Centrum pre deti a rodiny Košice-Uralská
Výročná správa za rok 2020

Základné identifikačné údaje k 31.12.2020
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
Organizačná štruktúra sus:

kapacita 39 detí

 SUS Slnečnice/ kapacita 10 detí
/3 vychovávatelia, 2 pomocní vychovávatelia, 1 pomocný vychovávateľ s EA
 SUS Bociani/ kapacita 10 detí
/3 vychovávatelia, 2 pomocní vychovávatelia, 1 pomocný vychovávateľ s EA
 SUS Klokani/ kapacita 10 detí
/3 vychovávatelia, 2 pomocní vychovávatelia, 1 pomocný vychovávateľ s EA
 SUS Lienky/ kapacita 9 detí
/3 vychovávatelia, 2 pomocní vychovávatelia, 1 pomocný vychovávateľ s EA

 Skupina § 47 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z.z. – kapacita 7 FO
0, 5 sociálny pracovník,2 vychovávatelia, 1 pomocný vychovávateľ s EA

 Počet samostatných skupín pre MD:
(samostatný byt – sídlisko Košice nad Jazerom)

1

kapacita 4MD

/
/
/
/

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 2020
-

V roku 2020 došlo k dvom zmenám v organizačnej štruktúre organizácie:
1.7.2020 – vytvorenie pracovného úväzku „PNR pilot“
1.12.2020 – zrušenie pracovného úväzku „PNR pilot“

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 na základe rozhodnutia súdu v 4 samostatne usporiadaných skupinách,

-

FO (deťom a rodičom alebo blízkym osobám detí) na základe dohody o dobrovoľnom
pobyte v centre v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. § 47 ods. 5 v 1 samostatnej skupine.

Mladým dospelým centrum zabezpečuje ubytovanie respektíve prípravu na osamostatnenie
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, Prešov 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 centrum vytvára podmienky pre
vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikovanosti.
V januári 2020 riaditeľka centra vypracovala Plán profesijného rozvoja zamestnancov na
obdobie rokov 2020 – 2024 a Ročný plán vzdelávania zamestnancov. Východiskom tvorby
plánov

je

Koncepcia

zabezpečovania

výkonu

súdnych

rozhodnutí

v zariadeniach

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí, Program centra, zameranie centra,
výsledky hodnotenia zamestnancov a analýza vzdelávacích potrieb zamestnancov. Plán bol
prerokovaný zo zástupcami zamestnancov a zriaďovateľom.
Celková suma finančných prostriedkov vynaložená na vzdelávanie zamestnancov v roku
2020: 509,- eur.
Centrum malo taktiež vypracovaný program supervízie, do ktorého boli zapojení všetci
zamestnanci v priamom kontakte s deťmi, riaditeľka, OT, profesionálni náhradní rodičia,
vychovávatelia

a pomocní

vychovávatelia.

Supervízia

bola

realizovaná

formou

individuálnych stretnutí v celkovom počte 28 hodín

a skupinových stretnutí celkovom

počte 30 hodín v zmysle plánu supervízie na rok 2020.
V priebehu roka sa v rámci projektu Implementačnej agentúry MPSVaR realizovali
skupinové supervízie pre sociálne pracovníčky a psychologičky, ktoré vykonávajú opatrenia
ambulantnou a terénnou formou práce.
Celková suma finančných prostriedkov vynaložených na supervíziu: 1974,- eur.
Vzdelávacie aktivity pre jednotlivé cieľové skupiny zamestnancov centra
Vzdelávanie zamestnancov respektíve napĺňanie Ročného plánu vzdelávania zamestnancov
výrazne ovplyvnili protiepidemiologické opatrenia v súvislosti s ochorením Covid – 19,
mnoho plánovaných vzdelávacích aktivít bolo najprv presunutých na nový termín po
ukončení núdzového stavu, ale aj tie boli neskoršie zrušené, keďže v septembri nás zasiahla
druhá vlna svetovej pandémie a vyhlásenie núdzového stavu trvalo až do konca kalendárneho
roka.
Cieľová skupina - vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, odborní zamestnanci,
profesionálni náhradní rodičia :
Metodické stretnutie
 Témy vzdelávania :
BOZP, PO
Lektor : Ing. Terezková, akreditovaná bezpečnostná technička
Profesijný rozvoj, vzdelávanie a hodnotenie zamestnancov centra.
Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v kontexte Centier pre deti a rodiny.
Metodické stretnutie
 Téma vzdelávania :
Plán výchovnej práce u detí s poruchou vzťahovej väzby
Lektor : Mgr. Zuzana Zimová
Metodické stretnutie
 Témy vzdelávania :
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Program centra, IN vydané zriaďovateľom, Etický kódex zamestnanca

