voči negatívnym javom. Dôraz bol kladený 

i na rozvoj sociálnych zručností a sebapoznania, na podporu zdravého životného štýlu, 

zlepšenie  psychosociálnej klímy,  na zvyšovanie morálneho vedomia, pocitu zodpovednosti 

a podporu sociálne žiaduceho správania. S deťmi mladšej vekovej kategórie sme realizovali 

edukačné aktivity / besedy, zamerané  na rozvoj poznania, grafomotoriky a percepcie, 

emocionality, tvorivosti, sociálnych kompetencií a zvládanie vlastných emócií. Zamerali sme 

sa preto na nasledujúce témy: 

 

 Zvládanie náročných životných situácií a stresu (sk. dievčatá – január / zúč. 10 detí) 

 Starostlivosť o seba : „Som žena!“ (sk. dievčatá – júl / zúč. 7 detí)  

 Trh práce, výber zamestnania, návšteva úradu práce (sk. chlapci – január / zúč. 7 detí) 

 Silné stránky – sebavedomie, sebapoznanie, životopis (sk. chlapci – január/zúč. 6 detí) 

 Sebapoznávanie – Stretnutie zamerané na rozvoj osobnosti a sociálnych zručností (sk. 

malé deti – októver / zúč. 5 detí) 

 Viem pomenovať, čo cítim -  Stretnutie zamerané na rozvoj osobnosti a sociálnych 

zručností, psychosociálny výcvik) (sk. malé deti – január / zúč. 6 detí) 

 Zdravý životný štýl ( sk. malé deti – február / zúč. 7 detí) 

 Identita, sebapoznávanie (sk. chlapci a dievčatá – január / zúč. 7 detí) 

 Kooperatíva – tímová spolupráca pomocou kreatívnej tvorby a rozvoja kreatívneho 

myslenia ( sk. chlapci a dievčatá – február / zúč. 7 detí) 

 

 

Vzhľadom na protipandemické opatrenia platné v krajine, sme plánované preventívne aktivity 

a skupinové aktivity s deťmi nemohli realizovať v plnej miere, a preto pokračujeme 

v realizácii plánovaných tém stretnutí v roku 2021. 

 

CDRje certifikovaným pracoviskom bazálnej stimulácie.Kvalifikovaný zdravotnícky personál 

(sestry, fyzioterapeutky) a odborní zamestnanci(pedagógovia, špeciálni pedagógovia, 

psychológovia) každodenne využívajú rôzne techniky tejtokomunikačnej, interakčnej a vývoj 

podporujúcej metódy práce. 

 

V CDR aplikujeme výcvikový program „Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu“, 

ktorý napomáha korekcii neistej vzťahovej väzby detí, citovej blízkosti a bezpečiu v prežívaní 

vzťahov v profesionálnych náhradných rodinách.  

 

Pri práci s deťmi a profesionálnymi náhradnými rodičmi/ vychovávateľmi sa taktiež využíva 

„Terapia hrou a filiálna terapia“, ktorú realizujú štyriterapeutky, a ktorá slúži na pomoc 

deťom s vyjadrením ich pocitov, potrieb v bezpečnom a prijímajúcom prostredí.  

 



Pre ľahšie nadväzovanie vzťahov s deťmi, porozumenie ich prežívaniu, potrebám a 

nachádzaniu ich zdrojov zvládania, sa realizuje terapia sandplaying. Výcvik v tejto terapii 

ukončili dveterapeutky a predstavuje ďalší z poradenských, terapeutických a diagnostických 

nástrojov. 

 

Pri práci s rodinami, ale aj s jednotlivcami, ktorí sú súčasťou akéhokoľvek systému 

využívame koncept systemickej rodinnej a párovej terapie. Vo výcviku tejto terapie sú dve 

psychologičky, ktoré pri práci s párom (ale aj jednotlivcom v systémovom prepojení) musia 

zohľadňovať rôzne, často napohľad protichodné, potreby zúčastnených strán a napriek tomu 

neustále nachádzať cesty vedenia zmysluplného a konštruktívneho dialógu.  

 

Odborne zaškolený personál pravidelne pracuje s koncepčným rámcom Snoezelen 

v multisenzorickom prostredí, ktoré je určené nielen pre deti s rôznym druhom a stupňom 

postihnutia, ale aj pre zdravé deti v centre. Využíva sa na zrakovú, sluchovú, hmatovú, 

vestibulárnu, chuťovú, čuchovú a proprioceptívnu stimuláciu, edukáciu, relaxáciu, redukciu 

stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy, zlepšenie 

vzťahu medzi klientom a terapeutom/rodičom.  Terapia je realizovaná v špeciálne upravenom 

prostredí odlišujúcom sa od bežného prostredia, ktoré ponúka zmyslové stimuly vzbudzujúce 

v deťoch zvedavosť, prebúdza ich záujem, riadi a klasifikuje podnety, vyvoláva spomienky aj 

príjemné zážitky.  Využíva sa  individuálna, skupinová forma práce na aktivity spojené 

s prevenciou voči rizikovému správaniu pre vopred vytvorené skupiny detí. Miestnosť je 

postupne dopĺňaná o špeciálne pomôcky, ktoré slúžia ku skvalitňovaniu práce v rámci jej 

širokospektrálneho využitia.  

 

Dve lektorky dotykovej terapie pri pravidelných stretnutiach s deťmi a zamestnancami CDR 

/profesionálni náhradní rodičia, vychovávatelia, sestry/ podporujú empatické vnímanie, citovú 

blízkosť, bezpečný kontakt a vzťah dieťa – dospelý, a pomáhajú zapracovať túto techniku  do 

každodennej činnosti. 

