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 Príhovor 

Vážené kolegyne, kolegovia, sponzori, Vážená odborná a laická verejnosť, 

 

rok 2019 bol rokom bohatým na zmeny. Od 1. januára 2019 nadobudla platnosť novela zákona 

č. 305/2005 Z.z. a v rámci procesu deinšitucionalizácie sa detské domovy transformovali a 

zmenili názov na Centrá pre deti a rodiny. Naše centrum zaviedlo do praxe vypracovaný 

Program centra z roku 2018. V rámci realizácie programu bolo zriadené pracovisko pre výkon 

ambulantnej a terénnej formy pre opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately s personálnym obsadením dvoch  sociálnych pracovníkov, jedného asistenta sociálnej 

práce a jedného psychológa. Podarilo sa nám zriadiť ambulanciu priamo v areáli nášho centra. 

Ďalej sa posilnil tím kmeňových odborných zamestnancov o jedného psychológa z NP DEI NS 

III.  

 Základom úspešného fungovania každej jednej inštitúcie, zariadenia, ako spoločenskej 

jednotky, sú kvalifikovaní a psychicky vyrovnaní ľudia. Ľudia, ktorí sú motivovaní ďalej 

rozvíjať svoje odborné znalosti, ktorí sú ochotní otvorene komunikovať s kolegami, dobre 

znášajú kritiku, ktorá by ich posúvať ďalej a majú zdravo nastavený sebaobraz. Iba takíto ľudia 

môžu nastavovať to správne zrkadlo naším klientom – deťom  a mladým dospelým. 

Podporujem a očakávam tieto atribúty u každého zamestnanca CDR a pokladám za dôležité, 

aby každý zamestnanec rozvíjal svoje vedomosti a zručnosti kontinuálnym vzdelávaním, 

supervíziou a iným interným či externým vzdelávaním. I naďalej sa budem držať hesla – 

spokojný zamestnanec = spokojný klient. 

 Obsah tejto Výročnej správy za rok 2019 je zameraný na zhrnutie výsledkov a aktivít 

nášho Centra pre deti a rodiny Štúrovo. V jednotlivých kapitolách správy  sme sa snažili 

upriamiť pozornosť na tie najpodstatnejšie zmeny a priblížiť aktuálny život v našom centre. 
 Záverom by som sa v mene celého CDR Štúrovo chcela poďakovať naším sponzorom 

a všetkým dobrým ľuďom, ktorí určitou formou prispeli k lepšiemu životu našich detí, či už po 

finančnej, materiálnej alebo zážitkovej stránke. 

 

                                                                       Ing. Klaudia Jónásová 

                                                                                   riaditeľka CDR Štúrovo 
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1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII 
 

1.1 Identifikačné a kontaktné údaje 
 
Názov organizácie a sídlo organizácie CENTRUM PRE DETI A RODINY 

Námestie slobody č. 13 
943 01 Štúrovo 

IČO 00181641 
DIČ 2021073967 
Kontaktné údaje tel. č. 036/7511110 

e-mail: dedsturovo@stonline.sk 
Priestorové usporiadanie   KB – 2 samostatné výchovné skupiny, 

samostatná budova v areáli CDR – 1 
samostatná výchovná skupina 

Právna forma Rozpočtová organizácia 
Zriaďovateľ ÚPSVaR Bratislava 

 

1.2 Organizačná štruktúra 
 

Údaje o vedúcich zamestnancoch 
riaditeľ Ing. Klaudia Jónásová 

 

1.2.1 Schéma organizačnej štruktúry 
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1.2.2 Počet úväzkov 
 
celkový počet 35 
riaditeľ 1 
sociálny pracovník 2 
psychológ (z toho NPDEI NS III 1 úväzok) 2 
Profesionálny náhradný rodič 4 
ambulantná/terénna forma: psychológ 1 
sociálny pracovník/asistent sociálnej práce 3 
zamestnanci priameho kontaktu s dieťaťom: 18 
- vychovávateľ 9 
- pomocný vychovávateľ 6 
- pomocný vychovávateľ s EA (ekonomická agenda) 3 
ekonomickí zamestnanci 3 
prevádzkoví zamestnanci 1 

 