 Metodické stretnutie
 Téma : Skryté pravidlá sociálno – ekonomických vied.
Lektor : Mgr. Peter Michančo
 Metodické stretnutie pomocných vychovávateľov
 Metodické stretnutie sociálnych pracovníkov
 Adaptačné vzdelávania odborných zamestnancov centra - ukončenie.
 Výcvik v systematickej, párovej a rodinnej terapii.
 Terapia hrou a filiálna terapia – Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
 Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením –
SELF CREATION s.r.o. Košice.
 Výcvik – arteterapia – Inštitút vzdelávania v autoterapii Bratislava.
 Konferencia mladých dospelých – SPDDD

Cieľová skupina – zamestnanci ekonomického úseku:


Seminár k ročnej mzdovej uzávierke.



Elektronické schránky.



Ročné zúčtovanie dane.



Legislatívne zmeny od 1. 1. 2020.



SOPFTIP a.s.



Registratúra – Asociácia správcov registratúr.

Celková suma finančných prostriedkov vynaložená na vzdelávanie zamestnancov v roku
2020: 509,- eur.

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 metódou 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 s biologickými rodičmi a osobami blízkymi
dieťaťu aj počas prísnych protiepidemiologických opatrení, predovšetkým prostredníctvom
telefonickej a skypovej komunikácie a stretnutí v exteriéri centra.
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 3
rodinám s celkovým počtom 9 detí. Úspešný sanačný proces bol u dvoch rodín. Rodiny sa
vrátili do domáceho prostredia, ich rodiny sú funkčné. Kontaktujú zamestnancov skupiny
a prezentujú svoje úspechy v rodinnom živote. Dôležitým faktorom pri sanácií týchto rodín
bola ochota a vôľa rodín spolupracovať

s odborným tímom a zamestnancami

skupiny,

prijatie sprevádzania, podpory a dôvery pri obnove medziľudských vzťahov v rodinách a pri
nadobúdaní rodičovských zručností.
V roku 2020 bolo do centra prijatých 9 detí, ukončená ústavná starostlivosť bola u 19 detí. V
rámci úspešných sanácii sa do biologických rodín vrátilo 10 detí. Do náhradnej osobnej
starostlivosti boli zverené 2 deti, do pestúnskej starostlivosti 3 deti . Plnoletosť dosiahla 1
MD.

Spolupráca s odbornou verejnosťou
 Spolupráca s príslušnou mestskou časťou Košice - Nad Jazerom pod vedením pani
starostky Ing. Mgr. Lenky Kovačevičovej. Počas roka sme boli pozývaní na akcie
pripravované mestskou časťou a keď to opatrenia umožnili, zúčastnili sme sa.
 Projekt „S kamarátkou energiou pre deti a mládež“ zorganizovala agentúra SIEA vo
forme náučno zábavného podujatia s témou energie, zdroje energie a ich využitie.
Zároveň potešili deti ovocím, zeleninou a malými prezentmi..
 LABAŠ Košice odmenil každé dieťa, ktoré sa zapojilo do súťaže v kreslení
Mikulášskym balíčkom.

