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1 Základné údaje: 

Názov: Centrum pre deti a rodiny Pezinok 

Adresa: Nová ul. č.9, 902 03 Pezinok  

IČO:  00163261 

DIC:  2022529344 

Štatutárny zástupca: Mgr. Beata Molnárová  

Kontakt: : +421 33/243 30 32,   +421 905 239 274 

E-mail/webová stránka: riaditel@dedharmonia.sk, www.dedharmonia.sk 

2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie: 

Zabezpečenie  rodinných podmienok  v našom zariadení pre dieťa tak, aby boli zabezpečené 

jeho individuálne potreby a všestranný rozvoj.  V rámci intenzívnej spolupráce centra 

s rodinou dieťaťa, máme záujem na tom, aby bol pobyt dieťaťa v centre čo najkratší a jeho 

život  v rodine kvalitnejší a  bezpečný. 
Poslaním zariadenia na výkon opatrení SPODaSK  je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa 

v kríze v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č. 305/2005Z.z., č. 36/2005 

Z.z., Dohovoru o právach dieťaťa, interných noriem tak, aby bola naplnená stratégia 

organizácie. 

 

Dlhodobé ciele :   

1. Udržateľnosť kvalitných profesionálnych náhradných rodín (PNR) a získavanie 

nových kvalitných PNR v rámci spádovej oblasti Pezinok, Modra  

 

Nástroj: otvorená komunikácia, empatia, supervízia, vzdelávanie, víkendové pobyty,              

odľahčovacie aktivity. Oslovenie širšej verejnosti v spádovej oblasti  propagácia PNR (osobné 

stretnutia, článok, web...)  realizácia prípravy na PNR. 

Hodnotenie: Propagácia PNR  prostredníctvom článkov v regionálnych novinách. Vytvorenie  

programu pre prípravu na profesionálne rodičovstvo. Realizácia prípravy na profesionálne 

rodičovstvo.  

2. Naďalej vytvárať rodinné prostredie pre deti s dôrazom na zabezpečenie ich 

individuálnych potrieb,   všestranný rozvoj a samostatnosť. Zlepšiť pripravenosť 

MD na integráciu  do spoločnosti. 

 
  Nástroj: Záujem zo strany dospelých, empatia, individuálny prístup, vzťahová osoba, 

bezpečie, istota, stabilita.  Pri MD spolupráca s OZ, dobrovoľníkmi, s ďalšími subjektami 

v rámci spádovej   oblasti ( brigády, vzdelávanie, rekvalifikácia, zamestnanie, bývanie...)  

mailto:riaditel@dedharmonia.sk
http://www.dedharmonia.sk/
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Hodnotenie: Individuálny prístup k deťom, zapájane detí do spolurozhodovania, dobré 

vzťahy na SS, zvyšovanie samostatnosti detí a ich všestranný rozvoj.  Podpora MD pri 

samostatnom fungovaní v byte pre MD, pomoc pri hľadaní brigád, zamestnania. Podpora pri 

vzdelávaní, získaní vodičského preukazu. Individuálny prístup pri všestrannom rozvoji 

a príprave na osamostatnenie v rôznych oblastiach. 

 

3. Zvýšiť adresnosť a početnosť poskytovaných služieb pre rodinu, zabezpečením 

siete spolupracujúcich subjektov v rámci spádovej oblasti Pezinok, Modra. 
Nástroj : Komunikácia, prezentácia zariadenia, osobné stretnutia, prípadové, rodinné 

konferencie 
Hodnotenie: Spolupráca s rodinami,  s UPSVaR v Pezinku, s obecným úradom v Pezinku, 

obecným úradom v Modre, s dobrovoľníkmi, neštátnymi subjektami. 

3  Koncepčná činnosť 

Od 1.1.2019 sa Detský domov Harmónia, transformoval na Centrum pre deti a rodiny 

Pezinok. Sídli na Novej ul. č.9, v Pezinku. Ide o  štátne, sociálne zariadenie so širokým 

spektrom pôsobností, zabezpečujúce náhradnú starostlivosť pre deti, o ktoré sa rodičia 

z rôznych dôvodov nemôžu postarať.  