 

Pri domácej príprave a vzdelávacích aktivitách detí v CDR využívame prácu s interaktívnou 

tabuľou. Zábavnou formou tak motivujeme deti k ďalšiemu štúdiu a získavaniu nových 

vedomostí. Prácou s touto atraktívnou a efektívnou didaktickou technikou im umožňujeme 

manipulovať  s textom, obrázkami, videom aj audio materiálom. Pre deti to predstavuje silnú 

motiváciu byť súčasťou živého diania, možnosť sebarealizácie, tvorivosti a predstavivosti. 

Využívaním interaktívnej tabule prebúdzame v deťoch chuť k učeniu a rozvíjame informačnú 

a počítačovú gramotnosť. 

 

Mimoškolská činnosť, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky: 

V CDR vytvárame deťom priestor na rekreáciu, odpočinok a zaujímavé,efektívne využívanie 

voľného času. Prostredníctvom zážitkových aktivít rozvíjame detiv zručnostiach potrebných 

pre ich ďalší život v spoločnosti. Deti sa učia kooperovaťs ostatnými, tolerovať sa navzájom a 

rešpektovať autoritu. Snažíme sa posilňovať osobnosťkaždého dieťaťa, pomôcť mu nájsť seba 

samého a zažiť úspech. Počas celého rokazamestnanci vytvárajú deťom množstvo príležitostí 

na sebarealizáciu v podobe kultúrnych,zážitkových a iných podujatí, často v spolupráci so 

školami, dobrovoľníkmi a rôznymispoločnosťami. V roku 2020 sa deti v Centre pre deti a 

rodiny v Prešove zúčastnili aktivít apodujatí realizovaných zamestnancami CDR: 

 



 Projekt „Od nás pre vás“ – OUT WARD BOUND SLOVENSKO – medzinárodná 

spolupráca (9.1. 2020 u nás v CDR pečenie mafín, koláčov), návšteva charity v PO – 

zbierka oblečenia 

 Karneval v CDR  

 Lyžiarsky výcvik Vyšné Ružbachy   

 MDD v záhrade CDR – ukážky hasičov, hry a súťaže 

 Divadelné predstavenie Babadlo – „Palculienka“ 

 Prázdninové aktivity pre deti v Seleziánskom stredisku  

 Pobyt na dopravnom ihrisku  

 Pobyt na letnom kúpalisku Delňa 

 Trampolínové centrum JUMP IT UP  

 ZOO a Dinopark  Košice 

 Návšteva Cinemaxu Prešov 

 OZ V.I.A.C  spoločný deň s dobrovoľníkmi z celého Slovenska (pohybové hry 

a súťaže, varenie guľášu, opekačka 

 Návšteva Tricklandie v Starom Smokovci 

 Bowling Ľubotice  

 Pobyt na letnom kúpalisku sídlisko III.  Prešov  

 Výlet na Strečno – Rozprávkový les  

 Interiérová horolezecká stena v lanovom centre Prešov 

 Opekačka na Šarišskom hrade 

 Projekt „Moje m(i)esto“ – OUT WARD BOUND SLOVENSKO – prehĺbenie 

skúseností s dobrovoľníctvom a tímovou spoluprácou 

 Mikuláš v zasadačke CDR  

 

V Centre pre deti a rodinu vedieme deti k zmysluplnému využívaniu voľného času ako aj 

rozvíjaniuosobnostných predpokladov a nadania detí. V roku 2020 deti navštevovali tieto 

športovékluby, záujmové krúžky: 

 Karate klub Junior Prešov – 8 detí 

 Judo TJ Slavia PU Prešov – 2 deti 

 Taekwon-DoGe-Beak Prešov – 1dieťa 

 ABC CVČ v Prešove – tanečný krúžok zumba 3 deti 

 ABC CVČ v Prešove – Rozmarija spevácka zložka – 1dieťa 

 DFS Dúbravienka v Prešove spevácka zložka – 1 dieťa 

 Základná umelecká škola: klarinet – 1 dieťa, klávesy – 1 dieťa, husle – 1 dieťa, 

violončelo – 1dieťa 

 CVČ Ebony a ZUŠ Ľubotice – spev – 1 dieťa, gitara – 1 dieťa 

 Základná umelecká škola – výtvarný krúžok – 1 dieťa 

 

 

V roku 2020 absolvovali tieto rekreačné pobyty: 

 Rekreačný pobyt v Ľubovnianskych kúpeľoch 2x 

 Karate campSigord 

 Taekwon-DoGe-Beak PrešovcampSigord 

 Letný tábor Fantázia v Nitre  

 Letný ministerský tábor Račková dolina  

 



4. PROJEKTY A SPONZORSTVO: 

 

V roku 2020 sme realizovali projekt 7. Edície grantového projektu nadácie Pontis: 

 „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Náš projekt s názvom Darujme hendikepovaným 

deťom zázračné ihrisko, v rámci ktorého ide o výstavbu detského ihriska s prvkami 

podporujúcimi ich psychomotorický vývin a zároveň kompenzujúcimi postihnuté 

oblasti.Cieľom projektu je rozvoj psychomotorickej oblasti detí, sociálnych 

kompetencií detí, podpora socializácie detí, multisenzorická stimulácia detí, rozvoj 

tvorivosti detí a plnenie terapeutického účelu. 

V záhrade bol nainštalovaný prvok -  balančný mostík a hmatový chodník, ktorý 

podporuje vestibulárnu stimuláciu a taktilnohaptické podnety u zdravých aj zdravotne 

znevýhodnených detí. 

 Zapojili sme sa do projektu NADÁCIA Slovenskej sporiteľne -  Inovácie v 

sociálnej oblasti, Rozvoj životného prostredia a Oživenie komunity. 