 U.S.Steel Košice opakovane aj v roku 2020 prispel finančným darom na letné aktivity
pre deti.
 Panta Rhei n. o. splnilo knižné želanie každému dieťaťu v centre darovaním knihy
podľa vlastného želania.
 Košicky samosprávny kraj prostredníctvom svojich zamestnancov obdaroval každé
dieťa hračkou, podľa priania, každého dieťaťa.
 Spolupráca z externými odborníkmi v rôznych odboroch – všeobecné lekárstvo,
polícia, RÚVZ i iné v súvislosti s preventívnymi programami , ktoré pre deti centra
zabezpečuje odborný tím .

Vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj
a samostatnosť
V roku 2020 navštevovalo: materskú školu 14 detí, základnú školu 38 detí, špeciálnu
základnú školu 10 detí, strednú odbornú školu 3 deti, stredná pedagogická škola 1 MD a
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.

Aktivity zrealizované pre deti centra
Množstvo plánovaných aktivít, ktoré sa konajú každoročne v rámci centier (Športové hry detí
z CDR, Melódie šťastia, Najmilší koncert roka, Domovácke kilometre uja Peťa a ďalšie)
neboli zrealizované z dôvodu protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID19 . Centrum predsa len zorganizovalo zážitkové aktivity, z ktorých vyberáme:
 Zábavný deň s OZ S.P.A.C.E

 Deň Zeme,
 Uralfest 2020 ,
 Letný tábor pre deti „Rozprávka spod Babej hory“ rekreačné zariadenie Slaná VodaOravská Polhora.
 Letný tábor „Aj ja budem legendou“ OZ Fantázia detí-Chatová oblasť Pod Gimešom.
 Návšteva VÚ- Vrtuľníkové krídlo v Prešove.
 Letný tábor OZ Let´ s dream – rekreačné stredisko Vyšná Slaná.
 Vzdelávaco-zábavný tábor OZ Ďakujem – Paľikerav rekreačné stredisko Jahodná
Košice
 Viacdňový výlet jednotlivých SUS v rekreačnej oblasti Viničky, ako post-covidový
pobyt po karanténe.
 Výlet na Domašu spojený s plavbou loďou Bohemia.
 Jednodňové výlety: Jahodná, Kavečany, Nižná Myšľa, hrad Slanec, hrad Krásna
Hôrka, kaštieľ Betliar, zber húb Dargov.

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.
 Projekt „S kamarátkou energiou pre deti a mládež“ .
 LABAŠ Košice.
 Panta Rhei n. o. Košice.

Prílohou č.1 výročnej správy je správa o hospodárení Centra pre deti a rodiny k 31.12.2020

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 31.12.2020

Vyhotovil: Mgr. Martina Kálová
Dátum: 17.3.2021

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 2020

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 k 31.12.2020 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 31.12.2020 malo centrum spolu 19 profesionálnych rodičov. Všetci profesionálni
rodičia fungujú vo svojich vlastných bytoch alebo domoch.

Zhodnotenie obložnosti
K 31.12.2020 malo centrum určený počet miest pre mládež: 88.

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 2020
P r í j m y:

spolu:

B e ž n é v ý d a v k y:

10 399,00 €
spolu:1 299 551,00 €
z toho:753 414,00 €mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
263 318,00 € poistné a príspevky do poisťovní
185 613,00 €
tovary a ďalšie služby
97 206,00 €
bežné transfery

Počet zamestnancov: 69
Počet miest pre mládež v zariadení: 88

Rozpočtovými opatreniami boli centru k 31.12.2020 upravené záväzné ukazovatele
rozpočtu:

Upravený rozpočet k 31.12.2020
P r í j m y:

spolu:

B e ž n é v ý d a v k y:

6 349,00 €
spolu: 1 812 256,15
z toho: 1 048 522,99

€
€ mzdy, platy, služobné príjmy

a OOV
382 844,62
256 887,24
112 001,30

€
€
€

poistné a príspevky do poisťovní
tovary a ďalšie služby
bežné transfery

Prehľad o plnení záväzných ukazovateľov k 31.12.2020
Celkové výdavky organizácie k 31.12.2020 boli vo výške 1 823 567,38 €.
Z toho:
1) rozpočtové:
2) mimorozpočtové:

1 812 250,30 €
11 317,08 €

Bežné výdavky spolu
Schválený rozpočet:

1 299 551,00

Upravený rozpočet:

1 812 256,15

Čerpanie rozpočtových

1 812 250,30 99,99 %

mimorozpočtových
Čerpanie spolu

11 317,08
1 823 567,38

Z toho:
a) Mzdy:
Schválený rozpočet

753 414,00

Upravený rozpočet:

1 048 522,99

Skutočné čerpanie

1 048 522,99 100 %

Čerpanie spolu

1 048 522,99

b) Poistné:
Schválený rozpočet:

263 318,00

Upravený rozpočet:

382 844,62

Skutočné čerpanie

382 844,62 100%

Čerpanie spolu

382 844,62

c) Ostatné tovary a služby:
Schválený rozpočet:

185 613,00

Upravený rozpočet:

256 887,24

Čerpanie rozpočtových

256 881,39

mimorozpočtových
Čerpanie spolu

d) Bežné transfery:

11 317,08
268 198,47

99,99 %

Schválený rozpočet:

97 206,00

Upravený rozpočet:

112 001,30

Skutočné čerpanie

112 001,30 100 %

Čerpanie spolu

112 001,30

Príjmy
Schválený rozpočet

10 399,00

Upravený rozpočet

6 349,00
6 407,46

Čerpanie rozpočtových
mimorozpočtové

100,92 %

12 720,76

Skutočné príjmy spolu

19 128,22

1.1.3. Rozpočtové opatrenia
K 31.12.2020 malo centrum 72 rozpočtových opatrení v zmysle § 15 - 18 zákona
o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z. z.
K 31.12.2020 malo centrum 42 vlastných úprav rozpočtu medzi podpoložkami.

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

Text

Spolu

2.1.2020
9.1.2020 RO_5_BV_0EK0H_CDR
RO_35_NP_DEI_III_634_M
6.2.2020 RR_zp_06G1S02_3AC_jan

610

620

630

640

200

753414

263318

185613

97206

10399

2000

0EK0H
0

1AC1
0

1AC2
0

3AC2

0

0

8245

1455

8245

1455

2000

9700
1880

14.2.2020 RO_65_BV_0EK0H_CDR
RO_61_NP_DEI_III_634_V
RR_MRR_(9/13)zp_06G1S0 19500
14.2.2020 2_8590_1AC_febr
-1702
11.3.2020 RO_113_CDR_BV
140
12.3.2020 RO_113_BV_CDR
RO_105_NP_DEI_III_634_
19500
26.3.2020 MRR_zp_06G1S02_mar
300
14.4.2020 RO_144_BV_0EK0H_CDR
RO_163_NP_DEI_III_634_
-9700
16.4.2020 MRR_zp_06G1S02_apr
17.4.2020 RO_178_NP_DEI_III_634_V 9700

3AC1

1880
16575

2925

-16575

-2925

-1702
140

300

8245

1455

6.5.2020

RR_MRR_(25/14)zp_06G1S
02_24570apr
RO_197_NP_DEI_III_634_V
RR_MRR_(32/17)zp_06G1S 20000
02_28833maj
2236
RO_198_CDR_DDP

6.5.2020

RO_200_CDR_EK640

2950

6.5.2020

RO_201_CDR_EK630

1600

26.5.2020

RO_223_Príjmy_CDR

-5000

27.5.2020

RO_225_CDR_mzdy

3380

3380

8.6.2020

RO_253_CDR_BV_EK 630 12000
RO_260_NP_DEI_III_634_V
RR_MRR_zp_06G1S02_1A 1802
C_pausal_jun
1802
RO_259_CDR_0EK0H_BV

