DETSKÝ DOMOV, so sídlom Rázusova 798/52, 014 01 Bytča

SPRÁVA
o hospodárení k 31. 12. 2017
Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia k 31.12.2017
Detský domov je rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný orgán podľa zákona NR SR č. 453/2003 Z. z.
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 73 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo rozhodnutie

pod číslom

AA/2012/069646, AA/2012/19889 zo dňa 07.12.2012 na základe, ktorého sa zlučujú Detský domov so
sídlom Rázusova 798/52, 014 01 Bytča, IČO 00185574 a Detský domov so sídlom Horný Kelčov č. 800,
023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO 00517895 s účinnosťou dňom 01.01.2013.
Právnym nástupcom zlúčených detských domovov je Detský domov so sídlom Rázusova 798/52, 014 01
Bytča IČO

00185574.

Štatutárnym zástupcom je vymenovaná Ing. Alžbeta Masnicová od 17.6.2013.
Predmetom činnosti detského domova je poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti deťom umiestneným
v detskom domove, ktorou je stravovanie, bývanie, zaopatrenie, ďalej zabezpečuje výchovu, poskytuje
liečebno-výchovnú starostlivosť a iné. Detský domov poskytuje aj ďalšiu starostlivosť, ktorou je
poradenstvo, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť, poskytuje deťom osobné vybavenie. Detský domov
zabezpečuje umiestnenie detí v 7 profesionálnych rodinách.
Kapacita detského domova k 31.12.2017: 98 detí
Obsadenosť k 31.12.2017 : 77 detí
Počet zamestnancov k 31.12.2017 : skutočný stav 78,5, podľa schválenej organizačnej štruktúry 83
Detský domov má zriadené tri pracoviská.
Pracovisko: Detský domov, ul. Rázusova 798/52, 014 01 Bytča
Má vytvorené 3 samostatné skupiny s kapacitou 30 detí a jednu skupinu mladých dospelých s kapacitou
10 mladých dospelých.
Obsadenosť k 31.12.2017 je 27 detí.
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Obsadenosť k 31.12.2017 na skupine MD: 5 mladých dospelých.
Pracovisko: Detský domov, Horný Kelčov č. 800, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Má vytvorené 3 samostatné skupiny s kapacitou 30 detí.
Obsadenosť k 31.12.2017 je 30 detí .
Pracovisko: Detský domov, Semeteš č. 1208, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Má vytvorené 2 špecializované samostatné skupiny pre deti drogovo a inak závislé s kapacitou 20 detí.
Obsadenosť k 31.12.2017: 0 detí.
Rozhodnutím zriaďovateľa č.sp. UPS/US1/SSVOVOSPO/BEZ/2017/16213 zo dňa 5.12.2017 sa vytvorí
z pracoviska samostatný Detský domov Semeteš, s delimitáciou zamestnancov.
Počet zamestnancov na jednu samostatnú skupinu tvorí 6 zamestnancov:
Z toho:
2 denné vychovávateľky
3 pomocné vychovávateľky
1 pomocný vychovávateľ s EA

Počet prijatých detí v roku 2017:

17

Počet odídených detí v roku 2017 :

27

z toho:
-

Počet odídených MD

16

-

Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu

1

-

Počet detí odídených z dôvodu sanácie

8

-

Počet detí do NRR (NOS, PS, Osvojenie, MŠO)

2

Priemerná dĺžka pobytu za DeD:

6,88

Iné aktivity DeD:

Popri školských povinnostiach podporujeme deti v rôznych športových aktivitách, v ktorých reprezentujú
detský domov nielen na našej pôde, ale aj za hranicami Slovenska. Spomeňme predovšetkým futbal,
bežkovanie, hádzaná, volejbal či silový trojboj. Vyzdvihnúť chceme hlavne úspech našej chovankyne,
ktorá sa zúčastnila Svetovej zimnej špeciálnej olympiády v Rakúsku v behu na lyžiach , kde získala zlato
a striebro. Vďaka sponzorom a projektom sa nám podarilo zriadiť relaxačnú miestnosť s prvkami
Snoezelen, založiť volejbalové družstvo dievčat, zrekonštruovať záhradné ihrisko a zakúpiť rôzne
športové pomôcky a bicykle. V marci sa uskutočnil pretek v zimných športoch.
Spoločne sme sa zúčastnili na krajských a slovenských Športových hrách detí z detských domovov.
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Žiaci Medzinárodnej anglickej školy z Bratislavy strávili s našimi deťmi týždeň plný hier, edukácií,
zábavy. Pokračujeme vo vzdelávaní s jazykovou školou The Bridge.
Počas letných prázdnin deti strávili dvojtýždňový relaxačno – poznávací pobyt pri mori v Grécku, odkiaľ
si odniesli nezabudnuteľné zážitky. Zúčastnili sa futbalového sústredenia v Chorvátsku a letného tábora v
Mošovciach.
Už po štvrtý krát sa uskutočnil vianočný benefičný koncert, v ktorom deti svojím krásnym vianočným
programom zahájili vianočnú atmosféru.
V priebehu roka sa deti zúčastnili rôznych odborných prednášok – Zdravé zuby; Prevencia proti drogám
a iným závislostiam; Nie je čas, strácať čas (novodobé nelátkové závislosti); Prevencia sexuálneho násilia
– nástrahy internetu; Prednáška o bezpečnosti detí na cestnej premávke s príslušníkmi Mestskej polície
Bytča; Slovensko bez drog; Prevencia kriminálnej činnosti a násilia; Sexuálne zneužívanie; Zázrak života
– mením sa na ženu.