Grantový program #mamnato špeciál 

Cieľom grantového programu je pomôcť oživiť neziskový sektor počas mimoriadneho 

obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Zámerom je podporiť udržateľné 

verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho charakteru, do ktorých 

organizácie pretavia skúsenosti, ktoré získali počas prvej vlny pandémie. Našou 

snahou bolo pokračovanie projektu Darujem deťom zázračne – bezbariérove ihrisko. 

Využiť priestor v našom areály pre všetky deti aj v čase pandémie a pracovať na 

rozvoji harmonického vývinu, sociálnych kompetencií, skupinových aktivít a podporu 

individuality. 

 „Auto očami detí“ – podpora Nadácie Volkswagen Slovakia na podporu centier pre 

deti a rodiny a domovov sociálnych služieb na Slovensku.  

 

V roku 2020 nás podporili: 

 

 „Štedré Vianoce“ – projekt spoločnosti AccentureConsulting, 

PeopleCommunicationsLeadfor Slovakia, Bratislava 

 „MK IlluminationProduction s. r. o.“  

 Honorárny konzul Holandského kráľovstva, p. Matúš Murajda 

 ZOC MAX Prešov 

 Tatrabanka a. s. Prešov 

 Billa Prešov 

 World Charity Road 

 Pate AsianCousine 

 „EMI Sabinov“ 

 „Labaš s.r.o.“ – SlavicTrade 

 „Karate Klub Junior Prešov“ 

 Dráčik, n.f. 

 Sponzorsky účet CDR – štátna pokladnica: 

 

 

 

 

 

 

 



5. KONTROLNÁ ČINNOSŤ: 

 

V priebehu roku 2020 boli vykonávané interné kontroly v zmysle plánu kontrol na rok 2020 

bez zistenia závažnejších nedostatkov. 

Externá kontrola, skôr metodického charakteru bola vykonaná Slovenským OZ zdravotníctva 

a sociálnych služieb. 

 

 

6. CIELE A ÚLOLHY NA ROK 2021: 

 

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 a sústredenie sa na  

realizáciu terénnej a ambulantnej formy práce, pilotné overovanie odľahčovacej formy pre 

PNR, zabezpečenie mentoringu pre okolité CDR. 

 

V priestorovej transformácii patrí medzi plánované ciele naďalej zabezpečenie kúpy 

rodinného domu pre potreby osamostatnenia 1 SUS, v dlhodobejšom horizonte kúpa 

pozemkov na území mesta Prešov pre výstavbu účelových rodinných domov pre SUS – 

špecializované samostatné skupiny pre deti ŤZP. 

 

Za prioritu považujeme tiež prenájom bytových priestorov pre skupinu mladých dospelých, aj 

keď situácia v tomto smere je v meste Prešov mimoriadne nepriaznivá.  

 

CDR ma vypracované podrobnejšie plány činnosti za jednotlivé úseky činnosti. 

 

Súčasťou výročnej správy sú dve prílohy: 

Príloha č. 1 – Správa o hospodárení CDR Prešov 

Príloha č. 2 – Plán úspor na rok 2021 

 

 

 

 

Vypracovali: 

Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka CDR Prešov 

Mgr. Monika Haraksimová, vedúca úseku starostlivosti CDR Prešov 

Odborný tím CDR Prešov 

 

 

 

Február 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1: 

 
1.1. Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2020: 
 

1.1.1. Charakteristika činnosti CDR Prešov: 
 

Centrum pre detí a rodiny 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 10 špecializovaných 

skupinách. CDR zamestnáva 14 profesionálnych rodičov, ktorí k 31.12.2020 poskytovali 

starostlivosť 25 deťom. 
 

Schválená kapacita centra je od 01.11.2020 132 miest. 

 

K 31.12.2020 bola kapacitaCentra pre deti a rodiny Prešov naplnená na 90,47 %. 

  

K 31.12.2020 bolo v zariadení umiestnených   12 detí, z toho 60 dievčat a 60 chlapcov.  

 

V priebehu roka 2020 bolo prijatých 23 detí,  prepustených 18 detí, z nich: 

 prepustených do biologických rodín      3 

 umiestnených do iných zariadení      1 

 exitus        10 

 dosiahol plnoletosť        1 

 zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti     3 
 

Veková štruktúra detí k 31.12.2020:  

 

0 – 2 roky  19 detí 

2 – 3 roky  11 detí 

3 – 6 rokov  22 detí 

6 – 8 rokov    8 detí 

8 - 10 rokov    8 detí 

10 – 15 rokov  29 detí 

15 – 18 rokov  15 detí 



nad 18 rokov    8 deti 

 

 
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia 
 

Centrum pre deti a rodiny Prešov je samostatnou rozpočtovou organizáciou napojenou finančnými 

vzťahmi na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a hospodári samostatne 

podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

 

 Schválený 

 rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutočnosť % k upravenému  

rozpočtu 

1 2 3 4 5 

Príjmy spolu      30 742,00 22 242,00 22 650,28 101,84 % 

Výdavky spolu 2 594 683,00 3 285 457,16 3 285 455,59   99,99 % 

 

1.1.3 Rozpočtové opatrenia 

Schválený a upravený rozpočet v roku 2020 

       Výdavky program 07C0502 

      

v  EUR 0EK0H03 

         

Dátum Č. RO 600 610 620 630 640 700 710 600+700 600 

20.01.2020   2594683 1573086 549794 399297 72506     2594683,00 

 09.01.2020 5               2594683,00 2000 

14.02.2020 65               2594683,00 3343 

12.03.2020 113 28889     28889       2623572,00 

 06.05.2020 198 3956   3956         2627528,00 

 06.05.2020 200 1037       1037     2628565,00 

 06.05.2020 201 40     40       2628605,00 

 28.05.2020 225 14908 11047 3861         2643513,00 

 28.05.2020 226 9260     9260       2652773,00 

 28.05.2020 228               2652773,00 3076 

08.06.2020 253 36000     36000       2688773,00 

   259               2688773,00 1802 

         