12000

5.5.2020

10.6.2020
10.6.2020
12.6.2020

RO_261_KV_CDR
5.6.2020

RO_276_CDR_mzdy

24.6.2020

RO_283_CDR_mzdy

25.6.2020

RO_289_Príjmy_CDR

300

3.7.2020

RO_307_NP_DEI_III_634_V
RR/MRR_(41/19)zp_06G1S
02_1AC_40956_jul

3.7.2020

RO_311_0EK0H_CDR_BV

-1802

6.7.2020

RO_312_CDR_mzdy
RO_359_NP_DEI_III_634_V
RR/MRR_(136)pp_06G1S0
2_(2_3/20)1AC_43389_jul
RO_366_620_DDP_CDR_ju
l
RO_370_CDR_BV_642_PN
_osamostatn_MD_Jul
RO_395_NP_DEI_III_634_V
RR/MRR_(47/20)zp_06G1S
02_1AC_40956aug
RO_415_CDR_BV_630_au
g
RO_432_NP_DEI_III_634_V
RR/MRR_(53/23)zp_06G1S
02_1AC_579582_sept
RO_463_NP_DEI_III_634_V
RR/MRR_(OKNP)NPV_pau
sal_06G1S02_sept
RO_454_CDR_0EK0H_630
_sept_1
RO_476_Príjmy_CDR presun_sept
RO_484_rekr._DeDlandia_o
kt_2020
RO_525_NP_DEI_III_634_V
RR/MRR_(68/27)zp_06G1S
02_1AC_71255_okt
RO_526_CDR_07C_610_62
0_okt
RO_530_NP_DEI_III_634_V
RR_MRR_(OKNP)zp_06G1
S02_1AC_3AC_okt
RO_531_NP_DEI_III_634_V
RR_MRR_(OKNP)zp_06G1
S02_1AC_3AC_okt
RO_541_BV_630_CDR_MD
_okt
RO_542_CDR_07C_610_62
0_ODMENY_COVID_19_ok
t

1503

22.7.2020
23.7.2020
27.7.2020
4.8.2020
19.8.2020
4.9.2020
17.9.2020
25.9.2020
28.9.2020
5.10.2020
19.10.2020
19.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
27.10.2020
27.10.2020

3000

1531,70

270,30

2236
2950
1600
-5000

1802

12000
72
120,0
0
1080

1

17000

53 442,00

18 678,00

800

280
300
6
375,0
0

7500
-1802
1114

389

19016
,41

16163,94 2852,47

3494

3494

1001

1001

19400

16490

2910

9700

8245

1455

6119,
15

5201,28

917,87

13685

2415

1955,
49

1662,17

293,32

1700

1445

255

13527

13527

3698

3698

1700

1700

1719,
50

1719,50

16100
675

500

175

3800
48636

3800
36040

12596

1
125,0
0

RO_543_CDR_07C_610_62
27.10.2020 0_okt
RO_565_CDR_07C_610_62
4.11.2020 0_novem
RO_566_CDR_BV_0EK0H_
5.11.2020 Nov
RO_567_BV_CDR_07C_63
5.11.2020 0_nov
RO_578_BV_CDR_07C_63
10.11.2020 0_nov
RO_575_NP_DEI_III_634_V
RR/MRR_(120)pp_06G1S0
12.11.2020 2_(1/20)1AC_37211nov
RO_588_BV_CDR_07C_63
13.11.2020 0_nov
RO_605_CDR_07C_620_no
16.11.2020 vem
RO_606_CDR_07C_610_62
19.11.2020 0_novem
RO_612_CDR_610_620_do
20.11.2020 finac_ NP DEI na december
RO_614_CDR_07C_610_62
23.11.2020 0_novem
RO_637_CDR_07C_610_62
2.12.2020 0_dec.
RO_658_CDR_07C_610_62
2.12.2020 0_decem
RO_662_CDR_07C_610_62
4.12.2020 0_dec.
RO_666_CDR_07C_640_62
9.12.2020 0_dec
RO_682_CDR_07C_640_de
15.12.2020 c.
RO_678_KV_CDR_07C_de
16.12.2020 c2
RO_685_CDR_07C_610_62
16.12.2020 0_dec.
RO_688_CDR_07C_610_62
17.12.2020 0_dec
RO_672_NP_DEI_III_634_V
RR_MRR_(OUaV)zp_06G1
17.12.2020 S02_1AC_3AC_dec
RO_687_Príjmy_Presun_C
17.12.2020 DR/Ústr._111_december
RO_692_CDR_07C_620_de
18.12.2020 c.
RO_704_BV_CDR_07C_63
31.12.2020 0_december
RO_704_BV_CDR_07C_63
31.12.2020 0_december_2
RO_687_Príjmy_Presun_C
12.1.2020 DR/Ústr._111_december2