Centrum je zriadené Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny Okrem vykonávania opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou, zariadenie rozšírilo 

svoje kompetencie o vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou. Prostredníctvom  

NP DEI III. podaktivita 1.4, boli pre tento úsek prijatí 4 sociálni pracovníci a 2 

psychológovia. V priebehu roku prostredníctvom projektu boli navýšené pracovné miesta 

v rámci odborného tímu, aj pre  samostatné skupiny o 1 sociálneho pracovníka a 1 

psychológa. 

Počet zamestnancov: 59 + 8NP 

 

Kapacita:  pre pobytovú formu 86 miest 

       z toho  pre pobytovú formu na základe dohody 8 miest 

 

Počet skupín:  

3 samostatné skupiny  

1 skupina pre mladých dospelých 

1  skupina ( §47ods.5) dobrovoľné pobyty na dohodu   

Počet profesionálnych náhradných rodičov: 20 
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3.1 Organizačná  štruktúra 

 

V roku 2019 bol počet zamestnancov  67 (z toho 8 zamestnanci/NP DEI III) . 

Organizačná štruktúra pozostáva z  úsekov: 

Riaditeľ - 1 

1, Úsek ekonomiky a prevádzky -  6 

2, Úsek starostlivosti o dieťa – 29 

3, Centrum podpory profesionálnych rodín -25 

4, Ambulantná/terénna forma - 6 

                 

Z celkového počtu detí : 

- 40 detí je umiestnených v profesionálnych  náhradných rodinách, máme zriadené Centrum 

podpory  profesionálnych rodín (CPPR)  

- 30 detí žije v 3 samostatných skupinách po 10 detí. Samostatné skupiny pre deti sú 

umiestnené v rodinných domoch – v  Pezinku, v Modre a v Modre Kráľovej.   

  - 8 mladých dospelých má možnosť bývania v byte .   

- 8 klientov je možné umiestniť na základe dohody, v byte určenom pre prácu s rodinou 

Samostatné skupiny 

O deti v skupinách – rodinkách  sa starajú vychovávatelia, za podpory odborného 

a pomocného personálu. Snažíme sa život detí v samostatných skupinách priblížiť životu 

v rodine ( individuálny prístup, účasť na spolurozhodovaní,  vzdelávanie, záujmové aktivity, 

zapájanie detí do bežných domácich prác).  

 Pre saturáciu emocionálnych a sociálnych potrieb ako motivačný prvok, možnosť 

sebarealizácie, relaxácie... využívame rôzne podporné terapie. Deti veľmi dobre reagujú na 

hipoterapiu, canisterapiu, individuálnu psychoterapiu, chov drobných domácich zvieratiek, 

ergoterapiu, arteterapiu a rôzne zážitkové aktivity, ktoré pozitívne ovplyvňujú život našich 

detí. 

CPPR: 

Odborný tím  zabezpečuje pre profesionálnych  rodičov odborné zázemie, pomoc, usmernenie 

a sprevádzanie profesionálneho rodičov  v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného a 

sociálneho rozvoja dieťaťa a pod. 

- poskytovanie spätnej väzby profesionálnemu rodičovi o  postupoch jeho práce pri 

starostlivosti o dieťa, 

- prevencia syndrómu vyhorenia u profesionálneho rodiča, 

- odporúčania odborného tímu – ich aplikácia v praxi, 

- pravidelné návštevy v PR  (záznam) 
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- stretnutia PR a OT v DD  minimálne 1x za 2 mesiace, (vzdelávanie, supervízie, 

svojpomocná skupina, víkendový relaxačný pobyt) 

 

3.2 Priestorové usporiadanie : 

Budova na Novej.ul.č.9 v Pezinku – sídlo Centra pre deti a rodiny Pezinok. 

