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S P R Á V A 

o hospodárení  k 31. 12. 2018  
 
 
 

Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia k 31.12.2018 

 

     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 31.12.2018: 84  detí 

Obsadenosť  k 31.12.2017 :  78  detí 

Počet zamestnancov   k 31.12.2018 : 56 

Detský domov má zriadené dve 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 31.12.2018  je 32 detí. 
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Obsadenosť k 31.12.2018 na skupine MD: 4 mladí dospelí. 

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 28 detí  . 

 

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 2018:  22 

Počet odídených detí v roku 2017 :  21 

z toho: 

- Počet odídených MD      14 

- Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu 4 

- Počet detí odídených z dôvodu sanácie   0 

- Počet detí do NRR (NOS, PS, Osvojenie, MŠO)  3 

Priemerná dĺžka pobytu za DeD:  5,58 

 

Iné aktivity DeD: 

- športové aktivity : futbal, bežkovanie, hádzaná, volejbal,silový trojboj, stolný tenis Vyzdvihnúť chceme 

hlavne úspechy na krajských a slovenských Športových hrách detí z detských domovov, športových 

súťažiach v rámci Slovenského hnutie špeciálnych olympiád 

- pokračujeme vo vzdelávaní s jazykovou školou The Bridge  

- dvojtýždňový relaxačno – poznávací pobyt pri mori v Grécku , rôzne spoznávacie výlety po Slovensku  

- vianočný benefičný koncert  

 

Projekty: 

Nadácia KIA Motors Slovakia – interaktívna zostava 

Panta Rhei – zriadenie knižného kútika 

Cambridge International School – vecná podpora deťom 
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Krátkodobé úlohy (ciele) na ďalší rok: 

- Teambuilding pre profesionálne rodiny  

- Pobyt detí pri mori  

- Vianočný benefičný koncert 2019  

- Športové súťaže 

- Besedy, prednášky pre detí 

- Vzdelávanie zamestnancov 

- Meníme sa pre deti – Centrum pre deti a rodiny Bytča – terénna práca s rodinami  

 

Detský domov mal do 30.5.2018 v správe  budovu na Dukelskej ulici č. 273, 014 01 Bytča, ktorú   

nadobudol v roku 2004  Zmluvou o prevode majetku štátu.  

Hodnotenie plnenia rozpočtu 

 

a) Príjmy rozpočtu 

Zdroj Položka ek. 

klasifikácie 

Názov položky Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12 bežného 

účtovného obdobia 

a b c 1 2 3 

111 223 Popl.a platby 15 597,00 9284,40 15 597,00 

111 292 Ostatné príjmy 0,00 11174,88 0,00 

111 212 Príjmy z vlastníctva 0,00 0,00 0,00 

72a 311 Granty 0,00 0,00 0,00 

72c 311 Granty 0,00 0,00 0,00 

Spolu   15 597,00 20 459,28 15 597,00 

 

b) Výdavky rozpočtu 

Program Zdroj Položka ek. 

klasifikácie 

Názov položky Schválený  

rozpočet 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12 bežného 

účtovného obdobia 

a b c d 1 2 3 

07C0502 111 610 Mzdy,platy a ost. 612186,18 612186,18 612186,18 

07C0502 111 620 Poistné a prísp. 219621,18 219621,18 219621,18 

07C0502 

0EK0H01 

111 

72 

630 Tovary a služby 268369,00  243668,54 243669,92 

07C0502 111 640 Bežné transfery 59424,00 89443,89 89443,89  

07C0502 111 710 Osobné automobily 0,00 0,00 0,00 

Spolu    1 159600,36 1 164919,79 1 164921,17 
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Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku kapitoly 22 – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky . 

 

Zostavené dňa 1.4.2019        




