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Základné údaje
Centrum pre deti a rodiny Gelnica
Hlavá 50
056 01 Gelnica
Meno riaditeľa: PaedDr. Anna Zajacová
Kontakt: 0903 633 504, 053/2433003
Počet zamestnancov: 49
Počet detí: 55 (k 31. 12. 2019)
Odpočet splnených úloh:
1. V centre pre deti a rodiny sú vytvorené podmienky pre terénnu a ambulantnú prácu s
rodinou. Zamestnanci sa zúčastnili vzdelávania s touto tematikou.
2. Zorganizovali sme v spolupráci s príslušným ÚPSVaR 12 prípadových konferencií
(PK) po umiestnení detí do centra, pri zmene podmienok v biologických rodinách,
pred osamostatnením sa mladého dospelého a pred výkonom opatrení terénnou
a ambulantnou formou.
3. S rodinami detí v sanácii bol kontakt každý mesiac. Deti boli uvoľňované na pobyt
v biologických rodinách počas víkendov, sviatkov a prázdnin.
Priestorové usporiadanie:
V súlade s Koncepciou zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na
roky 2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020 detský domov v októbri 2015 ukončil prevádzku
v kmeňovej budove Žakarovce č. 340, ktorú sme 19.12.2017 fyzicky odovzdali
zamestnancom MPSVaR SR s príslušnou dokumentáciou.
Samostatné skupiny sú umiestnené v rodinných domoch:
RD Gelnica, Lyžiarska 3
RD Prakovce č. 16
RD Gelnica, Železničná 3
Odborné tímy a ekonomický úsek sídli v prenajatých priestoroch v Gelnici, Hlavná 50.
Počet skupín a zloženie: v uvedenom roku zloženie zamestnancov samostatných skupín sa
nemenilo. Máme 3 samostatne usporiadané skupiny. V každej skupine pracujú 3
vychovávatelia, 1 pomocná vychovávateľka s ekonomickou agendou a 2 pomocní
vychovávatelia.
Samostatne usporiadaná skupina v RD Gelnica, Železničná 3 – SUS sa presťahovala do
RD 23. 5. 2005.
Samostatná skupina v RD Gelnica, Lyžiarska 3 – SSk sa presťahovala do RD 31. 3. 2015.
Samostatná skupina v RD Prakovce č. 16 – SSk sa presťahovala do RD 28. 8. 2015.
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Logopedická a špeciálno-pedagogická starostlivosť o deti je zabezpečovaná návštevami v
Špeciálno - pedagogickej poradni v Gelnici.

Stratégia
Zámerom centra pre deti a rodiny je
• rozvíjať vlastných zamestnancov
• zapájať rodiny
• prizývať k spolupráci odbornú verejnosť
• terénnou a ambulantnou formou opatrení obmedzovať a odstraňovať negatívne vplyvy
na vývin dieťaťa
• vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť

Rozvíjame vlastných zamestnancov
1. Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do:
Plánu vzdelávania – 49 zamestnancov
Plánu kontinuálneho vzdelávania – 2 odborné zamestnankyne podľa plánu absolvovali
vzdelávacie programy za ktoré získali kredity a kreditový príplatok. Psychologička CDR
absolvovala prvú atestáciu.
Plánu supervízie - 44 zamestnancov – z toho 14 profesionálnych náhradných rodičov, 3
odborní zamestnanci, 3 sociálne pracovníčky, riaditeľka, 9 vychovávateľov, 6 pomocných
vychovávateľov a 3 pomocné vychovávateľky s ekonomickou agendou.
2. Výška FP na supervíziu - 3080.- Eur (vyčerpané)
- počet hodín individuálnej supervízie - 33 hodín (psychologičky, sociálne pracovníčky,
profesionálni náhradní rodičia, vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, pomocní
vychovávatelia s EA, riaditeľka)
- počet hodín skupinovej supervízie – 41 hodín (profesionálni náhradní rodičia, zamestnanci
samostatne usporiadaných skupín, odborní zamestnanci a sociálne pracovníčky)
3. Výška FP na vzdelávanie - 1470.- Eur (vyčerpané)
Odborní zamestnanci a sociálne pracovníčky
Školenia, semináre zabezpečené lektormi:
Plánovanie sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou – efektívne využitie rodinných
konferencií, Ako pochopiť seba a druhých, Rodina – konflikty, vzťahy, dieťa, Rovesnícke
násilie, Práca s deťmi s poruchou vzťahovej väzby v podmienkach CDR.
Profesionálni náhradní rodičia
Školenia zabezpečené lektormi:
Ako pochopiť seba a druhých, Práca s deťmi s poruchou vzťahovej väzby v podmienkach
CDR, Konferencia pre PNR.
Vzdelávanie PNR svojpomocné a zo strany psychologičiek:
Psychohygiena ako prevencia, IN 040/2019 Postup pri odmeňovaní PNR v zariadeniach
SPODaSK, Motivačné prvky vo výchovnom procese CDR.
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Vychovávatelia a zamestnanci samostatne usporiadaných skupín
Školenia a semináre zabezpečené lektormi:
Ako pochopiť seba a druhých, Korene agresivity v ranom detstve, Syndróm CAN, Motivačné
prvky vo výchovnom procese CDR, Rovesnícke násilie, Práca s deťmi s poruchou vzťahovej
väzby v podmienkach CDR, Postavenie pomocného vychovávateľa v centrách pre deti
a rodiny.
Ekonomickí zamestnanci
Śkolenia: Ročné zúčtovanie dane, Softip uzávierka,
Vodiči
Preškolenie a preskúšanie vodičov.
Riaditeľka
Účasť na všetkých vzdelávacích aktivitách v CDR lektormi a svojpomocne zamestnancami
CDR.
4. Účasť na konferenciách - Mosty k rodine 2019 Košice (3 zam.), Konferencia pre
vychovávateľov (2 zam.), Mosty v sociálno-právnej ochrane detí Č. Papiernička (1 zam.),
Konferencia sociálnych pracovníkov (2 zam.), Konferencia PNR (7 zam.), Postavenie
pomocného vychovávateľa v CDR (2 zam.)

Zapájame rodiny
1. Počet prípadových konferencií:
12 (nové deti, zmeny v biologickej rodine,
osamostatňovanie sa MD, zmena zariadenia)
2. Počet detí umiestnených do CDR: 10 detí
3. Analýza odchodu detí z CDR z dôvodu: 10 detí
Návrat do rodinného prostredia zrušením ústavnej starostlivosti: 1 dieťa
Návrat do rodinného prostredia po výchovnom opatrení: 0 deti
Predosvojiteľská starostlivosť: 2 deti
Odchod detí do pestúnskej starostlivosti, NOS, poručníctvo: 0 deti
Presun do iného zariadenia rozhodnutím súdu: 4 deti
Odchod do samostatného života: 3 mladí dospelí
3. Výška FP 631 – na návštevy do rodiny – cca 1 200,- Eur

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
1. Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť)
Deti a zamestnanci z RD v Gelnici, Lyžiarska 3 pokračovali v starostlivosti o čistotu
lesoparku v Gelnici (Majáles), v ktorom pravidelne zbierajú odpad a odvoz zabezpečujú
Technické služby mesta. Dvaja chlapci z RD v Gelnici, Lyžiarska 3 pravidelné navštevujú
futbalový oddiel v Gelnici a zúčastňujú sa zápasov.
Deti z RD Gelnica, Železničná 3 vystupovali v Mária Hute pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Zapojili sa do spolupráce s Mestom Gelnica a zabezpečujú poriadok a starostlivosť
o kvety a zeleň v parku vedľa rodinného domu.
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Deti z RD Prakovce majú patronát nad časťou verejného priestranstva v Prakovciach, ktorý
upratujú a zveľaďujú. Zapájajú sa do akcií v obci.
2. Organizované aktivity v CDR a mimo CDR
Aktivity SUS v RD Gelnica Železničná 3:

-

-

-

Február :
karneval v 1.SUS ( príprava pohostenia- šišky) Hricková
Marec:
vystúpenie príprava darčekov pre KD MH pri príležitosti MDŽ - Hricková
rozhovor na tému fašiangové zvyky a tradície – Vargová
návšteva kina Margecany - Traja psí Mušketieri – Hricková
vystúpenie so scénkou " Ako byť užitočná "- Najmilší koncert roka Košice- Vargová
Apríl, máj:
nákup ošatenia – Hricková, Vargová, Ščurková
vystúpenie so scénkou " Ako byť užitočná " Gala večer Košice, Deň matiek Gelnica, Deň
rodiny Margecany- Vargová
spev Eva - Deň matiek Gelnica – Hricková
príprava veľkonočných dekorácií na výstavu v CDR – Hricková, Ščurková, Vargová
príprava veľkonočnej hrudky, plnky – Hricková
Gelnické Lomidrevo- Vargová
Elánovky ZUŠ – Vargová
Domovácke kilometre Herľany – Hritz
Návšteva kina kina "Spievankovo a kráľovná Harmónia", posedenie v cukrárni – Hricková
8.5. turistická vychádzka do Gelnice, pobyt na športových ihriskách, posedenie v cukrárni –
Vargová, Ščurková
Jún:
Gelnický šľapajcug - Ščurková
Jašijáda ZŠ, Cirkus Gelnica- Ščurková
Festival hradných remesiel Gelnica – Vargová
Kultúrne podujatie Dni obce Prakovce – Vargová
Kynologický deň Hafkáčsky karneval, vystúpenie skupiny Drišľak Jaklovce - Vargová
Júl:
letný tábor
opekanie – Hricková
August:
- 6.8.19 celodenný výlet Gospelový koncert, futbal, varenie guláša Zahura - Spišské
Vlachy – Hricková, Vargová, Ščurková, Nováková
- 8.8.19 celodenný výlet 1.SUS- Liptovský Mikuláš, ZOO, Tatrapolis –
Hricková, Ščurková, Nováková
- 18.8.19 návšteva kina Margecany – Robinson Crusoe – Hricková
- 17.8.19 Gelnický jarmok, kolotoče – Hricková
- 24.8.19 Žakarovské folklórné slávnosti - Vargová
- 25.8.19 návšteva kina Margecany – Websterovci – Hricková
September:
výstava v CDR – "Najkrajší šarkan"- Hricková, Vargová, Ščurková
príprava výkresov na súťaž – Ščurková, Hricková
nákup ošatenia – Hricková, Vargová, Ščurková
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Október:
- turistická vychádzka v Prakovciach s názvom "Hľadanie pokladu "- Hricková, Nováková
- vystúpenie a príprava malých darčekov - "Úcta k starším " – Hricková
November:
- nákup ošatenia – Hricková, Vargová, Ščurková
- 24.11. kino Margecany – Vargová
December:
- 11.12. vianočné trhy – Hricková, Bodnárová
- 25.12. vianočné trhy – Vargová, Ščurková
- príprava vian. programu - Hricková
Aktivity SUS v RD Gelnica Lyžiarska 3:
- 1.2.2019 výlet ľadopád Matejovce nad Hornádom
- 8.2.2019 spoločná akcia pizzeria Helcmanovce
- Zapojenie detí do výtvarnej súťaže Máme plán B, Výtvarné talentárium Bojnice, Zápalky v rukách
detí –Gita Rusnákova umiestnenie na okr. kole 2. miesto
- 1.3.2019 – verejné korčuľovanie
- 2.3.19 – karneval v M-H – všetky sk.
- 19.3.19 - marec mesiac knihy- návšteva knižnice
- 12.4.19 – Veľkonočné výrobky a kraslice- výstavka – všetky sk.
- 27.4.2019 – Lomidrevo Gelnica - všetky sk.
- 12.5.20149 – Deň matiek – vystúpenie Marcela, Anežka plus deti 1.sk.
- 31.5.2019 – cirkus Metropol všetky sk.
- 2.6.2019 – Jašiáda na futbalovom ihrisku 2 sk.
- 8.6.2019 – Festival hradných remesiel- Zámčisko
- 22.6.2019 - Gelnický Šľapajcug
- 27.6.2019 – ZOO kontakt Liptovský Mikuláš a motýlia záhrada- všetci
- 2.7.2019 – športové hry na Majálese - opekanie klobás- 2.,3. Skupina
- 6.8.2019 – celodenná aktivita s deťmi – Spišské Vlachy Zahura – všetky sk.
- 14.8.2019 – plaváreň Prešov 2.sk
- 28.8.2019 – letná párty v CVČ
- September – zapojenie sa do výtvarnej súťaže Maľujeme s úsmevom
- Október- súťaž o najkrajšieho šarkana
- Október – súťažné popoludnie v Prakovciach, opekačka – všetky sk.
- Október - Haloween na skupine- zvyky, tradície, symboly
- November – výkresy pre pani prezidentku
- November- darčeky prianí pre Panta Rhei
- 21.11.2019- Európsky deň jazykov v ZŠ- vystupoval Edo break dance a Gita- scénka
- 4.12.2019- Mikuláš na ľade- celá skupina
- 6.12.2019- Mikuláš v prezidentskom paláci- Gita, Gabo, Anežka
- 26.12.2019- 3.1.2020- Zimný tábor Vyšná Slaná- Rasťo, Robo, Dominik, Marcela, Gita, Anežka
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Aktivity SUS v RD Prakovce č. 16:

-

-

-

-

Január
návšteva kina v KE OC Optima
novoročná besiedka pre OT a zamestnancov
Február
návšteva kina v OC Galéria KE
„pankúškové fašiangy“ Plejsy Krompachy
Marec
fašiangový karneval- Mária Huta
návšteva pizzerie – Prakovce
návšteva kina OC- Optima
„Deň zeme“- zber odpadkov, akcia Obce Prakovce
Nákupy ošatenia- Gelnica, Prakovce, Košice vedenie detí k finančnej gramotnosti,
samostatnosti, komunikácii pri nákupoch
Apríl
účasť na veľkonočnej omši
výstava veľkonočných vajíčok- OT
akcia - Gelnické Lomidrevo
Máj
„Cirkus Metropol“- Gelnica
návšteva Farmy v Kalši- kontakt so zvieratkami
Jún
Súťaž v pečení palaciniek „Na Prakofskim Ganečku“ - Prakovce
Absolventský koncert- súkromná Umelecká škola- Prakovce
popoludnie s knihou- Pantha Rhei“
návšteva cukrárne – Gelnica
návšteva kina OC- Optima
„Dni Prakoviec „- vystúpenie skupín
Kynologický deň- Jaklovce
Júl
športový deň detí CDR - Majáles Plac - Gelnica
kúpanie sa na Turzove – Gelnica
August
Gospelový koncert- Zahura
Hasičská súťaž – Gelnica
návšteva kina Margecany
návšteva kúpaliska Aquacity- Poprad, kúpaliska SNV
September
spoločná akcia Liptovský Mikuláš- kontaktná ZOO
účasť na súťaži o najkrajšieho šarkana
Október
turistická vychádzka – súťaže 3 SUS, spojená s opekaním klobás
Margecianske fajnoty – akcia obce Margecany
jesenné upratovanie – akcia usporiadaná obcou Prakovce- zbieranie odpadkov
November
Návšteva kina- Galéria KEzábavno - edukatívne dopoludnie s B. Azirim
besiedka- „Mesiac úcty k starším“ pre rodičov detí a zamestnancov aj v dôchodku
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-