15.06.2020 276 21361 15829 5532         2710134,00 

 24.06.2020 283 1215 900 315         2711349,00 

 29.06.2020 290 -28589 -21185 -7404         2682760,00 

 29.06.2020 291 47684     47684       2730444,00 

 01.07.2020 293           21777,44 21777,44 2752221,44 

 03.07.2020 311               2752221,44 -1802 

23.07.2020 366 6055   6055         2758276,44 

 27.07.2020 370 1634       1634     2759910,44 

 26.08.2020 396               2759910,44 1500 

31.08.2020 424           19800 19800 2779710,44 

 16.09.2020 459 14615   3785   10830     2794325,44 

 01.10.2020 484 6264,76     6264,76       2800590,20 

 05.10.2020 497 1687 1250 437         2802277,20 

 27.10.2020 542 91868 68076 23792         2894145,20 

 05.11.2020 566               2894145,20 1143 

05.11.2020 567 18972     18972       2913117,20 

 11.11.2020 579 4300       4300     2917417,20 

 19.11.2020 585           698,8   2918116,00 

 04.11.2020 588 10 560     10560       2928676,00 

 18.11.2020 605 9399   9399         2938075,00 

 27.11.2020 606 -13542 -10035 -3507         2924533,00 

 20.11.2020 612 2186 1620 566         2926719,00 

 27.11.2020 614 459 340 119         2927178,00 

 25.11.2020 620 722 535 187         2927900,00 

 26.11.2020 622 4754   1231   3523     2932654,00 

 02.12.2020 637 1619 1200 419         2934273,00 

 07.12.2020 658 226639 167943 58696         3160912,00 

 11.12.2020 659           5820   3166732,00 

 17.12.2020 685 42161 31242 10919         3208893,00 

 31.12.2020 667 -530     -530       3208363,00 

 31.12.2020 707 0   -1807 4213 -2406     3208363,00 

                     

 



CELKOM   3160266,76 1841848,00 666345,00 560649,76 91424,00 48096,24 41577,44 3208363,00 11062 

           

           Príjmy 

        

v  EUR 

 

Dátum 

Číslo 

RO 200 210 220 230 240 290 311 312 

 20.01.2020   30742,00   30742,00           

 26.06.2020 289 -5000,00   -5000,00           

 28.09.2020 476 750,00   750,00           

 25.01.2020 687 -4250,00   -4250,00           

                     

  CELKOM   22242,00   22242,00           

 
 

1.2 Rozpočtové príjmy 

 

 Pôvodná výška rozpísaného rozpočtu príjmov na rok 2020 bola vo výške 30 742,00 €. 

K 31.12.2020 bola celková úprava rozpočtu príjmov na čiastku 22 242,00 €. 

 

Plnenie príjmov bolo vo výške 22 650,28 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 101,84 ¨%. 

 

Príjmy CDR Prešov pozostávajú z úhrad za nájom nebytových priestorov, ktoré prenajímame 

neštátnym zdravotníckym zariadeniam na základe uzavretých zmlúv o nájme nebytových 

priestorov.Výška plnenia príjmov za nájom nebytových priestorov bola 8 640,00 €.  Tieto príjmy boli 

oproti roku 2019 nižšie z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv. K 30.06.2020ukončila Zmluvu o nájme 

nebytových priestorov MUDr. Ľubica Zlatohlavá, ktorá prevádzkovala ORL ambulanciu,k 31.07.2020 

ukončila nájomnú zmluvu BIOSANA, a.s., ktorá prevádzkovala rehabilitačné centrum a k 31.12.2020 

ukončila nájomnú zmluvu Total Perfect Smile, s.r.o., ktorá prevádzkovala stomatologickú ambulanciu. 

Ďalšiu časť príjmov tvoria príjmy z úhrad výživného, ktoré platia rodičia našich klientov na 

základe rozhodnutia súdu o určení výživného. Celková výška príjmov za výživné bola 12 646,87 €. 

Z výdavkového účtu CDR Prešov na príjmový účet – iné nedaňové príjmy bolo celkovo 

prevedených 1 363,41 €. Jedná sa o prevody vrátiek z roku 2019. 

Jedná sa o tieto prevody: 

- vrátená platba 36,00 € od firmy Elektrosped, a.s - naviac uhradená faktúra č. 20191086, 
- nedoplatky z vyúčtovania služieb spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2019 

v celkovej výške 745,03 €, 
- vrátene odvody poistného zo Sociálnej poisťovne za obdobie roka 2019 za pani Martu 

Rumanovskú,ktorá poberala starobný dôchodok vo výške 582,38 €. 



 

Rozpísaný rozpočet   Upravený rozpočet  Plnenie rozpočtu 

k 01.01.2020    k 31.12.2020   k 31.12.2020 

 

   30 742,00 €         22 242,00 €        22 650,28 € 

 

 

1.3 Výdavky 

 

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

 

 V priebehu roka 2020 sme mali upravený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 48 096,24 

€. 

Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup osobného motorového vozidla Peugeot Rifter vo 

výške 20 498,80 €. 

Ďalším kapitálovým výdavkom bolo čerpanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu sociálnych 

zariadení na samostatnej výchovnej skupine č. 2, kde sú umiestnení starší klienti vo výške 21 777,44 

€.  

V decembri 2020 sme uhradili faktúru za projekt plánovanej rekonštrukcie budovy – fasáda 

časti objektu, ktorú máme schválenú MPSVaR SR na rok 2021. Uhradená čiastka za tento projekt bola 

vo výške 5 820,00 €. 