270

200

70

6849

5075

1774

200
6324

6324

2519,
61

2519,61

7669,
48
3520

1.2.

6519,06

1150,42

-8903,10

1571,11 32,55

-5,73

87285,05

15403,2 6342,
7
45

1119,
27

3520

4758

4758

16552

-12265

-4287

822

609

213

459

340

119

1484

1100

384

14007
4

103797

36277

1459

1081

378

5000

5000

3900

3900

6754,
95
21252

15748

5504

17139

12700

4439

10512
,49
-1200

-1200

3830

3830

5500

5500

2000

2000

150
51170
0,1

SPOLU

200

150
973695

354625

239941,11

110057

6349

8078

Príjmy

K 31.12.2020 dosiahlo centrum príjmy v celkovej výške 26 250,01 €.
Z toho:
1) rozpočtové:
6407,46 €
v tom: poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb: 6 407,46 €

2) mimorozpočtové:
19 842,55 €
v tom: zdroj 72 a granty: 12 720,75 €

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy spolu 26 250,01 €.
200 – Nedaňové príjmy
220 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb v sume 6 407,46 €.
290 – Iné nedaňové príjmy v sume 7 121,79 €
Rozpočtové príjmy v sume 1 759,34 €.



Z toho podpoložka 223001 - príjmy z predaja služieb vo výške 1759,34 €.

300 – Granty a transfery
310 – Tuzemské bežné granty a transfery:



Z toho podpoložka 311 – granty:

1.3.

Výdavky

12 720,76 €

Celkové výdavky centra z výdavkového účtu k 31.12.2020 sú vo výške 1 823 567,38 €.
Z toho:
1) rozpočtové:
2) mimorozpočtové:
3) hradené z rozpočtu EÚ:

1 702 100,26 €
11 317,08 €
110 150,04 €

1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Výdavky spolu 1 823 567,38 €.
600 – Bežné výdavky spolu: 1 809 617,38 €
rozpočtové výdavky 1 800 250,30 €
Z toho:
610 – Mzdy – čerpanie vo výške 1 048 522,99 €
Z toho:


podpoložka 611 - tarifný plat:

749 638,64€





podpoložka 612001 - osobný príplatok:
podpoložka 612002 - ostatné príplatky:
podpoložka 614 - odmeny:

39 756,61€
142 236,34€
116 891,40€

620 – Poistné do fondov – čerpanie vo výške 382 844,62 €
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.:

54 498,55
50 794,15
14 707,75
147 164,41
8 451,70
31 114,51
10 365,50
10 365,50
15 820,16€

€
€
€
€
€
€
€
€

Výška poistného sa odvíja od výšky mzdy.

630 – Tovary a služby spolu vo výške 266 248,47€


z toho rozpočtové: 256 881,39

631 – Cestovné spolu 2 635,27



€

z toho podpoložka 631001 - cestovné tuzemské vo výške: 2 606,02
z toho podpoložka 631002 - cestovné zahraničné vo výške: 29,25

632 – Energie a komunikácie spolu 47 393,30
Z toho:






€
€

€

podpoložka 632001 - energie vo výške:
38 753,78
podpoložka 632002 - vodné, stočné vo výške:
3 103,79
podpoložka 632003 - poštovné a telekomunikácie vo výške: 914,15
podpoložka 632004 - komunikačná infraštruktúra vo výške: 607,81
podpoložka 632005 - telefónne poplatky vo výške:
4 013,77

