Centrum pre deti a rodiny Košice-Uralská
Výročná správa za rok 2019

Základné identifikačné údaje k 31.12.2019
Názov :

Centrum pre deti a rodiny Košice-Uralská

Adresa:

Uralská 1, 040 12 Košice

Riaditeľ:

Ing. Jana Funderáková

Kontakt:

055/729 52 55
0918 879 208
riaditel.uralska@ded.gov.sk
https://www.centrumpredetiarodinykosice.sk/

Mailový kontakt:
Webová stránka:

Organizačná štruktúra centra:
Počet zamestnancov:

69

Kapacita centra:

88

Úsek starostlivosti o deti
Priestorové usporiadanie: kmeňová budova na Uralskej ulici v Košiciach

Počet samostatne usporiadaných skupín: 4

kapacita 39detí

 SUS Slnečnice
/3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia/
 SUS Bociani
/3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia/
 SUS Klokani
/3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia/
 SUS Lienky
/3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia/
Skupiny v zmysle Zákona 305/2005 Z.z. § 47 ods. 5 – kapacita 7 FO
Počet samostných skupín pre MD:
1
kapacita 4MD
 (samostatný byt – sídlisko Košice nad Jazerom)

Centrum podpory profesionálnych náhradných rodičov
Počet profesionálnych náhradných rodín:

Kapacita detí:

19
38

Sídlo vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou práce:
Krivá 18, Košice
Telefónny kontakt:

+ 421 907 586 793
+ 421 907 846 486
+ 421 907 844 100

Poslanie a vízia organizácie
Centrum pre deti a rodiny Košice-Uralská je zariadenie zriadené na vykonávanie opatrení
dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie, alebo náhradné rodinné
prostredie a vykonáva:
OPATRENIA podľa § 45, ods. 1, písm. a, b, c:
a)
opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné
rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení
neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (ďalej len „pobytové opatrenie
súdu“),
b)
výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovných opatrení, ktorými je
uložená
povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu,
povinností
uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo
neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné
výchovné
opatrenie“),
c)
opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania

1.
krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom
prostredí,
2.
porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu
problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom
sociálnom
prostredí a v medziľudských vzťahoch.
Poslaním centra je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze v spolupráci so subjektmi
v zmysle ustanovení zákonov č. 305/2005 Z.z., č. 36/2005 Z.z., Dohovoru o právach dieťaťa,
interných noriem tak, aby bola naplnená stratégia organizácie.

Zmeny v organizačnej štruktúre Centra pre deti a rodiny Košice-Uralská
v roku 2019
Od 1. 1. 2019 v súvislosti s novelizáciou Zákona 305/2005 Z.z. došlo k zmenám:
-

zmena názvu zariadenia na Centrum pre deti a rodiny Košice-Uralská.

-

rozšírenie kompetencie centra v súvislosti s

vykonávaním opatrení ambulantnou

a terénnou formou práce (zmena organizačnej štruktúry k 1.2.2019) so zabezpečením
prenájmu priestorov ambulancie na ulici Krivej č.18 v Košiciach,
-

vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody v zmysle Zákona
305/2005 Z.z. § 47 ods. 5 na základe vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa
na základe dohody (zmena organizačnej štruktúry k 1.2.2019), čím došlo k navýšeniu
zamestnancov na počet 69.

-

navýšenie kapacity centra na 88 detí z toho 7 FO na skupine podľa § 47 ods. 5.

-

zabezpečenie prenájmu bytu pre MD v lokalite Košice nad Jazerom.

Priestorové podmienky
Centrum je zriadené v dvojpodlažnej budove, ktorá bola stavebnými úpravami prispôsobená
pre účely zariadenia rodinného typu. K budove centra patrí oplotený pozemok. Za budovou je
rozsiahla záhrada so zatrávnenou časťou a multifunkčným ihriskom, určená na relaxačné
aktivity detí.
Centrum poskytuje rodinné ubytovanie podľa §1 ods.2 písmena q) Vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie
budovy o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
Centrum poskytuje ubytovanie a starostlivosť v kmeňovej budove na Uralskej ulici č.1 a to:
-

deťom v 4 samostatne usporiadaných skupinách,

-

FO v zmysle Zákona 305/2005 Z.z. § 47 ods. 5 v 1 samostatnej skupine

V súvislosti s prípravou na osamostatnenie mladých dospelých centrum zabezpečuje
ubytovanie v prenajatom byte v lokalite Košice nad Jazerom.

Profesionálni náhradní rodičia v počte 19 rodín zabezpečujú komplexnú starostlivosť o deti
vo svojich bytových priestoroch v rámci Košíc, Košice - okolie, Prešova a Gelnica.

Stratégia zariadenia
o

rozvíjať vlastných zamestnancov,

o

zapájať rodiny,

o

prizývať k spolupráci odbornú verejnosť,

o

vytvárať podmienky pre život dieťaťa na zabezpečenie jeho rozvoja a samostatnosti.