1.2.3 Počet detí 
 
celkový počet k 31.12.2019 45 
schválená kapacita 38 
dočasne navýšená kapacita od 26.11.2018 45 
1. samostatne usporiadaná skupina 13 
2. samostatne usporiadaná skupina 12 
3. samostatne usporiadaná skupina 13 
počet detí v profesionálnej náhradnej rodine 7 

 

1.2.3.1 Rozdelenie detí z hľadiska pohlavia 
 

 

Graf 1: rozdelenie detí podľa pohlavia 
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1.2.3.2 Rozdelenie detí z hľadiska veku 
 

 

Graf 2: rozdelenie detí podľa veku 
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2 FILOZOFIA A STRATÉGIA CENTRA PRE DETI A RODINY 
 

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo poskytuje starostlivosť deťom a mladým dospelým vo 

veku od 0 do 25 rokov, podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o Sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele. O deti sa staráme v troch samostatne usporiadaných skupinách a štyroch 

profesionálnych náhradných rodinách. 

Víziou centra je vytvoriť zariadenie pre dočasné umiestnenie detí, ktorých psychický, 

fyzický a sociálny vývin je ohrozený alebo narušený v ich primárnom prostredí. Centrum 

pritom dbá na to, aby sa dieťa ocitlo v ústavnej starostlivosti na čo najkratší čas. Našou víziou 

je posilniť terénnu prácu s rodinou dieťaťa a to najmä prostredníctvom odborného poradenstva, 

edukáciou, priamou činnosťou a praktickým vedením rodičov našimi zamestnancami. Centrum 

umožňuje deťom prejaviť a rozvíjať ich individuálny potenciál a je im nápomocný pri 

dosiahnutí čo najvyšších akademických úspechov a životných kvalít, ktoré potom uľahčia 

mladým dospelým vstup do samostatného života. 

 

           
 

 
2.1 Teoretické východiská 

 
Centrum sa, okrem iného, opiera o národné vízie, programové vyhlásenia vlády, národné 

koncepcie a stratégie ústavnej starostlivosti. Zamestnanci sú oboznámení so Stratégiou 

deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej 

republike (MPSVaR SR, november 2011). 

„Špecifickým cieľom transformácie a deinštitucionalizácie v oblasti náhradnej 

starostlivosti je zníženie počtu detí umiestnených v inštitúciách na základe rozhodnutia súdu o. 

i. utvorením podmienok na zavedenie a previazanie preventívnych opatrení na predchádzanie 

nariadeniu ústavnej starostlivosti s opatreniami na zníženie negatívnych vplyvov 

inštitucionalizácie na vývoj dieťaťa.“ 
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2.2  Ciele a poslanie výchovy v centre pre deti a rodiny 
 

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo (ďalej len CDR),  zabezpečuje starostlivosť a výchovu 

detí na základe rozhodnutia súdu celoročne a nepretržite, v období, kým rodina dieťaťa nie je 

schopná, alebo sa nemôže postarať o dieťa, alebo nie je možné zabezpečiť inú rodinnú formu 

výchovy dieťaťa – v súlade so zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele. 

Na základe hore uvedených východísk a rozvojového programu môžeme stanoviť 

nasledovné ciele pre CDR: 

1) Poskytovať kvalitné sociálne služby deťom a ich rodinám na základe etického a 

odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd tak, aby v 

budúcnosti boli schopní samostatne žiť a boli začlenení do bežnej spoločnosti. 

2) Vhodným preventívnym programom, odborným praktickým vedením a poradenstvom 

eliminovať, alebo aspoň zmierniť problémy v rodine, a predchádzať vyňatiu detí z 

rodiny.  Zefektívniť potrebnú intervenciu smerovanú na túto skupinu detí a ich okolie.  

3) Predchádzať nežiaducim dôsledkom a smerovať k čo najskoršiemu započatiu odbornej 

diagnostiky a terapeutického pôsobenia zameraného na zvládnutie problémov alebo 

krízy rodiny. Je potrebné podporovať aj ranú starostlivosť od narodenia dieťaťa.  

4)  Rozvíjať  osobnosť  zverených  detí   smerom  ku  korektnej  vzájomnej  komunikácii,    

     akceptácii,  spolupráci,   zodpovednosti   za   vlastné  konanie,  získavaniu   reálneho     

     sebaobrazu  a  kladeniu  si  reálnych  cieľov,  ale  zároveň  aj  saturovať   poznávacie,  

   pohybové a umelecké potreby detí.  