V budove je umiestnený -   Úsek  ekonomiky a prevádzky 

- Odborný tím pre samostatné skupiny 

- Odborný tím centra podpory profesionálnych rodín  

- Tím zamestnancov vykonávajúcich ambulantné a terénne 

opatrenia 

- Byt pre mladých dospelých 

- Byt pre prácu s dieťaťom  a  rodinou  

Budova na Stavbárskej ul.č.6 v Bratislave – vyhlásená za prebytočný majetok, v procese 

odovzdávania Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny. 

Rodinný dom Trnavská 9, Pezinok – samostatná skupina  

Rodinný dom Podhorská 9, Modra – samostatná skupina 

Rodinný dom Pod vinicami 33, Modra Kráľová – samostatná skupina 

Profesionálni náhradní rodičia: starostlivosť o zverené deti zabezpečujú vo vlastných 

bytových podmienkach.    

   

4 Úlohy a ciele   na  rok 2019 

4.1 Transformácia Detského domova Harmónia na Centrum pre deti a rodiny Pezinok. 

Úlohu sa nám podarilo splniť v stanovenom termíne. V rámci NP DEI III, sme prijali 4 

sociálnych  pracovníkov a 2 psychológov, ktorým sme v budove na Novej ul.č.6 v Pezinku 

vytvorili pracovné podmienky. V rámci interných zdrojov sme nových zamestnancov školili 

a pripravovali na prácu s klientami v rámci ambulantnej a terénnej práce. Podarilo sa nám 

nadviazať intenzívnu spoluprácu s kolegyňami s UPSVaR v Pezinku a získavať klientov, 

ktorým sme boli nápomocní v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately ambulantnou a terénnou formou. 
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4.2 Vzdelávanie zamestnancov. 

 Zabezpečovanie vzdelávania pre zamestnancov v rámci zariadenia, podpora vzdelávania 

externými odborníkmi, podpora samo vzdelávania. Umožnenie účasti na odborných 

konferenciách, seminároch . Zabezpečenie individuálnej a skupinovej supervízie. 

Absolvované vzdelávania: 

- Ochorenia detí v jednotlivých vývinových obdobiach, správna životospráva, ako 

správne poskytnúť I. pomoc, súbor prednášok MUDR. K.Birkovej/ NsP Antolská 

- Odborný seminár, Detská agresivita – kam až to môže zájsť?/lektor: PhDr. Jan 

Svoboda, Bratislava 

- Kurz : Zákonník práce/Agentúra JASPIS Bratislava 

- Práca v Zóne Office v CDR Pezinok/p. Jozef Čutka  

- Canisterapia /Jana Macháčová – Canisterapia DOGGIE Bratislava, 

- Motivačné prvky vo výchovnom procese v CDR/Úsmev ako Dar v Piešťanoch 

- Dieťa v ohrození 2-dňová konferencia VÚDPaP 

- Komunikácia s agresívnymi a ochranárskymi rodičmi/ Ústredie práce sociálnych 

vecí a rodiny, Vazovova 7, Bratislava 

- Vzťahová väzba/ PhDr. Mária Hojsíková, PhD., CDR Pezinok 

- Včasná intervencia/ Centrum včasnej intervencie Bratislava 

- Vzťahová väzba/PhDr. Š. Šarkozy 

- Hranice v nás/OZ pre rodinu  

- Hejného metódy/základný kurz 

- Konkrétne formy práce a pomoci obeti a jej rodine/ Ústredie práce sociálnych vecí 

a rodiny, Vazovova 7, Bratislava 

- Smútenie – ako pomôcť rodine komunikovať pri strate blízkeho človeka/CPPPaP 

Bratislava II, Plamienok n.o., 

- Suicidálne správanie a sebapoškodzovanie u detí a mladistvých/ CPPPaP 

Bratislava II, lektor: MUDr. Zuzana Matzová, PhD.(Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava, 