Rozvoj vlastných zamestnancov
V oblasti rozvoja zamestnancov v záujme skvalitnenia práce boli vytvorené podmienky pre
vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikovanosti. Do plánu vzdelávania boli zapojení všetci
zamestnanci. Plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2019 bol vypracovaný v súlade so
Zákonom 317/2009 Z.z. a odsúhlasený zriaďovateľom.
Celková suma finančných prostriedkov vynaložená na vzdelávanie zamestnancov v roku
2019: 1 714,- eur.
Podpora zamestnancov bola poskytovaná najmä supervíziou.
program

Centrum mal vypracovaný

supervízie, do ktorého boli zapojení všetci zamestnanci v priamom kontakte

s deťmi, riaditeľka, OT, profesionálny náhradný rodičia, vychovávatelia a pomocní
vychovávatelia. Supervízia bola realizovaná formou individuálnych stretnutí v celkovom
počte 51 hodín a skupinových stretnutí celkovom počte 64 hodín v zmysle plánu supervízie
na rok 2019. V priebehu roka sa v rámci projektu Implementačnej agentúry MPSVaR v centre
realizovala aj 30 hodín skupinovej supervízie pre sociálne pracovníčky a psychologičky
v rámci vykonávania ambulantnej a terénnej práce.

Celková suma finančných prostriedkov vynaložených na supervíziu: 3 801,- eur.
Vzdelávacie aktivity, ktorých sa zúčastnili zamestnanci centra:
Vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, PNR, OT:
 Prežívanie dieťaťa v náhradnej rodinnej starostlivosti.
 Autizmus.
 Poskytovanie laickej prvej pomoci.
 Prevencia chrípky a vírusových respiračných chorôb.
 Prevencia vybraných infekčných chorôb.
 Rehabilitačná intervencia.
 Familiárna stredomorská horúčka.
 Ako určiť hranice dieťaťa.
 Agresívne dieťa.
 Kam kráča výchova v centrách...alebo na prahu zmien.

 Novelizácia Zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Poruchy správania.
 Syndróm vyhorenia.
 Vnútorná motivácia.
 Poruchy správania u detí zameraných na agresivitu u detí, príčiny, prejavy a praktické
ukážky ako zvládať prejavy agresie.
 Nové poznatky a nové poznatky využitia vzťahovej väzby v Centrách pre deti a rodiny
 Korene agresivity v rannom detstve.
 Rodina – konflikty, vzťahy, dieťa.
 Význam a úloha muža v procese starostlivosti a výchovy detí v rizikových rodinách
a v náhradnej starostlivosti.
 Motivačné prvky vo výchovnom procese CDR.
 Konferencia sociálnych pracovníkov.
 Metodické stretnutie sociálnych pracovníkov.
 Metodické stretnutie liečebných a špeciálnych pedagógov.
 Metodické stretnutia CPPR.
 Konferencia – príprava mladých dospelých na život.
 Teambuilding zamestnancov skupín a odborných pracovníkov.

Ekonomický úsek:
-

Seminár k ročnej mzdovej uzávierke.

-

Vzdelávanie v súvislosti s legislatívnymi zmenami zákona o verejnom obstarávaní.

-

Základná finančná kontrola.

-

Elektronické schránky.

Zapájanie rodiny
Prioritou centra je zapájanie biologických rodičov do spolupráce formou rozvíjania
a rozširovania rodičovských kompetencií s cieľom sanácie rodiny a čo najkratšieho času
pobytu dieťaťa v centre. Dôležitou metódu sociálnej práce s rodinou sú prípadové
konferencie, ktoré sme realizovali najneskôr do dvoch týždňov od prijatia dieťaťa a následne
v dohodnutých intervaloch. Odborný tím organizoval v rámci spolupráce s biologickou
rodinou detí aj terénnu sociálnu prácu vo forme návštev v rodine v prirodzenom prostredí
dieťaťa s cieľom podpory a sprevádzania rodiny. Centrum vytváralo podmienky pre kontakty
nielen s biologickými rodičmi, ale aj s osobami blízkymi dieťaťu, s cieľom zvýšiť úspešnosť
sanácii.
Od 1. 4. 2019 centrum zriadilo samostatnú skupinu na vykonávanie opatrení pobytovou
formou pre dieťa a jeho rodiča na základe dohody (v zmysle Zákona 305/2005 Z.z. § 47 ods.
5). Účelom pobytu je nácvik rodičovských a iných zručností s cieľom predísť umiestneniu
dieťaťa na základe rozhodnutia súdu. V sledovanom období centrum poskytlo pomoc trom
rodinám, z toho 2 rodiny sa úspešne zmobilizovali a obnovili funkciu svojej rodiny.
Dôležitým faktorom pri sanácií daných rodín bola ochota a vôľa

rodín spolupracovať s

odborným tímom a zamestnancami danej skupiny, prijatie sprevádzania, podpory a dôvery pri
obnove medziľudských vzťahov v daných rodinách a pri nadobúdaní rodičovských zručností.
V roku 2019 bolo do centra prijatých 25 detí, ukončená ústavná starostlivosť bola u 19 detí.
V rámci úspešných sanácii sa do biologických rodín vrátilo 5 detí. Do náhradnej osobnej
starostlivosti boli zverené 3 deti, do pestúnskej starostlivosti 3 deti a do predosvojiteľskej
starostlivosti 3 deti. Plnoletosť dosiahla jedna MD.

Spolupráca s odbornou verejnosťou
V roku 2019 sme spolupracovali s príslušnou mestskou časťou Košice - Nad Jazerom pod
vedením pani starostky Ing. Mgr. Lenky Kovačevičovej. Počas roka sme boli pozývaní na
rôzne akcie realizované mestskou časťou.