December
Mikuláš v RD Prakovce
Vianočný koncert Zajo M. Huta
Vianočná besiedka na OÚ Prakovce s vystupovaním deti z CDR
„Vianočný zázrak“ , zapojenie sa do akcie- darček pre seniora- MIROSLAV – PO
„Vianočná besiedka „ v ZŠ Prakovce
Veľkonočné a vianočné pozdravy pre rodinu, susedov v Prakovciach ako aj dodávateľov
potravín.
Akcie organizované CPPR pre deti a PNR:
25.01.2019 divadelné predstavenie Stratené slniečko – OZ Haliganda Košice
18.06.2019 otvorenie knižného kútika zriadeného Panta Rhei
19.06.-20.06.2019 pobyt s PNR Donovaly (Habakuky) – Liptovský Mikuláš (ZOO kontakt,
Motýlia záhrada, Dom hore nohami) hradený z projektu Tesco
05.12.2019 Mikuláš s PNR v Alex Parku v SNV
December 2019 – knihy pre deti CDR z projektu Panta Rhei
December 2019 – projekt „Milý Ježišku.sk“ (hodnotné darčeky doručované zásielkovou
službou)
3. Projekty a sponzorstvo
Získané finančné prostriedky:
2 % dane za rok 2018
1 495.- Eur (použité na letnú rekreáciu detí 2019)
Coca Cola vianočný kamión v Gelnici 577,90 Eur
Nadácia Tesco
1 300.- Eur (pobyt s PNR)
IKEA Bratislava
1 685.- Eur
CK TIP TRAVEL Piešťany
200.- Eur (november 2019)
Materiálne dary:
December 2019 – každé dieťa dostalo knihu z Panta Rhei, z projektu „Milý Ježišku.sk“ deti
dostali hodnotné darčeky podľa ich záujmov, z iniciatívy troch mamičiek na MD v okolí CDR
deti dostali ďalšie darčeky počas osobnej návštevy v jednotlivých RD.
4. Ocenenie a úspechy
30.03.2019 vystúpenie detí „Chcem byť užitočná“ na Najmilšom koncerte roka v Košiciach
a 11.04.2019 na Gala vystúpení v Košiciach.
01.05.2019 sa 6 detí v Herľanoch zúčastnilo akcie Domovácke kilometre, získali 4. až 6.
miesto.
06.12.2019 Mikuláš v prezidentskom paláci za účasť na tvorbe námetov na vianočné
pohľadnice.

Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
1. Školy /počet detí/ výška FP
Základná
škola
Gelnica

Počet
detí
12

Špeciálna
ZŠ
Gelnica

32 /detí a MD/ cca 2 319,- Eur
Počet
detí
3

Stredné
Školy
SOŠ
Košice
8

Počet
detí
1

Vysoká
škola

Počet

Prakovce

3

Prešov

1

Krompachy

1

Spolu

Prakovce

2

17

OU
Prakovce
SOŠ
Krompachy
SOŠ SNV
SOU
Prakovce
SOŠ
služieb
Levoča

5

4
2
1
1
1
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2. Záujmová činnosť/počet detí/ výška FP
21 detí/ cca 1 950,- Eur
Záujmové krúžky
Počítačový
Knižnica
Športový
Zelená škola
Barista
Šikovné ruky
Školská pekáreň
Futbal
Tanečný
Break Dance
Spolu