- Podpora multidisciplinárnej spolupráce v oblasti ochrany detí pred násilím/ 

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Vazovova 7, Bratislava 
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- Postavenie pomocného vychovávateľa v centrách pre deti a rodiny, odborný 

seminár /Ústredie PSVaR, Úsmev ako dar, Fórum riaditeľov a vychovávateľov 

- Metodické stretnutie vychovávateľov v CDR na Ústredí PSVaR pre BA a TT kraj, 

ktorých hl. programom boli výchovné plány + prezentácia/ÚPSVaR – Mgr. Zuzana 

Ďurková Fábryová 

- Metodické stretnutie pre vychovávateľov v CDR Trnava, téma: Zákon 

o pedagogických a odborných zamestnancoch/ Mgr. Zuzana Ďurková Fabryová, 

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny,  

- Prednáška Anonymných alkoholikov v CDR Pezinok, ktorá mala informačný 

charakter, prezentovali svoju činnosť a vysvetľovali princípy práce, networking,  

- Metodické stretnutie k projektu NPDEI III./Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, 

OVOZ, Poprad, Vzdelávanie v téme Rozvody a rozchody/Bratislava,  

- Adaptačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov /CPPaP Pezinok 

- Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (kvalifikačné 

vzdelávanie)/ Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave. Začiatok 

štúdia: 9/2018, predpokladané ukončenie september 2020. 

- Odborná prednáška, Téma: Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických 

Niektoré prednášky a vzdelávanie si zamestnanci hradili samostatne v rámci 

samovzdelávania. 

DR Pezinok  použilo finančné prostriedky na  supervíziu v sume :  1 170 € 

                 na vzdelávanie v sume:  1 198 €   

4.3 Ďalšie aktivity pre zamestnancov – posilňovanie  pozitívnej firemnej kultúry 

-  Šikovné ručičky  - stretnutie PNR pri ručných prácach 

- Športový deň  pre všetkých zamestnancov 

- 1x do týždňa cvičenia  jogy  v budove v Grinave  

-  Vianočná výzdoba  budovy v Grinave, varenie nealk. punču 

-  Vianočný večierok  

 

4.4 Zapájanie detí do spolurozhodovania, ich integrácia v rámci bežnej komunity. 

 Deti sa v rámci zariadenia podieľali na rozhodovaní na chode ich samostatnej skupiny, 

trávenie voľného času. Navštevujú krúžky podľa vlastného výberu. Utvárajú si priateľstvá 
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s deťmi mimo zariadenia, navštevujú sa. Tiež sa integrujú medzi bežnú populáciu Tieto 

aktivity chceme naďalej podporovať a rozvíjať ich.  

Podporné aktivity pre deti: 

      Podporné terapie:  

Canisterapia, hipoterapia – animoterapia, individuálna psychoterapia, arteterapia, ergoterapia,   

Prevencia sociálno- patologických javov:  

Plánované aktivity pre deti pod vedením špeciálneho pedagóga a psychológa zariadenia 

prípadne za účasti  externých lektorov.  

 Aktivity vyberané spoločne s deťmi :   

- Pravidelné korčuľovanie v šport. hale v Pezinku, v spolupráci s OZ Na Ľade, počas 

zimných mesiacov. 

- Turistika v okolí Malých Karpát, nočný pochod Budmerice - Píla,  bicyklovanie, 

tvorivé dielne. 

- Tradičné podujatia, hody, levanduľové slávnosti, slávnosti hliny, jablkobranie,  

vinobranie, vianočné trhy. 

- Výlety v rámci spoznávania Slovenska: jaskyňa Driny, Trenčín, Bojnice, Trnava,  

             Piešťany , výlet do Rohožníka – návšteva Pizzerie – príprava pizze 

- Výsadba stromčekov  -Modra Harmónia – spoločne chránime prírodu 

- Návšteva Múzea dopravy, prehliadka Bratislavy, Návšteva letiska na Dubovej 

s odborným výkladom 

- Návšteva muzikálu Snehulienka na ľade, koncertu maďarského orchestra PANNONIA 

ART v Bratislave, prehliadka tanečných skupín v moderných a spoločenských tancoch 