U.S.Stell Košice opakovane aj v roku 2019 zaradil CDR do projektu „Stromček prianí“,
vďaka ktorému rozžiarili tváre deťom počas vianočných sviatkov a prizývali nás aj na rôzne
aktivity organizované pre deti.
Zároveň spolupracujeme z externými odborníkmi v rôznych odboroch – všeobecné lekárstvo,
polícia, RÚVZ i iné v súvislosti s preventívnymi programami pre deti rôznych vekových
kategórií.

Vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj
a samostatnosť
V roku 2019 navštevovalo: materskú školu 13 detí, základnú školu 38 detí, špeciálnu
základnú školu 12 detí, strednú odbornú školu 1 dieťa, strednú pedagogickú školu 1dieťa ,
spojenú školu 1 dieťa, vysoká škola 1 MD. Deti zo samostatne usporiadaných skupín
navštevujú školské zariadenia v Košiciach a deti v profesionálnych náhradných rodinách
v spádových oblastiach bydliska PNR.
Deti navštevujú rôzne záujmové krúžky základných a stredných škôl, ktoré navštevujú,
podľa záujmov a potrieb detí. Zároveň navštevujú centrá voľného času a štyri deti na ZUŠ
v odbore hra na hudobný nástroj.
Deti sa aktívne zapájali do tanečných, speváckych a výtvarných súťaží organizovaných
neziskovými organizáciami a Mestskou časťou Košice – Nad Jazerom.

Aktivity
Aj v roku 2019 sme pokračovali v tradícii organizovania podujatia pod názvom
„Uralfest“ v priestoroch centra. Tak ako každý rok, bol zabezpečený celodenný zábavný
program pre deti s gulášom a neodmysliteľnými sladkosťami, súťažami, diskotékou.

Deti

zabávali animátori s Haligandy, ktorí predstavili svoju novú interaktívnu rozprávku.
V rámci športových a kultúrnych aktivít v roku 2019 sa deti zúčastnili rôznych podujatí:

športových hier detí z detských domovov na regionálnej a celoslovenskej úrovni.
Domováckych kilometrov uja Peťa, Najmilšieho koncertu roka, Talentu show mestskej časti
Košice Nad Jazerom. Zúčastnili sa aj podujatia Košické Benátky, kde aj tohto roku vyrobili
netradičného plavidlo a posádku tvorili deti a tety vychovávateľky. S výzdobou lode v téme
rozprávky „Mrázik“ získali 2. miesto.

Centrum zabezpečil pre deti

pravidelné preventívne

programy, a to na témy:

obchodovanie s ľuďmi, finančná gramotnosť, prevencia závislosti, príprava na manželstvo
a plánované rodičovstvo, zdravý životný štýl, prevencia patologických javov
Počas celého roka centrum vytváralo pre deti rôzne zážitkové aktivity v súlade so
záujmami a potrebami detí v súlade s plánovaním výchovnej činnosti na skupinách. Deti
centra využívali rôzne kultúrne, športové a rekreačné činnosti podľa ponuky. Zúčastnili sa
napr:
 Návštevy hokejových zápasov.
 Návšteva Kulturparku.
 Korčuľovanie v Crow aréne.
 Návšteva filmových predstavení.
 Medzinárodný deň detí.
 Zábavný deň v Medzeve - U.S.Steel Košice.
 Uralfest 2019.
 Celodenný výlet Vinné.
 Skauting.
 Letné tábory.
 Kúpaliská.
 Lyžiarske zájazdy.
 Medzinárodný maratón mieru - účasť na mini maratóne.
 Stromček prianí – U.S.Steel Košice.

Sponzorstvo a projekty
U.S.Steel Košice nám opakovane sponzorsky finančne prispel na letné aktivity pre deti,
ktoré sme použili na zabezpečenie letných táborov pre deti zo samostatne usporiadaných
skupín a detí z profesionálnych náhradných rodín.
Samostatne usporiadaná skupina Lienky, pod vedením koordinátorky pani Blanky
Kastelovej, sa zapojila do projeku „Auto“ – Volswagen Slovakia. Snaha tiet a detí bola
ocenená cenou – prenájom auta Volswagen Up na jeden rok s finančným príspevkom na
benzín.

Prílohou č.1 výročnej správy je správa o hospodárení Centra pre deti a rodiny k 31.12.2019

Vypracovali: Mgr. Marcela Chromčová, vedúca úseku starostlivosti o deti
Mgr. Eva Kmecová, vedúca CPPR-špec.ped..

Schválila: Ing. Jana Funderáková

Správa
o finančnom hospodárení organizácie
k 31.12.2019

Vyhotovil: Mgr. Martina Falatová, vedúca EPÚ
Dátum: 24.01.2020

Schválil: Ing. Jana Funderáková

Základné informácie


identifikačné číslo organizácie: 00610801



adresa: Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská, Uralská 1, 040 12 Košice



číslo telefónu: 055/2433011



čísla bankových účtov:

SK30 8180 0000 0070 0042 4163 – Výdavkový účet štátneho rozpočtu
SK49 8180 0000 0070 0042 4112 – Príjem ŠR – Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja
služieb
SK96 8180 0000 0070 0042 4139 – Príjem ŠR – Iné nedaňové príjmy
SK55 8180 0000 0070 0042 4198 – BÚ – účet sociálneho fondu neúročený
SK98 8180 0000 0070 0042 4200 – BÚ – dary a granty neúročený
SK08 8180 0000 0070 0042 4171 – BÚ – depozitný účet neúročený
SK44 8180 0000 0070 0046 6785 – VÚ ŠR – prostriedkov EÚ

Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská je zariadením na výkon rozhodnutia súdu o nariadení
ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a uložení výchovného opatrenia. Samostatným
právnym subjektom je CDR od 1. júla 1991, na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 14.6.1991 č.
1970/1991A/XVI-8, vydanej MZ SR v Bratislave.
Od 1.1.1997 došlo k zmene zriaďovacej listiny, kde sa v bode 2) nahrádza názov „Ministerstvo
zdravotníctva SR“ názvom „Krajský úrad v Košiciach“ a v bode 3) predmet činnosti sa nahrádza
textom: „Detský domov poskytuje starostlivosť a výchovu nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie
pre deti od 0 do 18 rokov ich veku a ďalej až do ich osamostatnenia, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov“.
Od 1.1.1998 došlo k zmene v odseku 1), slová „samostatnú príspevkovú organizáciu s právnou
subjektivitou“ sa nahrádzajú slovami „samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou“.
Od 1.1.2004 došlo k zmene názvu zriaďovateľa, ktorým sa stal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Košice.
Od 2.9.2005 je detský domov zriadený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.
Od 1.7.2011 je detský domov zriadený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.
Od 1.1.2019 sa zmenil názov detského domova na Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská.

1. Správa o hospodárení organizácie
1.1.

Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia
v roku 2019

1.1.1. Charakteristika činnosti organizácie

Centrum pre deti a rodiny je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia
súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a uložení výchovného opatrenia.
Centrum dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné prostredie
pobytovou formou v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Do centra pre deti a rodiny sa deti prijímajú na základe § 51 Zák. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a § 54
ods.2 Zák. č. 36/2005 o rodine v znení neskorších predpisov.
V centre ku koncu roka 2019 fungovalo 6 samostatných skupín. Každá samostatná skupina obýva
samostatný byt. Všetky skupiny hospodária sami s preddavkom v hotovosti, ktorý im centrum
mesačne prideľuje z ich ročného rozpočtu. Preddavok je určený na nákupy potravín, materiálu,
učebných pomôcok, kníh, drobných opráv, služieb, poplatkov, cestovných lístkov pre deti. V prípade
úspor ku koncu roka aj menších kusov nábytku a prístrojového vybavenia. Ostatné výdavky väčšieho
rozsahu, väčšie opravy, energie, komunikácie, stravovanie v školských jedálňach, nákupy nábytku a
väčších prístrojov uhrádza centrum na faktúru z celkového rozpočtu.
K 31.12.2019 malo centrum spolu 19 profesionálnych rodičov. Všetci profesionálni rodičia fungujú
vo svojich vlastných bytoch alebo domoch.

Zhodnotenie obložnosti
K 31.12.2019 mal centrum určený počet miest pre mládež: 81.

1.1.2. Zhodnotenie
organizácie

plnenia

záväzných

ukazovateľov

rozpočtu

Na základe listu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a v súlade s rozpisom
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a uznesením vlády SR bol centru pridelený schválený
rozpočet:

Schválený rozpočet na rok 2019
P r í j m y:

spolu: 10 399,00 €

B e ž n é v ý d a v k y:

spolu: 956 976,00 €
z toho: 521 532,00 €
182 275,00 €
142 706,00 €
110 463,00 €

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a ďalšie služby
bežné transfery

Počet zamestnancov: 68
Počet miest pre mládež v zariadení: 88

Rozpočtovými opatreniami boli centru k 31.12.2019 upravené záväzné ukazovatele
rozpočtu:

Upravený rozpočet k 31.12.2019
P r í j m y:

spolu: 5132,67 €

B e ž n é v ý d a v k y:

spolu: 1 488 651,64 €
z toho: 849 744,26 €
309 733,06 €
217 920,22 €
111 254,10 €

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a ďalšie služby
bežné transfery

Prehľad o plnení záväzných ukazovateľov k 31.12.2019
Celkové výdavky organizácie k 31.12.2019 boli vo výške 1 488 287,04 €.
Z toho:
1) rozpočtové:

1 488 095,75 €

2) mimorozpočtové:

555,89 €

Bežné výdavky spolu
Schválený rozpočet:

956 976

Upravený rozpočet:

1 488 651,64

Čerpanie rozpočtových

1 488 095,75 99,96 %

mimorozpočtových
Čerpanie spolu

555,89
1 488 287,04

Z toho:
a) Mzdy:
Schválený rozpočet

521 532,00

Upravený rozpočet:

849 744,26

Skutočné čerpanie

849 744,26 100 %

Čerpanie spolu

849 744,26

b) Poistné:
Schválený rozpočet:

182 275,00

Upravený rozpočet:

309 733,06

Skutočné čerpanie

309 733,06 100 %

Čerpanie spolu

309 733,06

c) Ostatné tovary a služby:
Schválený rozpočet:

142 706,00

Upravený rozpočet:

217 920,22

Čerpanie rozpočtových

216 999,73

mimorozpočtových

99,58 %

555,89

Čerpanie spolu

198 066,10

d) Bežné transfery:
Schválený rozpočet:

110 463,00

Upravený rozpočet:

111 254,10

Skutočné čerpanie

111 254,10 100 %

Čerpanie spolu

111 254,10

Príjmy
Schválený rozpočet

10 399,00

Upravený rozpočet

5 132,67

Čerpanie rozpočtových

5 261,42 102,51 %

mimorozpočtové

14 502,41

Skutočné príjmy spolu

19 763,83

1.1.3. Rozpočtové opatrenia
K 31.12.2019 malo centrum 51 rozpočtových opatrení v zmysle § 15 - 18 zákona o rozpočtových
pravidlách 523/2004 Z. z.
K 31.12.2019 nemalo centrum rozpočtové opatrenia podľa § 8 ods. 6 zák. 523/2004 Z. z.
K 31.12.2019 malo centrum 55 vlastných úprav rozpočtu medzi podpoložkami.