Celkové čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 48 096,24 € teda vo výške  

upraveného rozpočtu. 

 

1.3.2. B e ž n é   v ý d a v k y 

 

 Na rok 2020CDR Prešovmal schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 2 594 683,00 €. 

V priebehu roka nám Ústredie PSVaRrozpočtovými opatreniami upravilo rozpočet bežných výdavkov 

na celkovú výšku 3 160 266,76 € v rámci programu 07C0502 a 11 062,00 € v rámci programu 0K0H03. 

 

Prehľad schváleného a upraveného rozpočtu a jeho čerpanie:  



 

Položka Schválený 

rozpočet (€) 

Upravený 

rozpočet (€) 

Čerpanie 

rozpočtu (€) 

610- Mzdy, platy, náhrady a OOV 1 573 086,00 1 841 848,00 1 841 848,00 

620 – Odvody poistného 549 794,00 666 345,00 666 344,05 

630 – Tovary a služby  

07C0502 

0EK0H03 

 

 

399 297,00 

0,00 

 

560 649,76 

11 062,00 

 

560 649,76 

11 061,58 

640 - Transfery 72 506,00 91 424,00 91 423,80 

S p o l u 2 594 683,00 3 171 328,76 3 171 327,14 

 

1.3.2.1. MZDY,PLATY a OOV 

 

 schválený počet úväzkov k 01.01.2020     129 

 z toho schválený počet úväzkov v rámci NP DEI        5 

 

 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za rok 2019 124,6 

 evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu    127 

 

K 31.12.2020 sme mali neobsadené 2 pracovné úväzky – 1 úväzok zdravotnej  sestry 1 úväzok 

špeciálneho pedagóga v rámci NP DEI III. 

 

 Schválený rozpočet  na mzdy, platy a OOV bol vo výške1 573 086,00 €.  

Jednotlivými rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2020bol rozpočet k 31.12.2020 upravený na 

celkovú výšku 1 841 848,00 €. Pre zamestnancov prijatých v rámci projektu NP DEI III. sme mali 

upravený rozpočet na mzdy v celkovej výške 45 578,80 €. 

Úpravy rozpočtu boli na základe žiadostí o navýšenie rozpočtu z dôvodu vyplácania jubilejných 

odmien pri príležitosti životných jubileí 50 a 60 rokov a z dôvodu zvýšenia stupníc platových taríf 



zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., 

účinného od 01.01.2020. 

Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy a OOV za rok 2020 bolo vo výške 

upraveného rozpočtu. 

 

1.3.2.2. POISTNÉA PRÍSPEVOKZAMESTNÁVATEĽA A DOPOISŤOVNÍ 

 

 Schválený rozpočet položky 620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní bol vo 

výške 549 794,00 €.  

Úprava rozpočtu k 31.12.2020 bola na celkovú čiastku 666 345,00 €. Pre zamestnancov prijatých 

v rámci projektu NP DEI III. sme mali upravený rozpočet na odvody do jednotlivých poisťovní 

v celkovej výške 15 810,51 €. 

Čerpanie prostriedkov na poistné zamestnávateľa vrátané príspevkov do jednotlivých DDS za 

zamestnancov, ktorí majú uzavreté zmluvy s DDS bolo v celkovej výške 666 344,05 €. 

Za zamestnancov prijatých v rámci projektu NP DEI III. boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej 

výške 15 810,51 €. 

 K 31.12.2020 nevykazujeme dlh voči žiadnej z poisťovní. 

 

1.3.2.3. TOVARY A ĎALŠIE SLUŽBY 

 

Schválený rozpočet na rok 2020 na položke 630 bol vo výške 399 297,00 €. Ústredie PSVaR 

nám rozpočtovými opatreniami  upravilo rozpočet k 31.12.2020na celkovú čiastku560 326,76  € v 

rámci programu 07C0502,v rámci programu 0EK0H03 vo výške 11 062,00€. 

 

Rozpis rozpočtu podľa jednotlivých podpoložiek v rámci programu 07C0502: 

 

Položka Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu  

rozpočtu k 01.01.2020 (€)  k 31.12.2020 (€) k 31.12.2020(€) 

631  2 000,00   1 636,30  1 636,30 

632  108 431,00    96 582,54  96 582,54 

633  123 259,00   193 021,92 193 021,92 



634    15 750,00      10 508,36   10 508,36 

635    14 000,00    120 836,08            120 836,08 

636       70,00         74,28  74,28 

637  135 787,00             137 990,28           137 667,28 

Čerpanie k 31.12.2020 položky 630 v rámci programu 07C0502 bolo vo výške 560 326,76 €, 

čo predstavuje 100¨% čerpania rozpočtu.  

 

Rozpis rozpočtu podľa jednotlivých podpoložiek v rámci programu 0EK0H03: 

 

Položka Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu  

rozpočtu k 01.01.2020(€)  k 31.12.2020 (€) k 31.12.2020 (€) 

632   0,00 €   5 270,41 €  5 269,99 € 

633   0,00 €       1 620,75€  1 620,75 € 

635   0,00€       4 170,84 €  4 170,84 € 

 Čerpanie rozpočtu položky 630 v rámci programu 0EK0H03bolo vo výške 11 061,58 €, čo 

predstavuje čerpanie vo výške 99,99 % schváleného rozpočtu. 

 

1.3.2.3.1.   631 – c e s t o v n é  

 

Rozpočet k 31.12.2020tejto podpoložky bol upravený na 1 636,30 €. 