€
€
€
€
€

633 – Materiálové výdavky spolu 79 314,15€
Z toho:











podpoložka 633001 - interiérové vybavenie:
11 666,98
€
podpoložka 633002 - výpočtová technika:
4 003,57
€
podpoložka 633003 - telekomunikačná technika:
493,00
€
podpoložka 633004 - prevádzkové stroje, prístroje:
2 071,63
€
podpoložka 633006 - všeobecný materiál:
23 726,83
€
(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:
478,41 €
podpoložka 633010 - pracovné odevy, obuv, pomôcky:
15,00 €
podpoložka 633011 - potraviny:
34 439,73
€
(Potraviny sa nakupujú podľa normy pre stravovanie detí.)
podpoložka 633013 - softvér:
2 419,00
€

634 – Doprava spolu 9 123,68





€

podpoložka 634001 - palivo:
3 606,31
€
podpoložka 634002 - servis:
2 034,86
€
podpoložka 634003 - poistenie:
1 551,01
€
podpoložka 634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 920,00 €



podpoložka 634005 - karty, známky, poplatky:

635 – Údržba spolu 22 382,86





11,50

€

€

podpoložka 635001 - údržba interiérového vybavenia:
0,00 €
podpoložka 635002 - údržba výpočtovej techniky
546,40 €
podpoložka 635004 - údržba prevádzk. strojov, prístrojov: 1 232,75
podpoložka 635006 - údržba budov, priestorov a objektov: 20 603,71

€
€

636 – Nájomné spolu 13 524,14€


podpoložka 636001 – nájom budov, objektov alebo ich častí:

13 524,14€

637 – Ostatné služby spolu 82 507,99€














podpoložka 637001 - školenia, kurzy, semináre:
509,00€
podpoložka 637004 - všeobecné služby:
5 275,68
€
(Rôzne drobné služby, výkon BOZP a PO a pod.)
podpoložka 637005 - špeciálne služby:
245,00 €
podpoložka 637006 - náhrady:
15 133,05€
podpoložka 637007 - cestovné náhrady:
4 067,50
€
(Na túto položku sa účtovali cestovné lístky pre deti a stravu v škol. jedálňach.)

podpoložka 637012 - poplatky a odvody:
47,10 €
podpoložka 637014 - stravovanie:
39 138,89€
(Výdavky na stravovanie zamestnancov - stravné lístky)
podpoložka 637015 - poistné:
843,86
€
podpoložka 637016 - prídel do soc. fondu:
11 562,34 €
podpoložka 637027 - odmeny na základe dohôd:
2
755,50
€
podpoložka 637034 - poplatky za recept, zdravotníckym zariadeniam:
440,50
€
podpoložka 637035 - dane:
2 489,57
€

640 – Transfery vo výške 112 001,30

€




podpoložka 642013 - odchodné:
podpoložka 642014 - transfery jednotlivcom:




(Vreckové detí umiestnených v zariadení)
podpoložka 642015 - nemocenské dávky:
podpoložka 642030 - príplatky a príspevky:
€

0,00 €
7 845,51

€

7 112,91€
97 042,88

Bežné výdavky mimorozpočtové
630 – Tovary a služby 9 367,08

€

633 – Materiál spolu 1 007,08




podpoložka 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia: 500,- €
podpoložka 633006 - Servis, údržba, opravy a výdavky:
507,08 €

634 –Dopravné



podpoložka 634001 – Palivo, mazivá a špeciálne oleje: 1000,- €

637 – Služby spolu 7360,- €



podpoložka 637006 – náhrady:

7360,00 €

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 1 863 639,06 €.
Pri výdavkovej časti rozpočtu používa centrum aj funkčnú klasifikáciu
nezamestnanosť. Výdavky pri funkčnej klasifikácií 1050 sú 110 150,04 €.

1050

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry
Prostriedky z programu 07C0502 sú vo výške 1 708 525,51
Prostriedky z programu 0EK0H03 sú vo výške 8 077,55 €.
Prostriedky z programu 06G1S02 sú vo výške 110 150,04 €.