Prehľad rozpočtových opatrení v zmysle § 15-18 zák. 523/2004 o rozpočtových
pravidlách:
Dátum

Text

7.1.2019 RO_5_BV_CDR_0EK0H

Spolu
1000

610

620

630

640

200

3AC1
0EK0H
1000

1AC1

1AC2

3AC2

RO_40_NP_614_VRR_MR
29.1.2019 R_zp_06G1S02_3ACjan
RO_85_NP_614_VRR_MR
R_pp(23)_06G1S02_3AC_2
22.2.2019 720_febr

3720
2107,
88

-540
8.3.2019 RO_112_BV_CDR_0EK0H
RO_113_NP_DEI_III_634_V
RR_MRR_zp_06G1S02_3A 15620
8.3.2019 Cmar
42907
11.3.2019 RO_117_BV_CDR_EK630
42907
RO_133_NP_DEI_NsZ_614
400
_VRR_MRR_zp_06G1S02_
14.3.2019 3AC_mar
RO_163_NP_614_VRR_MR
1064,
R_pp(77)_06G1S02_3AC_1
05
2.4.2019 7977_apr
RO_168_Ustr_CDR_0EK0H
1050
_630_FK_1090_FK_1040_a
5.4.2019 pr
RO_194_NP_DEI_III_634_V
5000
RR_MRR_zp_06G1S02_3A
25.4.2019 C_OKNPapr
RO_196_NP_614_VRR_MR
4650
R_06G1S02_UR27010_zp(
26.4.2019 28/6)__apr
RO_207_NP_DEI_III_634_V
RR_MRR_zp(32/5)_06G1S0 25000
3.5.2019 2_3ACmaj
RO_210_BT_CDR_640_osa
1597
6.5.2019 m_MD_PN
1597
RO_211_BV_CDR_DDP_62
1675
7.5.2019 0
1675
2611 1935
7.5.2019 RO_213_BV_CDR_mzdy
676
RO_247_BV_CDR_0EK0H_
1050
24.5.2019 630
28938
1
27.5.2019 RO_248_CDR_mzdy
214436
74945
RO_281_NP_614_zp_06G1
3730
11.6.2019 S02_3AC_OKNP_jun
RO_292_NP_634_VRR_MR
2904,
R_pp(144)_06G1S02_3AC_
74
12.6.2019 37082_jun
3420
12.6.2019 RO_297_BV_CDR_630
3420
3500
18.6.2019 RO_301_BV_CDR_630
3500
RO_310_príjmy_presun_CD
-2500
26.6.2019 R_jún
1080 800
11.7.2019 RO_337_CDR_mzdy
280
RO355_0EK0H_p
340
resuny_
18.7.2019 CDR_1040_1090_júl
RO_361_NP_614
_zp_06G1S02_3AC_OKNP
25.7.2019 _júl_a)
8000
6.8.2019 RO_382_EK630_CDR
8000
2433
6.8.2019 RO_383_CDR_DDP
2433
642
7.8.2019 RO_384_EK640_CDR
642
RO451_07C0502_DeDLand
260
10.9.2019 ia_630_sep
260
RO465_Sportove_hry_Cilist
120
17.9.2019 ov_630_sep
120
RO_478_príjmy_presun_CD
-1500
24.9.2019 R_sept
RO_470_NP_634_VRR_MR
R_zp(63/7)_06G1S02_1AC 14700
20.9.2019 _sept
-2804 -2078
25.9.2019 RO_476_CDR_mzdy
-726
270
25.9.2019 RO_480_CDR_mzdy
200
70
RO_539_NP_614_zp_06G1 1705,
39
28.10.2019 S02_3AC_OKNP_sept
5938
4.11.2019 RO_554_CDR_DDP
5938

3162

558

1791,
7

316,1
8

1327
7

2343

340

60

904,4
5

159,6
0

4250

750

3952

697

2125
0

3750

3170,
50
2469,
03

559,5

2550

450

1449,
57

255,8
2

-540

1050

1050

435,7
1

-2500

340

-1500
12495

2205

30207
4.11.2019 RO_553_CDR_mzdy
22384
7823
270 200
7.11.2019 RO_577_CDR_mzdy
70
RO585_0EK0H03_CDR_BV
-350
13.11.2019 _nov
1000
15.11.2019 RO_592_CDR_BV
1000
RO_588_NP_DEI_III_634_
3916,
MRR_zp_06G1S02_3AC_O
89
14.11.2019 ÚaV_paušál_nov
7600 5632
21.11.2019 RO_612_CDR_mzdy
1968
RO_588_a)_NP_DEI_III_63
1671,
4_VRR_MRR_zp_06G1S02
84
25.11.2019 _3AC_OÚaV_paušál_nov
6227 4614
27.11.2019 RO_620_CDR_mzdy
1613
RO_629_NP_614_(254)pp_
2451,
(8_19)06G1S02_1AC_3AC8
22
27.11.2019 9724_nov
30385 22516
3.12.20192 RO_643_CDR_mzdy
7869
RO_649_MRR_g)_viazanie 1023,
48
6.12.2019 _NP_634_ZP_2019
1822,
RO671_CDR_viazanie_príj
22
17.12.2019 my_dec
1000
1000
17.12.2019 RO_668_CDR_BV_2
2000
2000
23.12.2019 RO_668_CDR_BV_4
1135
31,30
270639
104634
62207
SPOLU

1.2.