 

Na tejto podpoložke sú zúčtované výdavky vyúčtovania na základe cestovných príkazov na 

tuzemské pracovné cesty našich zamestnancov. Vyúčtovanie zahŕňa cestovné a stravné pri 

pracovných cestách vyplatené zamestnancom pri pracovných cestách,na ktorých sprevádzajú našich 

klientov na vyšetrenia a plánované hospitalizácie v Bratislave a taktiež pri pracovných cestách 

zamestnancov, ktorí sa zúčastnili odborných seminárov a vzdelávacích aktivít. V súvislosti s vydanými 

protipandemickými opatreniami v súvislosti so šírením ochorenia Covid 19 boli vzdelávacie aktivity 

v obmedzenom počte. 

Čerpanie k 31.12.2020 bolo v celkovej výške 1 636,30 €, čo predstavuje 100 % schváleného 

rozpočtu. 

 



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 

 

Schválený rozpočet na rok 2020 bol vo výške 108 431,00 €, ktorý bol v priebehu roka 

upravený na celkovú výšku 96 582,54 € v rámci programu 07C0502. Na položkách programu 0EK0H03 

sme mali upravený rozpočet  na celkovú výšku5 270,41 €. 

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. 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  nájme nebytových priestorov. 

Výška čerpania tejto položky rozpočtu je 96 582,54 €. 

V rámci čerpania rozpočtu položky 632004 programu 0EK0H03 sme čerpali finančné 

prostriedky za komunikačnú infraštruktúru (poplatky za internet a magio televíziu) vo výške 2 131,94 

€ a za telefónne poplatky - mobilné telefóny vo výške 3 138,05 €. Celkové čerpanie bolo výške 

5 269,99 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 99,99 %. 

 

1.3.2.3.3.   633 -  m a t e r i á l    a    s l u ž b y 

 

Schválený rozpočet tejto položky bol vo výške 123 259,00 €, k 31.12.2020 bol upravený na  

čiastku 193 021,92 € v rámci programu 07C0502 a na výšku rozpočtu 1 620,75€ v rámci programu 

0EK0H03. 

Čerpanie tejto položky zahŕňa výdavky na nákup pohovky na samostatnú skupinu č. 

1, pingpongovéstoly na SS1 a SS 2, na samostatnej skupine 2 a viacerých špecializovaných 

samostatných skupinách boli doplnené siete na okná, na ŠSS 4 bol zakúpený jedálenský stôl so 

stoličkami, špecializovaná samostatná skupina 10 si zakúpila skrinky do kuchyne. Po ukončení zmluvy 

o nájme nebytových priestorov s rehabilitačným centrom Biosanabolo do uvoľnených priestorov 

zakúpené interiérové vybavenie interaktívnych miestnosti pre naších klientov. 

Celkové čerpanie na zabezpečenie interiérového vybavenia jednotlivých  skupín a ostatných 

priestorov bolo vo výške 17 441,33 €. 

Na samostatné skupiny boli zakúpené po vyradení nefunkčných elektrospotrebičov 

chladnička, práčka a televízor. V súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciousme na 

jednotlivé skupiny a do priestorov CDR zakúpili germicídne žiariče. Celková výška čerpania týchto 

výdavkov bola vo výške8 944,14 €. 

Ďalšiu časť čerpania tejto podpoložky tvoria výdavky na realizované nákupy oblečenia pre 

detí, posteľného prádla 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.. Časť výdavkov tejto položky bola použitá 



na zakúpenie údržbárskeho a stavebného materiálu, ktorý využili naši zamestnanci v rámci 

svojpomocných prác pri úprave a maľovaní uvoľnených priestorov.Výdavkyza  spotrebný materiál boli 

v celkovej výške 95 146,77 €. 

Ďalšiu časť výdavkov tvoria výdavky za predplatné časopisov pre detí a taktiež za odborné časopisy 

a odbornú literatúru  pre zamestnancov. Výška čerpania tejto položky bola 719,87 € . 

V rámci čerpania rozpočtu položky 633010 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôckybola 

zakúpené pracovná obuv v celkovej výške 2 680,49 € 

Ďalšie výdavky z 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 68 026,09 €. 

Ostatné výdavky čerpania rozpočtu tejto položky sú výdavky na benzín do kosačky ako zdroj energie 

vo výške 40,00 € a 23,23 € ako výdavky na reprezentačné účely. 

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci programu 0EK0H03 boli použité na zakúpenie 

tlačiarne vo výške 373,80 €, poplatky za nové mobilné telefóny vo výške 150,99 €. 

Ďalšiu časť tvoria výdavky na preplatenie licencie na antivírový program, preplatenie licencie na 

program rozpisu pracovných zmien zamestnancov vo viaczmenných prevádzkach a preplatenie 

licencie zdravotníckeho programu, ktorý využívame na predpisovanie liekov prostredníctvom 

receptov. V súvislosti s prevádzkou servera, ktorý využívame na spracovanie agendy samostatných 

skupín a celého centra boli v rámci čerpania tejto podpoložky uhradené výdavky za licencie 

vzdialeného pripojenia.Celkové čerpanie výdavkov položky 633013 bolo vo výške 1 095,96 €. 

Celkové čerpanie na položke 633 materiál a služby k 31.12.2020 v rámci programu 07C0502 

bolo vo výške 193 021,92 € a čerpanie položiek programu 0EK0H03 vo výške 1 620,75 €. 

 

1.3.2.3.4.   634 - d o p r a v n é 

 

Schválený rozpočet na rok 2020 bol vo výške 15 750,00 €, k 31.12.2020 bol upravený na čiastku 

10 508,36 €. 

Výdavky tejto podpoložky sú spojené s prevádzkou a údržbou áut Opel Vivaro, Mazda, Š Rapid , VW 

Caravelle a Peugeotom Riftter. Výška čerpania tejto podpoložky pozostáva z výdavkov na nákup 

pohonných hmôt, na nevyhnutné servisné práce, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových 

vozidiel , parkovné a prepravné, ktoré sme uhradili za prepravu naších klientov do letného tábora a 

späť.  