- Splav  na Malom Dunaji, spojený s ďalšími športovými aktivitami 

- Návštevy  aquaparku v Trnave, v  Senci, Jump Arény v Bratislave, Kukuričného 

bludiska vo Vlčkovciach,  

- návšteva výstavy mačiek, adopčnej akcie pre psíkov 

- Zapájanie sa do športových aktivít – účasť na šport. hrách, futbalových zápasov, 

športových aktivitách v rámci hádzanej, futbalu, kde deti získali rôzne ocenenia 

- Podujatia v rámci zariadenia – športové hry, MDD, Vianočný večierok, aktivity s 

dobrovoľníkmi , úprava domčekov, areálov, motivačné stretnutie s Bekimom, oslavy 

sviatkov detí,  
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- Letné pobyty – tábory podľa výberu detí , denný tabor Fajnovo v Pezinku, 

- Pobyt  detí a dospelých Terchovej -  návšteva mesta Žilina, turistika v Jánošíkových 

dierach, návšteva ľanového parku, Aquaparku v Dolnom Kubíne, jazda na  

motokárach v Žiline, návšteva Oravského hradu, výroba farebných tričiek... 

- Kurz I. pomoci pre deti so záchranármi RZP z Bratislavy 

- Vianočný koncert Úsmevu ako dar, v Bratislave  

4.5 Spolupráca s biologickou rodinou dieťaťa. 

Naďalej chceme rozvíjať spoluprácu s biologickou rodinou, cieľom ktorej je sanácia 

vzťahov medzi rodičmi a deťmi, sanácia rodiny s možnosťou návratu dieťaťa do 

biologickej rodiny. V roku 2019 sa do biologickej rodiny vrátilo 5 detí. 

     Podpora vzťahov medzi deťmi a biologickou rodinou: 

    V rámci spolupráce s biologickou rodinou, hneď po príchode detí, ak máme dostatok       

 informácii a časový priestor tak aj pred umiestnením komunikuje s rodinou, sociálny 

pracovník, psychológ. V rámci návštev v ich domácnosti. V zariadení  v rámci spoločných 

stretnutí s riaditeľkou a širším odborným tímom. Taktiež je to komunikácia telefonickou 

formou, sociálny pracovník, psychológ, vychovávateľ. Organizujeme prípadové aj rodinné 

konferencie. Deti chodia na pobyty do domácností príbuzných, taktiež príbuzní majú možnosť 

deti navštevovať v našom zariadení. Vzájomne si udržujú kontakt  aj telefonickou  formou, aj 

pomocou sociálnych sieti. 

V rámci sanácie vzťahov  medzi deťmi a biologickou rodinou a sanáciou rodiny 

podporujeme návštevy detí v biologických rodinách počas prázdnin, sviatkov, 

víkendov. 

Detský domov sa snaží čo najskôr po príchode dieťaťa ak je to možné tak aj pred 

príchodom dieťaťa nadviazať spoluprácu s biol. rodinou. 

5 Kontrolná činnosť : 

Kontrolná činnosť v zariadení prebiehala formou internej kontroly, spočívala 

v krížovej kontrole najmä v oblasti ekonomiky, dodržiavanie právnych predpisov aj 

IN, kontrolu správy pohľadávok štát .  Kontrola dochádzky, dodržiavanie rozpisu 

služieb v rámci SS. Evidenciu a vyplácanie vreckového.   Venovali sme sa aj kontrole 

vedenia spisovej dokumentácie detí, tvorbe a vyhodnocovaniu individuálnych plánov 

rozvoja osobnosti detí, mesačných hlásení PNR o mal. deťoch. Riaditeľ a vedúci 

úsekov vykonávali kontrolu priebežne v zariadení počas celého roka. V prípade 

zistenia nedostatkov, bol dohodnutý termín na ich odstránenie. 
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6 Projekty: 

Nadácia Volkswagen Slovakia  

Finančné prostriedky boli využité na nákup terapeutických pomôcok a technického   

vybavenia terapeutickej miestnosti. 