-350

2083,55

-869,35

2239 5822,22

2550 13709,20 2396,51

2) mimorozpočtové:
14 502,41€
v tom: zdroj 72 a granty: 14 502,41€

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy spolu 19 763,83 €.
200 – Nedaňové príjmy
220 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb v sume 4 220,23 €.
Rozpočtové príjmy v sume 2 556,41 €.
Z toho podpoložka 223001 - príjmy z predaja služieb vo výške

2556,41 €.

290 – Iné nedaňové príjmy v sume 485,30 €:
300 – Granty a transfery

250,7
8

-0,61

-0,10

6041
6,92

1066
1,38

-153,42

Príjmy

Z toho podpoložka 292012 - príjmy z dobropisov:

1421,
06

1822,22

Z toho:
1) rozpočtové:
5 261,42 €
v tom: poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb: 2 556,41 €
z dobropisov
485,30 €



587,5
3

344,93

K 31.12.2019 dosiahlo centrum príjmy v celkovej výške 19 763,83 €.



3329,
36

485,30 €

310 – Tuzemské bežné granty a transfery:


Z toho podpoložka 311 – granty:

1.3.

Výdavky

14 502,41€

Celkové výdavky centra z výdavkového účtu k 31.12.2019 sú vo výške 1 488 287,04 €.
Z toho:
1) rozpočtové:

1 400 523,40 €

2) mimorozpočtové:

555,89 €

3) hradené z rozpočtu EÚ:

87 207,75 €

1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Výdavky spolu 1 488 287,04 €.
600 – Bežné výdavky spolu: 1 488 287,04 €
rozpočtové výdavky 1 400 523,40 €
Z toho:
610 – Mzdy – čerpanie vo výške 792 171€
Z toho:





podpoložka 611 - tarifný plat:
podpoložka 612001 - osobný príplatok:
podpoložka 612002 - ostatné príplatky:
podpoložka 614 - odmeny:

623 097,95 €
21 946,10 €
85 144,34 €
61 982,61 €

620 – Poistné do fondov – čerpanie vo výške 289 195,35 €
Z toho:










podpoložka 621 poistenie VŠZP:
podpoložka 623 poistenie ostatné ZP:
podpoložka 625 001 nemocenské poistenie:
podpoložka 625 002 starobné poistenie:
podpoložka 625 003 úrazové poistenie:
podpoložka 625 004 invalidné poistenie:
podpoložka 625 005 poistenie v nezamestnanosti:
podpoložka 625 007 starobné poistenie:
podpoložka 627 príspevok do dopl .dôch. poist.:

40 109,01 €
40 078,63 €
11 134,23 €
111 625,87 €
6 394,48 €
23 036,27 €
7 676,80 €
37 870,32 €
11 269,74 €

Výška poistného sa odvíja od výšky mzdy.

630 – Tovary a služby spolu vo výške 208 966,89 €


z toho rozpočtové: 208 411

631 – Cestovné spolu 2993 €



z toho podpoložka 631001 - cestovné tuzemské vo výške: 2963,75 €
z toho podpoložka 631001 - cestovné zahraničné vo výške: 29,25 €

632 – Energie a komunikácie spolu 40 472,79 €

Z toho:






podpoložka 632001 - energie vo výške:
31 764,46 €
podpoložka 632002 - vodné, stočné vo výške:
2957,39 €
podpoložka 632003 - poštovné a telekomunikácie vo výške: 1875,55 €
podpoložka 632004 - komunikačná infraštruktúra vo výške: 603,81 €
podpoložka 632005 - telefónne poplatky vo výške:
3271,58 €

633 – Materiálové výdavky spolu 65 304,72 €
Z toho:










podpoložka 633001 - interiérové vybavenie:
9808,98 €
podpoložka 633002 - výpočtová technika:
1390,63 €
podpoložka 633003 - telekomunikačná technika:
3,00 €
podpoložka 633004 - prevádzkové stroje, prístroje:
977,10 €
podpoložka 633006 - všeobecný materiál:
22 564,55 €
(Na túto podpoložku účtovalo centrum nákupy čistiacich, hygienických potrieb pre
samostatne hospodáriace skupinky, oblečenie pre deti umiestnené v zariadení, lieky
pre deti, drobný majetok, údržbársky materiál, kancelárske potreby a pod.)
podpoložka 633009 - knihy, časopisy:
235,30 €
podpoložka 633010 - pracovné odevy, obuv, pomôcky:
53,90 €
podpoložka 633011 - potraviny:
30 271,26 €
(Potraviny sa nakupujú podľa normy pre stravovanie detí.)