Tieto autá v správe CDR 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 náhradných rodín a pri výjazdoch našich terénnych sociálnych 

pracovníčok a na celkové zabezpečovanie chodu a prevádzky CDR. 



Celkové výdavky položky 634 spojené s používaním motorových vozidiel predstavovali čiastku 

10 508,36 €. 

 

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 2020 bol vo výške 14000 €. Upravený rozpočet bol 

k 31.12.2020 vo výške 120 836,08 € v rámci programu 07C0502,a vo výške 4 170,84 € na opravu 

výpočtovej techniky v rámci programu 0EK0H03. 

Na tejto podpoložke boličerpané finančné prostriedky na opravu elektrospotrebičov na jednotlivých 

skupinách vo výške 449,40 €. 

Na rok 2020 nám boli v rámci bežných výdavkov pridelené účelovo určené finančné 

prostriedky na výmenu okien vo výške 23 892,07€ a na opravu havarijného stavurímsy vo výške 23 

791,80. Ďalšiu časť výdavkov tejto podpoložky tvorili výdavky za opravu plota, výmena interiérových 

dverí a za výmenu podlahových krytín na chodbách na prevádzkovom úseku. V rámci čerpania tejto 

podpoložky boli použité na nevyhnutné bežné a porevízne opravy výťahov a kotolne.  

Celkové čerpanie finančných prostriedkov na opravu budovy a priestorov bolo vo výške 120 836,08 €. 

V rámci čerpania programu 0EK0H03 boli použité finančné prostriedky na štandardné opravy 

a údržba výpočtovej techniky vo výške 4 170,84 €. 

 

 

 

 

1.3.2.3.6.   636 – n á j o m    a   p r e n á j o m 

 

Schválený rozpočet na rok 2020 bol vo výške 70,00 €, upravený rozpočet bol na čiastku 74,28 

€. 

V čerpaní tejto sú výdavky  za prenájom protišmykovej rohože, ktorá je umiestnená pri vstupe do 

budovy.  

Čerpanie na tejto podpoložke k 31.12.2020 bolo vo výške upraveného rozpočtu.. 

 

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 2020 tejto podpoložky bol vo výške 135 787,00 €, upravený 

rozpočet bol vo výške 137 667,28 €.  

Táto čiastka zahŕňa výdavky za školenia, kurzy a semináre pre našich zamestnancov, výdavky za 

všeobecné služby -poplatky za výkon činnosti technika BOZP a PZS, poplatky za výkon zodpovednej 

osoby v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, za revízie budovy, kotolne a výťahov, 

výdavky za pobyty detí  v letných táboroch, poplatkov v školách a poplatkov za voľnočasové aktivity, 

cestovné náhrady zahŕňajú výdavky cestovného detí zo samostatných skupín, úhrady za stravu detí 

v školských jedálňach, poplatky banke za výber hotovosti,výdavky vynaložené na stravovanie 

zamestnancov použité úhradou 55 % z nominálnej hodnoty elektronických stravných poukážok, 

ktorými zabezpečujeme stravovanie zamestnancov. Ďalšie výdavky sú poplatky poistného za škody, 

poistného za poistený majetok zariadenia, prídel do sociálneho fondu, ktorý naša organizácia 

realizuje vo výške 1,05 % z výšky vyplatených miezd všetkých zamestnancov.  

Ďalšiu časť výdavkov tejto podpoložky tvoria výdavky za dohody za vykonanie práce.poplatky 

zdravotníckym zariadeniam, ktorými uhrádzame poplatky za recepty a poplatky za poskytovanú 

zdravotnícku starostlivosť, ktorú nám poskytuje Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove na 

základe uzavretej zmluvy.  

Z tejto podpoložky uhrádzame aj poplatky za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti.  

Celkové čerpanie tejto podpoložky bolo vo výške 137 667,28 €. 

 

1.3.2.4. 640 – BEŽNÉ TRANFERY 

 

 Schválený rozpočet transferov bol vo výške 72 506,00 €, úpravou rozpočtu v priebehu roka 

2020 bol celkový rozpočet upravený na sumu 91 424,00 €. 

Z položky bežných transferov bolo vyplatené odstupné zamestnankyni, ktorá nemohla vykonávať 

dohodnutý druh pracovných činnosti ani iný druh pracovných činností zo zdravotného dôvodu. Ďalšie 

výdavky boli výdavky na odchodné, ktoré bolo vyplatené zamestnankyniam pri odchode do 

dôchodku. Celková výška vyplateného odchodného a odstupného bola 14 353,00 €. 

Naším klientom starším ako 6 rokov bolo vyplácané vreckové v príslušnej výške určenej 

v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018, § 23. Výška vyplateného vreckového za rok 2020 bola 

13 004,20 €. 

Ďalšiu časť výdavkov tvorili výdavky náhrad za 1.-10. deň PN-ky zamestnancom vo výške 4 074,62 €. 

Položka príspevky a poplatky zahŕňa výdavky na príspevky na stravu detí, ktoré majú 

nariadenú ústavnú starostlivosť, sú na povolenom pobyte u rodičov. Ďalšiu časť tvoria príspevky 

vyplácané do jednotlivých profesionálnych náhradných rodín ako príspevky na bývanie a na ostatné 

výdavky. Ďalším výdavkom tejto položky bol príspevok na osamostatnenie mladého dospelého, 

ktorým bol vyplatený pri odchode z centra. Výška vyplatených poplatkov a príspevkov bola v celkovej 

výške 59 991,98 €. 



 Celková výška čerpania bežných transferov k 31.12.2020 bola 91 423,80 €. 