7 Ocenenia: 

Centrum pre deti a rodiny Pezinok,  v roku 2019, nezískalo  žiadne  ocenenie.   

8 Štatistické údaje: 

 

8.1 Pobytové opatrenia 

-  Počet detí:  kapacita 78  

- Počet prijatých detí v roku 2019 : 31 

- Počet detí s ukončenou starostlivosťou celkovo: 23 

- Počet odídených MD: 2 

- Počet premiestnených detí na základe roz.súdu: 0 

- Počet detí odídených z dôvodu sanácie: 5 

- Počet detí odídených do NRS: 15 (NOS:1, PS:0,  predosv. : 14,) 

- Úmrtie : 1 

- Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa: 4,00 r. 

8.2 Ambulantné a terénne opatrenia  

- Počet odporúčaní zaslaných SPODaSK 19 

- Počet prijatých odporúčaní    19 

- Realizácia výkonu  opatrení na základe podpisu Dohody o výkone ambulantných   

   a terénnych opatrení:    19   rodín   32 detí     37 iné osoby 

- Ukončenie výkonu opatrení na základe podpisu Dohody o výkone ambulantných   

   a terénnych opatrení:    0   rodín          0 detí 

- Počet ambulantných výchovných opatrení:  0 

- Realizácia výchovných opatrení na základe rozhodnutia súdu:    0  rodina      0  dieťa 
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9  Rozpočet 2019 

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2019 bol zriaďovateľom zaslaný listom 

UPS/US1/SEODRF/BEZ/2019/116152019/16820 dňa 24.1.2019 nasledovne: 

V priebehu roka bolo uskutočnených 91 rozpočtových opatrení, z toho 46 z úrovne 

zriaďovateľa, 6 rozpočtových opatrení sa týkalo čerpania zálohovej platby poskytnutej na 

národný projekt „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ a 39 rozpočtových 

opatrení bolo vykonaných vlastných na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

kategórií. 

Po uskutočnení všetkých rozpočtových opatrení, rozpočtované  príjmy a výdavky dosiahli 

k 31.12.2019 nasledovné hodnoty: 

Príjmy 

  

údaje sú v € 

kód 

programu zdroj EK 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet k 

31.12.2019 

07C0502 111 200 19 199 12 175,60 

  72 200 85 300 0,00 

SPOLU:     104 499 12 175,60 

 

Výdavky 

  

údaje sú v € 

kód 

programu 
zdroj EK 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet k 

31.12.2019 

07C0502 111 610 532 926 677 289,00 

    620 186 258 245 611,33 

    630 113 461 174 871,67 

    640 94 141 91 582,00 

0EK0H 111   0 5 162,00 

  SPOLU zdroj 111   926 786 1 194 516,00 

06G1S02 1AC1 610 0 7 648,73 

    620 0 3 333,04 

    640 0 68,64 

  1AC2 610 0 7 648,77 

    620   3 333,05 

    640   68,64 

  SPOLU zdroj 1AC   0 22 100,87 

06G1S02 3AC1 610   20 937,50 

    620   6 673,71 

    630   2 585,41 



12 

 

    640   43,11 

  3AC2 610   20 937,47 

    620   6 673,75 

    630   2 585,42 

    640   43,12 

  SPOLU zdroj 3AC   0 60 479,49 

  72   85 300 0,00 

SPOLU:     1 012 086 

1 277 

096,36 

 

 

9.1 Príjmy rozpočtu 

Skutočné plnenie príjmov za rok 2019 je v objeme 12.427,35 €, čo vo vzťahu k upravenému 

rozpočtu 12.275,60 € predstavuje plnenie vo výške 101,24 %. 

Objemom najväčšiu čiastku príjmov predstavujú úhrady za vykonávanie opatrení pobytovou 

formou za rok 2019, ktoré sa hradia z reálne zaplateného výživného povinných osôb. Ich 

výška dosiahla sumu 5.209,36 €. Úhrada pohľadávok z výživného za predchádzajúce obdobia 

bola vo výške 1.730,93 €. Príjem z prenájmu budovy na Stavbárskej ul. v Bratislave 

predstavoval výšku 4.384,60 €. Iné príjmy /vratky, dobropisy/ k 31.12.2019 predstavujú 

výšku 1.102,46 €. 