634 – Doprava spolu 9938,98 €
z toho rozpočtové: 9501,09 €





podpoložka 634001 - palivo:
podpoložka 634002 - servis:
podpoložka 634003 - poistenie:
podpoložka 634005 - karty, známky, poplatky:

5822,78 €
2709,92 €
923,79 €
44,60 €

635 – Údržba spolu 12 331,24 €
z toho rozpočtové: 12 213,24 €





podpoložka 635001 - údržba interiérového vybavenia:
1642,80 €
podpoložka 635002 - údržba výpočtovej techniky
555,56 €
podpoložka 635004 - údržba prevádzk. strojov, prístrojov: 3479,12 €
podpoložka 635006 - údržba budov, priestorov a objektov: 6535,76 €

636 – Nájomné spolu 5410,98 €


podpoložka 636001 – nájom budov, objektov alebo ich častí:

5410,98 €

637 – Ostatné služby spolu 72 515,18 €









podpoložka 637001 - školenia, kurzy, semináre:
1 714,00 €
podpoložka 637004 - všeobecné služby:
11 863,28 €
(Rôzne drobné služby, výkon BOZP a PO a pod.)
podpoložka 637005 - špeciálne služby:
368,51 €
podpoložka 637006 - náhrady:
3 139,77 €
podpoložka 637007 - cestovné náhrady:
6 135,32 €
(Na túto položku sa účtovali cestovné lístky pre deti a stravu v škol. jedálňach.)
podpoložka 637012 - poplatky a odvody:
1197,65 €
podpoložka 637014 - stravovanie:
30 115,23 €
(Výdavky na stravovanie zamestnancov - stravné lístky)
podpoložka 637015 - poistné:
843,86 €






podpoložka 637016 - prídel do soc. fondu:
9 372,76 €
podpoložka 637027 - odmeny na základe dohôd:
3 381,50 €
podpoložka 637034 - poplatky za recept, zdravotníckym zariadeniam: 357,99 €
podpoložka 637035 - dane:
4 025,31 €

640 – Transfery vo výške 110 695,90 €



podpoložka 642013 - odchodné:
podpoložka 642014 - transfery jednotlivcom:
(Vreckové detí umiestnených v zariadení)
podpoložka 642015 - nemocenské dávky:
podpoložka 642030 - príplatky a príspevky:




2 030 €
7 721,36 €
1 769,55 €
99 174,99 €

Bežné výdavky mimorozpočtové
630 – Tovary a služby 555,89 €
634 –Dopravné


podpoložka 634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky:

437,89 €

635 – Rutinná a štandardná údržba spolu 118,00 €


podpoložka 635006 – údržba budov, priestorov a objektov: 118,00 €

1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Pri výdavkovej časti rozpočtu používa centrum funkčnú klasifikáciu 1040 zariadenia soc.
služieb, rodina a deti. Výdavky pri funkčnej klasifikácií 1040 sú 1 400 523,40 €.
Pri výdavkovej časti rozpočtu používa centrum aj funkčnú klasifikáciu
nezamestnanosť. Výdavky pri funkčnej klasifikácií 1050 sú 87 207,75 €.

1050

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry
Prostriedky z programu 07C0502 sú vo výške 1 401 079,29 €.
Prostriedky z programu 0EK0H03 sú vo výške 2550,00 €.
Prostriedky z programu 06G1S02 sú vo výške 87 207,75 €.

1.4.

Výsledok rozpočtového hospodárenia

Text
príjmy spolu
z toho: prijaté z rozp. EU
výdavky spolu
z toho: kryté pros. EU
saldo príjmov a výdavkov
z toho kryté prost. EU

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

10 399,00

5 132,67

5 261,42

0,00

0,00

0,00

956 976

1 488 651,64

1 488 287,04

0,00

87 207,75

87 207,75

946 577

1 483 518,97

1 483 026,33

0,00

87 207,75

87 207,75

Rozpočet príjmov – schválený pre rok 2019 bol vo výške 10 399,00 €. Rozpočet príjmov bol
upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 5 132,67 €. Dosiahnuté celkové príjmy boli vo
výške 5 261,42 €. Z toho príjmy z predaja služieb 4 220,23 €, ostatné príjmy 485,30 €
a mimo-rozpočtové príjmy 555,89 €.
Rozpočet výdavkov – schválený pre rok 2019 bol vo výške 956 976,00 €. Rozpočet
výdavkov bol upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 1 488 651,64 €. Celkové
skutočné čerpanie výdavkov bolo vo výške 1 488 287,04 €. Z toho rozpočtové bežné
výdavky boli 1 487 731,15 € a bežné výdavky mimorozpočtové 555,89 €.

1.5.

Zhodnotenie úsporných opatrení



Bola schválená interná norma na prijatie úsporných opatrení pri čerpaní prostriedkov
štátneho rozpočtu. Norma upravuje reštrikciu spotreby energií, zníženie telefónnych
poplatkov, uprednostňovanie elektronickej komunikácie pred písomnou, v prípadoch,
pri ktorých to je možné, efektívnosť využívania motorového vozidla a tým aj úsporu
pohonných hmôt, zníženie spotreby kancelárskeho papiera a tonerov.