 

1.4  POHĽADÁVKY A ZÁVAZKY 

 

1.4.1.  P o h ľ a d á v k y 

 

Výška pohľadávok k 31.12.2020 je v sume 184 409,71€. 

Pohľadávky sú nedoplatky na výživnom jednotlivých  rodičov detí, ktorí majú výšku úhrady 

určenú súdom. V priebehu roka 2020 bolo na základe návrhov v opodstatnených prípadoch 

rozhodnuté o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu vo výške 7 641,26 €. Ďalšia 

pohľadávka voči nášmu zariadeniu je vyúčtovanie odberu elektrickej energie na Sabinovskej ulici za 

obdobie roka 2020 vo výške 392,52 €. Tento preplatok nám bol poukázaný na  výdavkový účet 

v januári 2021.  

 

1.4.2.   Z á v ä z k y  

 

K 31.12.2020 naše zariadenie nevykazuje žiadne záväzky. 

 

1.5 SPONZORSKÝ ÚČET 

 

Počiatočný stav účtu darov a grantov bol vo výške 5 474,48 €. 

V priebehu roka 2020 sme mali celkové príjmy vo výške 5 372,00 €. 

Jedná sa o tieto príjmy: 

Nutricia ,s.r.o.     2 280,00 € 

Nadácia Pontis    1 300,00 € 

Nadácia Volswagen     1 000,00 € 

M. Aman „Stará Marakaňa“      450,00 € 

Juraj Komorník       200,00 € 

„Klarinet pre Majku“ – výzva na facebooku    142,00 €. 



 

 Celkové výdavky za rok 2020 z účtu darov a grantov boli 4 870,17 €.  

Z prostriedkov Nadácie Pontis bola zrealizovaná oddychová plocha v záhrade centra, finančné 

prostriedky nadácie Volswagenboli použité na nákup mobilného telefónu, húseničky, bazénu 

a matracov v tvare 4 ročných období. Ďalšie výdavky sponzorského účtu boli za nákup kolieskových 

korčuli, volejbalovej lopty a volejbalovej siete, bol zakúpený počítač s príslušenstvom, ktorý využívajú 

naši klienti na samostatnej skupine na dištančné vzdelávanie. Ďalšie finančné prostriedky boli použité 

v hotovosti na dobrovoľnícku aktivitu samostatnej skupiny č. 2 vo výške 200,00 €, ktoré nám boli 

poskytnuté v roku 2019 zo Štúdia zážitku. Čiastka 142,00 € bola v hotovosti vyplatená Majke 

Balogovej, ktorá v roku 2020 nastúpila na štúdium konzervatória v Košiciach, ako príspevok na nákup 

klarinetu. Táto čiastka sa vyzbierala na základe výzvy, ktorá bola zverejnená na facebookevskej 

stránke centra. 

K 31.12.2020 evidujeme zostatok vo výške 5 976,31 €. 

 

 

Vypracovala: Helena Hovanová, ekonómka CDR Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2: 

PLÁN ÚSPOR CDR Prešov, Požiarnická 3 na rok 2021 

Pri hospodárení Centra pre deti a rodiny v Prešove, Požiarnická 3 ostáva nezmenenou prioritou 

hospodárne, efektívne a účelné nakladanie s verejnými zdrojmi vo všetkých oblastiach jeho činnosti. 

V záujme znižovania nákladov na vykurovanie, úsporu elektrickej energie a úsporu spotreby pitnej 

vody sú zamestnanci centra pravidelne upozorňovaní na prevádzkových poradách jednotlivých 

skupín na skutočnosti, ktoré napomáhajú racionalizovať náklady spojené s prevádzkou hlavne oblasti 

spotreby energií, a to najmä na: 

 šetrenie elektrickou energiou primeraným svietením a používaním úsporných žiaroviek,  

 nahlasovaním vedúcemu EP U všetkých porúch na vodovodných batériách spôsobujúcich únik 

kvapkaním, ako aj poruchy na splachovacích zariadeniach WC, ktoré vedú k nežiaducemu 

pretekaniu vody, 

 znižovanie nákladov na spotrebu tepla v zimnom vykurovacom období efektívnym využívaním 

termoregulačných zariadení vykurovacích telies, ako aj efektívnym vetraním miestností, a to min. 

2x denne nárazovým vetraním otvorenými oknami dokorán, nie celodenným vetraním miestností 

oknami v polohe vetracej. 

CDR Prešov zaradil v rámci  plánu opráv a údržby pre rok 2021 potrebu výmeny 38 okien, v rámci V. 

etapy výmeny okien  z dôvodu nevyhovujúceho stavu 70 ročných okien. Táto výmena prinesie ďalšie 

úspory vedúce k zníženiu nákladov na kúrenie. 

Ďalšou plánovanou zákazkou je zateplenie časti budovy – severnej časti bloku A a západnú časť bloku 

D, ktoré sú neomietnuté, ako dôsledok riešenia havarijného stavu padajúcej omietky s jej následným 

otlčením. Zateplením sa zlepšia podmienky užívania stavby a jej bezpečnosti. Vylepší sa 

tepelnotechnická vlastnosť časti obvodových konštrukcií zateplením a následnou úpravou fasády sa 

stabilizuje tepelnoizolačný systém. 

Naďalej striktne kontrolujeme efektívne využívanie vozového parku CDR dôsledným plánovaním a 

koordináciou jázd, hlavne týkajúcich sa dopravy detí na vyšetrenia do zdravotníckych zariadení, ako aj 

využívaním dopravných služieb zdravotníckych zariadení hlavne na cesty mimo mesto Prešov. 

Vypracoval: Ing. Miroslav Hubcej, vedúci EPÚ 

 

 

 

Prešov, január 2021 

 

 



 