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

6349,00

6407,46

0,00

0,00

0,00

1 299 551,00

1 812 256,15

0,00

1 831 315,23

110 150,04

110 150,04

1 289 152,00

1 805 907,15

1 824 907,77

0,00

110 150,04

110 150,04

Rozpočet príjmov – schválený pre rok 2020 bol vo výške 10 399,00 €. Rozpočet príjmov bol
upravený rozpočtovými opatreniami k 31.12.2020 na sumu 6349,00 €. Dosiahnuté celkové
príjmy boli vo výške 6 407,46 €. Z toho príjmy z predaja služieb 6 407,46 €, ostatné príjmy
0,00 €.
Rozpočet výdavkov – schválený pre rok 2020 bol vo výške 1 299 551,00 €. Rozpočet
výdavkov bol upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 1 812 256,15 €. Celkové
skutočné čerpanie výdavkov bolo vo výške 1 831 315,23€. Z toho rozpočtové bežné výdavky
boli 1 812 250,30
€ a bežné výdavky mimorozpočtové 9 367,08
€
a kapitálové
mimorozpočtové 1950,00€.

1.5.

Zhodnotenie zamestnanosti

Plánovaný počet zamestnancov v roku 2020 bol 69, z toho 19 na pozíciu profesionálneho
rodiča.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2020 je 67,5.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je 68.
Priemerná mzda k 31.12.2020 je 1.284,95 €.

1.6.

Zhodnotenie výsledkov kontrol

K 31.12.2020.sa v centre neuskutočnila žiadna kontrola.

1.7.

Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

Záväzky
K 31.12.2020 malo centrum záväzky – r. 126 Súvahy – vo výške 446 667,41 €.
Krátkodobé záväzky – r. 151 Súvahy – vo výške 182 139,73 €.

321 Dodávatelia

0,00 €

326 Nevyfakturované dodávky

10 997,02 €

331 Zamestnanci – mzdy

78 736,21 €

336 Poistné do fondov

54 396,26 €

342 Daň zo mzdy

13 048,39 €

345 Ostatné dane a poplatky

0,00 €

372 Transfery

20 658,54 €

379 Iné záväzky

4 303,31 €

Dlhodobé záväzky – r. 140 Súvahy – vo výške 14 260,83 €.
472

Záväzky zo soc. fondu

1514 260,83€

Pohľadávky
K 31.12.2020 malo centrum pohľadávky – r. 60 Súvahy – vo výške 22 120,66 €.

31
6

Pohľadávky za predchádzajúce
obdobia

33
5

Pohľadávky voči zamestnancom

22 120,66 €
0,00 €

391 opravné položky k pohľadávkam – r. 60 Súvahy – vo výške 22 120,66 €.

Bankové účty
K 31.12.2020 malo centrum na bankových účtoch nasledujúce zostatky:

1

Výdavkový účet

-1 708 855,21 €

2

Výdavkový účet – prostriedky EÚ

3

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

6 407,46

4

Príjem ŠR – Úroky z domácich
úverov, pôžičiek a vkladov

0,00 €

5

Príjem ŠR – Iné nedaňové príjmy

0,00 €

6

Príjem ŠR – Tuzemské bežné
granty

0,00 €

7

Príjem ŠR – Tuzemské kapitálové
granty

0,00 €

8

BÚ – Účet
neúročený

9

BÚ – Dary a granty neúročený

sociálneho

fondu

10 BÚ – Depozitný účet neúročený

110 150,04€

14 626,53 €
20 748,85 €
151 569,08 €

Peniaze

211 Pokladňa

0,00 €

261 Peniaze na ceste vo VUB

0,00 €

Sociálny fond
Počiatočný stav k 01.01.2020

14 975,79 €

Tvorba SF k 31.12.2020

11 562,34 €

Použitie na stravovanie k 31.12.2020

4 164,30 €

Použitie
na
k 31.12.2020

2000,00 €

sociálnu

Ostatné použitie k 31.12.2020

výpomoc

6113,00 €

Stav k 31.12.2020

14 260,83 €