Počet detí

Základná umelecká
škola
Výtvarný odbor

2
2
3
2
1
2

Počet detí
1

4
2
6
1

3. Počet detí, navštevujúcich rodinu/ Výška FP na stravné v rodine
V roku 2019 navštevovalo rodinu 23 detí a bolo im vyplatené stravné detí vo výške 3 035,28
Eur.
4. Letné a zimné tábory/počet detí/ výška FP
20 detí/8 070,- Eur
Rekreácie detí:
- 07.07. – 21.07.2019 - 19 detí na rekreácii v chate Limba, Bystrá
použité finančné prostriedky 2 % dane za rok 2018 od fyzických osôb (1 485 Eur)
- 26.12 2019 – 03.01.2020 zimná rekreácia pre 19 detí vo Vyšnej Slanej v RZ Július
Deťom bola zabezpečená prázdninová rekreačná činnosť prostredníctvom akcií
v samostatne usporiadaných skupinách. Na jedno dieťa na mesiac bola vyčlenená finančná
čiastka 20.- Eur.
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Plán deinštitucionalizácie zariadenia na výkon opatrení SPODaSK na rok 2020
Ciele krátkodobé
Zvýšiť počet detí bezpečne odchádzajúcich do biologických rodín, resp. náhradných
rodín
Úloha
Termín
Nástroj
Zdroj
Riziká
Ďalej pracovať
Do
Vzdelávanie
NP DEI III
Nezáujem
na zlepšení
31.12.2020
a príprava
o terénnu
podmienok pre
zamestnancov aj
sociálnu prácu zo
prácu
PNR, úprava
strany
s biologickou
priestorových
zamestnancov,
rodinou
podmienok pre
prijatie
prácu
komunitou
s biologickou
rodinou detí CDR
Zvýšiť kvalitu Stály
Prípadové
Odborný tím
Nezáujem
a kvantitu
konferencie (org. aj
zainteresovaných,
kontaktov
v prípade
sociálna
s rodinami detí
rozdelenia
patológia
zorganizovaním
súrodencov, zmeny
v rodine
prípadovej
zariadenia, zmeny
konferencie do
v biol. rodine
2 týždňov od
a osamostatňovaní
prijatia dieťaťa
sa ), stretnutie
do CDR a pri
rodinného kruhu za
zmene podm.
účasti ÚPSVaR,
v biologickej
obce a rodičov.
rodine
Zabezpečiť
Do
Terénna sociálna
Odborný tím
Nezáujem
kontakt
31.12.2020
práca, PK,SRK
zainteresovaných,
s rodinami detí
sociálna
v sanácii – raz
patológia
mesačne
v rodine
Umožniť pobyt Stály
Pobyt detí v rodine Sociálni
Nezáujem
detí v rodine pracovníci,
rodičov, sociálna
počas prázdnin
OT, deti,
patológia
aj víkendov
rodičia
v rodine
Cieľ:
Bezpečná integrácia mladých dospelých do spoločnosti
Úloha
Rozvíjať
zručností MD
pre úspešné
zaradenie sa do
života
Vypracovanie
a realizácia
preventívnych
programov

Termín
Stály

Do 31.12.2020

Nástroj
Prostredníctvom
plánu prípravy
na osamostat.
sa, vzdelávacie
moduly
Finančná
gramotnosť,
obchodovanie
s ľuďmi,
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Zdroj
Prenajatý byt
pre MD (plán)
Vzdelávacie
aktivity,
tréningy
OT, externí
pracovníci

Riziká
Nezáujem MD

Nezáujem MD

Vyhľadávanie
a pomoc MD
pri hľadaní
ubytovania

Stály

komunikačné
zručnosti,
vzťahy
a riešenie
konfliktov,
zodpovedné
rodičovstvo
a partnerské
vzťahy, zdravý
životný štýl
Vyhľadávanie
kontaktov
a možností pre
MD

sociálni
pracovníci, OT

Zlyhanie MD

Zdroj
CPPR

Riziká
Nezáujem
o PNR

Cieľ:
Udržať počet profesionálnych náhradných rodín
Úloha
Skvalitniť
prípravu
záujemcov
o PNR, výber
vhodných PNR

Termín
Stály

Do pracovných
porád zaradiť
vzdelávacie
aktivity
z hľadiska
podpory
a pomoci PNR

Stály

Spoločné
zážitky OT s
PNR a deťmi
mimo CDR

Stály

Nástroj
Realizácia
prípravy
záujemcov
o PNR v CDR
Gelnica 2 x v
roku
Aktivity zvládanie
dieťaťa so
špecifickými
potrebami,
príprava na NRS
psychohygiena,
relaxačné
pobyty
Príprava akcie
a využitie
podporných
projektov