 

  

  údaje sú v € 

 

ekonomická klasifikácia 
schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet k 

31.12.2019 

skutočnosť k 

31.12.2019 
čerpanie v % 

223 001 

Poplatky a platby z 

výživného a úhrad 19 199 6 906,32 6 940,29 100,49 

212003 Príjmy z nájomného   4 384,60 4 384,60 100,00 

292xxx Ostatné príjmy   984,68 1 102,46 111,96 

SPOLU:   19 199 12 275,60 12 427,35 101,24 

 

 

9.2 Výdavky rozpočtu 

V roku 2019 hospodárilo CDR PK s rozpočtom bežných výdavkov 1,277.096,36 €, 

dosiahnutá skutočnosť bežných výdavkov bola vo výške 1,277.084,59 €, čo je 100,00 % 
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čerpanie výdavkov. V porovnaní s r. 2018 bol nárast bežných výdavkov o 18,59%, 

v absolútnom vyjadrení +207.221,44 €. 

Kapitálové výdavky sa v r. 2019 nečerpali. 

Výdavky podľa jednotlivých programov a kategórií dokumentuje nasledovná tabuľka: 

   

údaje sú v € 

 
kód 

programu 
Ekonomická klasifikácia 

upravený 

rozpočet k 

31.12.2019 

čerpanie k 

31.12.2019 

zostatok k 

31.12.2019 

čerpanie v 

% 

07C0502 610-mzdy, platy celkom 677 289,00 677 279,95 9,05 100,00 

  

620-poistné a príspevky do 

poisťovní 245 611,33 245 611,25 0,08 100,00 

  630-tovary a služby 174 871,67 174 870,12 1,55 100,00 

  640-bežné transfery 91 582,00 91 582,00 0,00 100,00 

0EK0H 630-tovary a služby 5 162,00 5 160,91 1,09 99,98 

    

1 194 

516,00 

1 194 

504,23 11,77 100,00 

06G1S02 610-mzdy, platy celkom 57 172,47 57 172,47 0,00 100,00 

  

620-poistné a príspevky do 

poisťovní 20 013,55 20 013,55 0,00 100,00 

  630-tovary a služby 5 170,83 5 170,83 0,00 100,00 

  640-bežné transfery 223,51 223,51 0,00 100,00 

    82 580,36 82 580,36 0,00 100,00 

SPOLU:  Bežné výdavky 

1 277 

096,36 

1 277 

084,59 11,77 100,00 

 

9.3 Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III /NP DEI 

III/ 

Dňa 4.2.2019 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 

prijímateľom nenávratného finančného príspevku /NFP/ Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny a CDR PK ako partnerom za účelom vytvoriť podmienky pre úspešnú realizáciu 

národného projektu v rámci operačného programu Ľudské zdroje Európskeho sociálneho 

fondu, špecifický cieľ „Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť“. Hlavným 

cieľom národného projektu je zavedenie štrukturálnych a inovatívnych zmien v zariadeniach 

a posun v procese transformácie a deinštitucionalizácie starostlivosti o dieťa, najmä 

podporením kvalitatívneho a kvantitatívneho posilnenia práce s rodinou dieťaťa za účelom 

predchádzania nariaďovania ústavnej starostlivosti. 