Projekty:
„Loptou k nebesiam“ – Cieľom projektu je vyzdvihnúť deti s mentálnym postihnutím, ktorým ich
nepriaznivá sociálny situácia neumožnila adekvátne sa rozvíjať v oblasti športu. Vďaka Nadácii EPH
sme získali finančný príspevok 2500 Eur, z ktorého sme zrekonštruovali vonkajšie záhradné volejbalové
ihrisko, zakúpili sme športové vybavenie na volejbal (dresy, obuv, lopty, sieť a ďalšie športové
pomôcky), poistenie pre športovcov a vonkajšie lavice.
Nadácia Volkswagen – zapožičanie osobného automobilu pre potreby detského domova
„Prázdny obchod“ – Shopping center Aupark Žilina uskutočnil verejnú zbierku šatstva a hračiek pre deti
Krátkodobé úlohy (ciele) na ďalší rok:
-

Teambuilding pre profesionálne rodiny

-

Pobyt detí pri mori

-

Vianočný benefičný koncert 2018

-

Športové hry pre detí z detských domovov

-

Besedy, prednášky pre detí

-

Vzdelávanie zamestnancov

-

na základe novely zákona 305/2005 Z.z. vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu vykonávania
opatrení ambulantnou a terénnou formou
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Detský domov má v správe budovu na Dukelskej ulici č. 273, 014 01 Bytča, ktorú
2004

Zmluvou o prevode majetku štátu. Táto budova od doby nadobudnutia

nadobudol v roku
pre

nevyhovujúce

podmienky neslúžila svojmu účelu, a preto sa považuje, ako trvale prebytočný nehnuteľný majetok
štátu.
Hodnotenie plnenia rozpočtu
a) Príjmy rozpočtu
Zdroj

Položka ek. Názov položky

Schválený

Rozpočet po Skutočnosť

klasifikácie

rozpočet

zmenách

k 31.12 bežného
účtovného obdobia

a

b

c

1

2

3

111

223

Popl.a platby

15 597,00

10 006,76

11 544,56

111

292

Ostatné príjmy

0,00

10 775,56

10,775,56

111

212

Príjmy z vlastníctva 0,00

0,00

0,00

72a

311

Granty

0,00

0,00

4 414,00

72c

311

Granty

0,00

0,00

0,00

15 597,00

20 782,32

26 734,12

Schválený

Rozpočet

Skutočnosť

rozpočet

po zmenách

k 31.12 bežného

Spolu
b) Výdavky rozpočtu
Program

Zdroj Položka ek. Názov položky
klasifikácie

účtovného obdobia

a

b

c

d

1

2

3

07C0502

111

610

Mzdy,platy a ost.

579 567,00

703 085,00

703 085,00

07C0502

111

620

Poistné a prísp.

202 559,00

250 690,39

250 690,39

07C0502

111

630

Tovary a služby

276 510,00

393 748,27

399 325,18

66 921,00

79 464,31

79 464,31

61 950,80

61 950,80

0EK0H01 72
07C0502

111

640

Bežné transfery

07C0502

111

710

Osobné automobily 0,00

Spolu

1 125 557,00 1 488 938,77 1 494 815,68

Nárast výdavkov v kategórii 630 – tovary a služby a 710 – osobné automobily je z dôvodu prípravy otvorenia
nového Detského domova Semeteš , rozdelením Detského domova Bytča na dva samostatné subjekty.
Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku kapitoly 22 – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky .
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Zostavené dňa 13.4.2018
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