 

  Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou pre: 

a) dieťa na 

1. základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o 

dieťa, 

2. základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately o uložení ambulantného výchovného opatrenia, a ak je to účelom ambulantného 

výchovného opatrenia, tak aj pre rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, 

3. základe písomnej dohody s centrom, v ktorom je dieťa umiestnené na účel vykonávania 

pobytového opatrenia súdu, alebo 
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4. požiadanie dieťaťa, 

b) plnoletú fyzickú osobu podľa § 44a, 

c) rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, 

d) mladého dospelého po ukončení náhradnej starostlivosti. 

 
2. 3 Hlavné zásady výchovy v našom CDR 

1) Zásada jasných vymedzení pravidiel 

Pravidlá správania sú jasne oznámené, vysvetlené a prediskutované s deťmi. Jasné sú i prípadné 

sankcie pri ich nedodržaní. 

 

2) Zásada primeranosti k veku a k schopnostiam 

Požiadavky a povinnosti detí sú stanovené s prihliadnutím na vek a  individuálne schopnosti 

a možnosti jednotlivých detí v rámci skupiny. 

3) Zásada vlastného výberu a dôsledkov 

Dieťa má mať pocit, že si samo vyberá spôsob svojej komunikácie, prístupu a správania, ale 

s vedomím, že za prekročenie stanovených pravidiel bude akceptovať dôsledky týchto 

prekročení. Zároveň má byť zrejmé, že akceptácia pravidiel v jeho činnosti je odmenená 

príjemnou atmosférou, veselými deťmi a dospelými, možnosťou realizovať obľúbené činnosti 

a pod. 

4) Zásada dobrovoľnosti a povinnosti 

Činnosti detí sú koncipované tak, aby sa dieťa učilo rozhodovať o sebe v rámci 

dobrovoľných/alternatívnych aktivít, ale zároveň aby získavalo zodpovednosť pre plnenie 

povinných činností a úloh. 

5) Zásada aktivity 

CDR ponúka v každodennej činnosti dostatok pestrých možností na aktívne trávenie 

poobedňajšieho času. 

6) Zásada spolupráce a zdieľania 

Oceňuje sa kamarátsky vzťah k deťom, pomoc, spolupráca, zdieľanie a akceptácia. 



10 
 

7) Zásada bezpečnosti 

Dieťa má byť v bezpečí nielen z hľadiska ochrany zdravia, ale aj z psychohygienického 

hľadiska – nikto sa nesmie cítiť utláčaný, vyčlenený kolektívom. Čas strávený v CDR má byť 

pre dieťa príjemnou a radostnou časťou dňa. 

8) Zásada relaxácie 

Nevyhnutnou súčasťou činnosti CDR je aj odpočinková a relaxačná zložka. 

3 ROZVOJ ZAMESTNANCOV CDR 

Zamestnanci CDR sa v roku 2019 zúčastnili interných i externých vzdelávacích aktivít, 

metodických stretnutí, školení, vzdelávacích seminárov a konferencii. V CDR sa konali 

pracovné stretnutia s profesionálnymi náhradnými rodičmi, za účelom prediskutovania tém 

podľa aktuálnej potreby. 

 
 Počet zaradených zamestnancov 
Plán kontinuálneho vzdelávania 5 
Plán supervízie 25 

 
 

3.1 Supervízia 
 

V rámci zariadenia sa v priebehu roka 2019 realizovala supervízia pod vedením 

supervízorky Mgr. Andrei Hudekovej. Zamestnanci sa zúčastnili individuálnych a skupinových 

supervízií, podľa vypracovaného plánu supervízie na rok 2019 a podľa aktuálnej potreby 

každého zamestnanca. Supervízie sa zúčastnili všetci pedagogickí a odborní zamestnanci CDR, 

vrátane riaditeľa a profesionálnych náhradných rodičov. 

Pre terénnych pracovníkov sa supervízia na rok 2019 zabezpečovala pod vedením 

supervízora Mgr. Petra Kollároviča. 