OT a externí
Syndróm
odborníci, štátny vyhorenia
rozpočet

OT, OZ –
predloženie
projektu, štátny
rozpočet

Nedostatok
finančných
prostriedkov

V Gelnici dňa 24. 01. 2020

PaedDr. Anna Z a j a c o v á
riaditeľka CDR

11

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie za rok 2019
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 bol prerokovaný v orgánoch Národnej
rady SR a schválený zákonom číslo 370/2018 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2019. Na
základe listu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave číslo 6316/2019M_ODRAV, 1053/2019 zo dňa 9.1.2019 a uznesením vlády SR č.453 z 10.10.2018 k návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 nám boli oznámené záväzné ukazovatele
štátneho rozpočtu na rok 2019.
Merná
Ukazovateľ
Rozpočet 2019
jednotka
Plán výkonov
Počet miest v CDR Gelnica

miesta

58

Počet zamestnancov

osoby

44

Bežné výdavky

v EUR

794123

V EUR

450875

v EUR

67778

(600)

- mzdy, platy, služobné príjmy
(610)
Orientačné ukazovatele
bežné
(640)
poistné
(620)
tovary
(630)

transfery
do
a ďalšie

Ukazovateľ
Príjmy
(200)

poisťovní
služby

v EUR
v EUR
Merná
jednotka
v EUR
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157581
117889
Rozpočet 2019
5843

V období od 1. 1. 2019 do 31.12.2019 došlo k úpravám rozpočtu a konečný stav upraveného
rozpočtu a čerpanie je nasledovné:
v EUR
Ukazovateľ:
Počet miest v CDR Gelnica /
obsadenosť v čerpaní/
Priemerný evidenčný počet
miest prepočítaný v čerpaní
Počet zamestnancov /
Priemerný evidenčný počet
zamestnancov prepočítaný
v čerpaní
Bežné výdavky (600)
z toho OEK
z toho NP DEI II, III 3ACI06G1S02
NP DEI II, III 3AC206G1S02
- mzdy, platy, služobné príjmy (610)
NP DEI II, III 3AC106G1S02
NP DEI II, III 3AC206G1S02

Schválený
rozpočet na
rok 2019
58

Upravený
rozpočet
k 31.12. 2019
58

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2019
51

44

49

46

794123

1028778,50
3549
41778,08
7372,82
557453
27659,86
4881,24

1028774,67
3549
41778,08
7372,82
557453
27659,86
4881,24

450875

Orientačné ukazovatele
- poistné do poisťovní
(620)
NP DEI II, III 3AC106G1S02
NP DEI II, III 3AC206G1S02

157581

201071,49
9637,55
1700,87

201071,49
9637,55
1700,87

-tovary a ďalšie služby
z toho OEKOH
z toho mimorozpočtové

117889

142450,99
3549

142447,16
3549

67778

75103,12
96,22

0

75103,12
96,22
16,98
13140

Schválený
rozpočet na
rok 2019
794123

Upravený
rozpočet
k 31.12.2019
989218,60

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2019
989214,77

5843

5502,24

5572,30

(630)

- bežné transfery
(640)
NP DEI II, III 3AC106G1S02
NP DEI II, III 3AC206G1S02

Kapitálové výdavky (700)

Ukazovateľ:
Bežné a kapitálové
výdavky spolu
Príjmy
z toho mimorozpočtové

13

13140

Za sledované obdobie boli zariadeniu pridelené kapitálové prostriedky vo výške 13 140.Eur.
- 11 890.- Eur na vybudovanie oporného múru a oplotenia okolo rodinného domu
v Prakovciach č. 16, IA č. 39268, zrealizované a ukončené v júli 2019.
- 1 250.- Eur vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci IA č. 39757 zateplenie
rodinného domu v Gelnici, Lyžiarska č. 3.
Rozpočtové opatrenie na KV v súvislosti s realizáciou IA „Zateplenie RD Gelnica Lyžiarska
3“ bude vydané a zároveň budú uvoľnené finančné prostriedky až v roku 2020, nakoľko
stavba nebola úplne dokončená ani vyfakturovaná.
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