Bol vydaný príkaz riaditeľa k internej norme o spotrebe kancelárskych papierov
a tonerov.
1.5.1. Zhodnotenie plnenia úsporných opatrení

Na základe vydaných úsporných opatrení sú v zimných mesiacoch pravidelne kontrolované
radiátory v samostatných skupinách, najmä v dopoludňajších hodinách a v čase, keď sa
v skupinách nikto nezdržiava. Zároveň je kontrolované, či v spoločných priestoroch,
sociálnych zariadeniach a archívnych priestoroch je vykurovanie nastavené na minimum.
V rámci úspory elektrickej energie je kontrolované, či sa elektrické spotrebiče využívajú
efektívne, či sa nenechávajú zapnuté, prípadne v úspornom režime v čase, keď sa
nepoužívajú.
Vzhľadom k úspore kancelárskych papierov a tonerov bolo vydané opatrenie na obmedzenie
tlače v samostatných skupinách. Týmto opatrením sa zabezpečilo podstatné zníženie
spotreby kancelárskeho papiera a tonerov v samostatných skupinách, čím dochádza aj
k úspore finančných prostriedkov.
Je zakázané využívanie telefónov centra na súkromné účely. Zároveň, ak je to možné, tak je
prikázané využívanie IP telefónov, ktoré sú hradené MPSVaR, čím takisto dochádza
k značnej úspore finančných prostriedkov. Z dôvodu úspory finančných prostriedkov boli
prehodnotené a zmenené jednotlivé balíky poskytovaných služieb, nakoľko pri telefónoch,
ktoré neboli často využívané sa znížil mesačný paušál a pri telefónoch, kde boli pravidelne
prekračované spotreby povolených minút boli zmenené na výhodnejšie paušály. Taktiež bola
prehodnotená služba internet, kde bol taktiež znížený mesačný poplatok.
Mobilné telefóny v samostatne usporiadaných skupinách majú slúžiť na komunikáciu detí
s príbuznými,
na komunikáciu vychovávateľov so školami, lekármi a medzi
zamestnancami samotnými.

1.6.

Zhodnotenie zamestnanosti

Plánovaný počet zamestnancov v roku 2019 bol 69, z toho 19 na pozíciu profesionálneho
rodiča.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2019 je 66.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je 68.
Priemerná mzda k 31.12.2019 je 1073 €.

1.7.

Zhodnotenie výsledkov kontrol

K 31. decembru 2019 sa uskutočnila v centre jedna kontrola.
5. marca 2019 vykonal štátny odborný dozor od roku 2000 do roku 2019 v centre Štátny
archív v Košiciach. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ustanovení vyhlášky MV SR č.
410/2015 Z.z. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že centrum vykonáva všetky úkony
a procesy spojené s vedením registratúry a archivácie v súlade so spomínanými predpismi a
boli zistené malé nedostatky, a to nesúlad s registratúrnym poriadkom čl. 1 ods. 6, čl. 6 ods.
6, nesúlad s vyhláškou 410/2015 Z. z. §9 ods. 4. Centrum nedostatky odstránilo v lehote
určenej kontrolným orgánom.

1.8.

Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

Záväzky
K 31.12.2019 malo centrum záväzky – r. 126 Súvahy – vo výške 424 680,45 €.
Krátkodobé záväzky – r. 151 Súvahy – vo výške 160 573,27€.
321

Dodávatelia

0,00 €

326

Nevyfakturované dodávky

11 109,42 €

331

Zamestnanci – mzdy

65 914,43 €

336

Poistné do fondov

45 385,63 €

342

Daň zo mzdy

10 563,78 €

345

Ostatné dane a poplatky

372

Transfery

19 254,86 €

379

Iné záväzky

8 345,15 €

0,00 €

Dlhodobé záväzky – r. 140 Súvahy – vo výške 14 675,79 €.
472

Záväzky zo soc. fondu

14 975,79 €

Pohľadávky
K 31.12.2019 malo centrum pohľadávky – r. 60 Súvahy – vo výške 87 716,90 €.
316

Pohľadávky za predchádzajúce obdobia

335

Pohľadávky voči zamestnancom

87 716,90 €
0,00 €

391 opravné položky k pohľadávkam – r. 60 Súvahy – vo výške 81 712,41 €.
Bankové účty
K 31.12.2019 malo centrum na bankových účtoch nasledujúce zostatky:
1

Výdavkový účet

-1 401 079,29 €

2

Výdavkový účet – prostriedky EÚ

3

Príjem ŠR – Poplatky a platby z nepriem.
a náhodného predaja a služieb

4 220,23

4

Príjem ŠR – Úroky z domácich úverov,
pôžičiek a vkladov

0,00 €

5

Príjem ŠR – Iné nedaňové príjmy

6

Príjem ŠR – Tuzemské bežné granty

0,00 €

7

Príjem ŠR – Tuzemské kapitálové granty

0,00 €

8

BÚ – Účet sociálneho fondu neúročený

15 286,54 €

9

BÚ – Dary a granty neúročený

19 345,17 €

10

BÚ – Depozitný účet neúročený

131 244,29 €

-87 207, 75 €

1 041,19 €

Peniaze
211

Pokladňa

0,00 €

261

Peniaze na ceste vo VUB

0,00 €

213

Stravné lístky

0,00 €

Sociálny fond
Počiatočný stav k 01.01.2019

11 286,03 €

Tvorba SF k 31.12.2019

9 372,76 €

Použitie na stravovanie k 31.12.2019

3493 €

Použitie na podujatia k 31.12.2019

2 190 €

Stav k 31.12.2019

14 975,79 € *

* Pozn.: Zostatok na účte SF: 15 286,54 € - rozdiel 310,75 € je spôsobený príspevkom na str. lístky za mesiac
12/2018 odoslaným v 01/2020.