Pridelená výška finančných prostriedkov 
na supervíziu: 

                         2100 € 
 

 

 Počet zamestnancov na 
supervíziu 

Počet hodín supervízie 

Individuálna supervízia 7 30.4 
Skupinová supervízia 30 36 
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3.2 Vzdelávanie 

Zamestnanci CDR sa  zúčastnili interného a externého vzdelávania podľa plánu 

vzdelávania na rok 2019. Interné vzdelávanie bolo realizované psychológom a sociálnym 

pracovníkom CDR v piatich stretnutiach. Interné vzdelávanie absolvovali profesionálni 

náhradní rodičia a vychovávatelia.  

Vzdelávacie aktivity zabezpečené externými odborníkmi: 

Názov vzdelávacej aktivity Počet zúčastnených Úsek zamestnancov  

 

Manažérske zručnosti 1 riaditeľ 

Plánovanie sociálnej práce s 

dieťaťom  

1 sociálny pracovník 

Korene agresivity v ranom 

detstve 

3 výchova 

Detská agresivita – kam to 

až môže zájsť 

3 sociálne oddelenie 

Moderná správna 

registratúra 

1 ekonomické oddelenie 

Prínos konf. mod. práce s 

rodinami 

1 sociálny pracovník 

Motivačné prvky vo 

výchovnom procese 

2 výchova 

Konferencia sociálnych 

pracovníkov 

2 sociálne oddelenie 

Mosty v soc. právnej 

ochrane 

1 riaditeľ 

Prvá pomoc 12 vybraní zamestnanci CDR 

ADHD 10 výchova, PR, psychológ 

Burnout 4 výchova, sociálne oddelenie 

Sexuálna výchova 10 výchova 

 

Pridelená výška finančných prostriedkov 

na vzdelávacie aktivity: 

1219 € 
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4 ZAPÁJANIE RODÍN 

4.1 Pobyty a návštevy detí v rodine 

4.1.1 Krátkodobé pobyty dieťaťa v rodine 

Súčasťou sanácie rodiny a zároveň spolupráce s rodinou je realizácia krátkodobých 

pobytov dieťaťa v jeho biologickej rodine, alebo u jeho známych. Krátkodobé pobyty 

uskutočňujeme počas víkendov a prázdnin. Zámerom týchto pobytov je predovšetkým udržať 

rodinnú spolupatričnosť, ponúknuť dieťaťu stretnúť sa so svojou širšou rodinou, priateľmi. 

Sociálne pracovníčky sú v pravidelnom kontakte s rodinou, s ktorou spolupracujú. Krátkodobé 

pobyty sa uskutočňujú po dôkladnom prešetrení sociálnych podmienok a atmosféry v rodine. 

Pri vyhodnotení sociálnych podmienok ako nevyhovujúce, zabezpečujeme krátke návštevy detí 

v ich biologickej rodine v sprievode sociálnych pracovníčok.  

 

4.1.2 Návšteva rodičov v CDR 

Návštevy rodičov uskutočňujeme v návštevnej miestnosti, alebo priamo v skupine, 

v ktorej sa dieťa nachádza. Najdôležitejšie je zabezpečiť ochranu dieťaťa. Ak je to potrebné, 

návštevy sú uskutočňované v prítomnosti sociálnej pracovníčky. Návštevy sú vítaným 

spôsobom udržiavania záujmu rodičov o dieťa. Snažíme sa rodičov zapojiť aj do bežných 

činností spojených so starostlivosťou o dieťa, ako je návšteva lekára, školy, rôznych vystúpení 

a pod., ktoré sú pre dieťa viditeľným prejavom záujmu o neho, čo v ňom posilňuje pocit istoty. 

 
Počet detí navštevujúcich rodinu: 22 
Výška finančného príspevku na stravné 
v rodine za rok 2019: 

4 255,41 
 

 
 
4.1.3 Pohľadávky voči rodičom 

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo vykazuje k 31.12.2019 pohľadávky na úhrade za 

starostlivosť poskytovanú dieťaťu v detskom domove v súhrnnej sume 104 763,12 €                   

(58 rodičov). 
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4.2 Odchod detí z CDR 

 
 

5 TERÉNNA A AMBULANTNÁ FORMA OPATRENÍ 

Centrum ponúka po dohode s úradom určitý rozsah hodín pre vykonávanie opatrení 

ambulantnou a terénnou formou, ktoré sú presne určené podľa jednotlivých vykonávaných 

opatrení.    