V rámci tohto projektu bolo v organizačnej štruktúre vytvorených 8 pracovných miest, na 

ktoré CDR PK čerpalo finančné prostriedky na výdavky na hlavnú aktivitu – podporu práce 

s dieťaťom a jeho rodinou, ktoré predstavovali osobné výdavky na pracovníkov. 
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údaje sú v € 

 
kód 

programu 
Ekonomická klasifikácia 

upravený 

rozpočet k 

31.12.2019 

čerpanie k 

31.12.2019 

zostatok k 

31.12.2019 

čerpanie v 

% 

06G1S02 610-mzdy, platy celkom 57 172,47 57 172,47 0,00 100,00 

  

620-poistné a príspevky do 

poisťovní 20 013,55 20 013,55 0,00 100,00 

  630-tovary a služby 5 170,83 5 170,83 0,00 100,00 

  640-bežné transfery 223,51 223,51 0,00 100,00 

SPOLU: Výdavky na NP DEI III celkom 82 580,36 82 580,36 0,00 100,00 

 

9.4 Účet Dary a granty 

Na tomto účte sa sústreďujú mimorozpočtové finančné prostriedky získané na základe 

darovacích a dotačných zmlúv, ktoré sa následne používajú v súlade s taxatívne určeným 

účelom, resp. na   podporu  výchovnej činnosti detí, predovšetkým na psychorelaxačné  

a výchovné aktivity.  

V priebehu r. 2019 príjem týchto prostriedkov bol vo výške 5.347,- €. Výška 3.017,- € bola 

účelovo určená na náklady spojené s liečbou a rehabilitáciou dieťaťa J.V., 1.500,- € na letné 

pobyty a aktivity detí, 500,- € bol doplatok za projekt financovaný Nadáciou VW Slovakia 

z predchádzajúceho roku. 

Výdavky z účtu Dary a granty zahŕňajú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov a boli použité 

nasledovne: 

  

údaje sú v € 

 

text 
PS k 

1.1.2019 

príjem             

r. 2019 

čerpanie          

r. 2019 

zostatok k 

31.12.2019 

viacúčelové prostriedky  5 369,85 1 830,00 3 953,19 3246,66 

Liečba a rehabilitácia J. 

V. 884,44 3 017,00 3 768,30 133,14 

Projekt nadácie VW 82,7 500,00 582,70 0,00 

Celkom 6 336,99 5 347,00 8 304,19 3 379,80 

 

Finančné prostriedky boli použité na nákup výchovných pomôcok, na dary nad rámec zákona 

pri dôležitých jubileách detí, na pokrytie nákladov súvisiacich s ubytovaním a vzdelávaním  

profesionálnych rodičov počas víkendového pobytu, na príspevky ZRPŠ. 
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10 Krátkodobé úlohy (ciele) na rok 2020 

Naďalej  pokračovať v napĺňaní  stanovených  cieľov a vízii zariadenia. 

1. V rámci pobytových opatrení, naďalej vytvárať rodinné podmienky  pre pobyt detí, 

skvalitňovať prácu vo vzťahu k nim, v rámci individuálneho prístupu, všestranného 

rozvoja, vzťahových osôb. Naďalej podporovať a rozvíjať aktivity pre integráciu detí 

medzi bežnú populáciu. 

2.  Udržateľnosť PNR - propagácia PNR, realizácia prípravy na PNR, udržateľnosť 

kvalitných zamestnancov podpornými aktivitami. 

3. Vzdelávanie zamestnancov -zabezpečovanie vzdelávania pre zamestnancov v rámci 

zariadenia, podpora vzdelávania externými odborníkmi, podpora samo vzdelávania. 

Umožnenie  účasti na odborných konferenciách. Zabezpečenie individuálnej 

a skupinovej supervízie.  

4. Spolupráca s biologickou rodinou dieťaťa - naďalej chceme rozvíjať spoluprácu 

s biologickou rodinou,  cieľom ktorej je sanácia vzťahov medzi rodičmi a deťmi, 

sanácia rodiny  s možnosťou návratu dieťaťa do biologickej rodiny. 

 

Cieľom nášho zariadenia je pomáhať  deťom a  rodinám v čase ich krízy. Deťom, ktorým sa 

napriek našej snahe nepodarí návrat do biologickej rodiny, prípadne náhradnej rodiny,  

vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky pre ich zdravý psychický i fyzický vývin a  ich 

následné  zaradenie do spoločnosti. 

 