Ambulantná a terénná forma práce sa vykonáva s  využítím  podprogramov CDR 

Štúrovo, ktoré sú k dispozícií na webovej stránke: www.cpdarsturovo.eu. 

Výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zahŕňa prípravu, presun, spracovanie 

dokumentácie a obedňajšiu prestávku.  

Ambulantné opatrenia sú vykonávané v prostredí  centra, na adrese: Námestie slobody č. 13, 

943 01 Štúrovo. 

Terénne opatrenia sú vykonávané v prirodzenom rodinnom prostredí klienta centra 

alebo v náhradnom rodinnom prostredí  klienta centra. 

 
štatistika k 31.12.2019: 
počet klientov 39 
počet maloletých detí 21 
počet rozhodnutí ÚPSVaR 11 
počet hodín spolu 365 h 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza odchodu detí z CDR 
sanácia rodinného prostredia 1 
NRS, NOS, PS 1 

dospelosť 

k biol. rodine 1 
dom na polceste 0 
k partnerovi 1 
iné 1 

Spolu: 5 
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa MD: 2878,80 € 
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6 SPOLUPRÁCA S ODBORNOU VEREJNOSŤOU 
  

6.1 Organizované aktivity v CDR a mimo CDR  

Okrem bežného plnenia výchovných plánov, sa deti z nášho centra zapojili do  

nasledovných akcií a podujatí: 

• organizovanými CDR 

- lyžovanie vo Vyšehrade; 

- návšteva klziska v Táte; 

- zorganizovanie 29. ročníka športových hier v Nových Zámkoch (atletika 

a stolný tenis v Kolárove); 

− detský letný tábor v Jelenci - chata pod Gýmešom – Ján Herák – O.Z. Fantázia 

detí (júl-august 2019); 

− spoločný tábor s maďarským detským domovom Cseppkő; 

− deň detí organizovaný individuálne v rámci samostatne výchovných skupín; 

− Návštil nás umelec Bekim Aziri; 

− Beseda o živote v USA s p. Evou Aštaryovou; 

− turistické výlety v okolí (pešo, vláčikom, loďou); 

− zber levandule; 

− návšteva ostrihomskej Baziliky; 

− výlet do Salky – Magyar Ház; 

− návšteva kultúrnych podujatí a galérii; 

− úprava, skrášlenie a maľovanie areálu CDR; 

− návšteva termálneho kúpaliska Vadaš; 

− slávnostné odovzdanie rekonštruovaných plôch nádvoria a športových 

voľnočasových zariadení v areáli centra; 

− mikulášska besiedka; 

− jedličková slávnosť; 

− organizované stretávky bývalých a terajších detí. 

 

• organizovanými inými subjektami 

- účasť na talentovej súťaži Varázscsepp v Budapešti; 

- vystúpenie na akcii mesta Majáles; 
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- účasť na celoslovenskom kole v stolnom tenise Ružomberok; 

- Najmilší koncert Úsmev ako dar v Nitre; 

- Romafest – vystúpenie detí spevom a tancom; 

- Beh olympijského dňa v Nových Zámkoch; 

- Celoslovenské športové hry v Čilistove; 

- Technika maľovania v Mestskej knižnici Štúrovo; 

- Pobyt detí v Zamárdi a na Balatone (HU); 

- Návšteva budovy maďarského parlamentu – Országház v Budapešti; 

− beh mosta Márie Valérie; 

− reprezentácia na XVIII. Poddunajskom festivale v Štúrove; 

− jarmok Šimona a Júdu 2019; 

− vianočný večierok vo firme KabelSchlepp v Nových Zámkoch; 

− vianočný koncert Mapenzi; 

− vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar v Bratislave; 

− výlet do Budapešti a návšteva Cyberjumpu a Eleven parku; 

− Mikulášske vystúpenia detí v obciach Lelá, Obid a Salka. 

Deti umiestnené v profesionálnych rodinách sa zúčastnili kultúrnych  a iných 

spoločenských podujatí  v rámci miesta umiestnenia. 

Zábavné podujatia, kreatívne práce, turistické výlety a športové hry sú pravidelnou 

súčasťou bežného života detí  v našom  CDR v rámci výchovnej práce s deťmi.  

 

 

6.2 Ocenenia a úspechy 

Naše deti sú pohybovo zdatné a aj tento rok úspešne prezentovali CDR v rôznych 

súťažiach. Aj tento sa naše CDR zúčastnilo na rôznych športových a súťažných podujatiach. 

 
29. ročník športových hier detí z CDR  Nitrianskeho kraja – stolný tenis: 

Tieto hry sa realizovali v priestoroch CDR Kolárovo, dňa 27.04.1019, kde naše deti obsadili 

1. a 2. miesto. 

Beh olympijského dňa 28.05.2019 v Nových Zámkoch: 

I tu naše deti obdržali tri 1. miesta, dve 2. miesta a jedno 3. miesto. 
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29. ročník športových hier detí z CDR Celoslovenské kolo v stolnom tenise  v Ružomberu, dňa 

23.05.2019, s výsledkom 9. a 11. miesta. 

29. ročník športových hier detí z CDR Nitrianského kraja usporiadaného 15.05.2019 

v Nových Zámkoch: 

Organizátor: CDR Štúrovo 

Deti postúpili na 29. Celoslovenské športové hry detí z CDR, kde naše deti súťažili v 

kaegóriách vrh guľou, skok do diaľky, 60 m, 100 m, 300m, 600m a 4x 100 m. 

29. Celoslovenské športové hry detí z CDR Šamorín/Čilistov – 11.06.2019: 

s výsledkami v kategórií chlapci skok do diaľky 2. miesto, beh 600 m 1. miesto a v kategórií 

dievčatá skok do diaľky 2. miesto. V štafetovom behu si dievčatá vyslúžili 2. miesto. 

Talentová súťaž v Budapešti „Varázscsepp“: 

Výber: 01.03.2019, 2. kolo: 07.04.2019 

Finále: 11.05.2019   1. miesto v kategórii tanec 

Romafest – 24.05.2019 

 

6.3 Sponzorstvo 

Naše centrum má pravidelných ale i príležitostných sponzorov, ktorí prispievajú najmä 

ošatením pre deti, hračkami, športovými pomôckami, ale i finančnými darmi.  

Celková finančná čiastka od sponzorov v roku 2019 nadobudla hodnotu vo výške 3 173€, 

z toho ďakujeme darcom: Mesto Štúrovo a ďaľším anonymným darcom. 

V tomto roku sme obnovili exteriér nášho centra použitím sponzorského finančného 

príspevku firmy Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., ktorý sme obdržali v roku 2018. Vďaka 

nim sme mohli na našom dvore zabudovať stroje na cvičenie a fitness a položiť zámockú 

dlažbu. 
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7 VYTVÁRANIE RODINNÝCH PODMIENOK PRE ROZVOJ 
A SAMOSTATNOSŤ DIEŤAŤA 

 

7.1  Návšteva školských zariadení 

CDR zabezpečuje deťom pravidelnú školskú dochádzku a prípravu na povolanie. 

Druh školského zariadenia: Počet detí: 
Nezaškolení 4 
Materská škola 10 
Základná škola 11 
Špeciálna základná škola 10 
Stredná škola /SOŠ, SOUI/ 10 
Špeciálna stredná škola 0 
Nadstavbové štúdium 0 
Vysoká škola  0 

 

Výška finančných príspevkov na stravné v školskej jedálni 7 875,10 €. 

 

7.2  Záujmová činnosť 

 Deti navštevujú záujmové činnosti a športové aktivity: 
− zumba, 
− futbal, 
− ZUŠ odbor výtvarný a hudobný, 
− CVČ hip-hop. 
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8 ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 
 

 schválený 
rozpočet 

2019 

upravený 
rozpočet 

2019 

skutočnosť čerpanie v 
% 

1. príjmy 
 3 302,00 965,40 991,90 102,74 

2. výdavky 
Mzdy  273 897,00 376 124,00 376 124,00 100,00 
Odvody   95 727,00 137 300,70 137 300,70 100,00 
Tovary a 
služby 

93 104,00 119 852,50 119 852,50 100,00 
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